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Pujada a Sant Mamet

Cap a mitjans de desembre ja és tradició
que una colla d’esportistes facin l’ascen-
sió al cim de Sant Mamet (a peu, corrent o
en bicicleta) amb la finalitat de dipositar-hi
un pessebre. Com enguany, moltes vega-
des surten amb boira i es troben el sol.

Fotos: Antoni Colom i Eva Maza
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L’AGENDA

METEOROLOGIA

Fonts: Ajuntaments d’Artesa de Segre, de Foradada i de Vilanova de Meià, i Servei Meteorològic de Catalunya.

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana: 7,3°
Temperatura màxima: 20° (dies 2 i 5)
Temperatura mínima: -5,5º (dia 27)
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima: 7,1 mm (dia 8)
Total precipitacions: 21,6 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana: 5,6°
Temp. màx. i mín.: manquen dades
Dies amb precipitacions: 16
Precipitació màxima: 6,8 mm (dia 20)
Total precipitacions: 22,3 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana: 6°
Temperatura màxima: 19,5° (dia 2)
Temperatura mínima: -4,5º (dia 29)
Dies amb precipitacions: 11
Precipitació màxima: 12,7 mm (dia 30)
Total precipitacions: 31,3 mm

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima: 7 mm (dia 20)
Total precipitacions: 22 mm

NOVEMBRE

Fonts: Registre Civil d’Artesa de Segre, Arxiprestat
d’Artesa de Segre i Ajuntaments de Foradada i de
Vilanova de Meià.

NOVEMBRE

Municipi d’Alòs de Balaguer
Defuncions:
dia 28: Joan Durany i Durany (91 anys),

   natural d’Alòs de Balaguer

Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 4: Guillem Garcia i Vidal, fill de Jordi i d’Anna M.
dia 10: Rafael Martínez i Herrera, fill de Rafael i de
Zaira
dia 21: Daniel Guiu i José, fill d’Albert i de Màrcia
Matrimonis:
dia 6: Antoni Durany i Martínez (veí d’Artesa de
Segre)

Olívia Miralles i Mianes (veïna d’Artesa de
Segre)
Defuncions:
dia 13: Christina Díaz i Campbell (58 anys),

   natural de Singapur
dia 14: Pau Bròvia i Guàrdia (89 anys),

   natural de Tudela de Segre
dia 22: Eugènia Romero i Carrero (79 anys),

   natural d’Higuera la Real (Badajoz)

Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 28: Celina Álvarez i Otero (95 anys),

   natural de Fonsagrada (Lugo)

Actes durant les festes nadalenques a Artesa de
Segre: veure pàg. 40

19 de gener:
A les 17:30h, a la Biblioteca Municipal d’Artesa, L’ho-
ra del conte per a nens i nenes de P5 (veure pàg.
37)

20 de gener:
Festivitat de Sant Sebastià

NOTA DE LA REDACCIÓ

En l’apartat AGENDA CIUTADANA d’aquesta
secció hi publiquen els naixements, els matri-
monis i les defuncions dels municipis d’Alòs
de Balaguer, Artesa de Segre, Foradada i
Vilanova de Meià dels quals en tenim conei-
xement, excepte quan les persones interes-
sades ens fan saber de manera explícita que
no ho volen.
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-Premi Tasis-Torrent al millor reportatge pu-
blicat a la Premsa Comarcal Catalana 1997.
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-Premi Pica d’Estats al millor reportatge lo-
cal de promoció turística 2004.

Membre de l’ACPC

NOTA: La Palanca està oberta a totes les
col·laboracions, però només s’admetran els
escrits signats amb el nom de l’autor o au-
tors. Amb tot, la revista es reserva el dret de
publicar-los.
La Palanca no fa seves, necessàriament, les
opinions i criteris expressats pels seus col·la-
boradors.
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EDITORIAL

Amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, l’IEI de la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal de la
Noguera i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.

Nadala
Recentment hem llegit el conte “El ‘Betlem’ que va posar Déu”,
que us expliquem de forma resumida tot seguit. És la nostra na-
dala d’enguany.
    De bon començament, Déu va voler posar un pessebre i va
crear l’Univers per adornar el bressol.
    Primer va inventar el temps i el va dividir en mesos, en setma-
nes, en dies. Els dies estaven formats per milions d’anys, que
són com a instants per a Déu.
    I va començar a treballar. Va fer el cel i el va omplir d’estels i
ocells. Va fer la llum i després va fer el sol i va encendre una
làmpada blanca a la nit per a veure bé la cara de Jesús; que no
s’equivoquessin el àngels la Nit de Nadal.
    Va fer les muntanyes, tan autèntiques que semblaven de suro,
i les va coronar d’àguiles i de neu. Va fer els mars i els oceans de
paper de plata, i grans deserts de sorra daurada per als camells
dels Reis Mags. Després va cridar la més petita de totes les es-
trelles i la portà a l’altra punta de l’Univers, per a què guiés sobre
les platges d’Aràbia la vista dels Mags d’Orient.
    Tot això era molt fàcil per a Jahvè. Amb només la seva mirada
va acolorir totes les espècies de flors que havia creat i va encati-
far la gespa de les ribes dels rius. També va crear els arbres que
al treure’s la mandra van agitar l’aire i van formar la brisa i les
ventades. Del vent van néixer les dunes i la música primera del
camp. Va crear milions d’estrelles i a cada una Déu la coneixia
pel seu nom.
    Després, Déu va fer una pausa, i va pensar on posar el “bet-
lem”. I va decidir que a Betlem... Imaginà les figures del bou, la
mula, les rentadores, els pastors... I com que no tenia pressa, els
donà una nissaga: pares, avis, besavis... Cents de vides per a
crear una vida, centenars d’amors per aconseguir el to d’una veu.
Va pensar en la seva Mare, tota una eternitat somniant en Ella.
    Igual que un artista que perseguia amb tenacitat la pinzellada
perfecta, va col·locar el pessebre al costat del bressol, amb Jesús
que era el viu retrat de Maria. I Déu va mirar tot el que havia fet.
I era molt bo. Més encara, excel·lent. I tant li va agradar que va
transmetre el naixement del seu Fill a tots els desembres de la
història i a tots els cors que tinguessin un lloc per al pessebre.
Així va inventar el Nadal. El Nadal no és un aniversari, ni un re-
cord. Tampoc un sentiment... És el dia en què Déu va posar un
pessebre en cada ànima.
    Bon Nadal a tothom i que l’Any Nou us porti felicitat i tot allò
que heu somniat!!!
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Comencen les obres del Pla de Barris
a Palanca núm. 310 (juliol de
2008) anunciava en portada
i com a tema del mes que

Artesa de Segre invertiria 1,4 milions
d’euros en el barri antic gràcies a l’ob-
tenció d’una subvenció del 50% del
Pla de Barris. Des del moment en
què es coneixia la notícia fins ara han
passat més de dos anys. En tot
aquest temps ha calgut concretar els
diferents projectes, s’ha contractat
una tècnica per a la coordinació del
pla de Barris i s’ha buscat més finan-
çament per a les actuacions a dur a
terme. L’única actuació que s’havia
dut a terme era la reparació de la
coberta de la part antiga del Museu
del Montsec.
    Finalment, el passat mes de se-
tembre, el Ple de l’Ajuntament
d’Artesa adjudicava les obres rela-
tives al carrer Sant Joan i al carrer

Carnisseries. Atès
que a la revista de
novembre vam ha-
ver d’esmenar la
notícia publicada el
mes anterior sobre
aquesta adjudica-
ció, recordarem
que l’empresa ad-
judicatària és Toni
Clotet SL, per
182.933,46 euros
(IVA exclòs).
    Aquestes actua-
cions també comp-
ten amb diners del
PUOSC i una part de fons munici-
pals. Per altra banda, els veïns hau-
ran d’aportar al voltant del 25% amb
contribucions especials. Les obres
han començat aquest mes de de-
sembre i es preveu que s’allarguin

L

Robatori a la línia elèctrica a Montmagastre
l passat mes de novembre
la línia elèctrica de mitja ten-
sió que uneix les comarques

del Pallars Jussà i la Noguera va
patir dos robatoris de cable de cou-
re, que van deixar sense subminis-
trament diferents abonats d’Endesa
durant algunes hores.
    El 5 de novembre els lladres van
tallar i robar 1800 metres de cable
de coure a la Serra de Gualter. I el
13 de novembre, van tallar i robar
1200 metres més al tram de línia
que passa per Montmagastre.
    Aquest tipus de robatoris han
estat molt nombrosos durant l’any
2010 arreu de Catalunya, on cen-
tenars de línies telefòniques i elèc-
triques han estat sabotejades per
tal de sostreure el cable, que és
venut pels lladres com a ferralla a
les empreses del sector.
    El preu que paguen les empre-
ses oscil·la entre 2 i 5 euros per kg,
una quantitat que fa molt rendible
aquest “negoci”. Durant aquest any,
la policia catalana ha detingut més

de 500 persones que es dediquen
a aquesta activitat il·lícita, entre
autors materials (la majoria grups
organitzats provinents dels països
de l’Est d’Europa) i compradors de
cable (la majoria propietaris de
ferralleries autòctons).
    Es dóna la circumstància que la
llei contempla penes baixes per
aquest tipus de delictes (en la ma-
joria de casos considerats com a
furts) i la majoria dels lladres no
entren a la presó i reincideixen.
Perseguir aquests robatoris és una
tasca difícil, ja que els lladres actu-
en de nit en trams de línia allunyats
dels nuclis de població.

Cremen dos vehicles i roben
en cinc més
Durant els últims dies a la ciutat
d’Artesa s’han cremat un cotxe i un
camió. Els successos han estat de
nit i tot apunta que es tracta d’in-
cendis provocats. El primer vehicle
era un BMW estacionat al carrer
Calvari que va cremar el passat 27

de novembre. El segon, era un ca-
mió que estava aparcat en un solar
del carrer Mare de Déu del Pla, que
va cremar la matinada del 9 de de-
sembre (a la imatge).
    D’altra banda, la nit del 8 de de-
sembre es van cometre tres roba-
toris dins de cotxes que estaven
estacionats al carrer, un al camp de
futbol i els altres dos al pàrquing de
Mobles Ros. El 13 de desembre,
dos vehicles més van ser saque-
jats, un al camp de futbol i l’altre a
la Colònia la Fàbrica. En tots els
casos, els autors trenquen els vi-
dres i s’apoderen d’objectes perso-
nals que es troben dins.

E

Màquines treballant al carrer Sant Joan (foto : Josep M. Espinal)

fins a principis de primavera.
    Pel que fa a la resta del Pla de
Barris, les inversions més grans
estan planificades per als anys
2011 i 2012, amb prop de mig milió
d’euros per a cada exercici.
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Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
l diumenge 28 de novembre
es van celebrar eleccions al
Parlament de Catalunya. A

continuació realitzem un breu co-
mentari dels resultats centrant-nos
en el municipi d’Artesa de Segre i
els municipis propers, però sense
deixar de fer una pinzellada als
àmbits superiors (comarca, demar-
cació i país). En la propera revista,
hi trobareu una aproximació als re-
sultats i a les participacions històri-
ques d’ençà 1992.
    De l’anàlisi de la Taula 1, on es
reflecteix els resultats de les elec-
cions al Parlament del 2010 a
Artesa de Segre, la Noguera, la
demarcació de Lleida i el conjunt
de Catalunya (solament dels par-
tits amb representació parlamentà-
ria), en podem extreure les se-
güents conclusions:
1. CiU venç a totes les demar-
cacions analitzades. El percentat-
ge de vot augmenta com més peti-
ta és la demarcació, sent 11 punts
superior tant a Artesa de Segre com
a la Noguera (on s’apropa a la mei-
tat dels vots emesos) i 8,5 punts
superior a Lleida.
2. El PSC, amb l’excepció
d’Artesa de Segre, és la segona for-
ça a totes les demarcacions analit-
zades. El percentatge de vot dis-
minueix com més petita és la de-
marcació, sent 9 punts inferior a
Artesa de Segre, 5 a la Noguera i
gairebé 4 a Lleida.
3. El PP és la tercera força més
votada al conjunt de Catalunya i a
Lleida, però és superada per ERC
tant a la Noguera com a Artesa de
Segre. A Lleida el percentatge de
vot és inferior en 2 punts al de
Catalunya, mentre que a la Nogue-
ra i a Artesa de Segre és inferior en
gairebé 4 punts.
4. ICV, quarta força al conjunt
de Catalunya, baixa fins al cinquè
lloc a Lleida (amb 3 punts percen-
tuals menys) i fins al sisè a la No-
guera (amb 4 punts menys) i a
Artesa de Segre (amb 5,5 punts
menys).

5. ERC, cinquena força al glo-
bal de Catalunya, puja al quart lloc
a Lleida (amb 2 punts percentuals
més), al tercer a la Noguera (amb
4,5 punts més) i al segon a Artesa
de Segre (amb 8 punts més).
6. Ciutadans, que a nivell cata-
là esdevé la sisena força en per-
centatge de vots, a la resta de de-
marcacions analitzades obté uns
resultats molts menors i fins i tot
marginals a Artesa de Segre.
7. Solidaritat Catalana per la
Independència és la darrera força
parlamentària per percentatge de
sufragis. Tot i que a Lleida i a la
Noguera obté una participació si-
milar a la del conjunt de Catalunya,
a Artesa de Segre esdevé la cin-
quena força més votada per davant
d’ICV i Ciutadans i molt a prop de
PP i PSC.
    De l’observació de la Taula 2, on
es reflecteix els resultats a les dues
darreres eleccions al Parlament a
Artesa de Segre i comarca (dels
partits amb representació parla-
mentària afegint els que a Artesa
de Segre han tret al 2010 més d’1%
del sufragis), podem arribar a les
següents conclusions:
1. CiU és la força més votada a
tots els municipis i en ambdues
eleccions. Mentre que a Alòs de
Balaguer el percentatge de suports
és manté igual, Artesa de Segre
augmenta de 2 punts i a Foradada
augmenta poc més de 7 punts. A
Vilanova de Meià i Cubells, però,

disminueix el percentatge de su-
ports en 5 i 8 punts respectivament.
La raó cal buscar-la en la irrupció
de les noves forces parlamentàri-
es però, sobretot, en l’augment del
vot al PP a Cubells (més del 5 punts
percentuals) i a ERC a Vilanova de
Meià (7 punts percentuals).
2. ERC, que al 2006 havia es-
tat la segona força més votada en
tots els municipis, al 2010 passa a
ser la tercera força a Foradada i la
quarta a Alòs de Balaguer. Amb
l’excepció ja esmentada de
Vilanova de Meià, retrocedeix ar-
reu: a Alòs de Balaguer perd 10
punts, a Foradada gairebé 6 punts,
a Cubells gairebé 2 punts i a Artesa
de Segre 10 punts. Destacar, pel
nombre de vots, el cas d’Artesa de
Segre on perd 163 electors (curio-
sament, una mica menys dels 172
electors que guanyen les dues no-
ves forces independentistes).
3. El PSC retrocedeix en tots
els municipis menys a Alòs de
Balaguer, on tot i mantenir el ma-
teix nombre absolut de vots aug-
menta gairebé 2 punts percentuals.
A Foradada perd poc més d’1 punt,
a Cubells 4 punts, a Vilanova de
Meià 9,5 punts i a Artesa de Segre
5 punts.
4. El PP experimenta un creixe-
ment percentual a Alòs de Balaguer
(del 0,25% i amb el mateix nombre
absoluts de vots), Vilanova de Meià
(1 punt) i, sobretot, a Cubells (poc
més de 5 punts); mentre que veu

E
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davallar els seus suports a Fora-
dada (5 punts) i a Artesa de Segre
(poc més d’1,5 punts).
5. Solidaritat Catalana per la
Independència irromp amb molta
força a la nostra comarca amb l’ex-
cepció d’Alòs de Balaguer on no
obté ni un sol vol. A Cubells l’1,69%
dels sufragis, a Vilanova de Meià
el 2,17%, a Foradada el 2,75% i a
Artesa de Segre el ja esmentat
7,50% i 120 vots absoluts.
6. Reagrupament Independen-
tista, obté sufragis a tots els munici-
pis. Destaca Alòs de Balaguer amb

un 10,50%, Artesa de Segre amb un
3,25%, Vilanova de Meià amb un
2,61%, Foradada amb un 1,83% i
Cubells amb un 1,27%.
7. ICV perd suports a tots els
municipis, destacant Alòs de
Balaguer amb un descens de 5
punts percentuals i Vilanova de
Meià amb un descens de gairebé
3 punts.
8. Plataforma per Catalunya,
partit d’ideologia xenòfoba, no obté
suports a Alòs de Balaguer i a Fo-
radada però sí a Cubells, Vilanova
de Meià i Artesa de Segre (en

aquest darrer municipi supera per
poc l’1%).
9. Ciutadans, que al 2006 no va
obtenir recolzaments a cap dels
municipis, al 2010 n’obté a Vilanova
de Meià, Cubells i Artesa de Segre,
tot i que poc significatius.
    A la Taula 3, presentem els re-
sultats de les 4 meses electorals del
municipi d’Artesa de Segre, on po-
dem observar que hi ha diferènci-
es significatives entre unes i altres,
tant pel que fa a la participació com
al suport a les diferents formacions
polítiques.
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El patrimoni geològic d’Alòs de Balaguer
l dissabte 4 de desembre a
les 6 de la tarda al Casal
Cultural d’Alòs de Balaguer

va tenir lloc una conferència sobre
el patrimoni geològic d’Alòs de
Balaguer, organitzada per l’Ajunta-
ment i Terres del Marquesat, em-
marcat dins la XIX Jornada Cultu-
ral.
    La presentació la va efectuar el
batlle del poble, en Lluís Soldevila,
i la xerrada la van fer conjuntament
en Josep Roqué i en Francesc
Gessé, membres de la associació
abans mencionada.
    El tema era complex, però es va
explicar d’una manera planera i
entenedora, ja que el poble d’Alòs
té un ric i variat patrimoni on po-
dem trobar guixos, ofites, conglo-
merats i travertins. Les mines de
bauxita de la Forradella i els Coms
durant més de trenta anys van do-
nar nom i vida a aquest poble.
    Per últim, l’or líquid que consti-
tueix l’aigua de la Font del Prat, una
de les més cabaloses de la provín-
cia, que antigament feia moure els
molins d’oli i de farina i també feia
energia elèctrica a travós d’una tur-
bina instal·lada on avui hi ha el
Restaurant del Molí.
    Les canalitzacions i fonts per din-
tre de la població fan d’aquest po-
ble un cas únic d’encant i bellesa
que val la pena visitar.
    En acabar la xerrada, vàrem pro-
jectar una fotografia dels anys sei-
xanta que commemorava la festa
de Santa Bàrbara a la mina dels
Coms.
    També vàrem anunciar la sorti-
da conjunta que efectuarem amb el
Centre Excursionista de Balaguer

el dissabte 27 de febrer de 2011,
que començarà al poble de Rubió
del Mig i acabarà a Alòs de
Balaguer, passant per la mina de
Forradella i l’antic camí. Podeu ve-
nir, tots hi sou convidats.
    Va cloure l’acte en Lluís Soldevila
i nosaltres ens vàrem acomiadar

E

fins el Divendres Sant de l’any vi-
nent, quan començarem les prope-
res sortides culturals.

La conferència va tenir lloc al Casal Cultural d’Alòs

Celebració de la festa de Santa Bàrbara, patrona dels miners, a la mina dels Coms (dècada de
1960)
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100 anys de futbol a Térmens
L’11 de desembre l’AE Térmens va organitzar un par-
tit amb els veterans del FC Barcelona, acte que forma
part dels actes que es duran a terme per commemo-
rar el centenari de l’AE Térmens. El partit, que es va
celebrar amb la típica boira de la Noguera, va finalit-
zar amb un 1-6 a favor del FC Barcelona. Un dels
moments més emotius va ser l’homenatge del club i
l’Ajuntament als expresidents de l’entitat esportiva.

Actes solidaris a Montgai
El 12 de desembre, la Sala Ateneu de Montgai va acollir
l’obra Mikado, del grup de teatre de Vilanova de la
Barca. Els beneficis serveixen per recaptar fons per
dotar de reserves d’aigua de pluja als habitatges de la
colònia aborigen de Bartolomé de las Casas (Formo-
sa), a la República d’Argentina, on viuen moltes famí-
lies en dures condicions, especialment per la manca
d’aigua potable.

Anna M. Vilanova

Observatori de Montgai
L’Observatori d’Aus Estepàries de Montgai, inaugurat
el passat 11 de juny pel conseller d’Innovació, Univer-
sitat i Empresa, Josep Huguet, i per l’alcalde del mu-
nicipi i president de la Diputació, Jaume Gilabert, es
va construir sense que Urbanisme hagués donat el
vistiplau al projecte de l’Ajuntament.

Exemple per a Finlàndia
Un grup de 37 empresaris finlandesos va visitar a fi-
nals d’octubre la comarca de la Noguera i la serra del
Montsec amb l’objectiu d’estudiar el model turístic de
gestió de les cases rurals i el patrimoni històric, gas-
tronòmic i cultural de la zona. El grup va poder visitar
el Monestir de les Avellanes, diverses cases rurals d’Os
de Balaguer, Montgai i Àger, així com restaurants de
la Noguera i el Pallars.

Cinema per la Igualtat
L’Ajuntament de Balaguer, juntament amb la Paeria
de Lleida i el Consell Comarcal del Segrià, han orga-
nitzat el Segon Cicle de Cinema per la Igualtat. El ci-
cle ha constat de cinc jornades realitzades el 18, 19 i
20 de novembre i el 12 i 19 de desembre, i tenia com
a objectiu sensibilitzar la ciutadania en temes d’igual-
tat d’oportunitats entre homes i dones.

Observatori del Montsec
El dimecres dia 10 de novembre, l’Institut d’Estudis
Espacials de Catalunya (IEEC) va lliurar al Consorci
del Montsec l’informe que atorga validació internacio-
nal al telescopi Joan Oró de l’Observatori del Montsec.
En el mateix acte es va constituir la Comissió Mixta de
Seguiment de l’OAdM (Observatori Astronòmic del
Montsec), que és l’òrgan de govern en el funciona-
ment ordinari de l’observatori. Per altra banda, cinc
investigadors de reconegut prestigi a nivell internacio-
nal lleidatans o amb estrets lligams amb les terres de
Lleida participen en les primeres Jornades Astronòmi-
ques del Montsec, celebrades el passat 30 d’octubre,
20 de novembre i 4 de desembre. Durant la segona

Fe d’errates
La Palanca demana disculpes per un error en la secció INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA de la revista anterior.
Hi faltava les següents llicències d’obres:
- A Gas Natural Distribución SGC SA, per obrir rasa d’aproximadament 96 m de llarg per 40 cm d’ample i 1 m de
profunditat, per la instal·lació d’una canonada de gas per subministrament de gas natural canalitzat a nous clients en
els carrers València i Mare de Déu del Pla 20, Artesa de Segre.
- A Jordi Ros Ros, per repassar canal de teulada, netejant-la o pintant-la amb productes especials, de l’habitatge
situat al C/ Únic 7, Colònia la Fàbrica.
- A Jordi Ros Ros, per netejar canal interior, pintant-lo amb productes especials o canviar-la en el cas que no es
pugui arreglar, a l’immoble situat al C/ Sants Cosme i Damià 4, Artesa de Segre.
- A Eusebi Guimet Berengueres, en representació de Josep Francesc Galceran Ausàs, per la construcció d’un mur
de contenció de terres, així com el tancat del solar situat al C/ Ramon Llull 1-3, Artesa de Segre.
- A Rosa Farré Martí, per canviar teules velles i col·locar teules mixtes de ceràmica, en l’immoble situat al C/ Sant
Antoni M. Claret 26, Artesa de Segre.

jornada, es va donar a conéixer el primer descobri-
ment rellevant de l’OAdM sobre exoplanetes (plane-
tes al voltant d’altres estrelles), que ha donat peu al
primer article científic publicat a la revista Astronomy
and Astrophysics.

Imatge captada des del COU el passat 26 d’octubre
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Converses amb Melcior Solans (III)
Tot estudiant magisteri
“A més del Sr. Mitjavila, als alum-
nes de Magisteri ens feien classe
el Sr. Garret (matemàtiques), el Sr.
Jusmet (cant, música, dibuix) i el
Sr. Vila (fill d’un metge, ens feia fi-
siologia i ciències naturals). No re-
cordo les classes avorrides”.
    “Anava a Artesa en bicicleta cada
matí i alguns dies a la tarda. La bi-
cicleta la deixava a Cal Boter, que
feia bocois de fusta, a l’entrant
d’Artesa (tocant a Cal Gessaire).
Quasi tothom en aquella casa eren
músics i molt bona gent. Cada dia
anava a dinar a casa, la mare em
tenia preparat el dinar cap a les
dues. L’hora normal de dinar en
aquell temps eren les 12 de mig-
dia. Començàvem les classes a les
8 fins a la 1 de migdia, per la qual
cosa havia de sortir de casa a les 7
del matí, sempre en bicicleta i es-
morzava abans de sortir.”

Primer viatge a Barcelona
“A finals de maig de 1927, consi-
derant el Sr. Mitjavila que el grup
de magisteri ja estàvem prou pre-
parats, ens va matricular a la Nor-
mal de Barcelona. Com que a casa
estaven molt enfeinats amb les for-
ques per ésser a final de campa-
nya, no em van poder acompanyar
a l’examen de Barcelona. Llavors
em van recomanar a la vídua de Cal
Sixto, que també hi anava amb dos
fil ls seus (Pere i Enriqueta
Pocurull). Aquesta senyora tenia
família a Barcelona. Recordo que
va ser el meu primer viatge en tren
i també a la capital”.
    “Vam sortir a les 4 de la matina-
da de casa, a peu fins Artesa, i
d’Artesa sortia un cotxe de línia que
feia el correu d’Artesa a Tàrrega i
sortia a les 6:30 del matí. Del tren
recordo que, ja a prop de
Barcelona, impulsat per la curiosi-
tat, vaig treure el cap per la finestra
i em va entrar una brossa de carbó
a l’ull. En aquell temps els trens
anaven amb carbó. Aquell ull em
va fer plorar tota la tarda. L’ende-

mà vaig fer l’examen a la Normal
sense cap problema. Al venir d’un
poble tant petit, la meva primera
impressió va ser d’admiració per
aquella ciutat tan gran. El mar em
va semblar impressionant, era la
primera vegada que el veia, sem-
blava que no podia ser tanta gran-
diositat. Tota la colla vam aprovar
l’ingrés a Magisteri i vam marxar de
la ciutat contents i cofois. Els que
es van examinar de batxillerat tam-
bé van aprovar tots”.

Temps d’estiu
“Els estius, temps en què no hi ha-
via classe, ajudava a casa en les
feines agrícoles i de fabricació de
forques. També en les feines de
segar i batre, que m’agradaven
molt, i en la campanya de les for-
ques, per portar-les a ‘punxonar’ i
a fer ‘fardos’ per a enviar-les als
diferents llocs de venda, per Espa-
nya, que ja hem mencionat”.
    “Cada 6 d’agost es celebrava a
Alentorn la Festa Major, es guar-
nia la plaça de Baix i es feia ball
de tarda amb bandes de música
de relativa importància. Ja co-
mençava a rondar les noies del
poble i de fora del poble als balls
de tarda i de nit”.

La promoció del 27
“El primer curs, al setembre vaig
començar el curs 1927-1928, anant
cada dia a Artesa amb bicicleta, tal
com feia el curs anterior”.
    “Aquella promoció de Magisteri
vàrem trobar a faltar un estudiant
de Foradada, el Josep Brescó
Sellart, ja que els seus pares van
marxar amb ell a Barcelona. Tots
els altres alumnes vàrem continu-
ar normalment. A les hores d’esbar-
jo fèiem piruetes amb la bicicleta
pels caminets que hi havia a la
gessera, fèiem com a competici-
ons. Pel que fa a la resta tot va se-
guir igual. Si no hi havia nenes a la
plaça de l’escola, de vegades co-
mençàvem a jugar a futbol. En oca-
sions, quan s’intensificava la calor,

ens anàvem a banyar a La Palan-
ca.

La Normal de Lleida
“El març de 1928 ens van matricu-
lar a la Normal de Lleida per a fer
els exàmens corresponents a cada
matèria del primer curs de Magis-
teri. Després vindrien el segon curs
(1928-1929), el tercer (1929-1930)
i el quart (1930-1931). El tercer i el
quart els vaig cursar a la Normal
de Lleida. Durant aquesta època
vaig estar al Liceu de Lleida, cen-
tre on vivíem i fèiem les classes.
Els exàmens eren al juny perquè
nosaltres érem estudiants lliures.
Els estudiants oficials s’examina-
ven el maig”.
    “Vaig aprovar-ho tot menys l’as-
signatura de matemàtiques, que la
vaig aprovar el setembre. Quan
anàvem a Lleida a examinar-nos
ens van portar a l’Hotel Mundial,
situat a la plaça Espanya (avui pla-
ça Sant Joan). Hi vàrem arribar en
cotxe de línia i ens acompanyava
el Sr. Garret”.
    “L’estiu de 1928 va ser una cò-
pia de l’estiu anterior. El jovent no
parlàvem de política en aquell
temps, ja que no existia per a no-
saltres. L’afany nostre era estudiar
i divertir-nos, no teníem cap ideal
polític ni de partit”.
    ”Un dissabte al matí, el Sr.
Garret, que es veu que tenia confi-
ança en mi, em va demanar que
agafés la seva “mobilet”, que era
amb pedals i que tenia a Artesa a
Cal Badia, i portés menjar a la seva
esposa i els seus fills que estaven
a Gàrzola. Ella era la mestra del
poble”.

A l’internat
“El setembre de 1929, vaig dema-
nar a casa si podia estudiar a
Lleida, que tenia més avantatges
que a Artesa. Ells van considerar
que tenia raó, van accedir i em van
buscar un col·legi per estar a Lleida
com si fos una pensió. Teníem re-
lació amb Cal Calçoner de Lleida,
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que ens venia forques i estava al
costat de l’Hotel Mundial. Ens va
aconsellar el Liceu, que era un col·-
legi lliure, no com altres de l’època
que eren religiosos. Aquest col·legi
estava fundat per un prohom de
Lleida que es deia Godàs i feia poc
temps que estava obert”.
    “Els primers dies d’estada al col·-
legi i a La Normal em semblava que
vivia a un altre món. Érem una tren-
tena d’interns i la majoria estudià-
vem magisteri. Ens vàrem fer molt
amics amb el Farrús de Camarasa,
el Santallúcia de Balaguer, el Sas
de la Granadella, el Mónico dels
Alamús, el Fontdevila de Canet, el
Fontova d’Algerri, etc. I també te-
nia molts amics a la Normal que
venien de col·legis religiosos de
Lleida o de fora, com és el cas de
l’Enric Caselles, que era de
Rosselló i que venia cada dia a

classe a les 8 del matí molt puntu-
al, tant si plovia com si gelava.

Viure al col·legi
“La vida al col·legi estava reglamen-
tada, teníem hores marcades per
esmorzar, dinar i sopar, i a 10 de la
nit al dormitori. Els dormitoris eren
sales de 20 llits. Els armaris per a
posar les nostres coses eren al pis
de sota i també les dutxes i els la-
vabos. Tant a l’estiu com a l’hivern
ens havíem de dutxar amb aigua
freda, ja que no hi havia escalfador
i les dutxes eren diàries”.
    “A l’entrada de l’edifici, un con-
serge controlava les entrades i les
sortides de la gent. Els dies feiners,
als matins, a les 8 teníem classe a
la Normal (de magisteri), situada al
carrer Aragó, a tocar de la Materni-
tat. A la tarda ens quedàvem al
mateix edifici, a ‘la sala vella’, que

era el lloc per estudiar dels estudi-
ants interns i externs de Liceu Es-
colar”.
    “Els dissabtes podíem anar a fer
esport al camp escolar, situat a la
carretera d’Osca, als afores, a 200
metres de la capital. Jugàvem a
futbol, a córrer (atletisme) i també
fèiem boxa. A les tardes podíem
sortir a passejar 2 o 3 hores, anar
al cine o al cafè Rialto. El passeig
consistia en donar voltes amunt i
avall pel carrer Major de Lleida, on
hi fèiem cap els nois i noies que
formàvem colles segons afinitats”.

Els festius
“Els diumenges al matí no era pas
obligatori anar a missa i podíem
sortir lliurement, no controlats com
als col·legis religiosos. Nosaltres
anàvem a la Catedral Nova, que era
molt a prop del col·legi, per oir mis-
sa. Els dos primers anys hi anava
sempre. Després, amb la Repúbli-
ca, hi va haver una relaxació
d’aquests costums religiosos. Tam-
bé sentíem des de l’habitació del
Liceu, un cop per setmana, els
cants del Rosari de l’Aurora. Més
tard es va dissoldre aquest rosari
com un ‘bolado’. Després de la mis-
sa dels diumenges tornàvem a pas-
sejar pel carrer Major fins l’hora de
dinar. A la tarda sortíem a prendre
un cafè al Rialto, que costava 50
cèntims i que servien amb una bo-
tella d’aigua al costat. Allà jugàvem
al billar o a les cartes fins l’hora
d’anar al cine, al preu de sis rals o
una pesseta. A l’entrada del Rialto
hi havia una secció de ‘llimpies’ que
per un o dos rals t’enllustraven les
sabates i te les deixaven ben llu-
entes”.
    Els estudiants teníem el costum
d’anar ben mudats amb coll dur,
corbata, jaqueta, els pantalons ben
planxats i teníem molta cura de les
sabates ben lluentes. Per planxar
els pantalons, a la nit els posàvem
ben plegats sota el matalàs del llit,
així, aguantaven la ratlla.

Bartomeu Jové i Serra

Solans, a la dreta, amb el seu company Sas de Magisteri, a la teulada de l’antic Liceo Escolar,
destruït per la guerra durant el bombardeig de Lleida de primers de novembre (curs 1930-
1931)



LA PÀGINA DE L’INSTITUT

16  la Palanca

Créixer com a persones
ins el marc de l’Educació, hi
caben molts dels elements
que ens fan créixer com a

persones. Per això –creiem– és tant
important atendre-la, tenir-ne la
cura necessària, completar-la, ac-
tualitzar-la, fer tot el que calgui per
a què l’educació dels (avui) joves
contempli tots els aspectes que els
farà (demà) adults no només culti-
vats, sinó coneixe-
dors, respectuosos,
crítics, compromesos,
tolerants, justos…
Quina tasca tan com-
plicada, però que im-
portant! Si bé tota la
societat, començant
per la família, en té la
responsabilitat, el pa-
per de l’escola, de
l’institut, hi és cabdal.
Combinar aquesta fei-
na amb la transmissió
de coneixements,
amb ensenyar mèto-
des, amb facilitar la
comprensió de contin-
guts és complicat,
però forma part dels
objectius del professorat.
    I encara que aquest objectiu re-
presenti un eix transversal de cada
matèria, i l’agulla s’enfila a les 9 de
cada matí, hi ha hores, ambients
idonis i buscats per treballar-lo di-
rectament. Les sessions de tutoria,
guiades pel Pla d’Acció Tutorial,
permeten tractar temàtiques que
incideixen directament en el creixe-
ment personal dels nostres adoles-
cents.
    El recorregut que els actuals alum-
nes de 3r d’ESO han fet des de tuto-
ria va començar a 1r d’ESO amb
l’autoconeixement, el descobrir-se a
ells mateixos: veure que ja no són
nens i nenes sinó que ja se’ls comen-
cen a demanar actituds de grans, han
de treballar com a alumnes grans, el
seu cos es fa gran, també les seves
ambicions; les seves responsabilitats
i el seu coneixement també han
d’augmentar.

    El pas següent, a 2n d’ESO el
Pla d’Acció Tutorial va estar dedi-
cat a l’acceptació del meu jo, a
l’autoestima i l’empatia, dos dels
pilars bàsics per sostenir el sostre
on es pretenia arribar: posar de
manifest i dur a la pràctica les con-
dicions indispensables per la con-
vivència: el respecte, el diàleg.
    Aquest any, un pas més, el que

cal fer per ampliar el camp de vi-
sió: m’he vist a mi, a mi amb els
més propers. Ara, cal que, des
d’aquí, miri més enllà i vegi reali-
tats diferents que també formen
part del meu món, que les observi i
em pregunti si jo hi tinc algun pa-
per. El Pla d’Acció Tutorial de 3r
d’ESO pretén embarcar l’alumnat
en un projecte solidari.
    Creiem que el graó més alt de la
realització personal està en anar
més enllà d’un mateix. Malgrat que
els educadors no podem (per mo-
tius obvis) fer tot aquest treball amb
els joves, sí que podem col·laborar
en despertar consciència, provocar
la reflexió i afavorir l’acció, el com-
promís.

Drets dels infants: gotes per al
Níger
Els alumnes de 3r d’ESO A s’han
unit a la campanya d’UNICEF “Go-

tes per al Níger”. Aquesta ONG dis-
posa de tot un programa dirigit a
les escoles amb informació, pro-
postes, activitats... D’entre tots els
projectes, el de “Gotes per al Niger”
està dedicat a facilitar l’arribada
d’aigua potable a molts habitants
d’aquest país africà que no poden
disposar d’aquest recurs bàsic.
Aquesta mancança suposa una

molt elevada mortalitat
infantil i unes condici-
ons pèssimes de vida.
    L’alumnat de 3r A
han dedicat el primer
trimestre a la recerca
d’informació i divulga-
ció d’aquest problema.
A més, han organitzat
una campanya per
col·laborar amb una
aportació econòmica
al projecte: han dedi-
cat algunes de les se-
ves tardes lliures a
confeccionar detalls
nadalencs amb motius
sobre el projecte, que
després han venut du-
rant dos diumenges al

mercat setmanal d’Artesa de
Segre. També han organitzat un
sorteig per tal de recollir diners. Tot
el que es recaptarà serà enviat a
UNICEF.
    L’objectiu final: el coneixement
dels drets humans, dels drets de la
infància i, davant l’evidència del seu
incompliment, posar la nostra gota
per l’exercici d’una ciutadania soli-
dària i responsable.

Projecte de conscienciació vers
els animals de companyia
El curs de 3r B va optar per orga-
nitzar una campanya de sensibilit-
zació i en defensa dels animals de
companyia i de manera especial els
gossos i els gats.
    Aquesta idea va sorgir davant la
constatació de l’augment dels
abandonaments dels animals de
companyia. Moltes vegades, els fills
demanen als seus pares mascotes,

D

Mural de desitjos contra la violència de gènere
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que quan són petites, fan molta grà-
cia però que en el moment de créi-
xer i fer-se gran molesten i/o por-
ten més despeses. Davant això, les
famílies opten per abandonar l’ani-
mal.
    L’alumnat de 3r B estan indignats
amb aquesta situació i és per això
que van decidir tirar endavant
aquesta campanya.
    Tot just estem començant però
ens vàrem posar en contacte amb
la Bàrbara, la presidenta de l’As-
sociació d’Amics dels Animals de
La Noguera amb seu a Cubells, i
ella i en Toni ens han vingut a fer
una xerrada molt interessant sobre
les funcions de l’associació protec-
tora d’animals i  l’esterilització de
gats i gossos. Ells ens han ajudat a
orientar el nostre treball. També va
venir el Sr. Daniel, un invident
d’Alòs de Balaguer que ens va pre-
sentar el seu gos guia i ens va ex-
plicar d’una manera molt clara i re-
alista la seva relació amb el seu gos
Pigall, i que gràcies a ell ha millorat
la seva qualitat de vida. El Sr. Daniel
també va compartir amb nosaltres
un conte que va escriure sobre el
seu gos anterior, en Rocky.
    Aquestes dues activitats en han
engrescat més i ara estem treba-
llant sobre els següents temes:
1. Informació bàsica sobre les aten-
cions i cura que han de tenir els

animals de companyia.
2. L’Associació d’Amics dels Ani-
mals de La Noguera i les diferents
maneres de col·laboració per mitjà
d’adopcions, apadrinaments, dona-
tius, collars, medicaments, materi-
al, voluntariat, etc.
3. Visita a les instal·lacions del “Re-
fugi” a Foradada on hi ha uns 130
gossos i uns 65 gats i els gossos
que cuida l’Associació d’Amics dels
Animals de La Noguera.
4. Realització de fitxes tècniques
dels animals de l’Associació: edat,
raça, foto...
5. Jornada solidària i exposició
d’animals de companyia.
    Com hem comentat abans, tot
just estem començant, encara que-
da molt camí per recórrer, però es-
tem molt engrescats i segurs que
la feina val la pena, sobre tot pels
animals. Ells ens donen molt i no-
saltres no sabem respondre de
manera adequada.
    Seguirem informant sobre
aquest projecte i ens veurem al
mercat fent campanya de consci-
enciació!

25 de novembre. Dia internacio-
nal contra la violència de gènere
En el marc de la jornada mundial
en contra de la violència de gène-
re, l’alumnat de l’institut va partici-
par en activitats de sensibilització

durant tota la setmana. Maria
Herreros, psicopedagoga del cen-
tre, va preparar tasques que l’alum-
nat va dur a terme a les hores de
tutoria: es van organitzar petits
cinefòrums basats en la pel·lícula
Te doy mis ojos, dirigida per Iciar
Bollaín; activitats interactives a tra-
vés de la xarxa; debats... Cada tu-
toria va elaborar un petit mural amb
missatges escrits i visuals que fe-
ien referència a alguna idea vincu-
lada amb el rebuig a la violència
contra les dones.
    El conjunt d’aportacions de cada
grup es va penjar a l’entrada de
l’institut, juntament amb un mani-
fest cedit pel Consell Comarcal de
la Noguera. El manifest també va
ser llegit a totes les aules en la data
assenyalada del 25 de novembre.
    A més, alguns professors van
adaptar el contingut de les sessions
del mateix dia a la causa de la vio-
lència de gènere. A anglès van tre-
ballar la cançó “How Come, How
Long” de Baby Face i Stevie Wonder;
a literatura castellana es va fer difu-
sió del I Congreso de Literatura y
Violencia de género ‘De Miss Marple
a Lisbeth Salander’ celebrat a
Santiago de Compostel·la; es van
crear fòrums per compartir informa-
ció...

Institut Els Planells
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Concert de Meritxell Gené
steu bé? Aquesta és la pre-
gunta que en mig del con-
cert, entre cançó i cançó,

ens va adreçar la Meritxell Gené a
la cinquantena de persones que
vam assistir al sopar-concert de la
cantautora ponentina el passat 7 de
desembre. La veritat és que vam
estar molt bé.
    A part de temes propis, ens va
regalar uns poemes musicats de
Martí Pol, Màrius Torres, Maria
Mercè Marsal i Jordi Pàmies, amb
una veu encisadora i una presen-
tació de cada tema en la qual ens
donava a  conèixer i comprendre
la profunditat de cada poema o vi-
vència.
    Al final, la gent de la Comissió
300 anys, vam entendre que entre
tots compartim moltes coses i no
és una ideologia política com molts

E

Mertixell Gené va estar molt ben acompanyada per Abel Serra

detractors volen fer veure. El que
compartim tots els que ens sentim
partícips de la cultura popular del
Països Catalans no és altra cosa

que uns valors.

Comissió 300 anys

Els pobles agregats del municipi, en tracte
decadent

oltes de les accions del nos-
tre Ajuntament d’Artesa ens
porten a pensar que es priva

als pobles agregats d’anar avançant.
    Aquesta legislatura no s’ha ce-
lebrat ni un Consell de Pobles.
Aquest era el marc de discussió de
problemes comuns, d’intercanvi
d’experiències i de comunicació
entre les parts.
    Hi ha poca celeritat en aclarir
assumptes o realitzar tràmits admi-
nistratius, que per cada poble del
municipi resulten importants o ur-
gents. Així mateix, no s’acostumen
a contestar les cartes que s’adre-
cen a l’Ajuntament.
    Els pobles tampoc es netegen
quan convé o es demana, si no
quan l’Ajuntament té personal dis-
ponible. Hauríem de disposar de la
persona destinada oficialment a tal
efecte, la plaça de la qual es va cre-
ar en aquest sentit.
    Ja no arriben als pobles, les ac-

tes d’Artesa. Aleshores no ens as-
sabentem dels acords que es pre-
nen. Tampoc ens envien còpia de
les llicències d’obres que els veïns
sol·liciten, com abans es feia.
    Des de fa 5 mesos, s’ha privat
d’entrar als representants de les
Juntes dels Pobles, dins les ofici-
nes de l’Ajuntament, dificultant la
funció de servei als ciutadans del
municipi, amb l’argument que “la
presència de persones alienes
a les dependències municipals,
pertorba el correcte funciona-
ment dels ser-
veis administra-
tius i d’atenció
al públic”. Així
com que “cal
adreçar-se a l’al-
calde i/o a la se-
cretària, que els
atendran de la
manera més
cordial possible

de la que són mereixedors”,
sense tenir en compte que mol-
tes qüestions fan referència als
comptes, a serveis tècnics o a te-
mes que es resolen en d’altres
àmbits. I que se’ns consideri “per-
sones alienes”, deixa en entredit
el correcte funcionament del con-
sistori.

Junta Veïnal de Baldomar

M
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Pep Coll al Club de Lectura d’Artesa de Segre
l Club de Lectura d’Artesa
de Segre, conduït per Jose-
fina París des de la Biblio-

teca Pública Joan Maluquer, es re-
uneix una vegada al mes per com-
partir opinions sobre una lectura
prèviament acordada.
    La proposta de novembre fou la
novel·la El segle de la llum, de Pep
Coll. Anteriorment, ja s’havien lle-
git la novel·la El salvatge dels
Pirineus, del mateix autor.
    Gràcies al programa d’itinerància
d’escriptors catalans de la Institu-
ció de les Lletres Catalanes, el Club
de Lectura va poder convidar Pep
Coll a participar en una trobada
oberta a tots els ciutadans el dijous
18 de novembre a les vuit del ves-
pre. A més, es va animar
especialment a assistir a l’acte
l’alumnat de 2n d’ESO de l’Institut
Els Planells, ja que havien llegit una
altra de les obres de l’escriptor:
L’habitació de ma germana. La con-
vocatòria fou un èxit de públic
d’edats molt diferents, que va om-
plir a vessar la biblioteca.
    Pep Coll va començar parlant
sobre els seus inicis com a investi-
gador de les peculiaritats lingüísti-
ques del Pallars, una tasca filològi-
ca primerenca que després el va
portar a interessar-se per les histò-
ries pròpies del Pirineu. La tasca
de recollir històries pels pobles del
Pirineu li va servir de base per es-
criure El segle de la llum: “A vega-
des he comparat el novel·lista al
voltor perquè s’alimenta de carn
morta. El novel·lista s’alimenta
d’històries i les agafa perquè no
desapareguin. Agafo històries que
m’expliquen, les faig viure a uns
personatges i d’aquesta manera
aquella història no desapareix. Vaig
treballar d’aquesta manera a El
segle de la llum. Moltes de les anèc-
dotes que apareixen al llibre me les
van explicar sobretot a Cabdella. A
la Vallfosca vivien pràcticament a
l’Edat Mitjana en el sentit econòmic
i en la manera de treballar el camp.
De cop i volta hi va arribar la llum

elèctrica, potser la revolució més
important del segle XX. Tot el mis-
teri que tenia abans la nit va desa-
parèixer.”
    Pel que fa a El salvatge dels
Pirineus, va resumir així el propò-
sit primer de la novel·la: “A El sal-
vatge dels Pirineus m’interessava
tocar tres temes, bàsicament. En
primer lloc em plantejava si al se-
gle XXI un individu pot viure tran-
quil i lliure, sense fer mal a ningú.
En certa manera la societat no et
deixa, ja sigui per vincles familiars
o socials. En segon lloc, la relació
amb la natura. Per al protagonista
el seu món és la feixa, un món molt
limitat, i fa un nou pacte amb els
animals i amb les plantes que hi ha.
Tots tenen drets i deures redactats
en un nou testament. El tercer se-
ria la creació d’un món propi que
tingui sentit per a l’individu. El fet
de sentir-se un bé amb un mateix
sovint és que algú hagi creat algu-
na cosa personal, sigui quina sigui.
Per a alguns serà presidir un club
de futbol, per a d’altres escriure un
llibre o fer una col·lecció d’alguna

cosa. Els col·leccionistes es creen
un món amb la seva col·lecció i se
senten realitzats. El salvatge tan
civilitzat que protagonitza la novel·la
està orgullós del món que s’ha cre-
at, encara que mirat des de fora
pugui semblar molt poca cosa. La
gent que és capaç de crear-se la
seva pròpia feixa se sent més bé.
A tots ens cal alguna cosa per do-
nar sentit a la vida.”
    En la segona part de l’acte es
va donar la paraula als assistents,
que van poder preguntar-li a Pep
Coll curiositats sobre la seva obra
i el seu mètode d’escriptura. Els
més menuts li van preguntar si
havia estat un gran lector de petit
i va afirmar que no, que no va
començar a llegir amb ganes fins
que va descobrir a la primera ado-
lescència les novel·les de Jules
Verne. Es tracta, doncs, d’anar
provant fins que un troba allò que
li agrada llegir.
    Bona lectura!

Club de Lectura d’Artesa de
Segre

E
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Teatre: “Coses de dones”
l Grup de Teatre d’Artesa i
les Artesenques Actives van
representar l’obra “Coses

de dones” els passats 26, 27 i 28
de novembre a la Dàlia Blanca.
    El quadre escènic local posa el
llistó més alt cada cop que estrena
obra. “Coses de dones” és una
peça que sota l’aparença d’alta co-
mèdia, aborda realitats com l’amis-
tat, la traïció, l’ambició, l’èxit i el fra-
càs.
    Un grup d’amigues de l’internat
es retroba molts anys després a
casa d’una d’elles. En acabar de
sopar, surten a la terrassa on, en-
tre copa i copa de cava, van emer-
gint antics secrets de joventut. Les
cinc amigues es van repartint la
quota de protagonisme i es van ata-
cant o defensant segons evolucio-
na la conversa.
    Hel·lena ha convocat la reunió
amb la finalitat de descobrir quina
de les seves amigues se’n va al llit
amb el seu marit. Subtilment va in-
terrogant Hortènsia (mestressa de
casa feliçment casada, o no),
Amèlia (advocada d’èxit) i Lluïsa
(prostituta de luxe amb pocs remor-

Fitxa tècnica

Repartiment
Hortènsia Emma Estrada
Amèlia Lídia Roca
Carlota Íngrid Llobet
Hel·lena Marta Cañellas
Lluïsa Núria Serradell

Equip tècnic
Direcció de vestuari: Montse Duran amb M. Àngels

Gili i Divina Mateo
Imatge: Roger Mateo
Plantes cedides per: Leonor Guimet
Mobiliari cedit per: Montse Duran i Dolors Morera
Caracterització: Raquel Galera
Escenografia: Xavier Farràs, Eva Cendra

i Juan Vega
amb Yolanda Massana,
Núria Mases i Josep March

Luminotècnia i so: Josep Manel Gil
Primers apunts: Pepita Monell i Joan Roca
Producció: Dolors Morera
Regidoria: Eva Cendra
Direcció: M. Dolors Palet

PARLEN LES ENTITATS

E

diments) i, finalment, desemmasca-
ra la malvada Carlota (escriptora
famosa i lesbiana), la qual és qui
està embolicada amb el seu home.
    En fi, una obra plena de contin-
gut i interpretada amb  gran encert
i ritme per les actrius dirigides per
M. Dolors Palet. Esperem que la

propera obra es pugui realitzar al
nou casal cultural, ja que malaura-
dament la Dàlia Blanca no reuneix
les condicions per acollir un acte
com aquest.

Text: Miquel Regué i Gili
Fotos: Josep Manel Gil
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Les Puntaires estrenen sala

Portes obertes de les Artesenques Actives

es Dones Puntaires d’Artesa de Segre van inaugurar el seu nou local social el passat 20 de novembre.
Està ubicat al rehabilitat edifici de les Monges, on les puntaires fan les seves labors els dimarts i dijous
a la tarda. L’acte va ser presidit per l’alcalde Mingo Sabanés i va comptar amb la presència de nombro-

sos convidats. Les Dones Puntaires també van fer una exposició de labors durant el Pont de la Puríssima, on
van mostrar al públic assistent les seves creacions fetes amb la tècnica de punta de coixí.

L

associació de dones Artesenques Actives va orga-
nitzar una jornada de portes obertes el diumenge
5 de desembre a la tarda per tal de mostrar la nova

seu social de l’entitat. Es tracta d’una sala cedida per l’Ajun-
tament d’Artesa en el nou Centre d’Entitats Les Monges, la
qual es troba a la tercera planta de l’edifici i disposa de cui-
na, cosa molt útil per al desenvolupament de determinades
activitats de l’entitat.
    Des de la seva creació, ja fa més de 10 anys, l’associació
feia ús de la sala que el Club d’Escacs té a la primera planta
de les Escoles Velles.
    La jornada va comptar amb l’assistència de nombroses
persones, que van prendre un petit refrigeri mentre com-
partien una estona amb les dones “més actives” d’Artesa.

L’
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Pujada a Sant Mamet
l diumenge 12 de desembre
es va realitzar, com cada any,
la pujada a Sant Mamet.

    Com una tradició més de Nadal,
el CUDOS organitza la pujada del
pessebre al cim de Sant Mamet. És
una sortida oberta a tothom i no-
més es demana que els participants
pugin en BTT, caminant o corrent.
Alguns anys, fins i tot, hem gaudit
de la companyia de genets.
    Com a recompensa, l’organitza-
ció té preparat un bon esmorzar:
torrada amb arengada i cansalada,
i sobretot una bona companyia.
    Aquest any, l’hora per arribar a
dalt i esmorzar eren les onze del
matí. Els participants podien sortir
d’on volguessin i a l’hora que més
els interessés. Per aquesta raó, els
més tranquils varen començar més
d’hora i tot pujant anaven veient
com els més ràpids els anaven pas-
sant amb un agradable “bon dia” i
un mig somriure de satisfacció
(amb això no volem dir que es trac-

E

tés d’una sortida competitiva, que
no ho és).
    Un cop a dalt, l‘esmorzar es va
poder realitzar a fora del refugi, ja
que la temperatura era força agra-
dable (cosa estranya). El sol reani-
ma els cossos cansats després de
15 quilòmetres de forta pujada i un
desnivell d’uns 1.200 metres. I la
vista amb el mar de boira a sota,
com sempre, espectacular!!!
    Volem agrair l’ajuda desinteres-
sada d’alguns companys per fer

foc, pujar la llenya, el menjar i el
beure, ja que tot plegat ens fa a tots
l’estada més agradable. També
agraïm la col·laboració dels ajun-
taments d’Artesa de Segre i d’Alòs
de Balaguer.
    Bon Nadal a tothom i fins l’any
que ve!!!

Text: CUDOS
Fotografies: Antoni Colom i

Eva Maza

L’ermita i el refugi de Sant Mamet, restaurats fa pocs anys per l’Ajuntament d’Alòs
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Les biciletes “descansant” al cim de Sant Mamet Vista de la Vall de Meià presa des de Sant Mamet

Els biciclistes emprenen el retorn cap a casaEls més joves i el pessebre, protagonistes de la jornada
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VIDA SOCIAL

Sopar dels 30
El passat dissabte 27 de novem-
bre, els nascuts l’any 1980 vam
celebrar amb un sopar que aquest
any en fem 30!
    Com que feia temps que no ens
retrobàvem tots, vam aprofitar per
posar-nos al dia i recordar anècdo-
tes de quan érem petits.
    Esperem tornar-ho a repetir
d’aquí uns anys!

Sílvia París i Gemma Canes

www.lapalanca.cat
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Aposta pel municipalisme de la gent del PSC
ntra amb nosaltres als
Ajuntaments. L’any 1979
els socialistes expressàvem

amb aquest eslògan de campanya
el que constituïa la nostra convic-
ció sobre el paper dels governs lo-
cals: la proximitat en el millor espe-
rit democràtic i federal. A partir de
llavors i fins avui, pràcticament tren-
ta anys després, hem après a
construir els municipis de la mà dels
ciutadans i les ciutadanes. Hem
canviat el concepte de ciutat i vila
alhora que es produïen importants
canvis demogràfics, socials i eco-
nòmics a Catalunya. Aquests can-
vis han propiciat el model del pre-
sent que es desenvolupa als dife-
rents nuclis urbans. Nuclis còmo-
des i amables adreçats a les per-
sones que els utilitzen i que bus-
quen ser viscuts amb harmonia les
24 hores del dia. Nuclis que per-
meten desenvolupar les ciutats i les
viles amb la diversitat necessària
tant en la seva oferta (espai públic
digne, comerços propers, zones
verdes per a esbarjo, mercats a
l’abast de tothom, carrers am-
ples…) com en el seu ús (horaris
en el transport públic que reflectei-
xen diferents hàbits o necessitats,
itineraris accessibles a totes les
discapacitats, ventall cultural, etc.).
    El PSC va refermar a la Conven-
ció Municipal de 2007 que és un
partit convençut que els reptes dels
nostres pobles i les nostres ciutats
només els podrem encarar amb èxit
si els pensem com a noves oportu-
nitats per afermar el nostre model
de cohesió, convivència i desenvo-
lupament econòmic local. El PSC
afirma el que ha de ser el seu gran
objectiu per als propers anys: fer
dels nostres municipis espais inclu-
sius, cohesionats, sostenibles, rics
en pluralitat, capaços d’oferir igual-
tat d’oportunitats per a tothom.
    Els i les socialistes compartim un
seguit d’eixos d’actuació que mar-
quen la nostra actuació municipal.
Aquests eixos són: cohesionar els
nostres pobles i ciutats mitjançant

l’atenció preferent als barris i a les
famílies; garantir la convivència i el
civisme en l’espai públic, enfortint
les competències locals i reforçant
l’autoritat de l’alcalde; desenvolu-
par noves polítiques de ciutadania
que potenciïn la igualtat d’oportu-
nitats i promoguin el compromís
actiu dels ciutadans; endreçar més
i millor el territori en el marc d’un
desenvolupament sostenible; i do-
nar resposta a les necessitats crei-
xents de mobilitat i d’accés a l’ha-
bitatge.
    Els socialistes creiem en el go-
vern municipal. Sabem que l’única
clau de l’èxit del govern local és
atendre les demandes i preocupa-
cions de la ciutadania. Proximitat és
arribar a fer nostres les dificultats
de la gent. Només amb aquesta
empatia podrem establir i prioritzar
la feina a desenvolupar. Proximitat
és també analitzar el retorn de la
decisió pressa. Una resposta amb
una lògica raonada és sempre en-
tesa encara que pugui no ser com-
partida. Aquest gest porta de for-
ma intrínseca a constatar el respec-
te des del govern cap a les perso-
nes que creuen en el procés demo-
cràtic. Tota persona que participa
en l’administració d’una forma o
una altra, i per tant que confia en
ella i en els seus representants,
hauria de rebre resposta a les se-
ves legítimes expectatives. Proxi-
mitat és retroalimentació. Els so-
cialistes atenem les demandes i
preocupacions de la ciutadania.
    El govern local és sens dubte el
mirall de la satisfacció ciutadana.
No per això és on es donen les po-
lítiques més decisives per ajudar a
arribar a finals de mes amb como-
ditat ni les que generen més debat
ideològic, però sí que el dia a dia
comporta l’exigència que els aspec-
tes més quotidians estiguin resolts
de la forma més eficaç i, a ser pos-
sible, amb la màxima amabilitat i
qualitat. Els carrers, la neteja, la
mobilitat a la ciutat, els espais
verds, les escombraries, la segu-

retat són àmbits que ens acompa-
nyen com a ciutadans les 24 hores
del dia.
    Al llarg d’aquests anys els soci-
alistes hem fet una forta aposta per
l’àmbit municipal demanant més
competències i encara creiem que
aquestes han de créixer, perquè els
ajuntaments tenen més a prop que
cap altra administració el baròme-
tre immediat de l’aplicació de cada
mesura.
    En l’actualitat hem de continuar
dibuixant el model del futur dels
nostres municipis a partir dels va-
lors permanents del socialisme apli-
cats a la societat del present. El
socialisme aposta per unes ciutats
que reflecteixin els valors de la lli-
bertat, la igualtat i la solidaritat.
    El municipi que es desenvolupa
en el valor de la llibertat és aquell
que contempla en el seu disseny
el ventall d’usos potencials per part
dels seus habitants. Potenciats tant
en el seu ús cultural (biblioteques,
teatre, associacionisme, etc.), es-
portiu, social i lúdic, com en la di-
versitat de modalitats ens els des-
plaçaments. També és aquell mu-
nicipi que està pensat per anar amb
plena seguretat a qualsevol hora
del dia pels seus carrers. Per això
volem unes ciutats plenes de vida
amb comerços, espais oberts i
transport públic que garanteixin
aquesta interconnexió i que actuïn
al mateix temps amb el respecte
cap a aquelles altres persones que
fan un ús divers de l’espai. També
la solidaritat és establir una xarxa
de serveis socials potents i pròs-
pers a la ciutadania. La gent gran
ha de trobar també espais de rela-
ció i aprenentatge que fomentin el
suport i companyia dels uns als al-
tres evitant l’aïllament de persones
en una etapa de la vida amb més
decadència. La gent gran ha de
trobar el seu espai.
    Per altra banda, volem uns mu-
nicipis sostenibles que han de res-
pondre solidàriament a la cultura
del consum raonable, que tinguin

E
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present l’escassetat dels recursos
i els efectes destructius que un
abús d’aquests poden ocasionar al
propi entorn.
    Gràcies al PSC s’ha fet moltes
actuacions al municipi d´Artesa de
Segre. S’ha pogut desenvolupar:
- L’ampliació de l’Escola Els Pla-
nells des de la conselleria del PSC.
- La construcció del Centre d’Enti-
tats a l’edifici de les Monges, amb
subvenció directa del Govern cen-
tral del President Zapatero.
- La instal·lació de la gespa del
camp de futbol amb subvenció di-
recta del Govern Zapatero.
- La subvenció directa de 50.000
euros per a la millora de camins des
de la conselleria d’Agricultura, amb
el Sr. Llena al capdavant.
- El que serà l’ampliació del Centre
d’Assistència Primària d’Artesa de

Segre, amb una subvenció directa
feta pel delegat de sanitat, el Sr.
Sebastià Barranco, delegat de Sa-
lut de la Generalitat a Lleida pel
PSC, en una visita al nostre ajun-
tament.
- S’ha pogut desencallar l’obra del
Casal Cultural, després de 2 anys
aturada, gràcies al nostre suport a
l’equip de govern.
    I així aniríem enumerant la gran
quantitat d’iniciatives i actuacions
que s’han portat a terme gràcies a
l’ajuda de la gent del PSC. I això el
ciutadà del municipi d´Artesa de
Segre ho ha de saber. Des de la
nostra posició a l’ajuntament hem
donat suport a totes les propostes
que se’ns han fet arribar, hem re-
colzat les iniciatives, hem apostat
clarament per desencallar les obres
aturades i sempre hem anat a su-

mar per tenir més força de cara a
tenir un municipi més adaptat als
nostres temps. Hem donat suport
a totes les iniciatives i actuaci-
ons fetes per l’equip de govern.
    Des de les pàgines d’aquest mit-
jà local, la gent del PSC volem de-
sitjar a tots els ciutadans i ciutada-
nes que passin unes BONES FES-
TES i que l’ANY 2011 sigui millor
per a tots.

Jaume Ferré i Yègola
Joan Fontanet i París

Regidors pel grup PSC
a l’Ajuntament d’Artesa de Segre

Ara més que mai, gràcies
uan les coses van bé, és
molt fàcil donar copets
d’ànim a l’espatlla i, si con-

vé, apuntar-se al carro guanyador.
En canvi, quan tot es capgira, són
molts els que miren cap a un altre
lloc i fan veure que no passa res.
És en aquests mals moments
quan tothom agraeix les mostres
de recolzament.
    Després de la patacada elec-
toral que ERC ha sofert el passat
28-N, el nostre partit està passant
un d’aquests moments difícils. Tot
i que la conjuntura del moment
feia preveure una pèrdua de vots,

la veritat és que la major part de
nosaltres no pensàvem que els
resultats ens arribarien a ser tan
adversos. Com a bons republi-
cans que som, però, acatem sen-
se objecció el resultat de les ur-
nes amb la màxima humilitat, per-
què el poble és plenament sobirà
i així ho ha volgut.
    I en aquestes circumstàncies,
ara més que mai, ens cal donar
el nostre més sincer agraïment a
totes aquelles persones que ens
heu donat el vostre suport electo-
ral. Sapigueu que no defallirem i
que podeu continuar confiant en

nosaltres.
    Una vegada
paït el resultat,
ens trobem en
procés de revi-
sió i d’autocríti-
ca. A nivell de
la Noguera,
així ho vam fer
el passat 10 de
desembre en
l ’ assemb lea
comarcal que
tingué lloc a

Artesa.
    Com que de manera immedia-
ta ens trobarem immersos en la
preparació de les eleccions mu-
nicipals del proper mes de maig,
el partit preveu la celebració d’un
Congrés extraordinari passada
aquesta contesa electoral, a la
tardor vinent, en la qual caldrà es-
collir una nova direcció i establir
les línies per a redreçar el rumb
que ens ha portat a la situació
actual.
    Tenim molt clar que ens cal rec-
tificar en allò que ens hem equi-
vocat per tal de recuperar la con-
fiança de l’electorat en aquesta
nova etapa que comença. Així
haurà de ser si volem aconseguir
que Catalunya sigui una nació so-
cialment més justa que assoleixi
la independència el més aviat
possible.

Artesa de Segre

Q

Dissabte 25 de desembre (Nadal)
a les 00:30h

CONCERT amb els grups
7D Rock
Thesmokingdogs
Preu de les entrades (ambdós dies): 6 euros

Diumenge 26 de desembre
(St. Esteve)
a les 17h
BALLADA DE SARDANES
amb la cobla
11 de setembre
BALL DE TARDA amb

De Gala Grup Musical

3r SARDANADAL
al pavelló poliesportiu

Organitza: Col . laborac ions:Ajuntament
d’Artesa de Segre, Federació
Sardanista de les Comarques de
Lleida, Pub Jack’s, Cafè del po-
ble, Representacions Artístiques
Subirós
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Concert de Santa Cecília
quest any 2010 és
especialment destacat per
la celebració del Bicentenari

del naixement del compositor i pia-
nista Frederic Chopin (1 de Març
de 1810 - 17 d’Octubre de 1849).
    Des de l’Escola de Música vàrem
voler fer el nostre homenatge a
aquest gran compositor i pianista, i
li vàrem dedicar el nostre concert
d’enguany de Santa Cecília, cele-
brat el passat dilluns 22 de novem-
bre, a les 20h, a la sala de la Coo-
perativa.
    En el concert vàrem donar una
ullada històrica a la vida de Chopin,
i en férem una divulgació pedagò-

A gica i enriquidora. Tot repassant
doncs la seva vida i els seus fets
més rellevants, els joves intèrprets
interpretaren obres de diversos es-
tils i compositors (entre els quals
destacava l’actual professor Adolf
Gassol i també els mateixos alum-
nes!), amb les diferents formacions
de cambra i orquestrals que hi ha
actualment a l’Escola de Música.
    Fou un orgull, per la nostra es-
cola, poder inaugurar, en el passat
concert, l’estrena d’una nova forma-
ció orquestral: l’Orquestra de Per-
cussió, sota la direcció del profes-
sor Pau Bombardó.
    Aquest concert fou possible grà-

cies a l’organització de la Regido-
ria d’Educació i Cultura i del Claus-
tre de professors de l’Aula Munici-
pal de Músic, la col·laboració de la
Cooperativa d’Artesa i de l’Ajunta-
ment, i el patrocini de l’Ajuntament.
    Des de l’Escola de Música vo-
lem donar les gràcies a totes les
persones i institucions implicades
en la realització del concert i que
feren possible una magnífica vet-
llada musical per al nombrós públic
assistent.

Jordi Morera i Noguerola
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DE COLLITA PRÒPIA

Auschwitz
agradaria parlar d’un tema
gens adient a les dates en
què ens trobem; en teoria

dates de pau i amor! Fa poc vaig
tenir ocasió de visitar el camp de
concentració d’Auschwitz, a
Polònia, i el que allí vaig veure i “viu-
re” m’ha “frapat” profundament fins
al punt que m’agradaria compartir-
ho amb tots vosaltres. Tots hem
sentit a parlar dels horrors del na-
zisme, però és in situ quan t’ado-
nes de què va ser realment viure la
massacre, l’extermini nazi.
    Els més joves massa sovint re-
clamem no desenterrar el passat,
sembla que només vivim el present
i ens il·lusionem amb un futur idíl·-
lic (?) i evidentment així ha de ser,
però és bo, és aconsellable mirar
enrere, comprovar la història sem-
pre que es pugui, prendre consci-
ència d’un passat d’horror que va
aniquilar en aquest cas dos milions
de persones pel sol fet d’haver nas-
cut amb unes característiques físi-
ques, culturals i/o religioses concre-
tes sota la bogeria d’uns monstres
que es creien superiors a tots i a
totes.
    Feia un dia gris, molt de fred… a
punt de nevar quan l’autobús va
parar davant del Camp de Concen-
tració d’Auschwitz… Allí ens espe-
rava la guia per explicar-nos què

va passar dins d’aquell extens
camp rodejat per filferros de pues
elèctriques. I el cert és que malgrat
haver-ho sentit i llegit... veure la
realitat et deixa sense paraules!

    Cal anar preparat
psicològicament per visitar el
camp... En aquells temps, ens deia
la guia, arribaven amb tren perso-
nes de diferents ètnies i nacionali-
tats amb unes il·lusions renova-
des... i allí es trobaven a mans dels
nazis, que el primer que feien era
separar els homes dels nens i les
dones i agafar-los totes les seves
pertinences. La majoria anaven
immediatament a les cambres de
gas, on se’ls enganyava dient que
anaven a dutxar-se per desinfectar-
se. La resta morien de malalties,
desnutrició, maltractaments, expe-
riments científics, etc.
    Encara ara es poden veure un
gran nombre de pertinences que
van ser preses a les víctimes. Male-

tes, estris per a la llar, ulleres i fins i
tot sabates eren emmagatzemades
pels nazis. També cabell humà, que
guardaven de les víctimes assassi-
nades per fer mantes i abrics.
    I no m’estendré en detalls (que
n’hi ha moltíssims), però simple-
ment he volgut escriure aquestes
quatre ratlles perquè sé que hi ha
persones que encara avui dia ne-
guen que aquests fets hagin pas-
sat mai. S’ha afirmat que era im-
possible cremar tal nombre de cos-
sos o que les instal·lacions que
poden ser visitades actualment van
ser “reconstruïdes” després de la
guerra perquè estiguessin en con-
cordança amb allò que s’havia ex-
plicat d’Auschwitz des del final de
la confrontació bèl·lica. També
grups neonazis estan sorgint de
nou, encapçalats per psicòpates
sanguinaris que pretenen uns ide-
als nazistes i que fan ostentació de
la creu gammada com a bandera
ideològica.
    No pot ser!! No oblidem que qui
perd els seus orígens perd la seva
identitat. I en aquest cas convé no
oblidar i que sigui aquest un gran
exemple d’allò que MAI s’ha de re-
petir!

Noemí Farré Cortadelles

És aconsellable mirar
enrere, comprovar la
història sempre que es
pugui, prendre consci-
ència d’un passat d’hor-
ror

Algunes mostres de l’horror

M’
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FA 25 ANYS

Desembre de 1985
ot i que l’ambient nadalenc
es deixa entreveure en di-
ferents seccions de la revis-

ta, l’urbanisme continua essent un
dels temes del moment. Com a
anècdota, resulta curiós que aquest
mes no hi ha cap “carta a la redac-
ció”, fet poc habitual en aquella
època de la revista.
    PORTADA. Les dues imatges
d’aquest mes són ben significati-
ves. La del pessebre és de Fotos
Sisquet i, per tant, serveix com a
homenatge al recentment traspas-
sat Sisquet. L’altra, de les obres a
la C-1313, ens recorda aquelles
pesadíssimes corbes que havíem
de sofrir, passat Cubells, per anar
a Balaguer o a Lleida. Amb la recta
tan llarga que hi trobem ara, sem-
bla impossible.
    EDITORIAL. Una obra modèlica
és el títol de l’editorial d’aquest mes,
en referència a la important inver-
sió realitzada per la Generalitat en
la millora de la carretera aleshores
anomenada C-1313 en el seu tram
entre Artesa i Balaguer.
    LOCAL. La Informació Municipal
es troba dispersa entre vàries pà-
gines i consta d’una llarga relació
de factures aprovades al mes de
octubre, de les poques llicències
d’obres en aquest mateix període i
d’un ban de l’alcaldia que diu tex-
tualment: “Des del dia 2 de gener
de 1986, la recollida d’escombrari-
es es farà a la nit, a partir de les 8
hores del vespre. Es prega a tot-
hom que fiqui les escombraries en
bosses de plàstic”. Aquest ban va
significar un important canvi en els
costums dels artesencs.
    El Noticiari Local de Josep M.
Solans ens informa sobretot de te-
mes relacionats amb les obres pú-
bliques. Pel que fa a  Artesa, es van
aprovar diferents projectes: la ur-
banització dels carrers escoles i
Eduard Maluquer, la urbanització
del carrer Nou, l’enllumenat de la
zona del Camp de Futbol i l’enllu-
menat de la carretera d’Agramunt.
També hi consta l’adjudicació de la

segona fase de l’electrificació rural
de Folquer. Per altra banda, l’Ajun-
tament de Vilanova de Meià va ad-
judicar la construcció d’un dipòsit
d’aigua i el condicionament del
camí d’accés a Gàrzola. Finalment,
anuncia com a imminent l’inici de
les obres d’adequació de la carre-
tera d’Artesa a Ponts.
    COMARCA. Jaume Armengol
escriu Foradada. La matança del

porc. En aquest època en què es
desenvolupa la tradició, l’autor ex-
plica alguns canvis respecte a al-
tres temps i posa especial èmfasi
en la figura de la “mandonguera”.
    En l’article La premsa d’Artesa a
París. Maig de 1937, Ferran
Sánchez Agustí ens fa una interes-
sant ressenya de les diferents pu-
blicacions artesenques del primer
terç del segle XX: Alerta (1911),

T
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FA 25 ANYS

LA FITXA

Número: 48
Data: desembre de 1985
Preu: 75 ptes.
Pàgines: 24

Renaixement (1922), La Voz del
Segre (1926) i Foc Nou (1930). Es
veu que, el maig de 1937 a París,
el president Companys i altres au-
toritats van participar en la presen-
tació d’una antologia de la premsa
catalana des de 1641 a 1937, amb
publicacions d’Artesa, Balaguer,
Camarasa i Ponts.
    CULTURA. L’arquitecte Eusebi
Guimet i Berengueres escriu un al-
tre interessant article: Les Escoles
Velles. Centre de Cultura i de Lleu-
re. En ell argumenta “...la urgent
necessitat de restaurar l’edifici de
les Escoles Velles per tal de recu-
perar-lo íntegrament per a la ciu-
tat, tant pel seu interès arquitectò-
nic com per la seva identitat, que
determina una memòria col·-
lectiva...” El text està distribuït en
tres part i ve acompanyat de foto-
grafies i d’un plànol. Recomano
especialment la seua lectura als
detractors de mantenir dempeus
aquest edifici.
    En aquesta secció la revista pro-
posa les festes nadalenques com
a temps ideal per a la lectura i ens
ofereix el Decàleg del lector.
    ENTREVISTA. Hernàndez
Pijuan al seu món de llum i silenci
és cosa del redactor Bartomeu
Jové. Ens quedem amb un parell
de frases. Primer, un destacat que
podria resumir la manera de veure
l’art del pintor traspassat fa pocs
anys: “Busques des de tu mateix,
del que coneixes. Per tant, si no
t’obres, et quedes en el que ja tens,
per la qual cosa caldrà està obert
per saber trobar”. La segona fa re-

ferència als vincles de l’artista amb
Folquer: “És un lloc que estimo (...)
que ha aportat molt a la meva pin-
tura i que es podria traduir en tres
punts, com poden ser la llum, l’es-
pai i el silenci”.
   URBANISME. Josep M. Solans
planteja la següent pregunta a di-
ferents persones: “Quina opinió li
mereix l’avanç de les Normes Sub-
sidiàries de Planejament d’Artesa?”
Com és normal, hi ha opinions per
a tots els gustos, des dels que ho
consideraven necessari fins als
més crítics per diferents motius (poc
elaborades, agressives, previsió de
creixement urbà excessiu, excés
d’espais verds...).
    Artesa, ciutat mancada? és un
article signat per Àngel Fontanet i
Pérez on critica el fet que la ciutat
deixés enderrocar l’antiga església
per a bastir-ne una de nova en el
mateix lloc.
    NADAL. Jesús Martí escriu Tren-
ta anys de pessebres a Artesa, on
repassa els orígens i una mica
d’història d’aquest costum d’origen
religiós a la nostra ciutat. En l’arti-
cle fa menció d’algunes persones,
la majoria ja traspassades,  que
seran recordades durant molt de
temps per la qualitat dels seus pes-
sebres. Més endavant, a les pàgi-

nes finals, trobem les bases del
concurs d’aquell any, que contem-
plava tres categories de pessebres:
artístics, casolans i d’aparador.
    MÚSICA. Tot i que ve sense sig-
nar, Petita història del rock de
Presley a Springsteen sembla un
article musical en la línia del publi-
cat el mes anterior on sí que hi
constava els autors. Degut al títol,
el contingut del text resulta evident.
    CAMP. Jornades tècniques de la
Noguera Alta és un text on s’expli-
ca com s’estan preparant diferents
ponències relacionades amb l’agri-
cultura i la ramaderia a la Nogue-
ra, que s’organitza en tres zones,
una de les quals és la d’Artesa.
    OPINIÓ. En l’article Pantà de
Rialb: encara hi som a temps, Joan
Aranès i Clua es mostra molt crític
amb el projecte d’aquesta
infraestructura i afirma que “el nos-
tre riu és a la llista negra de les co-
ses que els homes acostumen a
perdre”.
    DE LA VELLA ARTESA. Amb el
títol Gent del segle passat, Brunet
continua un text encetat el mes de
maig i que continuava al mes de
juliol, dedicat a la memòria del mes-
tre Marcel Samarà. En aquesta
ocasió ens parla del seu comiat de
l’escola amb 13 anys i sobre la pos-
terior jubilació d’aquest mestre, al
qual es refereix com a “...aquell
home apreciat que volia veure
aquells ‘nens seus’ –ja homes– per
saludar-los i recomanar-los que tre-
ballessin per fer una Artesa gran,
valenta i sobretot cultural”.
    INFORME. Per la reconsideració
d’un possible error històric (II) és
una nova aportació de l’Associació
Catalana de Municipis on es reivin-
dica que “Els ajuntaments no po-
den ni deuen convertir-se en ele-
ments generadors de l’increment
de la pressió fiscal, quan el mateix
Estat renuncia a aquest paper”.
    HUMOR. Trencant la línia dels
darrers mesos, l’acudit de Quimet i
Cosme no tanca la revista a la con-
traportada sinó a la pàgina anterior.

Ramon Giribet i Boneta
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PEL FORAT DEL PANY

COSES DEL BRIMERO

S’admeten apostes
na de les frases que s’han
fet més cèlebres en la nos-
tra història recent la va pro-

nunciar el president dels Estats
Units John F. Kennedy en el discurs
que va adreçar a la nació després
d’haver estat elegit president. Da-
vant la passivitat de la societat nord-
americana del moment els va en-
gegar aquesta: “No et preguntis
què pot fer el teu país per tu, sinó
què pots fer tu pel teu país”.
    Ha passat el temps, els dies
s’han anat succeint i els més vete-
rans miren enrere i exclamen: “Com
ha canviat tot en pocs anys!” Fe-
nòmens com Internet, la telefonia
mòbil, la globalització amb tot el que
això comporta ens han acompanyat
en el canvi de segle, canviant com-
portaments i maneres de fer.
    Hi ha quelcom però que amb els
anys no canvia i és queixar-nos que
a Artesa no hi ha res, no si fa res,
que és ben morta. Ho vinc escol-
tant des que era petita i d’això ja fa
uns quants anys.
    És cert que no tenim cinema, ni
discoteca, ni cap local d’oci amb
condicions (per poc temps, espe-
ro), tot i que, si hem de ser sincers,
cal reconèixer que quan hi ha sigut,
la majoria de gent hem preferit
marxar a passar la vetllada fora que

quedar-nos al poble. I aquí el que
estigui net de culpa que tiri la pri-
mera pedra.
    El que sí tenim, però, és perso-
nes, i no hem d’oblidar que són les
persones les que fan d’una llar,
poble o país allò que vol ser i allò
que es mereix. A Artesa hi ha molta
gent que treballa i lluita per ser, i
per ser cada dia millor.
    És “la nostra gent”, aquesta
gent que fa possible que en aquests
moments a Artesa puguem gaudir
de: futbol, bàsquet, escacs, dos
clubs de lectura, sardanes, orfeó,
coral infantil, ràdio, premsa, protec-
ció civil, bombers, grup de teatre,
una associació de dones actives,
una associació per a la gent gran,
escoltisme, Càritas, tir amb arc, bit-
llets, caramelles, associacions de
mares i pares, l’ONG Artesa Soli-
dària... i així continuaria fins arribar
al total de més de 50 associacions
sense ànim de lucre que tenim al
nostre poble. I tot aquest teixit so-
cial en un petit poble de l’interior del
país sense cap encant especial i
que molta gent creu que està mort
i enterrat, que no hi ha res i que és
un avorriment ja que no hi ha res
interessant per fer.
    Com queda clarament en evi-
dència, hi ha entitats on triar, per a

tots els gustos i per a totes les
edats. Només cal escollir-ne una i
implicar-s’hi. Cada vegada que algú
de nosaltres diu que a Artesa no hi
ha res o no s’hi fa res, està ofenent
a les moltes persones que desinte-
ressadament gasten el seu temps i
sovint els seus diners (i segur que
no els hi sobra cap de les dues co-
ses) en fer poble, en fer país, en
ajudar els altres, en la canalla, en
els avis, en fer cultura, en entrete-
nir-nos i moltes coses més.
    Serveixi aquesta pàgina per a
donar-los les gràcies a tots i dema-
nar-los que no defalleixin en la seva
tasca, mal que cada any que pas-
sa és més difícil lligar caps per
manca de voluntariat, tot i que se-
gurament mai en la nostra història
hi havia hagut artesencs i
artesenques tan preparats, tan vi-
atjats i amb tants mitjans tècnics.
Alguna cosa falla doncs en la nos-
tra societat. S’admeten apostes...
    Acabo fent-me una promesa: A
partir d’ara no em preguntaré mai
més què pot fer el meu poble per
mi, sinó què puc fer jo pel meu
poble.

Paquita Martí

U

l mes passat vaig explicar
que los bascos, quan ens
feien cantar lo “Cara al sol”,

reien i cantaven altres cançons.
Com aquesta: “Por una pata de
buey, lucharon nuestros padres.
Por una pata de buey, lucharemos
nosotros también. Lucharemos
todos juntos, todos juntos y en
unión, defendiendo las patatas, los
garbanzos y el carbón”.

    Allà a Bilbao, com que molts eren
bascos, gairebé tots rebien paquets
de casa. Feien uns pans molt plans,
que en deien “pan de talco”. Era
com de galeta i molt bo. L’obrien
com dues tapes rodones i a dins hi
posaven a casa lo que podien, com
unes sardines fregides o de llauna.
En fi, lo que podien.
    Los paquets arribaven al matí.
Aleshores d’un punt o altre em cri-

daven. Jo hi anava i em feien un
lloc per seure. I a parlar de la guer-
ra i de Catalunya... Em passava
una estona amb ells i marxava.
Aleshores em deien: “Coge este
pan”. I com que estava amb tres
catalans, los pans que em donaven
els partíem a com bons amics.

Ton Bonet

E

Històries de la guerra (VII)
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats de desembre
ADULTS

- Inés y la alegría. Almudena
Grandes. Ed. Tusquets
- El cebo. José Carlos Somoza. Ed.
Plaza Janés
- Canadà. Javier Reverte. Ed.
Plaza Janés
- El tiempo entre costuras. María
Dueñas. Ed. Temas de hoy
- Criadas y señoras. Kathryn
Stockett. Ed. Maeva
- La segona vida de Bree Tanner.
Stephenie Meyer.  Ed. Alfaguara
- La caiguda dels gegants. Ken
Follet. Ed. Rosa dels Vents
- La màscara del rei Artur. Biogra-
fia d’Artur Mas.  Pilar Rahola. Ed.
La Magrana
- Bienestar cuántico. Un enfoque
integral para  alcanzar la salud y
la felicidad. Kathy Freston. Ed.
Urano
- Manual Merck de información
médica edad y salud. Merck
Sharp. Ed. Océano
- El camí de la independència.
Salvador Cardús. Ed. La Campa-
na

INFANTIL

- Cornèlius i el rebost d’impossi-
bles. Premi Josep M. Folch i Tor-
res 2009. Carles Sala i Vila. Ed. La
Galera
- El vaixell fantasma. Tea Stilton.
Ed. Destino
- Com construir les teves jogui-
nes. Oriol Ripoll. Ed. Estrella Polar

DVD ADULTS

- Pagafantas
- Luna nueva
- Tres días con la familia

DVD INFANTILS

- Los increíbles
- Los clásicos. Pocahontas
- Up

Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
C/ Escoles, 6

25730 ARTESA DE SEGRE
biblioteca.artesadesegre@gencat.cat

Tel: 973400754
http://

bibliotecaartesadesegre.blogspot.com

De dilluns a divendres: de 16:30h
a 20:30h
Dissabte: d’10h a 13h

Préstec de llibres, revistes i
audiovisuals

Servei d’internet i multimèdia
Connexió Wi-Fi

Activitats de la biblioteca

- 19 de gener, dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, l’HORA DEL
CONTE per a nens i nenes de P5. Explicarem: El peix irisat i La
ventafocs.
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IN MEMORIAM

Era el matí assolellat del dissabte 13 de novembre quan ens deixava la Christina, una gran dona que es va fer
estimar per tots els que la rodejaven.
    La mameta va arribar a aquest poble fa 23 anys, després d’haver viatjat pel món. No sabia parlar català i en
cosa de pocs mesos ja s’havia acostumat a les tradicions catalanes, tant, que va convertir-se en una gran
seguidora del Barça i del bàsquet local. Fins i tot, havia après a fer els guisats de la padrina!
    Era una dona amb moltes ganes de viure, cada vegada que sortia al carrer es posava ben guapa, i tot i no
estar bé per dins no perdia mai el somriure. Era simpàtica amb tots, molt divertida i carinyosa. De ben segur
que tots els que la coneixíem, la recordarem com una persona humil, discreta i amb un gran cor.
    Mameta, què més et podem dir que no sàpigues? Has sigut una gran guerrera i en cap moment has deixat
de lluitar. Per nosaltres ha estat tot un plaer poder-te acompanyar durant tot aquest camí. Això era el mínim que
podíem fer després de tot el que tu havies fet per nosaltres. Has sigut un gran exemple per a nosaltres dues i
esperem poder ser tan valentes i fortes com tu, per acostumar-nos al buit que has deixat a casa.
    En fi, tant de bo et poguéssim tindre aquí, perquè són tantes les coses que trobarem a faltar de tu... Només
donar-te les gràcies, perquè per nosaltres has sigut la millor mare del món!
    T’estimem i sempre et recordarem.

Les teves filles

Ens ha deixat un gran dona

Quan vam conèixer la Christina, farà uns deu anys, era una aficionada al bàsquet i sobretot al futbol. Moltes
vegades coincidíem als partits de bàsquet del CENG, ja que tant els nostres fills com les seves “nenes” hi
jugaven. Mai es perdia cap partit, sempre patint... ho portava a la sang.
    Era una persona molt afable, amiga dels seus amics. Si et calia un cop de mà, ella te’l donava i no li
importava el que pensessin els altres.
    Van passar els anys i, per circumstàncies de la vida, la seva filla i el nostre fill van començar a ser parella.
Degut a això vam començar una bona relació.
    La Christina ha estat una persona molt lluitadora, sobretot amb la seva malaltia. Una bona mare que sempre
pensava en les seves “nenes”. Sempre contenta, elegant i amb bon humor.
    Et vam prometre un viatge a la Vall de Núria, que sabíem que et feia molta il·lusió. Hi havíem d’anar l’onze de
setembre, però degut a la teva malaltia, ja avançada, no va poder ser.
    Siguis on siguis, sempre et recordarem.

Família Pursals-Tusell

Recordant la Christina

Agraïment
Volem donar les gràcies de manera molt especial al personal del CAP d’Artesa
de Segre i a l’equip del PADES de Balaguer, a tots els familiars, veïns, amics i
a totes les persones que s’han preocupat per la salut de la mare, per les seves
nombroses mostres d’afecte i per comptar amb el seu suport. Gràcies a tots!

Nota d’agraïment
La família Mallol-Estany volem agrair les mostres de condol i afecte rebudes amb motiu de la pèrdua
de la nostra mare i padrina Antònia.
    Així mateix, agraïm al personal de CAP d’Artesa la seva professionalitat i tracte humà. També volem
donar les gràcies a mossèn Antoni Ballester per les visites a la nostra padrina durant els darrers anys.
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Durant les festes

54è Concurs de pessebres artístics i casolans. El
Jurat visitarà els pessebres el dia 27, durant el matí
(bases a part).
Organitza: Associació de pessebristes de la Parrò-
quia d’Artesa de Segre

Del 13 de desembre al 3 de gener

Campanya comercial de l’àmbit Pla de Barris. Com-
prant als establiments adherits al Pla de Barris es par-
ticiparà al sorteig de 6 xecs des de 10 euros fins a 100
euros. Sorteig: 4 de gener a les 12h a l’Ajuntament.
Organitza: Ajuntament Artesa de Segre. Oficina
Gestió Pla de Barris

Del 14 al 31 de desembre

Concurs “Busca les paraules”. S’hauran de buscar
les paraules de la felicitació de Nadal de l’associació.
Les paraules estaran en els aparadors dels associats
participants. Lliurament de premis:  2 de gener, a la
Dàlia Blanca, després del Camarlenc.
Convoca: Associació de Comerç i Serveis d’Artesa
de Segre

Divendres 24 de desembre

17:00h, a la Dàlia Blanca, Cine infantil amb la pro-
jecció de Toy Story 3. La gran evasió
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre

22:00h, al Santuari de Salgar, Missa del Gall
Organitza: Agrupament Escolta i Guia Mare de Déu
del Pla (AEiG M.D. del Pla)

24:00h,a l’Església Parroquial d’Artesa, Missa del Gall
Organitza: Parròquia d’Artesa de Segre

01:00h, al pavelló, 8a Festa pro Ràdio Artesa
Organitza: Amics de Ràdio Artesa de Segre

Dissabte 25 de desembre

Misses de Nadal, a l’Església Parroquial d’Artesa, a
les 08:55h, les 12:00h i les 18:30h

19:30h, a l’Església Parroquial, Concert de Nadal
Organitza: Orfeó Artesenc, Coral Infantil “Brots d’Il·-
lusió” i Aula Municipal de Música

01:00h, al pavelló, Concert pel jovent amb els grups
The Smoking Dogs i 7 D Rock
Preu: 6 euros
Organitza: Amics de la Sardana d’Artesa de Segre

Diumenge 26 de desembre

A partir de les 11:00h, pels carrers d’Artesa, Canta-
da de nadales
Organitza: AEiG M.D. del Pla

17:00 h, al pavelló, Sardanes i ball llarg de tarda
amb la Cobla 11 de Setembre i De Gala
Preu: 6 euros
Organitza: Amics de la Sardana d’Artesa de Segre

Dilluns 27 de desembre

17:00 h, a la Dàlia Blanca, Cine infantil amb la pro-
jecció de Com entrenar el teu drac
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre
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Del 28 al 30 de desembre

De 16:00h a 19:00h, al pavelló, Parc de Nadal
Durant aquests dies, la Biblioteca “Joan Maluquer i Viladot”
i la Llar d’Infants “El Bressol” estaran presents al parc
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre i diver-
ses entitats

Divendres 31 de desembre

Revetlla de Cap d’Any al pavelló:
- 21:30h, Sopar de Cap d’Any
- 00:45h, Ball amb l’orquestra Atalaia i discomòbil
Consultar preus
Organitza: CENG futbol sala

Diumenge 2 de gener

A partir de les 18:00h, a la Residència de la Gent
Gran, Visita del Patge Reial
A continuació, a la Dàlia Blanca, berenar i Rebuda
del Patge Reial
En finalitzar, Lliurament de premis del concurs
“Busca les paraules”
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre i Associ-
ació de Comerç i Serveis

Dilluns 3 de gener

18:00h, a la Dàlia Blanca, L’hora del conte. Repre-
sentació de El Gall Federic i la Gallina Caterina a
càrrec de la companyia Pengim Penjam
Organitza: Biblioteca Joan Maluquer i Viladot i Ajun-
tament d’Artesa de Segre

NOTES

- Els Reis Mags d’Orient repartiran els regals a
casa. Tots els que vulgueu que us els portin, heu
de trucar a l’Ajuntament fins al 30 de desembre.
Tel. 973 400 013 (de 9h a 14h) o bé per e-mail
fins al 3 de gener a info@artesadesegre.cat o
fira@artesadesegre.cat

- Aquest programa ha estat elaborat amb la in-
formació facilitada des de l’Ajuntament d’Artesa
de Segre.

Dimarts 4 de gener

17:00h, a la Dàlia Blanca, Cine infantil amb la pro-
jecció de Shrek. Feliços per sempre
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre

Dimecres 5 de gener

17:30h, Cavalcada de Reis Mags d’Orient a Alentorn
Organitza: Poble d’Alentorn.

18:00h, Cavalcada dels Reis Mags d’Orient, ado-
ració al nen Jesús i repartiment de regals a Artesa
Organitza: Comissió de Carrossa de Reis

21:00h, Cavalcada de Reis a Baldomar, a l’Església
Parroquial
Organitza: Junta Veïnal i Comissió de Festes de
Baldomar

Dijous 6 de gener

12:45h, a l’Església Parroquial, després de la missa,
Lliurament de premis del 54è Concurs de pesse-
bres
Organitza: Associació de pessebristes de la Parrò-
quia d’Artesa de Segre

Diumenge 9  de gener

18:00h, a la Llar de la Gent Gran, “Fer Cagar la Soca
com quan érem joves...”
Organitza: Associació de la Gent Gran d’Artesa de
Segre i Comarca

Dates a
recordar

Renovació del DNI
Per renovar el DNI a l’Ajuntament d’Artesa de
Segre, podeu demanar hora a les oficines muni-
cipals personalment o per telèfon (973 40 00 13)
del 21 al 28 de febrer del 2011 (l’expedició serà
els dies 3 i 4 de març de 2011).

Ajuntament d’Artesa de Segre
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Mes de novembre
SESSIONS DEL PLE

Ple ordinari (4 de novembre) i ex-
traordinari (10 de novembre)
Absències: Jordi París (ERC)

S’aprova l’expedient de modificació
de crèdit núm. 2 del Pressupost
Municipal de 2010, a finançar amb
majors ingressos i baixes per trans-
ferència, fins a un import de
7.387.078,12 euros.
A favor: 5 vots (ERC)
Abstencions: 6 vots (4 CiU + 2 PSC)

S’acorda, per unanimitat, acollir-se
a la línia d’ajuts de la Diputació de
Lleida per al finançament d’interes-
sos derivats de la concertació
d’operacions de préstec per al fi-
nançament d’inversions, així com
concertar amb l’entitat financera
Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona una operació de crèdit
per un import de 18.000 euros per
a complementar la subvenció de
42.000,07 euros del Departament
de Governació i Administracions
Públiques per a l’adquisició d’un
vehicle escombradora.

S’acorda, per unanimitat, acceptar
la subvenció atorgada pel Depar-
tament de Governació i Administra-
cions Públiques, per import de
42.000,07 euros, per a l’adquisició
d’un vehicle escombradora.

S’aprova, per unanimitat, licitar la
contractació, mitjançant tramitació
ordinària, procediment obert i diver-
sos criteris d’adjudicació, l’obra “Es-
pai transmissor del túmul-dòlmen
megalític de Seró”, amb un pres-
supost d’execució per contracta de
665.287,15 euros.

S’aproven, per unanimitat, les cer-
tificacions d’obra següents:
- Certificació núm. 6, per
239.266,65 euros, de l’obra “Casal
Cultural, 2a fase”, realitzada per
l’empresa Carrers i Obres i Elec-
tromecànica Soler SL - UTE.

- Certificació núm. 7, per
298.660,53 euros, de l’obra “Casal
Cultural, 2a fase”, realitzada per
l’empresa Carrers i Obres i Elec-
tromecànica Soler SL - UTE.
- Certificació núm. 4, per 28.115,74
euros, de l’obra “Xarxa de saneja-
ment i adequació dels entorns de
la carretera d’Alentorn”, realitzada
per l’empresa Promalos-Olsina SL.
- Certificació núm. 1, per 22.523,63
euros, de l’obra “Millora d’abasta-
ment d’aigua i pavimentació del
carrer de la Font de Baldomar”, re-
alitzada per l’empresa Touriño y
Marcos SL.
- Certificació núm. 2, per 23.694,46
euros, de l’obra “Millora d’abasta-
ment d’aigua i pavimentació del
carrer de la Font de Baldomar”, re-
alitzada per l’empresa Touriño y
Marcos SL.
- Certificació núm. 1, per 1.446,00
euros, de l’obra “Reconstrucció de
coberta en l’edifici del Museu del
Montsec d’Artesa de Segre”, realit-
zada per l’empresa Construccions
Germans Gilabert SL.
- Certificació núm. 3, per 46.320,95
euros, de l’obra “Casal de la Gent
Gran, fase 1”, realitzada per l’em-
presa Construccions Montsec
SCCL.

S’aprova, per unanimitat, confirmar
el senyor Jordi París i Peralba com
a representant de l’Ajuntament als
següents òrgans:
- Consell Escolar Municipal
- Junta Permanent del Consell Es-
colar Municipal
- Consell Escolar de l’Escola “Els
Planells”
- Consell Escolar de l’Escola Muni-
cipal de Música
- Fundació Privada Obra Social de
la Cooperativa del Camp d’Artesa
de Segre i Comarca

S’acorda, per unanimitat, donar
per vàlid el sorteig electrònic efec-
tuat mit jançant el  programa
CONOCE, de l’Institut Nacional
d’Estadística i nomenar com a in-

tegrants de les meses electorals
en les eleccions al Parlament de
Catalunya, als membres, titulars i
suplents, que han resultat elegits
en el sorteig.

S’acorda, per unanimitat, la modifi-
cació de les següents ordenances
fiscals:
- Annex a l’ordenança fiscal núm.
2, reguladora dels preus públics.
Preu públic per la utilització del ser-
vei d’accés a internet a la Bibliote-
ca Municipal Joan Maluquer
Viladot.
-  Article 6 de l’ordenança fiscal
núm. 7, reguladora de la taxa per
llicència d’obertura d’establiment.
- Article 7 de l’ordenança fiscal núm.
9, reguladora de la taxa per expe-
dició de documents administratius.
- Article 6 de l’ordenança fiscal núm.
12, reguladora de la taxa per la
prestació dels serveis de piscines i
instal·lacions esportives.
- Article 6 de l’ordenança fiscal núm.
25, reguladora de la taxa per la
prestació del servei d’emissora
municipal de ràdio.
- Article 6 de l’ordenança fiscal núm.
28, reguladora de la taxa per la
prestació del servei de l’escola
municipal de música.

S’acorda la modificació de l’article
6 de l’ordenança fiscal núm. 10,
reguladora de la taxa per la distri-
bució d’aigua, gas, electricitat.
Vots a favor: 6 (4 ERC + 2 PSC)
Vots en contra: 4 (CiU)

No s’aprova la modificació de l’arti-
cle 6 de l’ordenança fiscal núm. 5,
reguladora de la taxa per la presta-
ció del servei de recollida d’escom-
braries.
Vots a favor: 4 (ERC)
Vots en contra: 6 (4 CiU + 2 PSC)

S’aprova, per unanimitat, el plec de
clàusules tècniques, econòmiques
i administratives que han de regir
la licitació de la gestió dels serveis
de neteja i vigilància de les instal·-
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lacions municipals del recinte de les
piscines, bar, pista poliesportiva i
camp de futbol per a l’explotació
d’aquestes instal·lacions, així com
convocar, pel procediment obert,
amb diversos criteris d’adjudicació
i tramitació urgent, la licitació del
contracte de la prestació dels ser-
veis de neteja i vigilància de les
instal·lacions municipals del recin-
te de les piscines, bar i pista
poliesportiva i camp de futbol.

JUNTES DE GOVERN
(ordinàries de 18 i 25 de novem-
bre i extraordinària de 9 de no-
vembre)

S’aprova adjudicar l’obra “Casal de
la Gent Gran, separata II”, a l’em-
presa Construccions Montsec
SCCL, per un import de 125.670
euros (IVA inclòs).

S’aproven les següents llicències
d’obres:
- A Francisco Trepat Brescó, per
treure teules i col·locar planxes gal-
vanitzades color palla sobre bigues
de fusta existents en la cabana si-
tuada a la parcel·la 122 del polígon
5 a Baldomar.
- A Francisco Gutiérrez Agulló, per
restaurar la façana de la Masia
Gutiérrez, situada en sòl no urba-
nitzable, prop de Vall-llebrera.
- A Joan March Vilella, per repas-
sar coberta i canviar teules tren-
cades i netejar canal, del magat-
zem situat a Av. Maria Anzizu 4, a
Artesa.
- A Gas Natural Distribución SDG
SA, per obrir una rasa d’aproxima-
dament 11 m de llarg per 0,40 m
d’ample i 1 m de profunditat, per a
la instal·lació d’una canonada de
gas per subministrar gas natural
canalitzat a nous clients al C/ Eres
11, a Artesa.
- A Mercè Camats Farré, per repas-
sar teulada i canviar teules trenca-
des en la cabana situada a la
parcel·la 131, del polígon 4, a
Baldomar.
- A Carme Balagué Castellà, per
treure mobiliari de cuina, transport

a la deixalleria, canviar rajoles de
paret i terra de la cuina, i arrebos-
sat de parets de pati exterior, de
l’habitatge del C/ Calvari 15, a
Artesa.
- A Promocions Tasport SL, per la
construcció d’un edifici plurifamiliar
de 10 habitatges, locals comercials
i aparcament, al C/ Balmes 23, can-
tonada C/ Sants Cosme i Damià, a
Artesa.
- A Jaume Camats Campabadal,
per canviar desguassos de casa
fins a la xarxa general, d’uns 25 m
de llarg i pavimentar 20 m2 del ga-
ratge amb formigó, al C/ Monges
19, a Artesa.

- A Raquel Mallol Castellà, per re-
passar teulada canviant teules tren-
cades i collar-les amb morter, al C/
Sant Martí s/n, a Collfred.
- A Josep Macià Puigpinós, per la
millora de finca en sòl no urbanit-
zable, situada a la parcel·la 107 del
polígon 10, a Artesa.
- A Ramon Abelló Masó, per la re-
construcció d’un mur de pedra an-
tic existent i d’un mur de contenció
nou, a banda i banda del camí de
l’horta, a la parcel·la 438 del polí-
gon 7, al Pont d’Alentorn.
- A David Valls Jofre, per la distri-
bució d’habitatge unifamiliar en edi-
fici existent, al C/ Font 8, a Alentorn.
- A Sara Armengol Solsona, per
l’ampliació d’edifici per habitatge
unifamiliar, al C/ Font 2,  a Alentorn.

S’aprova la concessió de llicència
de primera ocupació a Francesc
Bernaus Riart i M. Àngels Morera
Serentil l, per un habitatge
unifamiliar entre mitgeres, al C/

Vescomte d’Àger 2, a Artesa.

S’acorda autoritzar la connexió a la
xarxa d’aigua a Todor Stoyanov
Stoyanov, amb escomesa al C/
Enric Granados 4 1r 4a, d’Artesa
de Segre.

S’acorda atorgar una subvenció de
2.000 euros a la Societat Coral La
Dàlia Blanca per fer front a les des-
peses de manteniment.

S’aproven les relacions de factures
majors de 120,20 euros pendents
d’aprovació, per un import de
93.296,24 euros.

S’aproven les relacions de factures
del Patronat de l’Emissora Munici-
pal de Ràdio, majors de 150,26
euros pendents d’aprovació, per un
import de 462,60 euros.

INFORMES D’ALCALDIA

El Departament de Cultura ha ator-
gat una subvenció per a l’excava-
ció arqueològica d’Antona d’un im-
port total de 7.500 euros dels quals
1.875 són per a l’any 2010 i 5.625
per a l’any 2012.

L’IEI ha atorgat una subvenció de
12.000 euros per l’arranjament dels
trulls d’Anya.

La Diputació de Lleida ha concedit
les següents subvencions:
- 1.300 euros per implementar pro-
grames destinats a fomentar hàbits
saludables al Centre d’Atenció Pri-
mària i Escola Els Planells.
- 4.000 euros per atendre despe-
ses derivades de la promoció dels
hàbits saludables entre els ciuta-
dans i publicació d’un llibre.

L’EMD de Baldomar ha obtingut l’in-
forme favorable del Departament
de Governació.

Eva Maza i Batlle
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Problema d’escacs
per Ramon Monfà - www.bidmonfa.com

Juguen les blanques

Encreuat per Jordi Alins

Jeroglífic
per David Fusté

Nom femení

nota

nota

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Ordinograma.- 2. Reines. aroN.- 3. I. Et. acnerT.- 4. Estel. Re. Ai.- 5. Nuar. Pera. C.- 6.
TC. Norma. Pi.- 7. Arca. IA. Cap.- 8. Déu. CM. Coma.- 9. O. Criaran. C.- 10. Re. oT. Imiti.- 11. Augmentació.
VERTICALS: a partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Mireia (mi, re i a).
Problema d’escacs
1- Txf7, Dxf7; 2- Dxh7+, Dxh7; 3- f7++

Horitzontals
1. Diagrama de blocs que il·lustra la interrelació entre els seus
elements.- 2. Plural, la mestressa oficial del tauler d’escacs.
Al revés, la dona del fill.- 3. Vocal prima com un clau. Pronom
de segona persona. Al revés, esmicola.- 4. Estrella o giny
volador anomenat també grua. Nota musical que evoca poca
cosa. Queixa formada per vocals.- 5. Fer nusos. Fruita am-
pla de malucs. Cent.- 6. Les consonants del so del rellotge.
Allò que cal seguir si no es vol tenir problemes. Lletra amb
nom de número i d’arbre.- 7. Embarcació ecològica o caixa
amb tapa plana usada per endreçar-hi coses. Vocals assorti-
des. La capsa de les idees.- 8. Amb accent, ésser súper sú-
per; i sense, font o número. Nou-cents. La companya llarga
del punt.- 9. Lletra rodona. Faran créixer el seus fills. Cent.-
10. La segona nota musical. Al revés, una de les qualitats del
so. Faci, els gests, veu i posats d’una altra persona.- 11. Ac-
ció d’augmentar.
Verticals
1. Femení, que ajuda a situar-se.- 2. Al revés, terminació d’in-

finitiu. Pols blanca i dolça. Prefix que significa millor, avantatjós.- 3. Règim alimentari per a presumits o per a
malalts. Animaló de nom cap-i-cua. Consonant velar.- 4. Contrari d’externa. La beguda dels pirates.- 5. Al
revés, article, preposició o pronom. Consonant cantonera. Lletra rodona. Al revés, moral, que segueix la norma
esperada.- 6. La terminació més dolça. Contrari de grassa. Consonant que representa el nord.- 7. Consonant
velar. Singular, postres que evoquen les conseqüències del foc. Al revés, tret.- 8. So respiratori. Una de les
extremitats inferiors de l’home i de la dona.- 9. Al revés, on se separava el gra de la palla. Vocal extravertida.
Masculí, que té la forma de barret d’astròleg.- 10. Població situada a la vora de l’Ebre que té nom de fruit. La
cinquena part del metro. Titani.- 11. Acció d’anticipar-se.
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La festa de Corpus. 1962

em datat aquesta foto als
anys 60, entre 1960 i 1964.
El dia de Corpus era una

festa molt grossa. Aquell any, amb
la visita pastoral del bisbe de torn
(prelat també se’n deia). A Artesa
guarnien diversos altars, fets pels
mateixos veïns, per on havia de
passar la processó. N’hi havia al
carrer Sant Joan, al Maria Anzizu,
a les places, a la carretera, però el
que s’emportava la palma era
aquest carrer, el Bisbe Bernaus,
antic Joc de la Pilota.
    Eren els anys de l’alcalde
Marcel·lí Ribes Camats, el rector
era Mn. Sabaté i el vicari era el jove
Mn. Ramon. Li deien el “minivicari”,
era molt simpàtic i entusiasta, que
de seguida es va posar el jovent a
la butxaca. Assajava teatre i per
Nadal organitzava “Els Pastorets”.
Va ser dels primers que va tenir un
Seat 600 i va ser molt popular en-
tre els artesencs.
    Encara no s’havia entrat a la so-
cietat de consum i en aquella èpo-
ca la gent tenia una economia de
subsistència, d’autoabastir-se. Fins
i tot els menestrals tenien un hortet

i un corral amb quatre gallines i al-
gun pollastre. A la Fira de Santa
Cecília, al novembre, a les places
venien garrins, que després s’en-
greixaven i esdevindrien la menja
principal de les cases, que empal-
mava amb el porc de l’any anterior.
    La matança del porc era una
mena de festa gran que aplegava
les famílies. Era tot un ritual, des
de portar el “cotxo” a l’escorxador,
al trossejat, al coure’l, al salpebrar-
lo i al separar el llom i la llonganis-
sa per a fer el confitat més enda-
vant. Hi havia mandongueres per
ajudar al tragí de la matança. Pot-
ser les més populars eren la de ca
l’Isanta i la Maria del Montroig.
    En els anys 50 i 60, la gent ve-
nia al mercat del diumenge a
proveir amb els animals. Els dels
pobles de l’altre costat del riu els
deixaven a les quadres de ca
l’Evaristo, davant de la secla.
    El blat era un cereal controlat i
s’havia de vendre al SNT (Servicio
Nacional del Trigo, “y otras hierbas”,
deia algú), perquè de vegades el que
portaven els pagesos als sacs no tot
era blat. En aquells anys 50 i 60 el

pagès anava amb carros. El trac-
tor encara no tocava. El dia asse-
nyalat per entrar el blat, es forma-
ven cues de carros des de cal Xo-
llat fins al control de la carretera de
Ponts. El magatzem de recollida
era a la meitat de la carretera de
Tremp i el delegat del Blat era el
Sr. López, de Segòvia.
    Hem triat aquesta frase gairebé
nadalenca que deia, referint-se a
Jesús: “Beneït el qui ve en el nom
del Senyor. Pau al cel i Glòria a les
altures” (Lluc, 19:28-40). La repeti-
en els deixebles i després s’hi va
afegir la multitud.
    S’hi veu moltes banderes espa-
nyoles i al rètol hi ha una petita fal-
ta d’ortografia, que va passar des-
apercebuda per la gent, que enca-
ra que parlava català sempre, en
aquells anys no hi havia coneixe-
ment del català escrit. Als col·legis,
ens imposaven estudiar i escriure
en la llengua de Cervantes.

Bartomeu Jové i Serra
Fotos Sisquet
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LA FOTO

Les protagonistes de la darrera obra representada pel Grup de Teatre d’Artesa (28 de novembre) sem-
blen desitjar-nos bones festes. Brindem amb elles per la felicitat del món! (Foto: Josep Manel Gil)


