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L’Estat obliga a penjar la bandera
espanyola

Deprés de 22 anys d’absència a la balco-
nada de l’Ajuntament d’Artesa, un reque-
riment de l’administració de l’Estat ha fet
possible tornar-hi a veure la bandera es-
panyola.

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

Agenda ciutadana

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

METEOROLOGIA

L’AGENDA

OCTUBRE

Actes que sabem que es faran

OCTUBRE

Municipi d’Artesa de Segre

Naixements:
dia 2: Pep Ribó i Casas, fill de Josep M. i de Sabina

Matrimonis:
dia 12: Rosa M. Farrús i Carlà (veïna d’Artesa)
            Eduard Rodríguez i Juan (veí d’Artesa)

Defuncions:
dia 3: Teresa Mora i Flotats (69 anys), natural de
Vilagrassa
dia 13: Antoni Sangrà i Solsona (86 anys), natural
de Tiurana
dia 15: Jaume Garriga i Balasch (93 anys), natural
de Tudela
dia 27: Maria Llop i Amigó (91 anys), natural de
Bellcaire d’Urgell

Municipi de Vilanova de Meià

Defuncions:
dia 28: Josep M. Marsinyach i Garcia (78 anys), na-
tural de Vilanova de Meià

Fins a finals de gener:
A l’àrea d’activitats de la Biblioteca Joan Maluquer i
Viladot, Exposició “Calendari dels pagesos”

24 de novembre:
A les 17h, al Cubtural, Concert amb la Cobla Tàrrega.
A continuació, Ballada de sardanes. Organitza: Amics
de la Sardana d’Artesa de Segre

26 de novembre:
A les 15h, a la sala de les Artesenques Actives del Cen-
tre d’Entitats Les Monges, Xerrada sobre “Productes
naturals vius” a càrrec d’Assumpta Ribera. Organit-
za: Artesenques Actives

29 de novembre:
A les 20h, a l’àrea d’activitats de la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot, Xerrada-col·loqui amb Maria
Barbal

3 i 4 de desembre:
A les 18:30h, a l’àrea d’activitats de la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot, Tallers “Decorem la Biblioteca per
Nadal”

13 de desembre:
- De 15h a 17h, a la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot,
Curs de Youtube (veure pàg. 15)
- A les 16h, a la sala de les Artesenques Actives del
Centre d’Entitats Les Monges, Xerrada sobre “Les
malalties degeneratives” a càrrec de la Dra. Montse
Coma, amb motiu de la Marató de TV3. Organitza:
Artesenques Actives i CAP d’Artesa

15 de desembre:
A les 17:30h, al Cubtural, Festival per a la Marató de
TV3 (malalties neurodegeneratives) a càrrec del Club
de Lleure Altis, amb la col·laboració de diverses enti-
tats. Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre

18 de desembre:
A les 18:30h, a l’àrea infantil de la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot, L’hora del conte de la Biblioteca

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana: 16,8°
Temperatura màxima: 29° (dies 1 i 2)
Temperatura mínima: 2° (dia 30)
Dies amb precipitacions: 3
Precipitació màxima: 9,5 mm (dia 4)
Total precipitacions: 16 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana: 16,2°
Temperatura màxima: 30,6° (dia 1)
Temperatura mínima: 0,2° (dia 30)
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima: 4,4 mm (dia 4)
Total precipitacions: 10,4 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana: 15,8°
Temperatura màxima: 30,5° (dia 1)
Temperatura mínima: 2° (dia 30)
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima: 16,6 mm (dia 4)
Total precipitacions: 25,3 mm

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions: 3
Precipitació màxima: 7 mm (dia 4)
Total precipitacions: 14 mm
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EDITORIAL

Com haureu comprovat per la portada i el tema del mes, l’anome-
nada guerra de les banderes ha arribat a casa nostra. De fet, sem-
bla que Espanya ha recuperat certs tics del passat: actituds fatxen-
des i “goiesques”.
    És bo recordar que el partit governant va assolir el poder, entre
altres motius, gràcies a la promesa màgica d’abaixar els impostos.
Com s’ha vist amb el temps, els han anat apujant, la qual cosa ens
porta a parlar d’allò que aquest partit anomena els “problemes reals
de la gent”, en contraposició als “problemes identitaris” que sembla-
va que només teníem una part dels catalans.
    Al marge de l’IBI i el Patrimoni, dos impostos pel mateix concepte
impositiu que no afecten tothom, sí que afecten a la majoria les
pujades de l’IVA, la benzina, el gasoil, la llum, el telèfon, el gas, etc.
Això sí, en un gest de generositat han promès abaixar una mica el
de Transmissions.
    Tot això ja ho feien els senyors feudals a l’Edat Mitjana. La classe
dominant està formada ara pels polítics, alguns dels quals cada
vegada més rics. Van eliminant la classe mitjana, via impositiva,
que cada vegada té menys capacitat d’estalvi i, per tant, és més
pobra. Han inventat una nova classe baixa: els sense feina, la ge-
neració dels “ni-ni”.
    Una bona part del pastís se l’emporta la Banca. Sembla que fan
una cursa de F1 per a presumir de qui ha fet més beneficis en un sol
exercici. Segurament, a costa de la classe mitjana i baixa, que som
la majoria.
    Amb la típica picaresca castellana, el Sr. Montoro ironitza que la
Generalitat no pot pagar els deutes, quan la realitat és que l’Estat
incompleix amb Catalunya els terminis i quantitats de pagaments
pactats d’antuvi. I és que tenim un Estat que ho cobra tot però a
l’hora de pagar és selectivament morós.
    És incongruent fer enormes despeses en armament, en
infraestructures com l’aeroport de Castelló, on no hi aterra ni un sol
avió, o línies d’AVE infrautilitzades, en rescatar Bankia amb l’aval
de l’erari públic, etc. Tot de minsa rendibilitat social i econòmica.
Algun economista ha dit que mai podríem tornar el deute. Tot plegat
semblen més decisions polítiques que econòmiques.
    Per contrapartida, retallades a l’ensenyament, la sanitat, els ser-
veis socials, la investigació... Això ha comportat un allau de mani-
festacions i, com que avui la informació és globalitzada, Europa sap
que la gent es queixa contra el “mando y ordeno” del Govern espanyol.
    Després poden anar a presumir ben perfumats amb vestit i cor-
bata a Brussel·les o amb la Merkel, del perfecte domini del castellà,
quan qualsevol funcionari de la UE parla de 4 a 8 idiomes. És clar
que els monolingües d’aquí confien que tothom parla espanyol, però
la UE no és Iberoamèrica.
    Reflexió final: als polítics els costa d’assumir que són servidors dels
ciutadans, i als ciutadans que tenim tot el dret sobre els béns públics.

Els nous senyors feudals



CÀRNIQUES PIJUAN

C / Únic, s/n - 25739 COLÒNIA LA FÀBRICA
ARTESA DE SEGRE ( LLEIDA )

Tel. 973 40 08 36 - Fax 973 40 09 76
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NOTICIARI

Jalea RealJalea RealJalea RealJalea RealJalea Real
Per a què?
Energia i vitalitat
Tònic per al sistema nerviós
Estimula el sistema immunitari
Antioxidant (contra l’envelliment prematur)
Estimula el creixement en nens prematurs
Augmenta els glòbuls vermells en la sang
Per impotència i astènia sexual
Per a qui?
Nens, joves, adults i tercera edat

Telèfon 973 40 23 04        aquinatura@hotmail.com        Ctra. d’Agramunt 33 bxs        ARTESA DE SEGRE

Aquí Natura
Herbodietètica

La falta de relleu posa en perill les Caramelles

L

Carretera a FolquerButaques al Cubtural

E

a junta de les Caramelles
d’Artesa ha llençat un toc
d’alerta per advertir que si

no hi ha un relleu en els càrrecs
principals, sobretot presidència i
vicepresidència, aquesta activitat
històrica del municipi es perdrà. Així
ho van decidir els membres de la
junta en la darrera reunió, que va
tenir lloc el 9 de novembre i a la
qual només van assistir mitja dot-
zena de persones. Actualment, la
presidència l’ocupa Toni Belchi i la
vicepresidència, Maria Jovell.
    Precisament la vicepresidenta va

recordar, en declaracions a La Pa-
lanca, que fa 13 anys que ocupa
càrrecs de responsabilitat a la jun-
ta, primer com a presidenta i els
últims tres, com a vicepresidenta.
“No dic que vulgui sortir de la junta,
només que cal gent nova per pas-
sar al davant, nosaltres estem molt
desgastats”, va lamentar. Jovell va
explicar que ja fa anys que adver-
teixen d’aquesta situació i que ara
han arribat al límit. De totes mane-
res, la junta actual no tanca la por-
ta a la continuïtat d’aquesta tradi-
ció i, de fet, anima a les persones

que vulguin ajudar a mantenir-la
que es presentin com a voluntaris
per tirar-ho endavant.
    “Bàsicament, la feina és anar a
obrir i tancar la sala dels assajos i
preparar el sopar de Divendres
Sant, l’esmorzar de Pasqua i el di-
nar de l’1 de maig, a més de portar
la tresoreria”.
    Les Caramelles són una tradició
de més de cent anys que s’ha
mantingut a Artesa de Segre men-
tre altres poblacions van veure
com desapareixia i l’han recupe-
rat més tard.

Nota de la junta de les Caramelles
Caramellaires,
El passat dia 9 de novembre teníem reunió/assemblea a la sala de l’Orfeó. Després del quòrum que varem
tenir, tan sols quatre membres de la junta i dos caramellaires, vàrem decidir que enguany, per Pasqua les
Caramelles d’Artesa de Segre no sortiran a fer les seves cantades. És una llàstima deixar perdre una tradició
tan nostra.

La junta

l Departament de Territori i Sostenibilitat va
formular a principis de novembre la declara-
ció d’impacte ambiental favorable per al pro-

jecte de condicionament de la carretera entre Artesa
i Folquer. El traçat incorpora bona part de les al·legacions
que es van presentar des des d’Artesa a la proposta
inicial, i ha estat acceptat per la ponència perquè “no es
preveuen efectes negatius notables, irreversibles i per-
manents sobre cap factor ambiental sensible si s’im-
plementen les mesures preventives i correctores”.
    El nou traçat acosta la carretera a diversos nuclis
agregats d’Artesa i aprofita la carretera actual per
minimitzar l’impacte. Amb la reforma d’aquesta via,
el Departament de Territori i Sostenibilitat pretén
contribuir a la millora de les comunicacions entre la
Noguera i el Pallars Jussà.

El teatre del Cubtural ja té instal·lades les 362 buta-
ques. Ara hi falta l’equipament escenogràfic, que s’ha
de tornar a adjudicar perquè l’empresa va fer fallida.
Mentrestant, s’hi col·locarà el de la Dàlia Blanca.
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NOTICIARI

Obre la nova farmàciaFesta de Sant Miquel

La llar d’infants estrena reformes aquest curs

L

Actes nadalencs

Canvi de subvenció per la muntanya de Clua
l ple de novembre de l’Ajun-
tament d’Artesa va aprovar
el canvi de gestió de la sub-

venció del Pla Únic d’Obres i Ser-
veis 2011 atorgada inicialment a la
xarxa de sanejament de Clua per
destinar-la a l’actuació per estabi-
litza el front rocós de la població.
El canvi aporta més de 77.000
euros al finançament de l’obra, que

té un pressupost total d’uns
235.000 euros.
    Amb aquest tràmit, l’Ajuntament
compleix el segon i últim requisit per
poder desencallar l’obra, el primer
dels quals va ser fer-se propietari
de la muntanya. Abans de licitar
l’obra, però, falta confirmar-ne el fi-
nançament. Per una banda, hi ha
una aportació extraordinària de

75.000 euros a la qual ja s’ha com-
promès el Departament de Gover-
nació. Així mateix, el consistori ha
confirmat una aportació amb fons
propis d’uns 40.000 euros, i una
aportació de 5.000 euros amb con-
tribucions especials dels veïns. Fi-
nalment, s’ha demanat una ajuda
d’entre 35.000 i 40.000 euros a la
Diputació.

E

La regidoria de Festes ja prepara les festes nada-
lenques i ha fet una crida a què totes les persones i
entitats que organitzin actes els notifiquin a l’Ajunta-
ment per incloure’ls al programa d’actes “per oferir
una programació conjunta i fer-ne la màxima difu-
sió”. Hi ha temps fins al 26 de novembre.

Ja és oberta la nova farmàcia del nucli d’Artesa de
Segre, que està situada a l’Avinguda Maria Anzizu i
que se suma a la que ja hi havia a la carretera. Amb
aquesta obertura es compleix el requisit de tenir dues
farmàcies al nucli de població, derivat del número
d’habitants.

Montmagastre va celebrar a finals de setembre la
festa de Sant Miquel, una tradició recuperada els
darrers anys. Va constar d’un matí de treball volun-
tari per recuperar el poble vell, un dinar de germanor
i un concert.

a Llar d’Infants municipal El
Bressol ha estrenat aquest
curs diverses millores a les

instal·lacions. La més notable és la
del passadís que es fa servir com
a pati quan fa mal temps. Aquest
espai encara tenia el terra de rajo-
la original, poc adequat per l’ús que
se li dóna ara, i s’ha substituït per
sòl amortidor. A més, s’hi ha col·-
locat un sòcol de fusta que cobreix
fins a la meitat de l’alçada de la
paret, aproximadament.
    Així mateix, al conjunt de la llar
s’han cobert els radiadors i els tubs
amb material protector i més deco-
ratiu, s’han pintat les parets i s’ha
renovat el terra d’una de les aules,
que estava molt deteriorat. Les re-
formes, sol·licitades per l’AMPA,

han estat con-
sensuades entre
aquesta entitat, la
direcció de la llar i
l’Ajuntament. Així,
el consistori ha fi-
nançat el total dels
treballs, mentre
que l’AMPA s’ha
encarregat de
comprar joguines
per al pati exterior.
    Aquestes millo-
res se sumen a la
instal·lació d’una
tanca protectora al pati exterior, que
ja es va estrenar a finals del curs
passat. En total, l’Ajuntament ha
invertit prop de 12.000 euros en la
que és la reforma més profunda

Les reformes més importants s’han fet al pati interior

LLAR D’INFANTS

que es fa a la llar en els últims 10
anys. La responsable de la Llar,
Roser Betriu, ha explicat que amb
aquestes millores es guanya molta
qualitat i confort.
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BALDOMAR

Inauguració de la Sala Polivalent
i Sardinada Popular
El 26 d’octubre es va dur a terme
la inauguració de la Sala del Ball,
una sala polivalent que funcionarà
com a espai lúdic i cultural. L’acte
comptà amb la presència de l’il·-
lustríssim president de la Diputació
de Lleida,  Joan Reñé, acompanyat
per dos diputats, el cap de l’àrea
local, el vicepresident del Consell
Comarcal de la Noguera, l’alcalde
d’Artesa i diferents alcaldes de po-
blacions veïnes i pobles agregats
del municipi.
    Aquesta obra, que ha tingut un
cost total de 14.000 euros, ha estat
finançada amb 8.000 euros per
l’Institut d’Estudis Ilerdencs, 3.000
euros aportats per l’Associació de
Veïns i Amics de Baldomar i 3.000
euros de fons propis de l’EMD.
    A més, l’espai ja ha començat a
funcionar com a sala d’exposicions
i, des del dia de la inauguració, es
pot visitar una exposició de quadres
pintats per l’artista lleidatà Joan
Ramos.
    D’altra banda, el mateix dia 26,
l’Associació de Veïns i Amics de
Baldomar va celebrar la ja tradicio-
nal sardinada popular, que comptà

amb l’assistència
al dinar de 70 per-
sones i van poder
gaudir, a més,
d’una tarda es-
plèndida.

Campament Víking
El cap de setmana
del Pilar, a mitjans
d’octubre, es va
instal·lar un cam-
pament víking a la
zona del camp de
futbol de Baldo-
mar. Es tractava
d’un grup d’amants
d’aquesta cultura
escandinava, que
van muntar un
campament i inten-
taren recrear de la
manera més real
possible la vida del
poble víking. Així,
n’imitaren la roba,
el menjar, l’allotja-
ment i mostraren
també com era la vida d’aquesta
civilització entre els segles IX i XI.
En aquesta recreació duta a terme
a Baldomar hi varen participar dos

EMD Baldomar

grups catalans, un de Mallorca i un
de València.

EMD Baldomar
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MUNICIPIS

ilanova de Meià va celebrar
el passat 10 de novembre el
certamen per excel·lència

de l’any, la tradicional i centenària
Fira de la Perdiu.
    Un any més, l’antiga Fira de Sant
Martí va aconseguir una notable
afluència de públic, uns 12.000 vi-
sitants varen poder gaudir de diver-
sos actes durant tot el matí. Al re-
cinte firal, s’hi van poder veure una
quarantena d’expositors amb aus i
aviram de tota mena: galls d’indi, fai-
sans, canaris, periquitos, guatlles,
algunes espècies exòtiques i, com no
hi podia faltar pas, la perdiu, l’estre-
lla “galant” de tota l’exposició. A més,
també s’hi podien trobar diversitat de
parades de productes del camp, ar-
tesania, roba, calçat, etc.
    La inauguració va anar a càrrec
del director general d’Administració
Local, Jordi Souto. Després de la
seva arribada a mig matí a l’Ajun-
tament i una breu reunió amb l’al-
calde de la vila, Xavier Terré, i al-

Èxit d’una tradició centenària

V tres membres de la corporació lo-
cal, la comitiva va dirigir-se a visi-
tar el recinte firal, veure la mostra
canina Desfilcan,  l’exhibició de tir
amb arc del Club Arquers del
Montsec d’Artesa de Segre i l’es-
glésia de Sant Salvador, on varen
ser rebuts pel rector de la parròquia,
Mossèn Antoni Pich.
    Al migdia, les diverses autoritats
assistents a l’acte varen fer entrega
dels trofeus corresponents als gua-
nyadors de l’exposició de perdius i
del concurs Desfilcan. En l’exposi-
ció de perdius, els premiats en les
diferents categories varen ser:

Millors exemplars
1er – Cinegètica Cal Marquet de
Castellar (Aguilar de Segarra)
2on – Joan Farriol Miret de Nalec
3er – Joan Ardiaca Sauret de
Balaguer
Millors perdigots
1er – Laura Piera de Nalec
2on – Antonio Miró Olsina de Figuero

d’Orcau
3er –  Jaume Bellver García de
Miralcamp
Millors parelles
1er – Cinegètica “El  secà” d’Almenar
2on – Isidre González Jiménez de
Lleida
3er – Carlos Samitier Celma de
Albelda
Premi per la constància a la fira:
Joan Manel Torregrossa de Balaguer
Premi a l’expositor més jove: Lau-
ra Torregrossa Sauret de Balaguer

    La Fira de la Perdiu, any rere
any, continua essent la marca i el
referent més important del nostre
territori. Els nostres avantpassats
ens varen deixar aquesta “denomi-
nació d’origen” al municipi i és a les
nostres mans salvaguardar les cos-
tums i tradicions que envolten aques-
ta festa assenyalada de Sant Martí.

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Carola Abilleira



DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

Ungla encarnada, durícies, ulls de poll,
berrugues plantars, esperons calcanis,
control a diabètics, educació de l’ungla,

especialitat en nens i esportistes

Podòloga
Infermera

Reflexòloga

Tel. 676 08 33 28

HORES CONVINGUDESHORES CONVINGUDES

Av. Pere III, 10 - 13, alt. 1er - A
25600 BALAGUER

Ctra. Agramunt, 15 baixos
25730 ARTESA DE SEGRE

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa

amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor

Tel. 617 410 668

ANTONI AMIGÓ I PONS
Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües

Ctra. d’Agramunt, 117 - Tel. 973 40 01 27   Mòbil 660 349 648

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE

Saurí - RadioestesistaSaurí - Radioestesista
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MUNICIPIS

El president de la Diputació visita Foradada
l president de la Diputació de Lleida, Joan
Reñé, va visitar el municipi de Foradada el
dia 8 de novembre. Reñé va ser rebut per l’al-

caldessa, Maricel Segú, i altres membres de la cor-
poració municipal, i va recórrer diversos pobles del
terme.
    Després de signar el Llibre d’Honor, Reñé i la res-
ta d’autoritats van visitat el municipi de Foradada. Una
de les parades va ser per veure el nou mur de pedra
construït per estabilitzar el talús de l’Església del po-
ble de Marcovau, obra subvencionada amb 15.000
euros per la Diputació de Lleida. Aquesta actuació,
s’ha portat a terme perquè l’anterior mur estava molt
deteriorat i podia desestabilitzar l’església.
    Posteriorment, el president de la Diputació es va
desplaçar a un altre nucli del municipi, Montonís.
Reñé va visitar el Castell de Montsonís acompanyat
pel baró de l’Albi i president de la Fundació Castells
de Catalunya, Carles Montoliu, i pel director-gerent
de la Fundació Castells de Catalunya, Ramon
Orpinell. 
    A la visita també hi va assistir el diputat provincial
Antoni Ponz. A dalt, la visita a Marcovau i a baix, al Castell de Montsonís

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

E
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LA NOGUERA

Funerària d’Artesa de Segre i Comarca

Fusteria Carles Pellicer      609 765 146
     973 400 715

-Sala de Vetlla a Artesa
-Servei a Ocaso, Sta. Lucia, etc...

-Trasllats Nacionals, Incineracions, etc...
-Corones, làpides, etc...

c/ Antoni Maria Claret, 37 25730 ARTESA DE SEGRE

Tels. 24h. 609 765 146 - 973 337 285

Recollida d’oli domèstic
Balaguer, en col·laboració amb l’empresa Ekipolis, ha
començat a recollir els olis domèstics usats. A tal efecte,
s’han instal·lat contenidors específics en nou punts del
municipi i també ha iniciat una campanya per tal de
conscienciar la població sobre els avantatges de reci-
clar els olis vegetals. L’oli recollit s’usarà per fabricar
biodièsel.

Dia Internacional de la Dona Rural
El 15 d’octubre és, des del novembre del 2007 i se-
gons l’Assemblea General de les Nacions Unides, el
Dia Internacional de la Dona Rural. Es va crear amb
la finalitat de donar visibilitat a la contribució de les
dones en el desenvolupament rural i reconèixer la re-
llevància del seu paper en les activitats agràries, el
comerç, la petita empresa, així com la importància del
seu treball en l’àmbit familiar. Són moltes les dones
que durant generacions han portat ha terme tasques
agrícoles i que han quedat a l’ombra dels seus marits,
pares o fills. Per primer cop, el Consell Comarcal de la
Noguera va commemorar aquest dia amb una confe-
rència titulada Les dones del sector agrari i la preven-
ció de riscos laborals.

22a Firauto
Unes 6.500 persones van visitar el cap de setmana
del 19 i 20 d’octubre la 22a Fira de vehicles de sego-
na mà de Balaguer, Firauto. Segons els expositors, hi
va haver un bon nivell de vendes i contactes, i van
destacar que es va vendre el 40% dels 230 vehicles
en exposició. El diumenge es va fer la primera troba-
da de Cotxes Clàssics de Motor de Lleida, i com a
novetat també hi havia exposició de maquinària per a
persones amb mobilitat reduïda.

Anna M. Vilanova

AJUNTAMENT DE BALAGUER
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats novembre 2013

Horari
Tardes de dilluns a divendres

de 16:00 a 20:00 h.
Matí dimarts
d’11 a 13 h.

Adreça
C/ València, 1

25730 Artesa de Segre
Tel: 973400754

biblioteca.artesadesegre@gencat.cat
http://

bibliotecaartesadesegre.blogspot.com

ADULTS

Joc de trons. Cançó de gel i foc I.
George R.R. Martin. Ed. Alfaguara.
Reis i reines, cavallers i renegats,
mentiders, senyors i homes hones-
tos. Tots jugaran al Joc de trons:
guanyaràs o moriràs. El primer lli-
bre de Cançó de gel i foc inicia
l’epopeia fantàstica més gran de
l’edat moderna. George R. R. Martin
ha creat una autèntica obra mestra,
combinant el millor del gènere. Mis-
teri, intriga, romanticisme i aventu-
ra omplen el primer volum d’una
sèrie èpica que fascinat els amants
de la fantasia d’arreu del món.

El noi sense color i els seus anys
de pelegrinatge. Haruki Murakami.
Ed. Empúries- Narrativa.
Tsukuru Tazaki és un arquitecte de
36 anys especialitzat en el disseny
d’estacions de tren. La vida i la
memòria li trontollen quan coneix
la Sara, una dona una mica més
gran que ell, que li recordarà els

feliços anys d’adolescència i els
infeliços de joventut. La Sara el re-
tornarà de Tòquio a la seva Nagoya
natal.

El invierno del mundo. Ken Follet.
Ed. Plaza Janés.
Segona entrega de la trilogia The
Century, que narra la història dels
fills de les cinc famílies protagonis-
tes des de les vigílies de la Segona
Guerra Mundial fins als inicis de la
Guerra Freda. El nazisme, la inva-
sió de la Unió Soviètica, l’atac a
Pearl Harbor, la guerra civil espa-
nyola i el desenvolupament de la
bomba atòmica són alguns dels
esdeveniments que marcaran les
seves vides. 

Dos taüts negres i dos de blancs.
Pep Coll. Ed. Proa.
Reconstrucció d’un crim real al
Pallars Jussà que va quedar impu-
ne. La matança d’una família de
masovers a Carreu l’any 1943 va
commocionar les masies i els po-

bles. La notícia de l’assassinat
múltiple no va arribar gaire més
lluny. En una època que calia do-
nar la imatge que la “nueva
España” era un paradís de pau, la
censura va fer callar la premsa. 70
anys després, Pep Coll investiga
els secrets d’aquest fet esfereïdor.

Yo soy Malala. Malala Yousafzai.
Ed. Alianza editorial.
Quan els talibans van ocupar el
poder a la vall de Swat, al Pakistan,
una noia va alçar la veu. Malala
Yousafzai es va negar a guardar
silenci i va lluitar pel dret a l’educa-
ció. El 9 d’octubre del 2012, quan
tenia 15 anys, van disparar-li al cap
quan tornava de l’escola amb l’au-
tobús, i gairebé ningú no esperava
que sobrevisqués. Relat d’una fa-
mília desplaçada pel terrorisme glo-
bal i de la lluita per l’educació de
les noies, i d’un pare que, propieta-
ri d’una escola, va encaminar i en-
coratjar la seva filla a escriure i anar
a l’escola.

CONEIXEMENTS

Diario del crash. Santiago Niño-
Becerra. Ed. Los libros del lince.
Recopilació dels seus articles des
del 2005. El llibre constitueix un tes-
timoni de com es va forjar i s’ha
gestionat la crisi. I de com en sorti-
rem. Titllat d’apocalíptic per uns i
considerat com un profeta per al-
tres, Niño-Becerra manté la teoria
que tendim cap a un nou model
econòmic més polaritzat i menys
solidari on desapareixerà l’Estat
protector. Sosté que la crisi ha to-
cat fons però que l’economia esta-
rà estancada alguns.

Guia dels bolets dels països cata-
lans. Ramon Pascual. Ed. Pòrtic-
Natura.
Ramon Pascual, soci fundador de
la Societat Catalana de Micologia,
ens il·lustra unes 200 espècies dels
bolets més comuns d els nostres
boscos.

SERVEIS
- Consulta sala, informació i orientació bibliogràfica.
- Consulta en línea del catàleg de la Biblioteca i del catàleg col·lectiu de la Lectu-
ra Pública de Catalunya.
- Préstec de llibres, revistes i audiovisuals.
- Préstec interbibliotecari.
- Accés ordinadors i multimèdia.
- Zona wifi.
- Informació cultural i de lleure de les activitats del municipi.

ACTIVITATS
- Premis Nacionals de Cultura 2013: Mostra del fons bibliogràfic dels guar-
donats. Planta baixa.
- Exposició “El calendari dels pagesos. 150 anys mesurant el temps”.
Fins a finals de gener. Àrea d’Activitats.
- Tallers: Decorem la Biblioteca per Nadal. 3 i 4 de desembre a les 18.30
hores. Àrea d’Activitats.
- Curs “Aprèn a utilitzar YouTube”: Lloc web en el qual els usuaris poden
pujar i compartir vídeos. 13 de desembre de 15 a 17 hores. Més informa-
ció i inscripcions a la biblioteca. Places limitades.
- L’Hora del Conte de la Biblioteca. 18 de desembre, 18.30 hores. Àrea
Infantil.
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REFLEXIONEM

na parella solia viatjar a
Anglaterra i comprar en una
botiga d’antiguitats. Aquest

viatge celebrava el 25è aniversari
de noces. Veient una tassa excep-
cional, van preguntar: “Podríem
veure aquesta? Mai n’hem vist una
de tan bella i perfecta”. Mentre
l’agafaven, la tassa va parlar.
    “Vostès no ho entenen”, va dir.
“No sempre he estat una tassa de
te. Va haver-hi un temps en què
només era un tros d’argila. El meu
mestre em va prendre i em va pas-
tar i em va copejar una vegada i
una altra fins que vaig cridar: “No
facis això. No m’agrada! Deixa’m en
pau”. Però ell tan sols va somriure i
suaument em va dir: “Encara no,
aguanta una mica més”. Llavors, Ui!
Em va col·locar en una roda giratò-
ria i vaig començar a donar voltes i
voltes. “Pari això! M’estic marejant!”
Vaig emmalaltir, però ell tan sols va
assentir i va dir suaument: “Encara
no, aguanta una mica més”. Em va
agafar, em va fer donar voltes, em
va fer forats i em va doblegar i tor-
nar a doblegar al seu gust i lla-
vors… Em va posar al forn! Mai
havia sentit tanta escalfor. Vaig cri-
dar i vaig copejar la porta amb for-
ça. “Ajudeu-me! Tregui’m d’aquí!”
El podia veure a través de l’obertu-
ra i podia llegir-li els llavis mentre
bellugava el cap suaument. “Enca-
ra no, aguanta una mica més”.
    Quan pensava que no podria
suportar un altre minut, va obrir la
porta. Acuradament em va treure i
em va posar a la taula i vaig co-
mençar a refredar-me. Oh, això em
feia sentir tan bé! “Això està molt

millor”, vaig pensar. Però després
em va prendre i em va passar la
brotxa pintant-me per tots costats.
Els vapors eren horribles. Vaig pen-
sar que m’ofegava. “Oh, per favor,
para, para”, vaig cridar. Ell només
va moure el cap i va dir suaument:
“Encara no, aguanta una mica més”.
    Llavors, de sobte, em va posar
de nou al forn. Però no va ser com
la primera vegada, sinó que esta-
va el doble de calent i simplement
vaig saber que m’anava a cremar.
Vaig pregar, vaig cridar, vaig plorar.
Estava convençuda que mai ho
aconseguiria. Estava preparada per
rendir-me. Just llavors va obrir la
porta i em va treure de nou i em va
posar a la taula, on em vaig refre-
dar i esperar… Preguntant-me què
més em faria. Una hora més tard,
em va passar un mirall. Em va dir:
“Mira’t”. I ho vaig fer.
    Vaig dir: “Aquesta no sóc jo; no
puc ser jo. És bella. Sóc bella!”
Suaument va parlar: “Vull que ho
recordis. Sé que et va doldre ser
copejada i rodada, però si t’hagués
deixat, t’haguessis assecat. Sé que
et vas marejar en donar voltes, però
si ho hagués detingut, t’hauries es-
fondrat. Sé que et va doldre estar
incòmoda al forn, però si no t’hi
hagués posat, t’hauries esquerdat.
Sé que els vapors eren dolents
quan vaig pintar-te, però si no ho
hagués fet, no t’hauries endurit. No
hauries tingut cap color a la teva
vida. Si no t’hagués posat per se-
gona vegada al forn, no hauries
sobreviscut gaire perquè la teva
duresa no hauria durat. Ara ets un
producte acabat! Ara ets el que te-

nia en ment quan vaig començar
amb tu.”

La reflexió és: Quant estem dispo-
sats a sacrificar-nos per ser una
tassa? O ens és més còmode se-
guir essent fang?
    Quina bella metàfora! Res és fà-
cil a la vida, tot comporta esforç,
sacrifici, constància, disposició de
millorar... Uns es queden en fang,
uns altres sense color, d’altres no
volen aguantar l’escalfor del forn...
Depèn de nosaltres, del que estem
disposats a aguantar, l’evolució és
dolorosa, el camí no és fàcil, però
val la pena tot l’esforç que fem!
    Tots som bells i tenim al nostre
interior un excel·lent bagatge, tan
sols ho hem de treballar. Ensope-
garem i ens aixecarem, caurem
rendits, però traurem forces per
seguir polint el nostre creixement
personal si n’estem convençuts i hi
posem totes les ganes i forces per
aconseguir-ho.
    La vida ens va modelant amb les
dures proves que ens posa. A me-
sura que les anem superant, ens
anem enfortint i creixent. Per arri-
bar on volem, hem de sofrir un pro-
cés de transformació, encara que
sigui dolorós. Aconseguir ser per-
sones no perfectes però sí millors
és una tasca àrdua i difícil, però
molt important, que cal treballar de
valent .
    “Sóc qui sóc gràcies a tot el que
he viscut, el bo i el dolent han mo-
delat l’ésser humà que sóc avui
dia”.

Mercè Nogués

La tasseta de porcellana

U
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ENTREVISTA

vui conversem amb Carles
de Montoliu i Carrasco, baró
de l’Albi i senyor de

Montsonís. A la vida ha desenvolu-
pat moltes activitats, des d’empre-
sari a promotor cultural. Ha treba-
llat per recuperar la història dels
seus avantpassats, sempre a redós
del castell.
    Quan treballava per la promoció
musical dels castells de Catalunya,
un amic li va dir en broma que era
“el casteller més gran del regne”.
Les parets del seu castell estan ple-
nes, més que de records, de vida
de gent del seu arbre genealògic i,
a més, de gent actual que ha com-
partit moments amb els barons.
    El passat estiu, sense anar més
lluny, es va casar al castell un fil
seu, amb la parafernàlia i els ho-
nors, espases en alt, dels casoris
dels senyors medievals. El seu fill
gran serà el proper baró de l’Albi,
però en certa forma, l’actual Carles
serà l’últim defensor del castell.
Encara que els seus tres fills tenen
cadascun casa a Montsonís, amb
bones carreres i la vida muntada a
fora, probablement no sovintejaran
massa per Montsonís. Potser en
unes vacances d’estiu o en alguna
festa familiar.
    Amb tot, el castell conservarà en
el futur la seva funció actual: pro-
moció turística i paisatgística de

Montsonís, poble situat en un in-
dret privilegiat.
- Carles, expliqui’ns els orígens
de la família amb l’Albi.
El castell d’Albi està documentat
des del moment que el Comte de
Barcelona, Ramon Berenguer III,
guanyà per les armes el lloc el 1118
i els àrabs van abandonar aquella
comarca, quedant a propietat de la
família, que es va anar succeint de
pares a fills fins el darrer baró d’Albi,
l’actual Carles de Montoliu, que és
el XXXII de la dinastia. A la dinastia
van haver-hi dos governadors, un
a l’illa de Cerdenya i l’altre a
Mallorca. Dos més van morir en ba-
talla.
- Què recorda dels seus pares,
els barons?
El meu pare, a la Guerra Civil va
ser alferes d’infanteria, a més de
tinent d’alcalde a l’Ajuntament de
Barcelona i conseller de “la Caixa”.
Era carlista i després amb el seu
grup de carlistes es van passar a
Juan III.
- Quins títols tenia?
L’arxiduc d’Àustria li va concedir el
Marquesat de Cartellà de
Sabastida (Girona) a un avantpas-
sat per ser fidel a la corona
d’Àustria.
- És veritat que va estudiar amb
Joan Carles I ?

Quan Joan Carles va arribar a
Barcelona, li vaig presentar molts
polítics falangistes, que de segui-
da van simpatitzar amb ell. Llavors
jo era president de les Cambres
Sindicals Agràries. En aquell temps
hi havia polítics favorables al seu
cosí, Alfonso de Borbón, duque de
Cádiz. Però a Joan Carles el van
trobar més senzill de tracte. Els va
agradar més. Era més tractable.
Per això jo vaig ajudar, amb altra
gent, a Joan Carles per a què fos
rei enlloc d’Alfonso.
- Expliqui’ns l’aventura de Gover-
nador de Guadalajara...
Com que Franco volia monàrquics
per acompanyar Joan Carles, em
van proposar que acceptés el Go-
vern Civil de Guadalajara, des d’on
em vaig relacionar amb molts polí-
tics falangistes. Allí hi vaig estar
quatre anys.
- La seva etapa al carrer Mandri,
a Barcelona...
Llavors em vaig dedicar a arreglar
el castell de Montsonís i a convèn-
cer els castells privats i públics per
tal que els deixessin visitar. Vam
crear la Fundació Castells Culturals
de Catalunya. Els estius, més de
20 castells de tot el Principat van
tenir orquestres per a “desvetllar-
los”. Aviat s’hi van ajuntar castells
de tota Catalunya per a fer Música

Carles de Montoliu, senyor de Montsonís

A

Amb els testimonis de noces: el príncep Victorio Manuel de Saboya, el príncep Karim Aga
Khan i SAR Don Jaime de Borbón
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ENTREVISTA

als Castells.
- Quina relació ha tingut sempre
amb la terra?
Hi va haver un moment que vaig
suprimir tots els mitgers i em vaig
portar les finques directament, llo-
gant la maquinària. Sempre m’ha
agradat la terra. A més d’advocat,
sóc perit agrícola.
- Què ens diu de l’època de la
Música als Castells?
Vaig ser conseller de l’Institut d’Es-
tudis Ilerdencs per tal que ens aju-
dessin a reconstruir els castells
catalans. El Ramon Orpinell va ser
conseller de la junta de l’IEI.

- La seva relació amb el món de
l’art...
La meva esposa Anina Heyndrix és
belga i pintora. Té un gran estudi
als altells del castell i ha exposat

els seus quadres a Barcelona amb
molt d’èxit. A més de les tasques
normals, s’ha ocupat dels quatre fills,
als qui els agrada tant Montsonís.
- Què ens explica del Montsonís
medieval?
Tots els castells eren dels Rivelles.
Després es van arruïnar i van pas-
sar a mans dels seus cosins, els
Ponts de Montclar i Montsonís. Te-
nien molta histò-
ria, dominaven el
territori (llavors la
terra no produïa
gran cosa, con-
trolaven els mo-
lins) i també
Salgar, els mon-
jos carmelites
descalços tenien

una barca per a passar pel riu Segre
el personal, les mules i els ramats.
- Alguna cosa per acabar...
Espero i confio que el règim de les
Autonomies sigui un èxit per a
Catalunya, perquè crec que Espa-
nya és una unitat diversa en lle-
gües, història i cultures.

Bartomeu Jové i Serra

FARRÉ SERÉS
Coordinació i Gestió immobiliària
compra - venda

Artesa de Segre
E-mail: farreseres@gmail.com

Telèfon 629 33 80 32
Fax 973 40 07 56

AGUSTÍ FARRÉ
Administrador



Ctra. d’Agramunt, 71       25730 Artesa de Segre (Lleida)       Tel.: 973 400 291

Ctra. Agramunt, 12      Tel. 973 400 081      25730 Artesa de Segre (Lleida)
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LA PÀGINA DE L’ESCOLA I L’INSTITUT ELS PLANELLS

l passat 30 de novembre, el
director dels Serveis Territo-
rials d’Ensenyament a

Lleida, Miquel A. Cullerés, va visi-
tar l’Escola i l’Institut d’Artesa de
Segre, ja que encara no coneixia
les noves instal·lacions estrenades
el curs 2009-2010.
    En la seva visita de gairebé tres
hores, el director anava acompa-
nyat del director adjunt i de la ins-
pectora d’ambdós centres. Els res-
pectius equips directius, amb la pre-
sència de l’alcalde del municipi i de
representats de les dues AMPA van
rebre el director i els seus acom-
panyants a les 11h.
    Després de signar en el llibre
d’honor de l’Institut, on va comen-
çar la visita, la comitiva va fer un
tomb per les instal·lacions de se-
cundària i va veure com treballava
l’alumnat en algunes aules. La di-
rectora de l’Institut va posar espe-
cial èmfasi en una nova aula amb
equipament informàtic per al des-
envolupament d’un cicle formatiu.
    Tot seguit la visita va continuar
per les instal·lacions comunes (sala
polivalent i menjador escolar). Una
vegada a l’Escola i després de veu-
re l’activitat en algunes aules,
Cullerés es va reunir amb profes-

sorat dels dos centres, amb el qual
va intercanviar impressions sobre
temes de l’actualitat educativa.
    Abans de donar per acabada la
visita, el director de l’Escola va en-
senyar les últimes millores del cen-
tre: la restauració de la teulada del

El director territorial visita Els Planells

E

parvulari, finançada entre Ensenya-
ment i l’Ajuntament; i la reforma del
pati de P3, finançada entre l’AMPA
i l’Ajuntament.

Escola Els Planells
Institut Els Planells

Escola: aula del grup de 3r de primària

Institut: nova aula on es desenvolupa un cicle formatiu
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ola, em dic Montse Vall i
estreno secció. Una de les
meves passions és la meva

professió. M’entusiasma la medici-
na natural, fa 18 anys que m’hi de-
dico i la intenció de la secció és
donar-ne a conèixer els beneficis i
propietats. Avui faig una petita pre-
sentació.
    Durant molts anys, la medicina
convencional i la medicina alterna-
tiva han estat enfrontades, crec que
no es tracta de quina és la millor,
tot el contrari, és utilitzar el millor
de cadascuna. Per tant, han d’anar
agafades de la mà, l’objectiu de
qualsevol medicina, en qualsevol
cas, sempre ha de ser millorar la
salut del pacient.
    La medicina convencional, sen-
se cap dubte, és necessària i en
casos d’urgència, és la més ade-
quada: en un traumatisme, un atac

de cor, un aneurisma i altres pato-
logies greus.
    En canvi, quan ja parlem de pa-
tologies cròniques i que acompa-
nyen a la persona en el temps, i de
patologies agudes que apareixen
de sobte i no tenen llarga durada,
és quan la medicina natural pot
aplicar tot el poder curatiu de la
naturalesa.
    En el camp de la medicina alter-
nativa hi ha un gran ventall, per tant
no es tracta tampoc de dir quina és
la millor, sinó d’utilitzar la més ade-
quada segons la necessitat de la
persona.
    Els principis de la naturopatia:
1.- Seguir els consells del
naturòpata professional.
2.- No fa mal.
3.- Té un gran poder curatiu, “les
experiències són la garantia”.
4.- Identificar i tractar la causa de

la malaltia.
5.- Tractar la persona en tots els
camps, físic, mental, emocional i
energètic.
6.- Prevenció de la malaltia i poten-
ciar la salut.
7.- Donar atenció a la salut i
disminuir la importància de la ma-
laltia. Per tant, la persona ha de ser
conscient de què li passa i què pot
fer per millorar el seu estat de sa-
lut.
8.- Ser el terapeuta el seu profes-
sor.
9.- Preguntar-nos: què fem, culti-
vem salut o perdem salut?
    Consell de la secció: abraçar la
tardor, per no deixar-nos en dur
pels dies grisos, gelea reial, ener-
gia per cada dia.

Montse Vall
Terapeuta professional

Secció de medicina natural

H

Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua

Auto Taller Gardela

Tel.   973 400 198
Nit   973 415 119
Mòbil    630 247 659

Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre

(Lleida)
Ctra. d’Agramunt, 39
Tel. Fax. 973 40 00 61 - ARTESA DE SEGRE

MEDICINA NATURAL
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VIDA SOCIAL

El dia 10 d’octubre ens vàrem reu-
nir per celebrar la trobada dels que
en complim 70 durant aquest any
2013. Després de la concentració
a la Plaça de l’Ajuntament, ens di-
rigírem a Seró per visitar l’Espai
Transmissor, o sigui, el que nosal-
tres coneixem amb el nom de Tú-
mul o Cromlec. És un espai molt

El dia 26 d’octubre els nascuts l’any
1948 vam celebrar l’arribada de la
“joventut dels 65” , i per poder re-
cordar un fet tant assenyalat ens
varem reunir a la Plaça de l’Ajunta-
ment per anar tot seguit a visitar el
Túmul de Seró.
    Una vegada acabada la visita,
ens en vam anar a dinar a l’Hostal
Muntanya amb ganes de passar
una bona estona tot recordant
anècdotes del passat.

Trobada dels nascuts l’any 1943

Retrobament
dels 65 anys

interessant i la visita va resultar molt
amena i profitosa gràcies a les ex-
plicacions de Josep Ma. Mayora i
Ramon Canyelles sobre aquesta
troballa megalítica del tercer mil·-
lenni abans de Crist. A continuació
ens esperaven a Cal Petit per gau-
dir d’un exquisit dinar, ballar i po-
der-nos explicar les vivències

d’aquests anys en què ja no tenim
tantes obligacions i podem anar
fent les coses que abans no ens
havia estat possible.
    Ens vam acomiadar desitjant
poder-nos anar trobant per celebrar
el nostre aniversari com més vega-
des millor. Esperem que per a tots
hagi estat una bona experiència.
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TEMA DEL MES

La “guerra de les banderes” arriba a Artesa

Constitució Espanyola
Art. 4.2.- Els Estatuts podran
reconèixer banderes i ensenyes
pròpies de les Comunitats Autònomes.
Aquestes s’utilitzaran juntament amb
la bandera d’Espanya als seus edificis
públics i als seus actes oficials.

LLEI 39/1981, de 28 d’octubre, per
la qual es regula l’ús de la bandera
d’Espanya i el  d’altres banderes i
ensenyes
Art. 3.1.- La bandera d’Espanya ha
d’onejar a l’exterior i ocupar el lloc

Quina és la legislació sobre les banderes?
preferent a l’interior de tots els edificis
i establiments de l’Administració
central, institucional, autonòmica
provincial o insular i municipal de
l’Estat.
Art. 6.1.- Quan s’utilitzi la bandera
d’Espanya, aquesta ha d’ocupar
sempre un lloc destacat, visible i
d’honor.
Art. 6.2.- Si juntament s’utilitzen altres
banderes, la bandera d’Espanya ha
d’ocupar un lloc preeminent i de
màxim honor, i les restants no poden
ser més grans.

L a Subdelegació del Govern
a Lleida ha exigit a l’Ajunta-
ment d’Artesa de Segre que

pengi la bandera espanyola a la
façana en base a la legislació es-
tatal, que obliga (vegeu desglossa-
ment) que la bandera oficial onegi
a les façanes de diverses instituci-
ons, també els ajuntaments.
    El compliment del requeriment
ha posat fi a més de 22 anys sense
aquesta insígnia a la façana de
l’Ajuntament. No hi era des de l’any
1991, quan es va enretirar en un
gest que l’any següent tindria con-
tinuïtat a escala catalana amb la
campanya “Un país, una bandera”,
a la qual es van adherir desenes
d’ajuntaments.
    L’ alcalde, Mingo Sabanés, ha
explicat que el requeriment va arri-
bar el 25 d’octubre i que la Subde-
legació demanava penjar la bande-
ra espanyola en un termini de 20
dies hàbils. El consistori en va com-
prar una i la va penjar el 19 de no-
vembre. La bandera es va col·locar

al balcó, al costat de la catalana i
l’europea.
    Sabanés va recalcar que va con-
tra la voluntat del consistori i va la-
mentar “el país té unes altres fei-
nes, no això de col·locar banderes
i insígnies com al temps de Franco”.
“A l’Ajuntament d’Artesa no hi ha
hagut mai cap bandera al balcó, no-
més per les festes”, va recordar, i
va criticar que es reclami en base

a “una llei de 1981, quan fins ara
ningú havia dit res”. “És una llàsti-
ma que aquest govern es dediqui
a aquestes criaturades”, va afegir.
    L’alcalde es va mostrar escèptic
sobre la manera com la ciutadania
rebrà aquest gest i va recordar que
en municipis com Cervera, la ban-
dera espanyola pateix robatoris rei-
terats. “El que no farem és comprar-
ne una cada setmana”, va avançar.

La bandera espanyola ha tornat a la façana de l’Ajuntament després de 22 anys d’absència

La façana actual, amb les banderes, i una imatge dels anys 80, quan la bandera espanyola hi era present habitualment

A. COLOM
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TEMA DEL MES

Els municipis independentistes es querellen contra Llanos de Luna

L’Estat denuncia Foradada per pertànyer a l’AMI

La junta directiva es va reunir el 13 de novembre a Solsona

A
M

I

L’

L’alcaldessa, Maricel Segú, amb la demanda

L’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) prepara una
demanda judicial contra la delega-
da del govern espanyol a
Catalunya, María de los Llanos de
Luna, per “malversació de fons pú-
blics”. L’AMI ho justifica per “la seva
ofensiva contra els ens locals inde-
pendentistes” i “l’assetjament judi-
cial per motius ideològics”. Llanos
de Luna ha interposat més de 180
processos judicials contra consis-
toris i consells comarcals, dels
quals un mínim de 14 ja han estat
desestimats o arxivats. Les denún-
cies són per sobirania fiscal, ban-
deres, declaracions de “territori ca-
talà lliure i sobirà” i per pagar quo-
tes a l’AMI.
    L’acord es va prendre a la reu-
nió de la junta del 13 de novembre,
on també es va parlar de la sobira-
nia fiscal i de la consulta. Es va fi-

xar l’objectiu que el 2014 ja puguin
pagar els impostos a l’Agència Tri-
butària de Catalunya i van reclamar
que el referèndum es faci a la tar-
dor de l’any que ve amb una pre-
gunta clara “que només es pugui

respondre amb un ‘sí’ o ‘no’”.
    L’AMI té 713 socis, entre els
quals hi ha Artesa i els municipis
de l’entorn, el consell comarcal de
la Noguera i la Diputació de
Lleida.

advocat de l’Estat ha en-
viat una notificació a
l’Ajuntament de Foradada

indicant que el consistori ha estat
denunciat per pagar la quota com
a membre de l’Associació de Mu-
nicipis per a la Independència
(AMI). El consistori paga entre 70 i
80 euros anuals per aquest con-
cepte, un pagament que es va acor-
dar en ple municipal i que va que-
dar registrat a l’acta de la sessió.
L’alcaldessa de Foradada, Maricel
Segú, ha explicat que ja han posat
el cas en mans de l’AMI i que en prin-
cipi aquesta entitat recorrerà el con-
tenciós administratiu presentat per
l’Estat.
    “La nostra defensa la porta l’ad-
vocat de l’AMI, i ja ens han dit que
posaran un recurs contra la deman-
da i que, per tant, encara no saben
si la aquesta tirarà endavant”, ha
explicat. En tot cas, Segú ja ha
avançat que per ara el fet que s’ha-
gi interposat el contenciós no mo-
dificarà l’activitat del municipi ni la
seva pertinença a l’associació.

“Continuarem pagant la quota men-
tre no ens ho prohibeixin”, ha afir-
mat. El judici, que s’hauria de cele-
brar al Contenciós Administratiu de
Lleida, està fixat pel 2015.
    L’AMI té constància d’altres de-
núncies similars a la resta de
Catalunya, tot i que, segons ha ex-
plicat la pròpia entitat a l’Ajuntament
de Foradada, en tots els casos es
tracta de municipis petits. El tema ha
estat motiu de polèmica en instituci-

ons més grans, com la mateixa Di-
putació, que també n’és membre, tot
i que no ha estat denunciada.
    En concret, la demanda es pre-
senta no pel fet en sí de formar part
de l’associació, sinó per pagar la
quota anual. En aquest sentit, l’al-
caldessa ha explicat que la deman-
da argumenta que el consistori “no
pot promocionar la independència”
i destinar diners municipals a una
entitat que tingui aquesta finalitat.



EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRES

JOAN ROCA ROSELL

Mare de Déu del Pla, 36
Telèfon 973 400 607 - Mòbil 655 893 720
25730 Artesa de Segre (Lleida)

TALLERS

VILELLAVILELLAVILELLAVILELLAVILELLA
ARTESA DE SEGRE

Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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PARLEN LES ENTITATS

l dimarts dia 5 de novembre
Creu Roja va realitzar una
conferència per als avis de

la residència Municipal d’Artesa de
Segre per tal de commemorar el
desè aniversari del projecte Avis
Solidaris. En aquest acte hi van
assistir l’alcalde de la població i
la regidora de serveis socials, els
residents i el personal de centre i
membres i voluntaris de Creu
Roja.
    Avis Solidaris és un projecte que
realitza la nostra residència junta-
ment amb vuit residències de la
Noguera i amb la col·laboració de
Creu Roja. Les persones residents
són les protagonistes, ja que s’en-
carreguen de realitzar objectes va-
riats per a vendre com per exem-

ple polseres,
punts de ll ibre,
atrapa-somnis i un
llarg etcètera. Els
diners que s’obte-
nen de les vendes
es destinen a la
campanya de reis
anomenada Cap
nen sense regal,
fet que augmenta
al motivació dels
residents.
    A més a més de
la xerrada, el nos-
tre centre va aco-
llir fins el 14 de novembre  una pe-
tita exposició amb roll-ups del pro-
grés d’aquest projecte i mostres
fotogràfiques.

Avis Solidaris

E

n any més, el dia 11 de se-
tembre, l’Associació de Co-
merç i Serveis d’Artesa va-

rem organitzar l’Aplec del Conill,
que en la seva 6a edició va reunir
unes 90 persones repartides en
colles, les quals varen cuinar els
seus plats de maneres diverses:
conill a la cassola, a la brasa, amb
cargols i moltes més.
    Com cada any, l’organització va
fer entrega de dos premis que con-
sistien de dos lots de productes dels
comerços d’Artesa per a què les
colles guanyadores puguin fer una
bona paella. Les colles guanyado-

res van ser ‘’los peluts pelats’’, com
la colla mes ben equipada, i ‘’les
Sargantilles del Senill’’ per la taula
mes ben guarnida.
    La festa va ser amenitzada du-
rant la tarda per la música del nos-
tre amic Joan Carbonell, qui no va
parar de tocar fins acabar la festa.
Durant la tarda i per berenar, va-
rem menjar coca amb xocolata ca-
lenta.
    Com sempre, volem agrair als
amics de l’Aplec del Conill la seva
participació en una jornada que es
va convertir en un dia esplèndid.
    Volem aprofitar per comunicar

Associació de Comerç i Serveis
que des de l’Associació de Comerç
ja estem engegant la Campanya de
Nadal amb molta il·lusió. Durant les
setmana de les festes, els comer-
ços associats repartiran uns tiquets
per entrar en el sorteig d’uns vals
de compra de 10, 20 i 50 euros, que
es podran bescanviar durant els 30
dies posteriors al sorteig als comer-
ços associats. Ja només ens que-
da desitjar un Feliç Nadal i un Bon
Any Nou, i recorda, Atura’t i Gau-
deix.

Associació de Comerç i Serveis
d’Artesa de Segre

U

    Tots nosaltres esperem, que en
puguem celebrar molt més tots ple-
gats.

Centre Geriàtric del Pirineu



VIATGES

esprés de la paràlisi estival,
qualsevol arrenca amb
aquestes calors tardanes,

impròpies d’una tardor “de tota la
vida”. Estiuet de Sant Martí avan-
çat o allargat, com es miri, toca tor-
nar a posar-se l’uniforme i la samar-
reta anti-suor, i llençar-se a les car-
reteres famolenques de viatjants
d’enciclopèdies i detergents.
    El providencial ramadà que co-
incideix últimament amb les vacan-
ces nostrades, facilita una mica les
coses a l’hora de prendre uns dies
lliures, tot i que més d’un client,
quan el truques, et retreu perquè
no el visites. Doncs no els visitem
perquè els seus pobles, durant el
ramadà, semblen deshabitats, els
restaurants tan evitats quan estan
oberts per la seva descurada higi-
enització, del tot inexistent, ara són
tresors amagats. No hi ha ni res-
taurants ni botigues ni res, com
volen que sobrevisquem? Ells ma-
teixos se’n tornen a casa després
d’estar sense aigua ni menjar qui
sap lo, i acaben dormint o treballant
de nit. Els orígens del ramadà es
perden en el temps, i han estat el
motiu pel qual Tuníssia aquest
any pràcticament no ha fet vacan-
ces: pocs estrangers es veien per
allí.
    Un cop travessat aquest petit
preàmbul, farem la crònica de l’úl-
tima visita a Biskra, confirmant una
sospita que em corria pel cap de fa
temps: allà sempre hi fa calor. La
primera vegada que vaig estar-hi
estava a uns 40 graus a les deu de
la nit, però ara al setembre també
hi feia una bona calor, que no vaig
mesurar. La raó de la calor no és
només la seva meridionalitat, sinó
també el fet que hi arriben directa-
ment els vents del desert, situat a
pocs minuts de cotxe al sud. Al
nord, una cadena muntanyosa que
delimita l’altiplà del centre d’Algèria,
a Setif, de 900 metres d’alçada,
evita els socarrims a molts habi-
tants de la zona. Més avall, més
morenets, d’un color cafè que

enamora, amb una pell de bronze
que fa alguns pobles interessants
de visitar per investigar com és la
gent.  
    A tot arreu seràs ben acollit, com
a un poble de prop de Touggourt, a
una hora i mitja de cotxe al sud de
Biskra, on una persona a qui vaig
preguntar, va decidir acompanyar-
me tot el dia, i després de convi-
dar-lo jo a un dinar frugal, va con-
vidar-me ell a un sopar a casa amb
el seu germà, a base de peix, ar-
ròs, pebrot verd cuit picant i altres
menges exquisides, acompanya-
des totes de bons refrescs sense
alcohol. La família i la mare, que
va fer el sopar, ullant-ho tot des de
la porta entretancada de la cuina
(de porta res, era una cortina de
ratlles que hi portava prou anys,
penjada). Ni tan sols el fill gran va
ser autoritzat a l’importantíssim
conclau, per al qual només va ser
encarregat d’anar a buscar expres-
sament el peix. Finalitzades les
converses en temps de pau, i te-
nint en compte que un dels comen-
sals gairebé no parlava ni francès,
l’altre una mica més, i el meu àrab
era encara molt bàsic, vam arribar
a una entesa perfecta entre tots: el
peix era fresquíssim, tot i ser en-

mig del desert, i tot el sopar, bonís-
sim. Havíem aconseguit estendre
ponts d’entesa i afecte entre dos
pobles llunyans.
    Què hi havia aquesta vegada a
Biskra? Doncs una cosa extraordi-
nària! Hi havia... Turistes. Un grup
de xiquets i xiquetes d’or francesos
que havien anat a visitar el desert,
a fer excursions pels oasis. Una
mica desconfiats, no tornaven les
salutacions i miraven de quedar-se
en el seu grupet arreceradet. No-
saltres vam anar a sopar al seu
hotel i vam compartir menjador amb
uns operaris espanyols. Els altres
comensals eren en la seva immen-
sa majoria (tots) masculins mascles
i “hombrons”, donat que per aquí
difícil és trobar-hi alguna dona més
tard de les cinc o sis de la tarda.
De tornada al nostre hotel, només
vaig haver de fer una intervenció
per a poder dormir sol i solitari,
matant una sola cuca d’un cop -crec
que no estava prohibit- i dormint
sense aire condicionat, tot i que la
calor feia ganes d’engegar-lo. (No
ho vaig engegar perquè era consti-
pat segur)
 (continuarà…)

Joan Giribet

L’ombra (de les palmeres) allargada (I)

D
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CARTES A LA REDACCIÓ

a paraula pagès, eti-
mològicament prové del mot
llatí pagus, que designava

un lloc allunyat de centre poblat. Ac-
tualment, s’aplica a tot aquell que
es dedica al conreu de la terra mal-
grat que resideixi en pobles o ciu-
tats.
    La pagesia, durant la meva in-
fantesa, encara estava molt condi-
cionada pels mètodes heretats de
moltes generacions poc evolucio-
nades a causa del seu obligat aï-
llament. Els pagesos personalitza-
ven uns comportaments particulars
d’una cultura diferenciada dels ha-
bitants més identificats amb el rit-
me progressiu que s’anava experi-
mentant en la societat no integra-
da al món rural. Puc corroborar com
els pagesos, quan assistien a mer-
cats i fires, sovint eren objecte de
crítiques burlesques pel seu com-
portament, la seva parla i la seva
vestimenta. Pels poblerins, eren
considerats l’exemple representa-
tiu d’una superada etapa d’antigor.
Així és com la paraula pagès va
anar derivant en el sentit més pe-
joratiu en l’adjectiu per qualificar
tota persona ignorant i mancada de
les mes elementals conductes civi-
litzades. Tal vegada aquest
menysteniment vers la personalitat
del pagès, segons assegurava l’es-
criptor Josep Pla, sigui la raó per la
qual aquest menyspreava tot allò
que considerava antic o vell.
    Fins uns 60 anys enrere, la pa-
gesia de nostre entorn no fou ob-
jecte d’un important canvi; continu-
ava emprant-se la tracció animal
per llaurar, segar i batre i pel trans-

port en carros, i l’aixada, la fanga,
els arpiots, la dalla, la destral, la
falç, el rascle, la curra, el trill,
l’aventador, les forques… etc., eren
eines usuals en totes les masies.

    Viure a pagès requeria unes cer-
tes aptituds de fortalesa física per
tal de poder desenvolupar les tas-
ques fatigoses i feixugues inherents
a la professió. Les masies no teni-
en les mesures de confort que dis-
posen avui les noves edificacions;
el llum d’oli o carburo, les espelmes,
ciris i candeles eren l’únic medi que
es disposava per apaivagar la fos-
cúria, la llar de foc l’única estança
on podies alleugerir-te les mans
balbes i els peus glaçats durant els
rigorosos hiverns, l’arguenell per
transportar càntirs era l’eina apro-
piada per abastir-se d’aigua pota-
ble quan no tenien pous o cister-
nes al seu entorn immediat. No cal
dir que en el casos d’accident o
malaltia sobtada, l’assistència mè-
dica i farmacèutica urgent era in-
accessible.
    Malgrat tot, el comportament i
tracte humà entre els pagesos era
d’una solidaritat i honradesa exem-
plars; es respectava la paraula, no
calien papers escrits ni calia tancar
amb clau a menys que existís
l’amenaça circumstancial d’algun

personatge descontrolat.
   El fet de viure permanentment
arrelat a la terra creava una relació
de simbiosi entre l’home i la natu-
ra; aquesta era més pròdiga quan
més se la respectava.
    El món rural transmetia una so-
noritat pròpia. Les agudes notes
d’un flabiol, el ding-dong de les es-
quelles del ramat, el traqueteig del
carro, els cants a les eres o del que
està llaurant amb l’estridència d’al-
gun recaragolat renec quan la mula
no obeïa correctament les consig-
nes estipulades, el bramul de la
somera, el parloteig de les orene-
tes rallant la blavor del cel…, han
estat ara substituïts per un silenci
buit de l’activa presència humana.
    La mecanització, sortosament,
ha alliberat els pagesos del seu
ancestral aïllament i dels penosos
treballs a què ha estat sotmès fins
fa pocs anys. Paradoxalment, però,
la rendibilitat de les terres secanes
és ara més minsa. Les masies de
Folquer donaven aixopluc a més de
14 famílies i les seves hisendes els
recursos pel seu manteniment;
avui, és impensable que puguin
satisfer aquest nombre de famílies
per viure d’acord amb les mesures
econòmiques que exigeix la socie-
tat.
    No pretenc fer judicis de valor,
solament, a través de la meva ex-
periència personal, constatar com
en pocs anys s’ha perdut l’existèn-
cia del pagès en l’àmbit del seu
exercici més natural, més ecològic
i inefablement més poètic.

Amat Bernaus Marqués

Fulls escrits en la memòria: els pagesos

L

“quan assistien a
mercats i fires, sovint

eren objecte de
crítiques burlesques”
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CARTES A LA REDACCIÓ

ra a finals d’octubre, estàvem
treballant a la impremta i a
l’hora d’esmorzar, els treba-

lladors comentaven que es feien
molts bolets pels boscos. Jo mai he
sigut massa aficionat a la busca
d’aquest apreciat menjar, però de
cop s’acosta un noi treballador i em
diu: “Si vol anar a buscar bolets, el
meu pare hi entén molt, amb els
bons i els dolents”. Jo no havia pas
pensat d’anar-hi, però oferint-me un
“mestre en la matèria”, perquè jo no
conec els bons dels verinosos, me’n
van agafar ganes i li vaig dir al noi:
“Digues al teu pare que si vol, diu-
menge que ve anirem a buscar-ne”.
El noi, que tenia uns 18 anys, a la
tarda ja em donà la resposta afirma-
tiva que el diumenge a les 9 del matí
seria davant de casa meva per anar
a collir bolets.
    Efectivament, el diumenge, ben
puntuals, varem anar a “buscar

bolets”. Hi anàrem a la roureda de
Baldomar, a uns 6 quilòmetres
d’Artesa, o sigui que amb el cotxe,
malgrat la mala carretera que hi ha-
via aleshores, hi anàrem en un quart
d’hora. En arribar al bosc em va dir:
tu passes per aquest caminet, do-
nes la volta al bosc i arribes fins aquí
on hem aparcat el cotxe, jo faré una
altra ruta i aquí ens trobarem. Així
ho vaig fer. Caminant poc a poc i
mirant sempre sota els arbres i la
brossa, vaig anant posant al cistell
el preuat menjar, es veu que encara
era un lloc verge perquè en arribar
al punt de trobar-nos amb el “tèc-
nic” ja tenia el cistell ben ple. Al cap
de poc arribà el company, i en veure
que n’havia trobat més que ell, em
digué: Mare de Déu!!! No veus que
la major part son verinosos? I co-
mençà a triar-los, amb molta cura els
treia del cistell meu, va fer-ne dues
munteres i deia: “Dolent, dolent, do-

Convivències: temps de bolets

E
lent, dolent, bo, dolent, dolent, bo...”
I així fins a l’últim bolet. Vaig posar
els “bons” al cistell i li vaig dir: “Ja
podem marxar”. Ell va respondre
que esperava un amic de Baldomar
i aniria amb ell. Li vaig donar les grà-
cies i me’n vaig anar cap a Artesa.
    El cistell em va quedar gairebé
buit, aproximadament, de bons, un
quilo i mig. En arribar a Artesa vaig
explicar-ho als veïns que vaig tro-
bar al carrer i sabien que hi havia
anat i em van dir: “Només has tro-
bat aquets? Allà on heu anat quasi
tots son bons i n’hi a molts”. En sen-
tir això, torno a agafar el cotxe i ja
em tens a la roureda a buscar els
“bolets verinosos”. Allà, els roures sí
que hi eren, però els bolets que va-
rem deixar per dolents i el “tècnic”,
havien desaparegut (sense comen-
taris).

Josep Nogués i Sirvan

questa vegada volem fer ar-
ribar a l’equip de govern les
diverses queixes dels veïns

del municipi: alguns, cansats ja de
protestar, han parlat amb nosaltres.
    L’alcalde i els seus regidors no fan
cas de les reclamacions dels veïns
dels pobles de Vernet, Baldomar,
Clua i del municipi d’Alòs de
Balaguer quan diuen, amb raó, que
els dies de mercat l’entrada a Artesa
queda bloquejada. L’únic lloc per on
es pot entrar és el carrer Verge del
Pla amb carrer Montsec, i és de di-
recció prohibida! Caldria treure la
prohibició, no té cap sentit lògic i així
facilitaria l’accés d’aquests ciutadans
i no els caldria donar la volta a tota la
ciutat.
    Però no solament es queixen d’ai-
xò, aquests dies moltes persones
han anat al cementiri a netejar i ar-
ranjar les làpides i tombes de famili-
ars. Aquest espai no va quedar en-

dreçat fins al dia 31 d’octubre, tot-
hom que hi havia anat abans l’havia
trobat brut, ple d’herba i per podar
les bardisses! Una pèssima imatge
per qualsevol, sigui del municipi o
vingui de fora. Per altra banda, vo-
lem comentar que aquest espai ha
d’estar decent durant tot l’any, per
desgràcia tots anem a algun enter-
rament de familiars, amics o cone-
guts i tothom es mereix un cementi-
ri cuidat de gener a desembre, tot
l’any!
    Si parlem de carreteres, us volem
informar que a la de Tremp, una
mica abans de la ITV, hi ha un so-
trac important, des de fa pocs dies
hi ha una senyal indicadora, però
ens agradaria saber si des de l’Ajun-
tament s’ha fet alguna gestió amb
Carreteres per tal d’agilitzar la repa-
ració. Ens sembla que s’hi quedarà
més d’un càrter!
    I si tornem al tema carrers, volem

informar de dos esvorancs que hi ha.
El primer, al carrer Jesús Santacreu
amb carrer Monges, i el segon, al
carrer Verge de Salgar a l’alçada de
Mallorca. S’haurien d’arreglar per
evitar mals majors.
    També comentar que, de tant en
tant, caldria netejar els miralls de tràn-
sit, per millorar la visibilitat en alguns
carrers d’Artesa i dels pobles.
    Finalment, parlar dels habitatges
que estan previstos enderrocar a la
carretera de Ponts, la feina estava
prevista ser finalitzada al mes de
febrer d’aquest 2013, i som a no-
vembre! Algú ha notat la més míni-
ma intenció de portar-ho a terme?
    Bon pont de desembre, pels qui el
facin! Per la resta, bon desembre!

Agrupació Local d’Artesa de Segre

El blog del PSC-PM

A
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Arrodonint impostos

PER QUÈ DIEM...

T

a dita s’aplica a aquell qui és
de poques mires intel·-
lectuals, és a dir, que és curt

d’enteniment.
    Els gambals eren els grillons (1)
que es lligaven a  una cadena i que
es posaven al capdavall de les ca-
mes dels presoners per tal d’obligar-
los a caminar amb dificultat i, per tant,
que no els fos possible de fugir. Així,
segons era la mida de la cadena que

unia els grillons, les passes que els
presos podien fer eren més llargues
o més curtes i, per tant, eren més
llargs o més curts de gambals.
    Actualment, aquesta frase s’utilit-
za en sentit figurat, és clar, i compara
la mida de les passes amb la mida de
l’enteniment de la persona.

(1) Grilló: Peça de ferro en forma
d’arc aproximadament semicircular

... que algú és curt de gambals?

L
que es clou passant un pern pels fo-
rats que hi ha un a cada extrem de
l’arc i que serveix per a subjectar una
cadena al coll o a la cama d’una per-
sona (...)
    Definició que en dóna el Diccionari
de la Llengua Catalana de l’Institut
d’Estudis Catalans.

Albert Vidal

al i com esperàvem, haurem
de preparar l’arca, perquè
ens ve una pujada de les ai-

gües de les nostres cases de propor-
cions bíbliques. Sí estimats,
artesencs i artesenques, segons s’ha
informat en del darrer ple del nostre
Ajuntament d’aquest novembre, de
cara a l’anualitat 2014 el rebut de l’ai-
gua l’apujaran aproximadament un
22%.
    Tots sabem que en principi la pu-
jada ve marcada per l’Agència Cata-
lana de l’Aigua, però el nostre con-
sistori ha volgut afegir el seu granet
de sorra a aquest desmesurat incre-
ment. La puja inicial de l’ACA era
d’aproximadament un 20% en el cà-
non i com a postres a aquesta puja-
da, els nostres governants munici-
pals ho han arrodonit al 22%.
    Creiem que en el context actual de
crisi econòmica que tots patim, no
s’haurien d’apujar d’aquesta forma
tant sobtada taxes i/o impostos que
incideixen tant sobre l’economia fa-

miliar, sinó que el més coherent se-
ria congelar-los per tal de no fer patir
amb excés les butxaques dels nos-
tres veïns, que ningú anem sobrats.
    En un altre ordre de coses, hem
rebut reiterades queixes del deterio-
rament de la carretera L-512 a l’al-
çada de les instal·lacions de la ITV.
En aquest punt s’està esfondrant la
via i produeix un desnivell molt peri-
llós per a la circulació dels vehicles,
sobretot els camions de gran tonat-
ge, que ja han patit alguna averia
seriosa, i que també pot produir ac-
cidents entre turismes, ja que molts,
per esquivar el clot fan un sobtat can-
vi de carril. Des d’aquestes línies,
instem a l’Ajuntament que reclami a
la Generalitat de Catalunya, ja que
aquesta en té la competència, que
solucioni ben aviat aquest problema,
ja que amb unes meres senyals d’avís
no es solucionarà per si sol i evitarem
que en un futur haguem de lamentar
algun incident més important.
    També hem detectat dins d’Artesa,

concretament al carrer Jesús
Santacreu, algun punt on s’està es-
fondrant el paviment, fet que produ-
eix un desnivell considerable. En
aquest cas, caldria que el propi con-
sistori vetllés que els propis carrers
estiguessin en bon estat.
    Per finalitzar, voldríem agrair a
entitats com l’Agrupament Escolta
Mare de Déu del Pla que mantinguin
tan viu l’esperit de la castanyada.
Una festa típica catalana que en els
darrers anys, serà cosa de la globa-
lització, s’està veient desplaçada per
la festa americana del Halloween.
    De moment això és tot, esperem
que hagueu passat una bona casta-
nyada, i preparem-nos per les pro-
peres festes nadalenques que espe-
rem que tinguin una bona participa-
ció per part de tots, petits i grans.

Junta Local del Partit Popular
d’Artesa de Segre
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L’Artesa presenta els equips d’aquest any
l Club Esportiu (CE) i l’Es-
cola de Futbol (EFA)
d’Artesa de Segre va pre-

sentar el dia 20 d’octubre els equips
que competiran en les diferents ca-
tegories durant aquesta tempora-
da 2013-2014. En total van desfilar
pel camp municipal d’esports un
centenar d’infants i joves de totes
les edats, des dels babys de l’es-
cola fins als integrants de l’equip
amateur.
    A més, també hi van participar
diversos directius del CE Artesa de
Segre i de l’EFA, autoritats munici-
pals i la vintena de voluntaris que
fan possibles els entrenaments i
l’organització dels vuit equips, set
de l’escola i l’amateur.
    Al torn de paraula, el president
de l’EFA, Miquel Priego, va elogiar

E

Els set equips, de dalt a baix i d’esquerra a dreta: babys, prebenjamins, benjamins, alevins, infantils, cadets i juvenils
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la bona predisposició dels col-
laboradors i va destacar que aquest
any l’escola ha aconseguit mante-
nir el volum d’inscrits respecte la
temporada passada. Cal recordar
que enguany és la segona campa-
nya en què les escoles d’Artesa i
Ponts caminen per separat, un fet
possible gràcies a l’augment d’es-
portistes inscrits al nostre municipi
i que beneficia notablement l’orga-
nització dels partits i entrenaments,
ja que estalvia desplaçaments als
futbolistes i les famílies.
    Priego va estar acompanyat del
coordinador de l’escola, David
Pros, i dels membres de la junta del
CE Artesa de Segre, encapçalats
pel president, Carles Galceran.
També va dirigir unes paraules l’al-
calde d’Artesa, Mingo Sabanés,
que va destacar la feina del regi-
dor d’Esports, Toni Belchi, pel que
fa al manteniment de les instal·-
lacions esportives municipals. A
més, va elogiar el suport que els

pares i mares donen als joves fut-
bolistes, especialment quan els han
d’acompanyar per jugar partits en
altres poblacions.
    Els set equips de l’escola són els
babys, prebenjamins, benjamins,
alevins, infantils, cadets i juvenils.
A la presentació, els integrants de

cada equip van sortir un per un al
terreny de joc, i es van col·locar
davant del públic, format
majoritàriament pels respectius fa-
miliars. L’ordre va ser des dels més
petits als més grans, i els últims van
ser l’equip amateur. En acabar, va
ser el moment de la foto de grup.

Foto de família de l’escola, l’equip amateur i les directives
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Partits del CE Artesa
LA SEU 0 - ARTESA 2
ALINEACIÓ: Tito, Purre, Javi, Macià, Planes, Bota, Rossi
(Codina), Pros, Junior (Isma), Joel (Isaac), Joan Sala.
Victòria de mèrit dels artesencs en un camp on els
darrers anys se’ls havien escapat punts els últims com-
passos de partit. La primera part era de domini altern
amb els 2 equips ben ficats al camp, evitant que hi
hagués massa ocasions clares, però no un bon nivell
de futbol. S’arribava amb 0-0 a la mitja part.
A la segona, l’Artesa va sortir decidit a pel partit. Quan
es portaven 20 minuts, Planes avançava els visitants
després d’un bon remat de cap. Els artesencs van
segellar la victòria amb el segon gol obra de Pros,
després d’un fort xut des de la frontal. 3 punts més per
l’Artesa, que encadenava 3 victòries consecutives.

ARTESA 1 - SOLSONA 4
ALINEACIÓ: Villarte, Isma (Pau), Purre (Gabriel),
Macià, Codina, Rossi (Xavi), Bota, Junior, Joel (Tito),
Pros, Isaac.
Derrota contundent dels artesencs el dia de la pre-
sentació del futbol base. L’inici de partit mostrava un
Artesa decidit a guanyar l’encontre, que dominava el
joc i tenia ocasions tot i la manca d’efectius. Una es
va materialitzar amb el gol d’Isaac a la mitja hora de
joc. Semblava que podria arribar el segon, però en un
ràpid contracop, el Solsona va arribar a la zona de-
fensiva artesenca amb superioritat, i va provocar que
el porter Villarte cometés falta i fos expulsat del partit.
Els locals es quedaven amb un home menys i tota la
segona part per endavant.
A la represa, l’Artesa va acusar molt les baixes i la
inferioritat numèrica i va acabar sucumbint i golejat
davant un Solsona que es va mostrar molt superior i
que hagués pogut fer algun gol més. Al final, remunta-
da visitant i 1-4 en el marcador.

CF LINYOLA 1 - ARTESA 0
ALINEACIÓ: Tito, Planes, Purre, Macià, Rossi, Bota,
Codina, Joel (Junior), Isaac, Pros, Joan.
Derrota dolorosa per la mínima després de desaprofi-
tar clares ocasions de gol. El partit començava amb
un Artesa endollat que semblava decidit a aconseguir
els 3 punts. Als 20 minuts de joc, Isaac i Joan Sala, en
dues ocasions, tenien oportunitats clares per marcar
gol, però el porter o la falta de punteria feien que el
marcador visitant no es mogués. Quan faltaven 5 mi-
nuts per arribar al descans, però, un ràpid contraatac
dels locals acabava amb gol i posava l’1-0 al marcador,
un resultat que no reflectia el que estava passant en el
partit però era amb el qual s’arribava a la mitja part.
A la represa, l’Artesa va intentar empatar atacant de
forma reiterada, fet que va suposar també ràpides
contres per part del Linyola, que Tito i la defensa van

saber aturar. Semblava que l’empat podria arribar, però
al final no va poder ser. Els 3 punts es quedaven a
Linyola.

ARTESA 0 - LLEIDA ESPORTIU 5

ALINEACIÓ: Tito, Purre, Javi, Macià, Planes, Bota, Co-
dina (Rossi), Pros, Junior, Isaac (Joel), Joan Sala (Isma).
Els artesencs no aprofiten les oportunitats a la prime-
ra meitat i acaben golejats davant un bon Lleida. L’ini-
ci de partit va ser de domini de la pilota per part dels
visitants però sense crear perill davant d’un Artesa que
esperava de forma ferma al darrere l’oportunitat per
sortir al contraatac. Als 30 minuts de joc, Junior es
plantava davant del porter per rebre una passada a
l’espai, però en el moment d’anar a buscar la pilota,
va xocar amb el porter. Semblava un més que possi-
ble penal, però l’àrbitre va entendre que havia sigut
falta atacant, decisió que va crear les queixes del pú-
blic. Poc després, però, el Lleida aprofitava una falta
lateral per marcar el 0-1, després de sorprendre el
porter Tito. Amb aquest marcador s’arribava al des-
cans.
A l’inici de la segona part, el Lleida no va deixar que
els artesencs es fiquessin en el partit i als 2 minuts
posaven el 0-2 en el marcador. A partir d’aquí, domini
visitant que va aconseguir ampliar el marcador fins al
0-5 final.

EFAC ALMACELLES B - 1 ARTESA 1
ALINEACIÓ: Tito, Purre, Javi, Macià, Planes, Bota,
Rossi (Codina), Junior (Marc Salvia), Pros, Joel
Bertran, Isaac.
Els artesencs no passen de l’empat en un mal partit
amb la mala companyia del vent. El partit arrencava
amb un Artesa controlant el joc però sense oportuni-
tats clares davant un Almacelles que intentava sortir a
la contra però, també, sense perill davant la porteria
rival. Quan es portaven 20 minuts de joc, Pros va fina-
litzar un ràpid contraatac estavellant la pilota al pal
després d’un fort xut de fora l’àrea. A partir d’aquesta
ocasió, els locals van començar a entrar al partit i a
tenir més possessió de pilota i van gaudir d’alguna
ocasió de gol, però sense èxit. Tot i no dominar, els
artesencs aconseguien inaugurar el marcador gràci-
es a un gol de Pros, després d’aprofitar el rebuig del
porter d’un penal tirat pel propi Pros. S’arribava amb
0-1 al descans.
En la represa, els locals van sortir a buscar l’empat
davant un Artesa molt conservador que va acabar ce-
dint a falta de 10 minuts pel final, després de la insis-
tència mostrada pels locals. S’escapaven 2 punts en
els últims minuts d’un partit en què la victòria hauria
estat molt important.
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es de l’AMPA de l’Escola Els
Planells ens plau començar
aquesta secció a través de

la qual volem fer partícip a tothom
de totes les activitats que des de
l’AMPA de l’Escola Els Planells s’or-
ganitzen o s’hi col·labora.
    Aquesta tardor, tot i la calor in-
sòlita per l’època, la castanyera va
baixar de la muntanya per venir a
veure els nens de l’Escola i portar-
los un sac ben ple de castanyes
com marca la tradició. Mentre els

nens gaudien de la seva compa-
nyia, a la cuina es torraven els 32
quilos de castanyes que després es
van repartir entre tot l’alumnat. Com
comença a ser costum, l’alumnat de
6è va portar les castanyes als més
menuts... algunes, pelades i tot! Per
acabar la celebració, grans i petits
van poder menjar-se les castanyes
torrades amb els companys de
classe, acompanyant-les amb sucs
els més petits i refrescos els més
grans.

I ara què fem?

D     Aprofitem l’avinentesa per recordar-
vos que des del bloc de l’AMPA  http://
ampaelsplanells.wordpress.com/ i
el Facebook Ampa Escola Els Pla-
nells podeu seguir totes les activi-
tats que es duen a terme, els ser-
veis que s’ofereixen, a més d’altres
informacions d’interès.

AMPA Escola Els Planells

AMPA ESCOLA ELS PLANELLS

er segon any, l’Associació
Esportiva de Baldomar or-
ganitzà, el dia 1 de novem-

bre, festivitat de Tots Sants, una
cursa de muntanya. El recorregut
era de 10,5 kilòmetres i, amb dife-
rents desnivells, recorria diferents
paisatges de Baldomar i el seu en-
torn.
    La cursa es podia fer corrent o
caminant. Així, els 80 runners van
sortir a les 10 del matí i els 20 que
la van fer caminant, tenien la sorti-
da a les 9.30. En arribar, tots els
participants van gaudir d’un bon
esmorzar que constava de pa, llon-
ganissa, fruita, coca i beguda, per
tal de poder recuperar el cos des-
prés de l’esforç realitzat. A més,
l’Associació Esportiva de Baldomar
va lliurar a tots els participants una
samarreta tècnica. Als guanyadors
en categoria masculina, Xavier
Jové Riart (40’ 12") i femenina,
Sílvia Puigarnau Coma (50’ 0.7")
se’ls obsequià amb una ampolla de
vi Baldomar Selecció mida
Magnum, gentilesa de Vall de
Baldomar.
    Durant l’esmorzar, els partici-
pants van poder seguir els diferents
sorteigs que es van celebrar. Així,
podien guanyar un lot de material

Segona Cursa de Baldomar

P
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esportiu patrocinat
per Blue Motors o
un cap de setmana
de turisme rural, pa-
trocinat per Cal Ca-
mats Masia Rural.
    Cal agrair la col-
laboració de dife-
rents patrocinadors
i col·laboradors
com Vichy Catalan,
Obra Social “La
Caixa”, EMD Bal-
domar, la Ta-
verneta, Cal Rellot-
ger, Vall de
Baldomar, L’Eixida,
forn Cal Serra,
Wala, Supermercat
Disbo, Logi Grafic,
Casal de Baldomar,
Ferreteria Capell,
Quitxalla, Aquí Na-
tura, Ràdio Mateu,
Caracal·la, Casa
Mianes, Forn Cal
Cabàs, Confeccions Sandra, així
com l’assistència de Protecció Ci-
vil d’Artesa i l’ajut de diferents vo-
luntaris que van permetre que la
cursa es desenvolupés sense cap
problema. Si voleu consultar la clas-
sificació íntegra, podeu veure-la a

cursabaldomar.blogspot.com.
    Ara, tan sols resta esperar un any
més i celebrar la III Cursa de
Baldomar.

Text i fotos: EMD Baldomar
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UN RACÓ PER PENSAR I CRÉIXER

l dia s’alça amb un sol que
il·lumina les muntanyes sen-
se cap oposició. Ni núvols,

ni boira, ni res que li impedeixi mos-
trar-se en total plenitud.
    Em miro el marc de colors que
es forma a l’altra banda de la fines-
tra del refugi, mentrestant, comen-
ço a esmorzar: un suc,
unes torrades amb mel-
melada i un bol de cere-
als, ja que necessito aga-
far forces; m’espera un
dia prometedor.
    Acabat d’esmorzar,
vaig a canviar-me la
roba i, un cop tinc enlles-
tida la motxilla, m’acomi-
ado i començo, il-
lusionat, a caminar. Les
ganes i les forces s’unei-
xen per fer-me moure
amb un ritme elevat que, a la ve-
gada, em fa pujar, baixar i saltar pel
terreny que s’estén davant meu.
    Ara, el sol i la pujada de pulsaci-
ons han fet augmentar la meva tem-
peratura corporal i m’aturo, he de
treure’m roba, estic començant a
suar. Aprofito i observo detinguda-
ment els paisatges que, en tan sols
mil·lèsimes de segons, m’han se-

A dalt dels cims, hi ha vistes d’ocells

E duït. Sense poder apartar la vista,
començo a refredar-me i em dic a
mi mateix que he de continuar. Faig
un parell de fotografies i segueixo
el meu camí.
    M’han dit que a dalt dels cims hi
ha vistes d’ocells, serà cert? Aques-
ta qüestió em sorgeix al veure una

àguila daurada fent esses en el
vent, damunt del meu cap. El seu
vol, la seva forma de volar, fa que
m’aturi i pensi: “llibertat”.
    Deixant-me endur per la gran
bellesa que hem rodeja, continuo
caminant. Arribo a un rierol on
m’aturo per beure i reomplir la can-
timplora. L’aigua fresca em desper-
ta els sentits i sento soroll de ro-

ques molt a prop. Uns isards es
mouen amb una facilitat increïble
per la tartera que s’aixeca damunt
meu, a un centenar de metres. Amb
un somriure, penso: “tranquils, no
us cal córrer, no tinc la intenció
d’atrapar-vos. Ni que volgués, tam-
poc podria...”. No em cal treure la

càmera, ja que no
m’han deixat temps per
fotografiar-los. Deuen
ser tímids.
    “Ja em queda poc, en
una hora seré al cim”.
Amb aquest pensament
segueixo les balises que
em marquen la continu-
ïtat del camí. Desprès
d’un llarg esforç, arribo
al cim. Les vistes són
immillorables: les om-
bres que es formen al

fons de la vall, el verd de la munta-
nya, el blau dels estanys amagats,
els cims que s’aixequen en la llu-
nyania i al meu voltant.
    Ara entenc el que m’havien dit!
“A dalt dels cims hi ha vistes
d’ocells”, i jo puc confirmar-ho, ja
que he estat un d’ells.

Ivan Balagueró Masanés
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rimmirat com sóc, crec que
la maquetació d’aquesta re-
vista deixa bastant que de-

sitjar, ja que hi ha diversos articles
repartits en petits bocins per vàries
pàgines. Al marge de la qüestió for-
mal, dos continguts comparteixen
protagonisme: el bosc de Clua i les
normes urbanístiques, dues “pata-
tes calentes” del consistori del mo-
ment.
    PORTADA. La imatge correspon
a la manifestació en defensa del
bosc de Clua, tema sobre el qual
trobem referències en diferents
seccions. Juntament amb la mani-
festació en contra de la instal·lació
d’una indústria química a l’antiga
Colònia La Fàbrica, deuen ser les
mobilitzacions més importants de la
població artesenca en la seua his-
tòria més recent.
    EDITORIAL. Es tracta probable-
ment d’un dels editorials més llargs
que recordo. Gairebé el doble de
l’espai habitual. El títol, però, ja ho
diu gairebé tot: Són les Normes
Subsidiàries un projecte per ajudar
el poble? Es tracta d’una reflexió
sobre el procés de redacció de les
normes urbanístiques, “portat d’es-
quena als interessos dels ciuta-
dans”, la qual cosa va comportar
unes 70 al·legacions.
    INFORMACIÓ MUNICIPAL. El
contingut de la secció és un
argumentari detallat de l’Ajunta-
ment “Sobre la subhasta de llenyes
del bosc de Clua”, on s’explica les
diferents fases del procés, entre les
quals l’aprovació de la subhasta per
unanimitat del ple municipal, i s’afir-
ma que “s’ha produït una gran
desinformació en general”. També
es reprodueix un informe del De-
partament d’Agricultura, que cons-
ta de 9 punts, l’últim dels quals aca-
ba concloent que “la tallada del
bosc de Clua és tècnicament facti-
ble, sense que ocasioni danys irre-
parables a la flora i a la fauna au-
tòctona i al sol”.
    DES DEL MIRADOR DEL
MONTSEC. En l’article Important

Museu de Coralls
Montsectins a
Vilanova de Meià,
Ferran Sánchez
Agustí ens parla de
la col·lecció particu-
lar de Joan Mullor,
que als baixos de la
seua residència a
Vilanova havia reu-
nit més de 1.500
fòssils de la zona
del Montsec, entre
els quals destaquen
els coralls.
    COMARCA. Sig-
nat per Brauli, La
Fira de la Perdiu
ens explica alguns
detalls de l’ances-
tral fira vilanovina
d’aquell any, que va
comptar amb la pre-
sència del president
del Parlament de
Catalunya, Joaquim
Xicoy, el qual podeu veure ballant
sardanes a la foto que reproduïm.
    Un article de la redacció ens in-
forma que la Diputació de Lleida i
el Consell Comarcal van signar un
conveni per a què els municipis de
la Noguera poguessin gaudir d’as-
sistència tècnica, jurídico-adminis-
trativa, i econòmico-financera. Tam-
bé s’explica que el Consell va en-
viar una enquesta als ajuntaments
per detectar les principals necessi-
tats de la comarca.
    En una petita ressenya, es fa
menció de la inauguració del refugi
de Sant Mamet, celebrat amb un
dinar de germanor. L’alcalde d’Alòs,
Martí Galceran, va manifestar que
es continuaria amb les obres de la
cisterna i de l’ermita.
    INFORME. El contingut de la
secció està dividit en dues parts.
Primer, l’article La denominació
d’origen del vi Costers del Segre,
on s’explica el perquè d’una deno-
minació d’origen i s’informa de les
principals característiques de la de
Costers del Segre, que aleshores

tenia 4 zones: Garrigues (11 muni-
cipis), Valls de Riucorb (15 munici-
pis), Raïmat i Artesa de Segre (3
municipis i Montclar). La segona
part és una entrevista amb Antoni
Amigó Pons, viticultor, alcalde de
Marcovau i membre del Consell
Regulador de la DO Costers del
Segre en representació de la zona
d’Artesa. Amigó afirmava, entre al-
tres coses, que la DO garanteix
poder beure vi de qualitat i que la
vinya tenia un futur molt bo a la
comarca.
    CULTURA. La revista es fa res-
sò del guardó obtingut pel seu col-
laborador Rossend Marsol “Sícoris”
en la Nit Literària Andorrana en la
vessant de periodisme.
    URBANISME. Urbanisme i eco-
logia urbana és un extens article de
l’arquitecte Eusebi Guimet
Berengueres, on ens detalla les
principals mancances que veu en
les Normes Subsidiàries i que en-
globa en 4 apartats: la proposta vi-
ària, l’excessiva descongestió del
nucli urbà existent, la no inclusió de

Novembre de 1988

P
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la zona de l’àmbit del riu Senill i la
no previsió d’una zona industrial
adequada.
    NOTÍCIES DE PREMSA. Com
en altres ocasions, destaco les no-
tícies més properes d’aquesta sec-
ció: la fàbrica de plàstics d’Alòs
confeccionava els complements de
la famosa nina Barbie, els veïns de
Clua reclamaven un ple extraordi-
nari en relació a l’afer del bosc, la
Fira de la Perdiu va estar una mica
passada per aigua i a Salgar es feia
una trobada de cap de setmana de
joves cristians del bisbat d’Urgell.
    INFORMACIÓ MUNICIPAL. Poc
més de mitja pàgina on s’informa
d’alguns acords, de llicències
d’obres i d’aprovació de despeses,
sense gran cosa destacable.
    EN MEMÒRIA. Antoni Mora,

l’Empenedit de
Montmagastre,
ens digué adéu
és obra de
Sícoris, que fa
una glosa de la fi-
gura del “Tonet
de l’Empenedit”
com a persona
estimada, bon
pagès i com a al-
calde de l’antic
municipi d’Anya,
aconseguint en
dos anys l’electri-

ficació d’Anya, Montargull, Vall-lle-
brera i Vall-llebrerola.
    OPINIÓ. En l’article Matrimoni...
No, gràcies, signat per Un d’Artesa,
s’explica el greuge que significava
per als matrimonis el fet d’haver de
fer la declaració de renda de forma
conjunta, en comparació amb les
parelles que vivien juntes sense
estar casades, a les quals els sor-
tia millor.
    Si us plau, no barregem les co-
ses és una article meu que ja no
recordava haver escrit, on manifes-
to el meu desacord amb el fet de
repartir uns pamflets en defensa de
la denominació de la comarca de
la Noguera com a tal durant la ma-
nifestació per a la defensa del bosc
de Clua. És curiós, però crec que
avui dia no m’importaria tant.

    No és hora de talar, sinó de plan-
tar ve signat per Sícoris, com a mi-
litant d’ERC, el qual se solidaritza
amb la causa en defensa del bosc
de Clua i lamenta no haver assistit
a la manifestació.
    Mort a la carretera és un article
de la redacció en què es reflexiona
sobre els perills de la carretera que
passava per dins d’Artesa, a partir
de l’atropellament mortal de Maria
Ponsarnaus Vilella.
    HUMOR. En aquesta ocasió els
personatges Quimet i Cosme són
al Parlament, on fan diverses
interpel·lacions sobre temes diver-
sos a un conseller sense especifi-
car, les respostes del qual són evi-
dentment acudits.
    CONTRAPORTADA. La revista
ens ofereix un parell d’imatges de
la carretera d’Agramunt de la post-
guerra, de quan gairebé no hi pas-
sava cotxes. Una és de la part cen-
tral de la carretera, en direcció a
Andorra. A l’esquerra de la foto des-
taca la gran quantitat de gent as-
seguda davant del Cafè del Custo-
dio, després Cafè David i avui Cafè
del Poble. L’altra foto és en sentit
contrari, del tram que enfila cap a
Lleida, on es pot veure el gran rè-
tol del Garage Castellana a la dre-
ta.

Ramon Giribet i Boneta
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Mes d’octubre
INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

PLE ORDINARI (14 D’OCTUBRE
DE 2013)
Absències: Jordi París i Peralba
(ERC)

S’acorda, per unanimitat, aprovar
provisionalment el Pla Especial Ur-
banístic presentat per Serradora
Guàrdia Roch, SL per l’ampliació de
la instal·lació industrial i de la seva
activitat existent relatiu a l’àmbit
classificat en sòl no urbanitzable
situat al polígon 10, parcel·la 326
del terme municipal d’Artesa de
Segre.
    S’aprova, per unanimitat, la cer-
tificació número 1 i única, per un
import net de 64.607,69 euros més
13.567,61euros d’IVA del 21%, amb
un import total de 78.175,30 euros
corresponent a l’obra Revestiments
de camins d’accés al nucli de
Collfred, realitzada per l’empresa
Benito Arnó e hijos, SAU. Import
pendent d’executar 0 euros.
    S’aproven provisionalment per
l’exercici 2014 i següents les modi-
ficacions de les següents ordenan-
ces fiscals:
- Número 3, reguladora de l’impost
de vehicles de tracció mecànica.
- Número 5, reguladora de la taxa
per la prestació del servei de reco-

llida d’escombraries.
- Número 6, reguladora de la taxa
per la prestació del servei de cla-
vegueram.
- Número 26, reguladora de l’impost
sobre activitats econòmiques.
- Número 30, reguladora de l’impost
de béns immobles.
    A favor: 6 vots (ERC)
    En contra: 4 vots (CIU)
    Abstencions: 0 vots
    S’aproven provisionalment per
l’exercici 2014 i següents, per una-
nimitat, les modificació de les orde-
nances fiscals següents:
- Número 4, reguladora de l’impost
sobre construccions, instal·lacions
i obres.
- Número 8, reguladora de la taxa
de cementiri municipal.
- Número 9, reguladora de la taxa
per expedició de documents admi-
nistratius.
- Número 14, reguladora de la taxa
per l’entrada de vehicles a través
de les voreres i per reserves de via
pública per a aparcament exclusiu,
càrrega i descàrrega de mercade-
ries.
- Número 15, reguladora de la taxa
per ocupacions del subsòl, el sòl i
la volada de la via pública.
- Número 16, reguladora de la taxa

per la instal·lació de portades, apa-
radors i vitrines.
- Número 20, reguladora de la taxa
per a la instal·lació de parades,
barraques, castes de venda, es-
pectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic local i indús-
tries del carrer i ambulants i ro-
datge cinema.
- Número 22, reguladora de la taxa
de la prestació del servei de Llar
Residència Municipal.
- Número 23, reguladora de la taxa
de la prestació del servei de Llar
d’Infants Municipal.
- Número 24, reguladora de la taxa
de la prestació del servei de bàs-
cula pública municipal.
- Número 27, reguladora de l’impost
sobre l’increment del valor dels ter-
renys de naturalesa urbana.
- Número 28, reguladora de la taxa
de la prestació del servei de l’Es-
cola Municipal de Música.
- Número 35, reguladora de la taxa
per visites guiades a Seró, Espai
Transmissor.
    S’aprova, per unanimitat, nome-
nar com a membres de la Comis-
sió Municipal de Delimitació a les
següents persones:
- Mingo Sabanés i Porta, alcalde.
- Antoni Belchi i Escobosa, regidor.
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- Antoni Colom i Ariet, regidor.
- Miquel Ortiz i Terré, arquitecte
municipal.
- Carme Segura i Dalmases, secre-
tària de l’ajuntament.
    Es dóna compte de l’informe
d’avaluació del compliment dels
objectius de la Llei Orgànica 2/
2012 de 27 d’abril d’Estabilitat
pressupostaris i sostenibilitat fi-
nancera.

APROVACIONS FETES DURANT
EL MES D’OCTUBRE

S’aproven les següents llicències
d’obra:
- Per les obres menors per a la col·-
locació d’un sòcol de pedra a la fa-
çana del carrer lateral de l’immo-
ble situat a la carretera de Tremp,
31, d’Artesa de Segre.
- Per la construcció d’una escala
d’accés independent a la planta
entresol, al local comercial situat als
baixos de l’immoble del carrer Sant
Cosme i Damià, 1-3 d’Artesa de
Segre.
- Per les obres menors per a pavi-
mentar 200 m2 de formigó a l’en-
trada de l’hort, situat a l’horta
d’Artesa de Segre.
- Per la reforma d’un habitatge
unifamiliar entre mitgeres situat a
la carretera de Tremp, 55, d’Artesa
de Segre.
- Per treure dos envans divisoris per
adequar local consistent en col·-
locar 28 m2 de fals sostre, un envà
de 10 m2 de pladur i pintar parets i
sostre, dels baixos de l’immoble si-
tuat a la carretera d’Agramunt, 35,
d’Artesa de Segre.
- Per a enrajolar la terrassa de l’im-

moble situat al carrer de la Mare de
Déu de Salgar, 20, d’Artesa de
Segre.
- Per les obres menors d’arreglar
terrassa, aixecant rajoles velles,
col·locar impermeabilització i tornar
a enrajolar 9 m2, parets malmeses
tant interiors com exteriors, repa-
rar forats en sostre i anivellar ter-
res interiors, de la Masia Cal Pau,
situat en sòl no urbanitzable, en la
parcel·la 88, polígon 15, a Vall-lle-
brera.
- Per adequació i condicionament
de la teulada d’un cobert situat a
l’avinguda Maria Anzizu, 20,
d’Artesa de Segre.
- Per procedir a l’obertura d’una
escomesa en vorera per a poder
subministrar gas natural canalitzat
a l’immoble situat al carrer les Mon-
ges, 26, d’Artesa de Segre.
- Per procedir a l’obertura d’una
rasa d’aproximadament 28 metres
de llarg per 0,40 metres d’ample i
1,00 metre de profunditat, per a la
instal·lació d’una canonada de gas
per a subministrar gas natural ca-
nalitzat a nous clients en el carrer
Roc del Cudós, 21, d’Artesa de
Segre.
- Per l’addició de planta tercera a
edifici d’habitatges situat a la car-
retera de Tremp, 36, d’Artesa de
Segre.
- Per les obres de reparació dels
d e s g u a s s o s
penjats i donar
més pendent,
amb els repas-
sos correspo-
nents en sostres
i parets, de l’im-
moble situat en
el carrer Esco-
les, 10 d’Artesa
de Segre.
- Per les obres
de condicionar
la planta prime-
ra per a local co-
mercial per a
desenvolupar-hi
una activitat de
perruqueria uni-
sex, en l’immo-
ble situat en el

INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

Dates a
recordar

Renovació del DNI
Fins pròxim avís per part de la Policia, no es tornarà
a renovar el DNI a l’Ajuntament d’Artesa de Segre.

Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dimecres 11 de desembre
Artesa de Segre: divendres 20 de desembre (no-
més en casos molt justificats, que no puguin anar
directament a la deixalleria)
Cal trucar per informar del lloc de recollida i dels
objectes (tel. 973 40 00 13).

Ajuntament d’Artesa de Segre

carrer Escoles, 12, d’Artesa de
Segre.
- Per les obres per a picar i netejar
parets de guix i fang, arrebossat de
morter escardejat, de la façana pos-
terior de l’immoble situat a la plaça
de Catalunya, 4 d’Alentorn.
- Per les obres de construcció d’una
bassa de purins per una granja
porcina, situada a la parcel·la 218,
polígon 25 de Seró.
- Per les obres de construcció d’una
bassa de purins i adequació de
naus existents per canvi d’orienta-
ció i ampliació d’una explotació por-
cina, amb canvi substancial, situa-
da a les parcel·les 121 i 125 del
polígon 21, a la Vedrenya.
- Per les obres de rehabilitar un
balcó, consistent en reparar l’ar-
rebossat, de l’immoble situat a la
carretera de Tremp, 5, d’Artesa de
Segre.

INFORMES D’ALCALDIA

- S’atorga ajut econòmic de 250
euros al Club de Tir d’Antona en
concepte del primer premi que va-
ren atorgar al guanyador de la ti-
rada organitzada per la Festa
Major.

Eva Maza i Batlle



Nota de condol
La corporació municipal i els treballadors i treballadores de l’Ajuntament d’Artesa de Segre volem fer
arribar el nostre condol i expressar el nostre suport a l’alcalde i la seva família en aquests moments
difícils per la mort del seu pare.
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IN MEMORIAM

Maria Llop Amigó
La Maria de Ca l’Aymerich ens va deixar el passat 27 d’octubre. Volem donar les gràcies a tots els que
ens han acompanyat en aquests moments tan durs. Tot i que feia uns 20 anys que vivia a Montblanc, heu
sigut molts els que heu estat al nostre costat. Moltes gràcies.

Família Aymerich-Sabartés

Nota de condol
La Secció Local d’ERC d’Artesa de Segre vol expressar el més sincer condol al nostre alcalde i amic
Mingo Sabanés i Porta per la defunció del seu pare Julià, condol que fem extensiu a tota la família.
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Jeroglífic
per David Fusté

On ha anat el senyor alcalde?

PALANC-OCI

Solució al jeroglífic
A la reunió (a, la, re, un, i, o).

A

NOTA

NOTA

I    I    O

Humor
Dret a decidir?
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IMATGES D’AHIR

er a fixar aquella època, di-
rem que era el temps de la
Segona República Espanyo-

la; “en pau”, deia algú. El 1931 s’ha-
via proclamat la república, que havia
substituït Alfons XIII. La coalició re-
publicana-socialista estava presidida
per Manuel Azaña, i amb pocs mit-
jans s’havia encetat la tasca de mo-
dernitzar el país.
    S’havien produït aldarulls al car-
rer: problemes regionals, socials,
agraris, d’oposició a les reformes, els
militars es volien fer valdre, l’Esglé-
sia volia dir-hi la seva, etc. Ja era a
prop l’aixecament militar de l’1 d’abril
de 1936. Amb tot, als pobles com
Artesa la vida passava plàcidament.
La gent no guanyava gaire, però tot-
hom tenia feina. Es conreava horts i
quatre gallines al corral. Era una eco-

nomia de  subsistència, sense les
angoixes ni les presses d’avui, i tot-
hom assumia la seva feina sense
massa  problemes. Si per acabar la
feina s’havia de dinar a les 5 de la tar-
da, no passava res. A més de treballa-
dora, la gent era molt enraonadora,
desvetllada i, en certa manera, feliç.
    A Catalunya, encara no havien
començat els fluxos migratoris de
gent arribada en trens del sud. Sols
traspuaven alguns nouvinguts, pocs,
a les colònies tèxtils. No cal dir que
encara no hi havia  estrangers. A
Montsonís, els barons tenien molts
mitgers que els conreaven la terra.
    Tots els pagesos tenien casa i vi-
vien a redós del castell. Era un am-
bient de bon veïnatge i la canalla
anaven a l’escola i a l’església tots
junts al mateix Montsonís.

Els barons d’Albi. 1935

P
    La mestra, la senyora Jusmet, era
la mare del David Fusté. Cal Quelet,
cal Caterino, cal Ribes, ca la
Miquela, cal Ventura, entre altres, tots
eren propietaris d’un tros de terra i a
més, treballaven pel Baró.
    A la foto de família de l’època, hi
veiem Pilar Carrasco i Milà de la
Roca. D’esquerra a dreta, les seves
filles, Mariana, que viu a Roma,
Mercedes, casada a San Francisco
(Califòrnia), Maria Josefa, qui va viu-
re a Madrid, i el baró Carles Montoliu
i de Durán. Asseguts al terra, l’actual
baró Carles Montoliu i Carrasco i el
seu germà Alfonso, actual Marqués
de Cartellà de Sabastida.
    La foto té un cert encant, i ens re-
corda un cert ambient i una gent del
passat.

Bartomeu Jové Serra





LA FOTO

Unes 40 persones es van aplegar en el dinar de germanor de Collfred per celebrar la festa del patró, Sant
Martí (11 de novembre), posposat per primera vegada al diumenge següent, dia 17. FOTO: Ramon Giribet


