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Tot el mes
Exposicions de la Biblioteca Joan Maluquer 
i Viladot. Veure pàg. 16

30 i 31 de maig
Al pavelló poliesportiu d’Artesa, Festa del 
bàsquet. Organitza: CENG

6 de juny
Al Túmul de Seró, projecció Sagrada, el 
misteri de la construcció (sobre la construc-
ció de la Sagrada Família). Preu: 10 euros

7 de juny
- A Foradada, 2n Trail Lo Bunker (més 
informació pàgina 33)
- A les 12:00 h, a Biblioteca, 26è Premi de 
Narrativa Breu, amb l’escriptor Vidal Vidal
- A les 18:00 h, al Cubtural, Espectacle de 
música i dansa (vegeu pàgina 11)

13 de juny
- Tot el dia, al camp d’esports, Torneig de 
futbol 7 (benjamins i alevins)

- Tarda i la nit, al pavelló poliesportiu, Festa 
de final de curs de l’Escola Els Planells. 
Organitza: AMPA de l’Escola Els Planells
- Jornada entorn els megàlits de Seró, l’es-
glésia d’Artesa i la Sagrada Família, amb la 
projecció de la pel·lícula Sagrada, el misteri 
de la construcció al Cubtural

18 de juny
- A les 16:00 h, al Centre d’Entitats, Taller 
d’alimentació i de detecció del càncer de 
colon. Organitzen: CAP i Artesenques

19 de juny
- A la plaça de l’Ajuntament, Festival d’es-
tiu. Organitza: Club Esportiu Altis
- A Cubells, 10a Comarkalada (pàg. 12)

19, 20 i 21 de juny
- Al Cubtural, representacions de l’obra 
El sopar dels idiotes a càrrec del Grup de 
Teatre d’Artesa. Divendres i dissabte a les 
22 h, diumenge a les 18:30 h
- A Vilanova de Meià, 2n Aplec de la Geolo-
gia de les Terres de Lleida i dels Pirineus

24 de juny
Festa de Sant Joan

27 de juny
Festa Major de Vernet

agenda FONTS: Registre Civil 
d’artesa de Segre, 
arxiprestat d’artesa de 
Segre i ajuntaments 
de Foradada i de 
Vilanova de meià.

temps

Agenda Actes
que sabem que es faranciutadana

abril
mUNiCiPi D’aRTESa DE SEgRE
NaixEmENTS:
Dia4: Mariana Lopes i Povoa, filla de 
Farnese i de Lieni

DEFUNCiONS:
Dia 1: Teresa Boliart i Rosell (92 anys), 
natural d’Artesa de Segre

Dia 4: Angeleta Alòs i Badia (85 anys), 
natural de Castanera (Osca)

Dia 6: Francisco Javier Gómez i García 
(42 anys), natural de Barcelona

Dia 13: Cecília Sirvan i Cirera (95 anys), 
natural d’Artesa de Segre

mUNiCiPi DE ViLaNOVa DE mEià
DEFUNCiONS:
Dia 9: Maria Colom i Vidal (86 anys), 

natural de Baén (Baix Pallars)
Dia 22: Pilar Armengol i Bàgils (96 

anys), natural de Vilanova de 
Meià

mUNiCiPi D’aRTESa DE SEgRE
a) OBSERVaTORi DE La PLaça DE 
L’ajUNTamENT
Temperatura mitjana: 14,8°
Temperatura màxima: 28° (dia 14)
Temperatura mínima: -1º (dia 9)
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima: 6 mm (dia 27)
Total precipitacions: 14 mm
B) OBSERVaTORi DE BaLDOmaR

Temperatura mitjana: 12,9°
Temperatura màxima: 26,9° (dia 14)
Temperatura mínima: -2,8º (dia 9)
Dies amb precipitacions: 10
Precipitació màxima: 4,9 mm (dia 16)
Total precipitacions: 17 mm

mUNiCiPi DE ViLaNOVa DE mEià
Temperatura mitjana: 13,6°
Temperatura màxima: 27,8° (dia 14)

Temperatura mínima: 2° (dia 2)
Dies amb precipitacions: 9
Precipitació màxima: 2,2 mm (dia 
16)
Total precipitacions: 7,3 mm

mUNiCiPi DE FORaDaDa
Dies amb precipitacions: 6
Precipitació màxima: 15 mm (dia 27)
Total precipitacions: 26 mm

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

abril

Nota de la redacció:
En l’apartat AGENDA CIUTADANA d’aquesta secció hi publiquem els naixements 
i les defuncions dels municipis d’Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Foradada i 
Vilanova de Meià dels quals en tenim coneixement, excepte quan les persones 
interessades ens facin saber de manera explícita que no ho volen.
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editorial
Passades les eleccions del 24 de maig, 
sembla que es respiren aires de can-
vi arreu de l’Estat, principalment a les 
ciutats més grans. Cal recordar que no 
només es tractava d’eleccions munici-
pals, sinó que també es renovaven 13 
parlaments de comunitats autònomes.

El descontentament amb l’acumula-
ció de casos de corrupció, l’esgotament 
per la llarga durada de la crisi i, a Cata-
lunya, el procés cap a la plena sobira-
nia nacional, són sens dubte tres factors 
que han condicionat molt el vot.

Vistos els resultats, es constata la 
davallada dels principals partits de go-
vern i l’emergència dels que no han tin-
gut encara accés a càrrecs de respon-
sabilitat o bé que han sorgit en qüestió 
de mesos. Com a fet curiós, remarquem 
com entre les noves formacions, les 
coalicions i els nous corrents dintre dels 
mateixos partits, apareixen expressions, 
sempre en primera persona del plural, 
que tenen connotacions de progrés i de 
renovació: podem, guanyem, avancem, 
construïm...

En molts llocs, i sobretot a les grans 
ciutats, es constata una fragmentació 
del vot que farà difícil la configuració 
d’un govern estable. Això és una dificul-
tat però també un avantatge, ja que cal-
drà més diàleg per arribar a acords de 
major consens. Per altra banda, també 
comportarà més esforç per part de to-
thom i, en conseqüència, un més des-
gast. Esperem que sigui en benefici de 

la ciutadania.
Per posar un exemple, a Blanes, que 

té uns 40.000 habitants i 21 regidors, 
han passat de 4 grups municipals a 8, 
tres dels quals amb 4 representants i la 
resta amb 2 o 1. Les possibles combina-
cions de govern són moltes!

En l’àmbit del camí cap a la indepen-
dència, la suma dels vots dels partits 
clarament sobiranistes augmenta fins 
al 45%, mentre que els contraris baixen 
fins al voltant del 32%. Cal fer, però, 
dues consideracions importants. No tots 
els vots a partits sobiranistes són de 
persones partidàries de la independèn-
cia, sobretot a les poblacions petites on 
es vota més els candidats que les sigles 
polítiques. Per altra banda, hi ha les for-
macions que no s’acaben de definir però 
que estan a favor del dret a decidir. És a 
dir, estaríem com sempre, només resol-
dríem el dubte de forma clara i inequí-
voca amb un referèndum pel sí o el no.

En el nostre entorn més immediat, 
en canvi, no hi ha indicis d’aquests ai-
res de canvi que comentàvem al principi. 
Només hi trobem dues explicacions: la 
ciutadania ja està contenta amb qui go-
verna o bé que les alternatives presenta-
des no resulten prou convincents.

Així, ens trobem que a Alòs i Cubells 
es repeteix el repartiment de regidories 
del 2011, mentre que a Artesa, Foradada 
i Vilanova de Meià fins i tot guanyen re-
presentants els grups que governaven. 
Res a veure amb la moguda general.

NOTa: La Palanca està oberta a totes les col·laboracions, però ens reservem el dret 
de publicar-les. Només s’admetran els escrits signats amb el nom de l’autor o autors. La 
revista no fa seves, necessàriament, les opinions expressades pels seus col·laboradors.
Recepció de textos per a la propera revista: 5 de juny

amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de 
Lleida i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.

Aires de canvi? ... Depèn

  I 5



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)
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Els Pitalegòrics triomfen a Sudàfrica

noticiari

Els joves van gaudir de l’estada a Sudàfrica sense deixar de banda la dedicació al projecte | fotos: Pitalegòrics

E l grup d’alumnes de 4t d’ESO de 
l’Institut Els Planells no només va 

fer realitat el somni d’arribar a la fase 
internacional de la First Lego League 
(FLL) que es va disputar del 5 al 7 
de maig a Johannesburg (Sudàfrica) 
sinó que fins i tot va aconseguir el 
segon lloc en la categoria de presen-
tació del projecte. Després d’una ac-

tuació brillant a les fases lleidatana i 
estatal, disputades el 21 de febrer a 
Lleida i el 22 de març a Santa Cruz 
de Tenerife, l’institut i els Pitalegòrics 
van iniciar una intensa campanya de 
promoció per fer realitat el somni de 
participar al torneig internacional. 

El seu talent i la solidaritat de 
veïns, empreses i institucions ho 

van fer possible, i el grup arribava 
a Sudàfrica ple d’il·lusió. A banda 
de descobrir el país, van continuar 
a l’alçada de les intervencions an-
teriors i van acabar la fase interna-
cional amb el segon premi a la millor 
presentació. A l’arribada a Artesa van 
ser rebuts amb tots els honors que 
es mereix un equip campió.
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E l passat 18 d’abril els arqueòlegs 
Josep Ros i Anna Camats van 

presentar les darreres investigacions 
dutes a terme al jaciment d’Antona, 
en el marc de les Primeres Jornades 
d’Arqueologia i Paleontologia de Po-
nent, que van tenir lloc al Museu de 
la Noguera i al Museu Diocesà i Co-

marcal de Lleida.
Els arqueòlegs van explicar els 

resultats de les darreres interven-
cions arqueològiques al jaciment, 
centrades en acabar l’excavació de 
la zona d’entrada del castell i del 
sector on hi ha la muralla ibèrica. 
Van remarcar la importància que 

l’administració inverteixi en aquests 
tipus de projectes per tal que jaci-
ments com Antona siguin un referent 
patrimonial de primer ordre, ja que 
cal recordar que des de l’any 2011 
no s’hi duen a terme excavacions 
arqueològiques per manca pressu-
postària.

Antona, present a les Primeres Jornades 
d’Arqueologia i Paleontologia de Ponent

E l Centre Històric d’Artesa partici-
parà, de la mà del programa del 

Pla de Barris, en un pla de dinamit-
zació d’aquests espais que es durà 
a terme a tot Catalunya. 

L’Oficina del Pla de Barris tre-
balla per fomentar la dinamització 
del comerç local, i és per això que 
posa en marxa de campanya Barris 
antics. Molt per descobrir, molt per 

oferir, que vol contribuir a potenciar 
el comerç de proximitat.

La campanya es durà a terme 
conjuntament amb els municipis 
de Berga, Besalú, Calafell, Caldes 
de Montbui, Centelles, Cervera, el 
Vendrell, Figueres, Hostalric, la Bis-
bal d’Empordà, la Pobla de Segur, 
la Selva del Camp, l’Arboç, Llagos-
tera, Lleida, Mediona, Mollerussa, 

Roda de Ter, Sant Feliu de Codines, 
Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Pere 
de Torelló, Sant Quintí de Mediona, 
Solsona, Torelló, Tortosa, Ulldecona, 
Valls, Vic i Vilanova del Camí. En 
total, són 30 ciutats que tenen Pla 
de Barris. L’objectiu principal és pro-
moure la dinamització del comerç de 
proximitat, i es fa conjuntament per 
guanyar força i potenciar el ressò.

Campanya de promoció al Centre Històric

noticiari
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La celebració de la Nit dels Mu-
seus a l’Espai Transmissor de 

Seró va reunir una vuitantena de 
persones, molt per sobre del que es-
peraven fins i tot els organitzadors. 
L’acte va tenir lloc el dissabte dia 16 
a la nit, i es va estructurar en tres 
parts diferenciades.

Primerament, es van fer una 
sèrie de projeccions relacionades 

amb la qualificació Starlight, de la 
qual gaudeix el Montsec i que és un 
reconeixement a la qualitat del cel 
de prestigi internacional, i la temàti-
ca astronòmica en general. 

Observació astrOnòmica

A continuació es va fer una visita 
guiada al museu i a les seves “estre-
lles”, les estàtues-menhir situades al 

cor del laberint. Finalment, els assis-
tents van gaudir d’una observació 
astronòmica en una nit en què la 
meteorologia també va confabular 
per fer de l’experiència tot un èxit.

Gràcies al telescopi que portava 
un dels assistents a la vetllada, es 
van poder fer observacions fins i tot 
dels planetes Júpiter i Saturn, amb 
els seus anells.

Èxit de públic en la nit dels museus a Seró
L’activitat va tenir una extraordinària resposta per part del públic | foto: Jordi Farré

L ’estació de la Inspecció Tècni-
ca de Vehicles (ITV) d’Artesa 

de Segre, situada a la carretera de 
Tremp, ha patit aproximadament una 
desena d’intents de robatori des de 
l’any 2011 fins ara. Segons han con-
firmat els Mossos d’Esquadra a LA 
PALANCA, en el que portem d’any 
hi ha hagut dos intents, mentre que 
l’any passat n’hi va haver dos més. 
Els primers, daten de 2011.

Els robatoris han estat sempre 
frustrats perquè les instal·lacions 

tenen servei d’alarma, de manera 
que els lladres no tenen temps d’en-
dur-se res en el que triguen a arribar 
els Mossos d’Esquadra.

La policia té oberta una inves-
tigació però no té cap hipòtesi. Els 
intents de robatori no provoquen 
pèrdues quantioses perquè no s’en-
duen material, però són molestos 
perquè malmeten el pany i cal can-
viar-lo cada vegada.

Tot apunta que es tracta d’autors 
que saben com funciona el sistema 

d’alarma i el que triguen a arribar 
els Mossos, ja que la policia no els 
ha trobat mai al lloc dels fets quan 
hi ha arribat. De tota manera, tam-
poc s’entén la reiteració, donat que 
en cap cas aconsegueixen endur-se 
res de valor.

La ITV d’Artesa pateix una desena 
d’intents de robatori en quatre anys

L’estació de la ITV d’Artesa
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ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa 

amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor

Tel. 617 410 668
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L ’Ajuntament d’Artesa de Segre, 
amb la col·laboració de l’AMPA 

de l’Escola de Música, organitza un 
gran espectacle de música i dansa 
que tindrà lloc el dia 7 de juny al 
Cubtural a les 18.00 hores. L’obra 
és a càrrec de la companyia Nadur 

i la música està composada preci-
sament pel músic artesenc Bernat 
Giribet. La directora de l’espectacle 
és Neus Expósito. Tot i que la impul-
sora de la iniciativa va ser l’AMPA de 
l’Escola de Música, finalment l’or-
ganització ha passat al consistori i 

l’AMPA hi col·laborarà amb activitats 
logístiques com la venda d’entrades 
o la gestió del servei de bar.

Els alumnes de l’escola tenen en-
trada gratuïta i les famílies de l’AM-
PA, un descompte. El preu pel públic 
en general són 6 euros.

Espectacle de dansa al Cubtural el 7 de juny

E l municipi d’Artesa es va bolcar 
un any més en la celebració de 

la diada de Sant Jordi, en aquesta 
ocasió afavorida per una excel·lent 
meteorologia. Els més puntuals van 

poder donar el tret de sortida a la 
festa de la cultura el dia abans amb 
la vetllada organitzada per la Biblio-
teca, que va fer coincidir el Club de 
lectura, sobre el llibre Sin noticias de 

Gurb, de l’autor Eduardo Mendoza 
amb la vigília de Sant Jordi. També 
el dia 22 es va fer una hora del con-
te i l’endemà, una altra. La mateixa 
diada, a banda de la venda de roses 
i llibres als carrers, es van fer altres 
activitats, com els tallers a la plaça. 
A més, tothom qui visitava la Biblio-
teca, rebia un obsequi.

Artesa celebra la diada de Sant 
Jordi amb nombroses activitats

Les parades de llibres i l’hora del conte | Dolors Bella, Biblioteca
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Un incendi en un edifici de Vila-
nova de Meià va cremar un ma-

gatzem i va malmetre considerable-
ment el pis que hi havia al damunt 
el dia 29 d’abril a la tarda. El foc va 
començar cap a les quatre de la tar-
da al carrer Catalunya, 16, i tot i que 
no va provocar ferits, va ser força 
espectacular.

Just al costat hi ha un supermer-
cat, però les instal·lacions no es van 

veure afectades i ni tan sols hi va 
entrar fum.

Segons van informar els Bom-
bers de la Generalitat, van rebre 
l’avís quan faltaven cinc minuts per 
les quatre de la tarda, i hi van des-
tinar nou dotacions terrestres. L’in-
cendi va cremar el magatzem agrí-
cola situat als baixos de l’edifici, i 
es va estendre al pis superior, que 
també va cremar. A més, la meitat 

de l’habitatge va acabar col·lapsant. 
Les flames van arribar a la planta 
superior de l’edifici, a les golfes, de 
manera que també van afectar la co-
berta. Aquest va ser el darrer punt 
en què es va treballar per acabar de 
sufocar completament l’incendi.

Els bombers van remarcar que el 
foc no va provocar ferits i que no hi 
va haver afectació als edificis adja-
cents.

Cremen un magatzem i un pis a Vilanova
El foc es va declarar poc abans de les quatre de la tarda i va afectar un pis i un magatzem 

municipis

Cubells acollirà el dissabte 13 de juny una nova edi-
ció de la Comarkalada, la trobada de joves de la 

Noguera. La novetat més important d’aquest any és el 
canvi de dates, ja que la festa se solia celebrar a la tar-
dor. En la presentació de la trobada, que enguany arri-
ba a la desena edició, el regidor de joventut de Cubells, 
Josep Camps, va assegurar que el canvi de dates serà 
clau per reactivar la festa.

Els caps de cartell de la festa seran els grups Búhos 
i Txarango, els protagonistes del concert de la nit, però 
les activitats començaran a les quatre de la tarda i in-
clouen una variada oferta.

Cubells ja ho té tot a punt per 
acollir la primera Comarkalada 
“de primavera”
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la noguerala noguera
Ponts rehabilita el Pou de gel

L ’Ajuntament de Ponts està ultimant les obres de re-
forma de l’antic pou de gel medieval amb l’objectiu 

de fer-lo visitable. La brigada municipal ha rehabilitat 
l’entorn, els accessos, la il·luminació i les escales per 
accedir-hi.

balaguer adjudica el servei de bus

L ’ajuntament de Balaguer ha adjudicat a la firma 
d’autobusos Alsa la gestió del transport urbà de 

passatgers de la capital. L’adjudicació inicial és per a 
un període de cinc anys, que es pot prorrogar a uns 
altres cinc. L’adjudicació implicarà una redefinició del 
servei, que inclou una millora i ampliació de les rutes 
i la incorporació d’un nou vehicle. També està previst 
instal·lar més marquesines.

bloguers visiten el Montsec

Del 30 d’abril al 2 de maig, Lloret de Mar va ser l’es-
cenari escollit per acollir el congrés TBEX Costa 

Brava Catalunya, l’edició europea del principal congrés 
mundial de bloguers de viatges i turisme, en què van 
participar més de 600 bloguers de 39 països diferents, 
per debatre sobre la influència dels blogs i les xarxes 
socials en el món del turisme. Amb l’objectiu de treu-
re el màxim rendiment d’aquesta acció per a la desti-
nació Catalunya, durant els dies anteriors i posteriors 

del congrés es van organitzar diferents excursions de 
descoberta per a alguns dels bloguers. El 4 de maig, 
10 d’aquests bloguers van visitar el Montsec. Amb un 
programa coordinat pel Consell Comarcal de la No-
guera conjuntament amb el Patronat de Turisme de les 
Terres de Lleida, van poder gaudir de l’espectacularitat 
del congost de Mont-rebei i del cel del Montsec, i tam-
bé van degustar els productes autòctons del territori.

XXviii trobada de caMPaners

Enguany s’ha celebrat la XXVIII trobada de Campa-
ners a Os de Balaguer, en la qual hi van participar 

una xifra rècord de campaners, uns 70. També va tenir 
lloc una fira una cinquantena d’expositors i una mostra 
d’oficis artesans com són la impremta o el treball amb 
el vidre. Per segon any consecutiu es va fer el toc so-
lidari, en aquesta ocasió centrat a l’esport femení. Els 
assistents també van tenir oportunitat de gaudir de visi-
tes guiades al castell. A més, es va retre un homenatge 
a dos campaners, al més vell i al més jove.

la sentiu garanteiX l’aigua Potable

La població de la Sentiu de Sió ja disposa del nou di-
pòsit d’aigua potable i la planta potabilitzadora, que 

han d’acabar amb els problemes de subministrament 
que la població ha patit en els períodes de tancament 
del canal d’Urgell. 

Anna M. Vilanova i Alentorn
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reflexionem
Mercè Nogués

H i havia una vegada, al país de 
les mil i una nits... 

En aquest país, hi havia un rei 
que era molt polèmic per les seves 
accions, prenia els presoners de 
guerra i els portava cap a una sala 
enorme. Els presoners eren col·lo-
cats en grans fileres en el centre de 
la sala i el rei els deia, a crits: 

- Els donaré una oportunitat, mi-
rin el racó del costat dret de la sala. 

En fer això, els presoners veien 
soldats armats amb arcs i fletxes, 
llestos per a qualsevol acció. 

- Ara, continuava el rei, mirin cap 
al racó del costat esquerre.

En fer això, tots els presoners 
notaven que hi havia una horrible 
i grotesca porta negra, d’aspecte 
dantesc, cranis humans servien com 
a decoració i la balda per a obrir era 
la mà d’un cadàver. 

El rei es col·locava al centre de la 
sala i cridava: 

- Ara escullin, què volen? Morir 
clavats per fletxes o obrir ràpida-
ment aquella porta negra mentre els 
deixo tancats allà? Ara decideixin, 
tenen llibertat per decidir, escullin.

Tots els presoners tenien el ma-
teix comportament: a l’hora de pren-
dre la decisió, arribaven prop de 

l’horrorosa porta negra, de més de 
quatre metres d’altura, miraven els 
cadàvers, la sang humana i els es-
quelets amb llegendes escrites del 
tipus: “visca la mort”, i decidien: 

- Prefereixo morir.
D’un en un, tots actuaven de la 

mateixa manera, miraven la porta 
negra i els arquers de la mort, i deien 
al rei: 

- Prefereixo ser travessat per fle-
txes abans que obrir aquesta porta i 
quedar-m’hi tancat. 

Milers van optar per la mort per 
les fletxes. 

Un dia, la guerra es va acabar. 
Passat el temps, un dels soldats 
de l’escamot de fletxes estava es-
combrant l’enorme sala quan va 
aparèixer el rei. El soldat, amb tota 
reverència i una mica temorós, va 
preguntar: 

- Sap, gran rei, jo sempre vaig te-
nir una curiositat, no s’enfadi amb la 
meva pregunta, però, què hi ha da-
rrere d’aquella porta negra?

El rei va respondre: 
-Doncs bé, obre-la.
El soldat, temorós, va obrir caute-

losament la porta i va sentir un raig 
pur de sol besar el terra de l’enorme 
sala, va obrir una mica més la porta 

i més llum i una deliciosa aroma de 
verd van omplir el lloc. 

El soldat va notar que la porta 
negra donava cap a un camp que 
apuntava a un gran camí. Va ser 
aquí que es va adonar que la porta 
negra duia cap a la llibertat. 

Reflexió 
Molts tenim una porta negra dins 

la nostra ment. Per a alguns, la porta 
negra és la por al desconegut, per a 
altres és una certesa de no ser ca-
paç, una inseguretat que paralitza, o 
una frustració. 

La porta representa les nostres 
pors i inseguretats: por que les co-
ses surtin malament, por de ser 
rebutjat, por a innovar, a canviar, a 
volar més alt. Per a alguns, la porta 
negra és la inseguretat que els ate-
moreix, o una trava imaginària que 
la inseguretat va fabricar durant al-
guna fase de la vida. 

Temem travessar la porta “pel 
que pugui passar”, però si bé al 
creuar poden passar coses dolen-
tes, també és segur que no passa-
ran coses bones si no correm el risc. 
Si fas un pas més enllà de la por, tro-
baràs un raig de sol entrant a la teva 
vida. Obre la teva porta negra i deixa 
que el sol t’il·lumini de dalt a baix. 

La porta negra
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perquè diem...
Albert Vidal

Pot referir-se a no trobar-se gaire 
bé de salut, encara que majori-

tàriament s’utilitza per indicar que no 
es pot perdre el temps i cal anar per 
feina, deixant de banda qüestions se-
cundàries. L’origen ve de l’Edat Mitja-
na i de l’obligació de pagar drets de 
pontatge i de portalatge. En aquella 
època, calia pagar una certa quantitat 
de diners, poca en qualsevol cas, per 
tenir dret a creuar un pont o traves-
sar la porta d’una ciutat i entrar-hi. Si 
fa no fa com ara amb les autopistes. 
D’aquests drets n’estaven exclosos 

gairebé sempre, però, els músics i 
cantaires ambulants, els joglars, els 
còmics i titellaires que anaven de po-
ble en poble exhibint el seu art, els 
malabaristes, etc. Per estalviar-se 
el pagament del “peatge” calia que 
fessin una demostració de les seves 
habilitats davant els guardians a l’en-
trada del pont o de la porta. Aquesta 
gràcia especial que es feia als artistes 
estava condicionada a l’humor que 
aquell dia tenien els encarregats de 
cobrar i la seva disposició per “perdre 
el temps” amb bagatel·les fora de la 

seva estricta feina. És quan deixaven 
anar que no estaven per cançons i 
que ja podia ser el millor cantaire del 
món, que allí pagava tothom.

Pel que fa al tema de la salut hi ha 
una altra dita, “No estar catòlic”, i equi-
valents a la comentada trobem “No 
estar per orgues”, “No estar per ro-
manços”, etc., totes relacionades amb 
el mateix origen i situació històrica: 
orgues pel concert que podien oferir 
els músics amb els seus instruments, 
romanços per les tirallongues de ver-
sos que podien recitar els poetes.

...que algú no està per cançons
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HorAri Tardes de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h. · matí de dimarts d’11.00 a 13.00 h.

notícies
novel·la adults

L’ombra de l’arbre Kauri. Sarh Lark. 
Ediciones B.

Nova Zelanda, 1875: la Lizzie i en Mi-
chael Drury han complert el seu som-
ni i finalment tenen una gran granja 
d’ovelles amb la qual poder construir 
un futur prometedor. Tanmateix, la se-
va vida trontolla de sobte quan la seva 
filla és segrestada. 

El mundo azul. Albert Espinosa. Grijalbo.

Una història que enllaça amb El món 
groc i Polseres vermelles i amb la qual 
tanca una trilogia de colors que parlen 
de vida, de lluita i de mort.

Homes sense dones. Haruki Muraka-
mi. Empúries.

Relats profunds i subtils que ens en-
dinsen en la mentalitat masculina ja-
ponesa. Sis relats protagonitzats per 
homes sols. Les dones són les grans 

absents: han marxat, han fugit, han 
mort o han desaparegut. Però el seu 
esperit sembla ser sempre ben a prop.

La templanza. María Dueñas. Columna.

           

Glòries i derrotes, mines de plata, intri-
gues de família, vinyes, cellers i ciutats 
superbes l’esplendor de les quals es 
va esvair en el temps. Història de co-
ratge davant el destí i les adversitats.

coneiXeMents adults

Prepara’t per triomfar. Josef Ajram. 
Columna.

L’enzim per rejovenir. Hiromi Shin-
ya. Ara.

infantil

El secret de les fades del llac. Tea 
Stilton. Destino.

Sant Jordi i el drac. Roig i Hugo Pra-
des. Cossetània. 

Pel·lícules

més de 30 pel·lícules noves

NOVETATS D’ 
abriL

Activitats
• Lliurament del 26è Premi de 

Narrativa Breu. Diumenge 7 de 
juny, a les 12 h. Àrea Activitats  

• Club de lectura 
Parlarem del llibre El curiós 
incident del gos a mitjanit, de 
Mark Haddon. A la biblioteca us 
informarem.

• Exposició Els dibuixos dels nens 
i nenes de l’Escola Els Planells 
Alumnes de primària han visitat 
la Biblioteca per fer un dibuix i 
celebrar que enguany és “L’Any 
de les Biblioteques”. Fins al 8 de 
juny. Àrea Infantil

• Exposició Cartells de Tintín 
Mostra cedida per la família Or-
pinell-Díaz de Montsonís. Fins al 
8 de juny. Àrea Activitats

• Exposició Mar i Cel il·lustrat 
Homenatge a Àngel Guimerà 
coincidint amb el retorn de l’obra 
de teatre als escenaris pel 40è 
aniversari de Dagoll Dagom. Ex-
posició cedida pel grup El Cafè 
dels artistes. Fins al 8 de juny. 
Àrea Activitats

• Exposició Talla de fusta de Felip 
Gómez Peña 
Fins al 31 de juliol. 1r pis

• Presentació de l’exposició “Art 
Difós” 
Comunicació estètica d’Albert 
Vidal. Objectes quotidians me-
tamorfosejats i recreats. Sug-
geriments pictòrics i escultòrics. 
Sensacions visuals i tàctils. Res 
conforma una veritat absoluta. 
La veritat és com la vida: tothom 
crea la seva.19 de juny a les 
20.00 h. Exposició del 9 de juny 
al 7 d’agost. Àrea d’Activitats

Pl. de l’ajuntament, Casal Cultural, entrada carrer València, 1 · 25730 · aRTESa DE SEgRE  
Tel: 973400754 · Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat · http://bibliotecaartesadesegre.blogspot.com

de la biblioteca
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el cap informa

Ja som al maig, i ja tenim aquí la 
Setmana sense fum, aquest any 

la setzena. Diferents societats sani-
tàries hi participem per sensibilitzar 
a tota la població de la importància 
que té per a la salut present i futura 
el fet de deixar de fumar i de respirar 
aire lliure del fum del tabac. 

Només un entorn lliure del fum 
del tabac al 100% et pot protegir a 
tu, els teus fills i la teva família dels 
greus problemes que causa l’aire 
contaminat. El tabaquisme passiu o 
la inhalació de l’aire contaminat pel 
fum del tabac provoca: malalties res-
piratòries agudes i símptomes respi-
ratoris crònics; asma i agreujament 
dels símptomes asmàtics en nens i 
adults; malalties agudes i cròniques 
de l’orella mitjana; malaltia isquèmi-
ca coronària (angina de pit, infart de 
miocardi, etc.); càncer de pulmó i de 
sinus nasals; síndrome de la mort 
sobtada de l’infant. 

Els més petits són els més per-

judicats, perquè no poden evitar 
voluntàriament l’exposició a l’aire 
contaminat pel fum del tabac. A més, 
NO hi ha cap grau segur d’exposi-
ció, ni cap dispositiu que elimini de 
l’ambient el fum del tabac ni els seus 
productes tòxics, per la qual cosa 
t’aconsellem que:

- Evitis sempre, i en qualsevol 
circumstància, l’exposició al fum del 
tabac a casa, al cotxe, a casa de fa-
miliars i amics, i en llocs públics. 

- Sempre que puguis, tria am-
bients lliures de fum quan siguis fora 
de casa. I si fumes, fes-ho sempre 
fora de casa o de qualsevol lloc tan-
cat. 

- Si fumes al balcó o a la galeria, 
tanca completament la porta d’accés 
a l’habitatge. Això protegirà els altres 
i et protegirà a tu de les conseqüèn-
cies del tabaquisme passiu. 

Si fumes… I no et planteges 
deixar de fumar, saps quins són els 
beneficis quan deixes de fumar? 

Independentment de l’edat que 
tinguis, sempre en treus un bene-
fici per a la salut: atures el deterio-
rament de la teva funció pulmonar 
i tindràs menys infeccions respira-
tòries, el risc de patir càncer baixa 
ràpidament i continua baixant al 
llarg dels anys, al cap d’un any d’ha-
ver-ho deixat, el risc que tinguis un 
infart de miocardi baixa a la meitat, 
si estàs embarassada, a més de be-
neficiar-te a tu, redueixes les compli-
cacions en el desenvolupament del 
teu futur nadó i durant el part.

També et volem transmetre que 
si vols deixar de fumar, els Equips 
d’Atenció Primària estem preparats 
per ajudar-te. Enguany el nostre le-
ma és: “Vols deixar  de fumar? Aquí 
t’ajudem. Pregunta’ns!”.

Si hi estàs interessat, no dubtis 
en demanar ajuda al teu metge o in-
fermera. Pots deixar de fumar, i no-
saltres podem donar-te les claus per 
aconseguir-ho.

Vols deixar de fumar? T’ajudem, pregunta’ns!
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Horaris:
De dilluns a divendres de 16:30 a 20:15
-1r  torn d’activitats: de 17:00 a 18:15
-2n torn d’activitats: de 18:30 a 19:45 

Pots venir a informar-te o a inscriure’t 
a la Ctra. de Tremp, 16
de dilluns a divendres 
de les 17:00 a 20:00
Telèfon: 660 621 742
Correu: manetes16@hotmail.com

TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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les entitats

A l’escenari, eren 10, i els altres 
60 eren a la platea, però quina 

munió de generositat!
Els 60 de la platea foren els as-

sistents a la representació de les 
lectures escenificades Dones... i ho-
mes! que es va fer el passat dia 26 
d’abril a la sala gran del Cubtural. I 
realment foren generosos, perquè 
la fila zero va recaptar 358,12 euros 
per a Metges Sense Fronteres. 

La gala va ser organitzada pel 
Club de Lectures Artesenc Associa-
ció Cultural, el grup de teatre Stars 
de Foradada i el Grup de Teatre 
d’Artesa, i comptà amb la inestima-
ble col·laboració de l’Ajuntament 
d’Artesa de Segre.

Els deu de l’escenari varen ser, 

per ordre d’aparició, Josep A. Sán-
chez, Núria Serradell, Amor Monta-
né, Carmen Díaz, Dolors Palet, Síl-
via Cardona, Vicenç Farràs, Ricard 
Zamora, Ramon Orpinell i Marta 
Barneda (invisible com regidora i 
ajudant de direcció). Generosos en 
el seu esforç i en el seu saber, varen 
oferir-nos 11 històries, 11 quadres 
que retrataven amb precisió i humor 
àcid les sempre complicades rela-
cions de parella.

Igualment generosos varen ser 
els joves ajudants, Jordi Calveres, 
Noel Colom i Pau Farré, que feren 
les tasques necessàries per poder 
realitzar un acte d’aquestes caracte-
rístiques. 

També hem d’agrair la genero-

sitat del nostre ajuntament, amb 
especial referència a l’alcalde, Min-
go Sabanés, que ens va permetre 
estrenar les noves instal·lacions del 
Cubtural (teló, llums, so, micros...). I 
amb el seu hi va també l’agraïment 
a Josep Manel Gil, al comandament 
d’aquestes noves instal·lacions.

agraïment a JOan rOca

Per acabar, ens queda un nom, 
un home amb un cor gran i generós 
que no fa gaire li ha donat un ensurt. 
Ens referim a en Joan Roca, selec-
cionador dels textos i director. Una 
vegada més, bravo! Bravíssimo! 

I per acabar moltes gràcies a 
tots!| Josep M. Espinal, Secretari 
CLAac

70+1 cors generosos
Els 10 “cors“ generosos que van ser dalt de l’escenari | foto: Josep Ma Espinal
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L ’Associació de Comerç i Serveis 
d’Artesa va organitzar la desfi-

lada el dia 17 de maig. Va tenir lloc 
al pavelló i des de l’organització es-
tem molt satisfets amb el resultat. És 

per això que volem agrair, en primer 
lloc, la complicitat de tots i totes les 
models. Així mateix, volem donar 
gràcies a l’Ajuntament per la seva 
gran ajuda i a les botigues que han 

participat. Als comerços també els 
volem felicitar pel seu entusiasme. I, 
naturalment, mol-
tíssimes gràcies 
a tot el públic per 
la vostra assistèn-
cia. Artesa està 
més viva. Atura’t i 
gaudeix.

L’Associació de Comerç i Serveis, 
molt satisfeta amb la desfilada

L’acte va tenir lloc el diumenge dia 17 de maig a la tarda, i va ser un èxit | foto: Associació de Comerç i Serveis
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La tarda del 19 d’abril  va aco-
llir la 6a edició de l’escala en 

hi-fi que cada any organitza l’AM-
PA de l’Escola Els Planells. Va ser 
tot un èxit tant d’assistència, amb 
520 localitats venudes, com de par-
ticipació, amb més de 170 artistes, 
agrupats en 11 actuacions. Els més 
petits van fer un viatge amb la seva 
inseparable Mica; vam poder moure 
l’esquelet al ritme més rabiós d’Enri-
que Iglesias (1r i 2n), Alexadra Stan 
(4t), Ariana Grande o Maroon 5 (5è). 
Els alumnes de 1r van interpretar un 
aplaudidíssim Abecedari, de Dàma-
ris Gelabert. I els de 2n ens van fer 
bellugar amb el seu Músic de Carrer. 
La primera part de l’acte es va cloure 
amb una cançó del Petit Príncep, a 

càrrec dels sols i les llunes de P4. Els 
alumnes de P5 van fer una gran posa-
da en escena del Bon dia dels Pets. 
La darrera actuació van ser les noies 
de 3r, amb Happy, de Pharrel Wi-
lliams. L’acte va acabar amb l’actua-
ció de tots els alumnes, al ritme de les 
Macedònia, ens van deixar un missat-
ge molt clar: Entre tots ho farem tot.

Des d’aquí volem donar les grà-
cies a tots els que heu fet possible, 
un any més, l’organització de l’escala 
en hi-fi i als pares i les mares, per la 
seva brillant implicació en els assajos 
de les actuacions. 

Festa de Fi de curs! 

Estem acabant d’enllestir els pre-
paratius per a la festa de fi de curs, 

que es celebrarà el dissabte 13 de 
juny. Aquest any us tenim preparades 
moltes novetats! Començarem amb 
un torneig d’escacs amb diferents 
escoles de Lleida i rodalies; l’orga-
nització anirà a càrrec de l’AMPA i 
d’ADEJO, l’escola d’escacs de Josep 
Oms, que és qui imparteix l’extraes-
colar d’escacs als Planells. Hi haurà 
premis per a tots els participants! La 
festa continuarà amb una tarda plena 
de sorpreses, molt diferent de les da-
rreres edicions, i que deixarà sense 
paraules grans i petits. Per acabar, 
ens reunirem per fer el tradicional so-
par i acomiadar el curs. Us hi espe-
rem a tots i a totes!

Escala en hi-fi: tots a ballar!

L’espectacle 
va ser, un any 
més, tot un 
èxit | foto: AMPA
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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
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L ’associació de Gent Gran d’Arte-
sa de Segre i Comarca va cele-

brar la trobada anual el dissabte dia 
16 de maig. El programa arrencava 
a les 13.00 hores amb una missa, 

després de la qual el centenar d’as-
sistents es va reunir en el tradicional 
dinar de germanor.

Va ser en el marc del dinar que es 
van lliurar les habituals distincions, 

com cada any, a dos dels socis de 
l’entitat. En aquesta ocasió van ser 
per Iluminada Martín González i per 
Miquel Massana Rodríguez. Des-
prés hi va haver sessió de ball.

Trobada anual de l’Associació de Gent Gran
Durant el dinar es van lliurar, com cada any, les distincions a dos dels socis | foto: Jordi Farré, Associació de Gent Gran
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tema del mes

El centre d’entitats va ser el centre neuràlgic de la jornada. A dalt, ciutadans votant i a baix, el recompte | foto: Marta Serret

M ingo Sabanés tornarà a ser 
l’alcalde d’Artesa de Segre 

els propers quatre anys. Així ho van 
decidir els artesencs a les eleccions 
municipals del 24 de maig. ERC no 
només manté l’alcaldia, sinó que 
augmenta la còmoda majoria amb 
què ha governat els últims quatre 
anys i passa de 7 a 8 regidors. 

Els altres tres regidors els ha ob-
tingut CiU, llista encapçalada per Jo-
sep Maria Farré, que perd un repre-
sentant respecte el mandat anterior. 
L’altra candidatura, el PP, liderada 
per Jordi Garcia, continua fora del 
consistori, tot i que en aquests co-
micis només li han mancat 10 vots 

per obtenir un representant. Segons 
dades del Ministeri de l’Interior, pre-
cisament aquesta és la candidatura 
que s’ha quedat més a prop del pro-
per regidor.

En aquestes eleccions munici-
pals hi ha hagut menys participació 
que en les anteriors, en concret un 
65,54%, 6 punts per sota del 2011. 

En números absoluts, significa que 
aquest any han votat 1.567 perso-
nes, 221 menys que fa quatre an-
ys. L’abstenció ha estat, doncs, del 
34,46%, és a dir, 824 persones que 
podien fer-ho no han votat. Per altra 
banda, hi ha hagut 53 vots en blanc, 
un 3,43%, i 23 vots nuls, un 1,47% 
del total.

cares nOves 

Tot i repetir alcalde, entre els re-
gidors del nou ajuntament hi haurà 
moltes cares noves. Entre els regi-
dors d’ERC només repeteixen els 
dos primers de la llista, l’alcalde, 
Mingo Sabanés, i el que fins ara ha 

erc revalida l’alcaldia a 
artesa i reforça la majoria

CiU perd 1 regidor 
i el PP es queda a 
10 vots d’obtenir 

representació
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tema del mes #temadelmes
estat tinent d’alcalde, Joan Camats. 
Els acompanyen Alba Boher, Àfrica 
Reig, Pep Riart, Eduard Serradell, 
Maria Cusola i Mariona Vantolra, tots 
ells a l’Ajuntament per primera vega-
da.

Pel que fa a CiU, la renovació és 
total, ja que tot i que hi havia perso-
nes que repetien a la llista, ho feien 
en posicions inferiors. Així, els tres 
regidors seran el cap de llista, Josep 
Maria Farré, acompanyat de Jaume 
Caballer i Anna Maria Baella.

ciu i PP Perden vOts

Pel que fa al repartiment de vots, 
ERC s’ha acostat al miler i segueix 
augmentant respecte els anteriors 
comicis. Així, en aquestes eleccions 
ha obtingut 954 vots, 56 més que fa 
quatre anys. El descens més signifi-
catiu ha estat el de CiU, que ha pas-
sat de 594 a 427 vots, mentre que 
el PP ha passat de 121 a 110. En la 
comparació entre els vots absoluts 

de 2011 i 2015 cal tenir en compte el 
notable descens en la participació, 
ja que ara fa quatre anys van votar 
1.788 persones i aquest any ho han 
fet 1.567.

Per altra banda, un altre factor 
important a tenir en compte és que 

enguany no hi havia llista del PSC a 
Artesa de Segre, de manera que els 
electors tenien una opció menys que 
el 2011. Llavors, la llista socialista, 
encapçalada per Joan Fontanet, va 
obtenir 123 vots.

La jornada electoral del dia 24 
va començar a les 9 del matí amb 
l’obertura de les tres meses situa-

des al nucli d’Artesa, totes elles con-
centrades en tres sales diferents de 
l’edifici de Les Monges. El degoteig 
d’electors va ser constant durant tot 
el dia, sense aglomeracions impor-
tants tret de moments puntuals, i el 
moment de més expectació va ser 
cap al vespre, abans del tancament. 
Després de les anècdotes protago-
nitzades per votants d’última hora, 
puntualment a les vuit del vespre es 
van tancar les sales, van votar els 
membres de la mesa i va començar 
el recompte.

Sota la mirada atenta d’interven-
tors i curiosos, els membres de les 
tres meses que hi havia a Artesa, 
així com els de la de Baldomar, que 
en aquest cas només tenia un cens 
de 94 persones (vegeu desglossa-
ment) van començar el recompte 
quan passaven uns minuts de les 
vuit del vespre. Els resultats finals es 
van donar a conèixer cap a quarts 
de deu.

Una de les novetats d’aquests 
comicis ha estat la votació, 

per primera vegada, a l’Entitat Mu-
nicipal Descentralitzada de Bal-
domar. Des de la constitució de 
l’EMD l’any 2012 encara no hi ha-
via hagut eleccions municipals, de 
manera que aquesta era la prime-
ra vegada que els veïns del poble 
podien votar la junta de l’EMD. 

Donat que només hi havia una 
candidatura, les paperetes corres-
ponents a l’EMD tenien el nom del 
candidat, Josep Galceran, amb un 
quadre al costat que els electors 

havien de mar-
car amb una 
creu si volien 
votar el candi-
dat, o deixar en 
blanc si no vo-
lien fer-ho.

A banda 
d’aquesta elec-
ció, els veïns de Baldomar també 
votaven a l’Ajuntament d’Artesa, 
pel qual tenien una urna diferen-
ciada i utilitzaven paperetes com 
les de la resta del municipi. El cens 
era de 94 persones i en van votar 

66, 42 van ser a favor de Galce-
ran, 22 van ser en blanc i 2, nuls.

La jornada es va viure com a 
històrica a l’EMD. La fotografia de 
sobre aquestes línies mostra el 
primer vot emès a l’EMD.

Primeres eleccions a 
l’EMD de Baldomar

La jornada es 
va desenvolupar 

sense incidents en 
cap de les meses

  I 25



En aquests comicis s’ha donat 
la circumstància que tots els 

alcaldes de l’entorn es presenta-
ven a la reelecció i, a més, tots ells 
han tornat a obtenir el suport dels 
electors.

Així, de la mateixa manera que 
Sabanés ha revalidat l’alcaldia 
d’Artesa, ho han fet Lluís Soldevila 

a Alòs de Balaguer, per CiU, Josep 
Regué a Cubells, per CiU, Maricel 
Segú a Foradada, també per CiU, 
i Xavier Terré a Vilanova, per ERC.

El nombre de regidors i el tipus 
de llista d’aquestes poblacions va 
en funció principalment del nom-
bre d’habitants, ja que cadascun 
d’ells escull o cinc o set regidors. 

A continuació trobareu els detalls 
de cadascun dels pobles.

Com en el cas d’Artesa, ca-
dascun dels municipis tenia una 
mesa i la jornada electoral també 

es va desenvolupar amb norma-
litat, en l’horari habitual de 9 del 
matí a 8 del vespre.

En aquests casos, en ser cen-
sos molt menors, el recompte va 
ser molt més àgil i els resultats es 
van conèixer més aviat que al mu-
nicipi d’Artesa.

Els alcaldes dels municipis 
de l’entorn també repeteixen

E ls 113 veïns d’Alòs 
de Balaguer cridats 

a les urnes van escollir 
Lluís Soldevila (CiU) 
com a alcalde per qua-
tre anys més. Del total 
del cens van votar 77 
persones, amb només 
un vot nul. D’aquests, un 54 ho van fer a favor 
de CiU, que va obtenir 4 regidors, mentre que 
28 persones van donar el seu suport a Iniciati-
va per Alòs de Balaguer - Acord Municipal, que 
va obtenir un regidor. PP i CP (Candidatura de 
Progrés) van tenir un vot cadascun.

Alòs de Balaguer
Josep Regué és 

un altre dels al-
caldes que revalida el 
càrrec, també com a 
cap de llista de CiU. 
Ho farà acompanyat 
de tres regidors del 
seu partit, mentre que 
els altres tres membres del consistori seran 
d’ERC. L’equip de Regué va obtenir 143 vots, 
un 55,86% del total, i la llista d’ERC, 102, un 
39,84%. CP va obtenir dos vots. Van votar 
260 persones (83,87%) i 50 es van abstenir 
(16,13%), hi va haver 4 vots nuls i 9 en blanc.

Cubells

Maricel Segú con-
tinuarà essent 

l’única alcaldessa de la 
zona després de reva-
lidar el càrrec. La llista 
que encapçala, CiU, 
va obtenir els 5 regi-
dors de Foradada amb 
75 vots (65,22%), mentre que ERC, amb 28 
vots (24,35%), PP, amb 2 (1,74%), i CP, amb 1 
(0,87%), s’han quedat fora del consistori. 

En total van votar 115 persones, un 76,67% 
del cens, 6 de les quals ho van fer en blanc. Un 
total de 35 es van abstenir, un 23,33%. 

Foradada
A Vilanova, Xavier 

Terré, al capda-
vant de la llista d’ERC, 
tornarà a ser alcalde 
del municipi. En aques-
ta ocasió la seva llista 
coparà els set regidors 
del consistori després 
d’obtenir un 86,46% dels vots. L’altra llista, el 
PP, va obtenir 7 vots, un 3,06%. 

Van votar 248 persones (68,51%), de les 
quals 24 ho van fer en blanc i 19 van emetre 
vots nuls. L’abstenció va ser d’un 31,49%, un 
total de 114 persones.

Vilanova de Meià
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vida social

E ls nascuts el 1975 hem celebrat que enguany en 
complim 40 amb un sopar. La trobada va tenir lloc 

el passat 18 d’abril i va servir d’excusa per reunir-nos i 
compartir una estona.

trobada dels nascuts l’any 1975

Ctra. Agramunt, 12      Tel. 973 400 081      25730 Artesa de Segre (Lleida)
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esports

E l dia 1 de maig va tenir lloc la 
segona edició de la cursa Lo 

Meló, organitzada pel club esportiu 
CUDOS i l’Ajuntament d’Artesa. Se-
gons van explicar els mateixos orga-
nitzadors, el canvi de dates s’ha fet 
a petició dels mateixos esportistes, 
que tenien més facilitat per assis-
tir-hi si es feia ara.

El recorregut també va ser dife-
rent de la primera edició, més llarg, 

de gairebé 18 quilòmetres en lloc de 
12, i amb 558 metres de desnivell 
positiu. Un total de 60 atletes van 
acabar la cursa, i els guanyadors 
van ser Xavier Jové Riart, del Blue 
Motors Ponts, i Eva Carreira Tella, 
del Club Excursionista Madteam.

caminada

Per tal de fomentar la participació 
del màxim nombre de persones i per 

arribar a un perfil més ampli d’atle-
tes, l’organització va oferir un altre 
recorregut, de poc més de 13 quilò-
metres i de 310 metres de desnivell 
positiu, que es podia fer caminant. El 
van completar 42 persones.

Els participants van gaudir d’un 
recorregut que oferia vistes especta-
culars i passava per llocs emblemà-
tics del municipi, com el Castellot o 
Grealó.

La cursa Lo meló es trasllada al maig

A l’esquerra, un dels moments del recorregut i, a la dreta, l’avituallament a l’arribada | fotos: Jordi Farré
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el club esportiu altis organitza una 
caminada fins a Marcovau

Foto de grup dels participants a la caminada | foto: Altis

E l Club Esportiu Altis d’Artesa va organitzar una nova 
activitat oberta a tota la ciutadania el passat dia 19 

d’abril. L’objectiu era compartir una estona fent exercici 
físic, i en aquesta ocasió la proposta va ser una cami-
nada. 

Els participants es van trobar a les 9 del matí a la 
plaça de l’Ajuntament i des d’allà van iniciar un reco-
rregut que els va portar fins a Marcovau. L’organització 
agraeix la col·laboració de Protecció Civil, l’Ajuntament i 
la participació de tots els assistents.

els artesencs “giri” i “Peke” es 
proclamen campions amb l’ascó

“Giri” i “Peke” han jugat aquesta temporada amb l’Ascó

E ls artesencs Roger Giribet “Giri” i Sergi Galceran “Pe-
ke” han quedat campions de la 3a divisió catalana amb 

l’Ascó. La brillant classificació aconseguida per l’equip de 
la Ribera d’Ebre li permetrà disputar la fase d’ascens a la 
2a B espanyola. L’equip, entrenat pel també lleidatà Mi-
guel Rubio, ha quedat primer en superar rivals de l’entitat 
de la Pobla de Mafumet, el Figueres o el Terrassa. Indivi-
dualment, Giri i Peke han tingut sort dispar; el primer ha 
estat condicionat per les lesions i el segon s’ha fet un lloc 
entre els jugadors amb més minuts. Felicitats, campions!
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aNTONi amigÓ i PONS
Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Control de corrents subterranies sota casa

Ctra. d’agramunt, 117 - Tel. 973 40 01 27   mòbil 660 349 648

maRCOVaU - aRTESa DE SEgRE

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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Anya va acollir la quarta edició 
del Memorial Francesc Bròvia, 

una caminada que els familiars del 
desaparegut van començar a orga-

nitzar en memòria seva i que porta 
els participants pels indrets que ell 
mateix tant estimava. L’edició d’en-
guany va tenir lloc el diumenge dia 

26 d’abril. Tot i l’amenaça de pluja, 
una circumstància que s’ha donat en 
diverses ocasions, els participants 
van gaudir d’un gran matí.

4t memorial Francesc bròvia a anya
El memorial, que arribava ja a la quarta edició, va congregar desenes de persones | fotos: Jordi Farré

  I 31



32 I  I PUBLiCaCiÓ D’aRTESa DE SEgRE i COmaRCa I maig 2015 I Núm. 388



Foradada acull el 2n Trail Lo 
Bunker el 7 de juny a les 9 del 

matí, amb sortida i arribada al poli-
esportiu. Com a novetats d’enguany, 
el recorregut entrarà al poble de Ru-
bió i inclourà el pas per les estan-
ces més emblemàtiques del castell 
de Montsonís i la pujada a la torre. 
Per promocionar el turisme actiu i fo-
mentar la descoberta de la història 

del municipi, el Trail Lo Bunker tam-
bé transcorre per altres llocs repre-
sentatius, com el Calvari i el búnquer 
del Munt, a Rubió, i el búnquer de la 
Penya i la penya de Foradada. En 
aquesta edició s’ha ampliat la ruta, 
15 quilòmetres per la cursa i uns 11 
per la caminada, i ambdues puntuen 
a la lliga de la Noguera. També hi 
haurà curses infantils. 

el trail lo bunker torna el dia 7 de juny

L ’equip cadet masculí de bàsquet 
CENG Mobles Llobet va aconse-

guir el subcampionat de Lleida. Els 
nois entrenats per Marc Vilanova van 
acabar la lliga regular en 1a posició, 
la qual cosa els va permetre acollir la 
Final a 4 al pavelló d’Artesa, que es 
disputà el diumenge 17 de maig. 

A les semifinals, els artesencs 
van vèncer el Mollerussa per un 
ajustat 68 a 63. L’altra semifinal 
la van disputar el Balaguer contra 
l’Andorra, on els primers s’imposa-
ren amb claredat. Així, arribarien a 

la gran final els dos equips nogue-
rencs.

En un matx vibrant i molt igualat, 
els basquetbolistes artesencs anirien 
a remolc durant bona part del partit, 
però en l’últim quart aconseguirien 
agafar petits avantatges al marcador. 
L’encontre acabà amb un empat a 68 
que indica la igualtat existent entre 
ambdós conjunts. La pròrroga s’enca-
rregà de dirimir el campió de Lleida: 
finalment els balaguerins aconse-
guiren imposar-se per 73 a 78. Una 
gran final en què als artesencs els va 

mancar un xic de sort, però on ho van 
donar tot. Enhorabona!

L’equiP mini Femení, a “semis”

Per la seva banda, l’equip mini feme-
ní CENG Ràdio Mateu també es va clas-
sificar per a la Final a 4 del campionat de 
Lleida, que es va disputar el 17 de maig 
a la Seu. Les nenes entrenades per Au-
reli Garcia van disputar la semifinal con-
tra el Vallfogona de Balaguer, en un partit 
que es decidí a l’últim quart a favor de les 
vallfogonines per 49 a 40. La final fou per 
a l’equip amfitrió Sedis la Seu.

els cadets del ceng, subcampions

Un moment de la cursa, l’any passat

Foto de grup 
de cadascun 
dels equips | 
foto: CENG
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F rancesc Boix Campo, de JSUC i 
fotògraf de Juliol (PSUC), a l’exili 

exercí de foto-periodista de L’Huma-
nité al Tour de France. Vivia al carrer 
Duc 14, parada Jules Joffrin del me-
tro de París i va morir el 4 de juliol de 
1951 d’insuficiència renal a l’antic hos-
pital Jueu de l’Est o Hospital Roths-
child, aixecat entre el carrer Santerre 
i el passeig de Picpus. Havia nascut al 
Poble Sec de Barcelona el 14 d’agost 
de 1920, era fill d’Ana Campo i de Bar-
tomeu Boix, sastre i retratista, i tenia 
dues germanes.

S’incorporà a la 30 Divisió “Ma-
cià Companys”, voluntari, dos mesos 
abans que els rebels fracturessin el 
front d’Aragó i es provoqués l’anome-
nada “Desbandada d’Aragó” de les 
tropes republicanes en massa. Ara 
bé, per poder massacrar Catalunya 
a fons, humana i políticament, Fran-
co va aturar l’ofensiva el 4 d’abril de 
1938, quan hauria estat “un paseo mi-
litar” arribar a Barcelona, i va perme-
tre així a la República establir un nou 
front des de l’aiguabarreig de l’Ebre, 
el Segre i el Cinca fins a la Vallferrera, 
que va resistir fins al gener de 1939.

Fins a 1.368 negatius, majoritària-

ment sobre aquesta última fase de la 
guerra al Montsec de Meià, provinents 
d’un mercat de la puça francès i ad-
quirits per la Comissió de la Dignitat, 
han facilitat la realització d’un nou 
documental sobre el retratista super-
vivent de Mauthausen que 
engrandeix encara més la 
figura d’aquest cèlebre bi-
beró republicà que es va 
posar dret al judici de Nu-
remberg per assenyalar Al-
bert Speer, l’arquitecte del 
III Reich, entre els cabdills 
nazis asseguts a la banque-
ta, una imatge que va valer 
més que mil paraules per 
ajudar al triomf de la veritat 
i de la justícia, digna d’anar 
acompanyada amb aquell 
mot contundent d’Émile Zo-
la el 1898 a l’afer Dreyfus: 
“J’accuse”.

Per saber-ne més, po-
deu acudir al llibre de Beni-
to Bermejo, Francesc Boix, 
el fotògraf de Mauthausen 
(Barcelona, la Magrana, 
2002), escolteu el programa 
En Guàrdia d’Enric Calpena 

(3/02/2008), llegiu l’article del Diari 
Ara, “Francesc Boix, el fotògraf que va 
retratar l’extermini nazi” (25/07/2013), 
podeu visionar a internet Francesc 
Boix, un fotógrafo en el infierno (Llo-
renç Ferrer, 2000) i finalment, Las 
dos guerras del fotógrafo Boix (TVE, 
2015) documental que inclou nombro-
sos fotogrames del Montsec de Meià 
especialment de Baldomar, Vilanova o 
Santa Maria de Meià.

El retratista Francesc Boix, 
del Montsec a Nuremberg

mirador
del montsec

Posició republicana al Montsec de Meià el 1938 
i Instantànies de l’holocaust | Fotos: Francesc Boix

Imatge històrica de Francesc Boix el 1945 a 
Nuremberg i Placa de la seva casa natal a Bcn
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in memoriam
IOLANDA, des del dia 24 d’abril que 
ens tenies amb l’ai al cor. Sempre 
pendents del mòbil i constantment 
en la nostra ment i en la nostra 
pregària, però sempre amb l’espe-
rança que tot sortiria bé.

I no volíem ser conscients que 
s’atansava el final i ens resistíem 
a acceptar-ho. En un món ideal la 
mort no hauria de ser tan temuda 
ni dolorosa ni per aquells que se’n 
van ni per aquells que es queden. 
La por per deixar tot el que tenim, 
la por de perdre allò tan estimat que 
deixem quan els ulls se’ns tanquen i 

sabem que no tornarem a veure-hi, 
la  incertesa de no saber què ens 
passarà, on anirem, on anirà la nos-
tra ànima, qui cuidarà tots els tre-
sors que hem anat trobant al llarg 
del nostre camí, i el dolor d’aquell 
que queda en vida. El dolor d’un 
cor que oprimeix un pit al que li falta 
l’aire, una boca que es queda sen-
se alè i sent que li han pres injusta-
ment aquella persona que ja no hi 
és i estima amb tota la seva força.

Diumenge, quan les primeres 
llums pintaven de dia la muntan-
ya del Castellot, el Sagrat Cor ens 

anunciava un nou dia i un ventijol 
suau despertava Artesa, el so del 
telèfon gèlid i esquerp s’abatia so-
bre nosaltres, les amigues de tota 
la vida. Era el moment temut, era 
el comiat. En aquests moments 
tristos i plens de desconcert, et vo-
lem dir gràcies per haver compartit 
amb nosaltres tantes bones esto-
nes i haver-nos regalat la teva rialla 
constant i el teu optimisme. 

Iolanda, no et volem dir pas 
adéu, sinó a reveure. Descansa en 
pau.
| Les amigues de tota la vida

a reveure, iolanda
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Fa 20 anys vam començar una 
aventura a l’Institut de Ponts. Te-
níem 14 anys i ens volíem men-
jar el món. A Ponts va començar 
la nostra amistat: veníem de 
Torà, d’Oliana, de Sanahuja, de 
Politg i d’Artesa. El nou Institut 
de Ponts ens va donar l’oportu-
nitat de poder-te conèixer. Ara 
ens dius adéu, però sempre les 
persones especials perduren, 
mai s’obliden.

Així de sobte, de sobte, te 
n’has anat però sempre amb un 
“sí” a la vida. La teva rialla ens 
contagiava. Tan bondadosa, tan 
disposada a donar i a compartir. 
Tan incansable i tan lluitadora. 
Tan plena de projectes, d’il·lu-

sions i d’energia. Quan pensem 
en tu ens vénen al cap rialles 
alegres, encomanadisses, còm-
plices, escandaloses.

Iolanda, voldríem verbalitzar 
tantes emocions contingudes: 
injustícia, ràbia, buidor... Tant de 
bo visquéssim en un món on in-
justícies com aquesta no fossin 
possibles. Ara ja ets a tot arreu. 
Segur que allà on estiguis, con-
tinuaràs alegre i somrient com 
sempre.

Has marxat massa d’hora, 
Iolanda, inesperadament, quan 
encara no estàvem preparats per 
dir-te adéu. Has marxat amb un 
somriure, amb amabilitat, amb 
generositat. Has marxat sense 

fer soroll. Encara no hem trobat 
les paraules per acomiadar-te, 
potser per què sabem que tu no 
has marxat. Als amics se’ls aco-
miada i se’ls recorda. Ens deixes 
la millor de les herències: ens 
has ensenyat que la música del 
riure autèntic, la que surt del cor, 
és la millor companyia per fer ca-
mí.

Recordar el teu somriure i la 
teva energia ens donarà força. 
Per nosaltres sempre seràs llum.

Fins sempre Iolanda... Dels 
teus amics de l’Institut de Ponts. 
Descansa en Pau.

| Els teus amics de l’IES de 
Ponts,  promoció 1991-1995

iolanda massana 

in memoriam
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Fins sempre, agnès
De boca de l’Agnès no faltava mai 
un bon dia ni un somrís. Tenia 
aquell somriure de quan som pe-
tits i estrenem sabates noves.
En recordem moltes coses agra-
dables, d’ella: el seu ànim serè 
i tranquil, la seva ajuda sempre 
desinteressada, aquells comen-
taris inesperats que a totes ens 
arrencaven una rialla, la fran-
quesa i decisió, l’estimació per la 
seva llengua, les caminades per 
la natura, el gust per la cuina i la 
gastronomia... i, sobretot, la con-
vicció en l’educació com a camí 

per a ser millors persones. Va 
treballar dia a dia per fer una feina 
ben feta i digna, oferint els seus 
coneixements i acompa- 
nyant els infants amb paciència i 
tendresa.
Has lluitat fins al darrer moment, 
Agnès. Som molts els que t’esti-
mem. El teu pas per l’escola ha 
deixat una profunda petjada que 
no s’esborrarà amb el temps. 
Sempre et recordarem amb afec-
te. Gràcies, Agnès.
| Les teves companyes     
d’Educació Infantil

Ens has dut de viatge...
Dins d’un món màgic apareixien lletres, i amb 
aquestes ens vas ensenyar a llegir i a escriure.
Ens vas ensenyar els números, i amb aquests a 
sumar i a restar. Amb els colors, a pintar i a no 
discriminar. I amb el teu bon tarannà hem après a 
treballar en equip, a perdonar-nos, a respectar-nos 
i a estimar-nos els uns als altres. A canvi, només 
podem donar-te a les gràcies per aquest viatge. 
Gràcies per haver format part de la nostra vida, 

gràcies per haver-nos ensenyat, educat i estimat 
tantíssim. Gràcies per motivar-nos tant en tots els 
nostres nous passos i gràcies per fer-nos sentir tant 
amor cap a tu, com si fossis la nostra “altra” mare. 
Trobem a faltar la teva presència, els teus consells, 
els teus ensenyaments i el teu afecte… Et trobem a 
faltar tant senyoreta! Però la teva essència reviurà 
per sempre més dins nostre, i més cada cop que 
aprenem una cosa nova. T’estimarem sempre.  
| Alumnes de P5

in memoriam
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El mes d’abril se’n va anar amb la pitjor notícia que 
podíem esperar, la mort de l’Agnès Sabanés, mes-
tra d’infantil molt estimada per tots nosaltres. Des de 
l’AMPA de l’Escola volem fer arribar el nostre més 
sentit condol a la família, amics i a tots els compan-
ys de l’Escola. Ben segur que, des d’allà on sigui, 
continuarà guiant els passos dels seus alumnes.

| AMPA Escola Els Planells

Nota de condol
Adéu Elvira, esposa meva

has marxat de casa...
però de la nostra ment
mai no marxaràs, mai.
Ens deixes desolats,

marxes amb tan curta vida, 69 anys,
però per nosaltres ha estat tan plena,

tan desinteressada i bondadosa,
que nosaltres i tothom 
que coneixia a fons,

no trobem paraules per poder-te
agrair la teva companyia.

Plena d’alegria, de comprensió,
d’empenta, de tolerància,

d’estimació a la gent, sobretot
a la gent del teu estimat poble, Gàrzola.

Tant de bo que tothom del planeta
poguérem dir el mateix,

perquè el món fóra d’una altra manera,
Adéu Elvira, sempre et recordarem 

com l’Elvira de Cal Rossell, en pau descansis

| El teu espòs, Virgili Gabaldón

adéu Elvira - aniversari

En nom de tots els membres de l’Agrupació local i 
del PSC volem expressar a la família i a les perso-
nes més properes el més sentit condol per la terrible 
pèrdua de la nostra companya i amiga Iolanda 
Massana Tohà i volem acompanyar-los en aquests 
moments tan difícils oferint-los el nostre suport. 
Descansi en pau.

| Agrupació local d’Artesa                                 
de Segre

iolanda massana
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En una revista en què abunden 
els articles d’opinió, el més relle-

vant és sens dubte el fet d’arribar a 
la fita de 100 números, gairebé 10 
anys després del naixement de la 
revista (desembre de 1981).

PORTADA. El muntatge de la 
portada, amb algunes portades 
de fons, ens recorda precisament 
aquesta efemèride. 

EDITORIAL. Seguint amb la pu-
blicació del número 100, la redacció 
agraeix tots els anys de suport amb 
un emotiu Senzillament: gràcies. Vet 
aquí alguns fragments: “...hem anat 
fent camí (...) amb els mateixos alts 
i baixos que tenen les persones i els 
pobles. (...) Hem volgut ser mirall de 
les iniciatives i de les il·lusions dels 
artesencs...”

BÀSQUET. En aquesta secció de 
dues pàgines es comenta la bona 
evolució del CENG, presidit ales-
hores per Jaume Farré, amb escola 
de bàsquet i 11 equips. En destaca 
el campionat provincial obtingut pel 
juvenil femení, que li donava accés 
al Campionat de Catalunya, i el ter-
cer lloc provincial del cadet masculí, 
amb accés al Campionat d’Espan-
ya. Reproduïm les imatges dels dos 

equips.
PASQUA. La revista publica la 

salutació de l’alcalde Jaume Cardo-
na i Vila als caramellaires durant el 
diumenge de Pasqua. Cardona fa 
referència a diferents fets relacio-
nats amb les llibertats individuals i 
col·lectives, i ho lliga amb el dret a 
l’autodeterminació. Acaba amb uns 
versos de Salvador Espriu.

En la mateixa pàgina hi apareix 
un anunci de l’Ajuntament d’Artesa 
on es publica la convocatòria d’una 
plaça municipal d’operari de treballs 
diversos.

OPINIÓ. Quina mala Ll...ei!!! 
és el títol amb el qual Enri Grane-
ll i Molins, llicenciada en Farmàcia, 
explica com s’ha complicat la seua 
sol·licitud d’obertura d’una farmàcia 
a Cubells. Tot gràcies a la legislació 
que permet coses que la resta de 
mortals no entenem.

Un segon article d’aquesta sec-
ció, Mossos vingueren i amos es 
feren, és obra de Rossend Marsol 
i Clua “Sícoris”. No es refereix als 
Mossos d’Esquadra, sinó que uti-
litza un refrany popular per a refe-
rir-se a uns lamentables incidents 
a Lloret de Mar. En una trobada de 
persones de la tercera edat, pro-
cedents d’arreu d’Espanya, es van 
sentir xiulets, crits de “Fuera” i “Viva 

España” quan un grup de bascos es 
posà cantar en el seu idioma i quan 
el president Pujol, que havia parlat 
en castellà, es va dirigir en català a 
un grup de lleidatans.

COSTUMS. Signat per la redac-
ció, l’article Casa de pagès. La ma-
sia ens descriu els diferents espais 
d’aquest habitatge tradicional de les 
zones rurals catalanes. Foto inclosa, 
en posa com a exemple, Cal Don 
Juanito, construïda el 1869, alesho-
res als afores d’Artesa.

ENTREVISTA. Acompanyat 
d’una foto del protagonista i sense 
signar, l’article Miquel Sobrevals, 
mestre de ball de saló ens apropa 
a aquest personatge que durant al-
guns anys va realitzar diversos cur-
sos de ball a Artesa. Persona polifa-
cètica, pagès des de sempre, músic 
i monitor de gimnàstica, entre altres, 
va acabar guanyant-se la vida amb 
el ball de saló.

NOTÍCIES DE PREMSA. Entre 
altres notícies, la revista es fa ressò 
de la participació de l’Orfeó Artesenc 
en el XXI Aplec de Corals de les Te-
rres de Lleida a Tàrrega, de les gela-
des de finals de març que van afec-
tar els fruiters de l’Urgell i de la Copa 
del Rei de futbol guanyada pel Barça 
davant l’etern rival, el Real Madrid. 
Després de la carta “Els últims su-

fa 25 anys
Maig de 1990
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pervivents”, publicada a l’ante-
rior número de LA PALANCA 
(número 387, abril), m’ha cridat 
l’atenció el comentari d’aquesta 
secció sobre l’aplec de Pasqua 
a Salgar: “Diuen que a Salgar 
no s’hi cabia”.

CULTURA. El títol de l’ar-
ticle Quart aniversari de la Bi-
blioteca Municipal d’Artesa ja 
ens deixa molt clar el tema que 
s’hi tracta. La Biblioteca Joan 
Maluquer i Viladot ens informa 
que, després de 4 anys, comp-
tava amb 500 socis i un fons de 
10.000 llibres. Resulta curiós el 
comentari que encara hi havia 
gent que es pensava que la bi-
blioteca només era pel jovent.

LA CREU ROJA INFORMA. 
L’entitat agraeix la participació en les 
darreres activitats que ha organitzat: 
el ball anual, un curs de cuina i el 1r 
Festival Infantil d’Escala en Hi-Fi.

A la mateixa pàgina es publi-
ca l’article d’opinió La dimensió de 
l’amor, signat per Anna-Bel, de l’Àm-
bit Maria Corral. Es tracta d’una re-
flexió sobre la “societat de les pres-
ses”, on les demostracions d’afecte 
i de sensibilitat no semblen tenir-hi 
gaire cabuda.

INFORMACIÓ MUNICIPAL LO-
CAL. La secció informa que el pres-
supost de l’Ajuntament d’Artesa per 
al 1990 és de 114, 5 milions de ptes. 
i en publica les quantitats per capí-

tols. El 45% són inversions: Reno-
vació de les xarxes d’aigua i clave-
gueram i pavimentació dels carrers 
M.D. de Salgar (2a fase), Sitges, 
Travessera Sitges, Barcelona i Tra-
vessera carrer Calvari (26 milions); 
i Renovació de l’enllumenat públic 
d’Artesa i del Pont d’Alentorn (22,7 
milions). Posteriorment, en un Ple 
extraordinari, es va incrementar el 
pressupost en 63,6 milions per a la 
construcció de la Miniresidència de 
la Gent Gran i la planta soterrània.

CULTURA. De nou aquesta sec-
ció, ara per anunciar-nos els actes 
de la IV Setmana Cultural del Col·le-
gi Públic Els Planells, entre el 2 i el 

6 d’abril. Un total de 24 tallers, 
amb diverses activitats i sorti-
des configuren el programa.

OPINIÓ. Un altre article 
d’opinió de l’Àmbit Maria Corral: 
La nació insomne, signat per Al-
fred Rubio. L’autor comença per 
explicar-nos els avantatges de 
dormir bé. Després, ens va in-
troduint en els problemes deri-
vats dels mals hàbits en relació 
al son. Per acabar, ens recoma-
na: “Si dormim bé, guanyarem 
en pau, en goig, en harmonia 
col·lectiva...”

IMATGES D’AHIR. La revis-
ta torna a agafar el fil de l’Àlbum 
dels Jubilats. En aquesta ocasió 
la foto i l’article es refereixen a 
La Granja. Feta construir al se-

gle XVI pels monjos de Montserrat, 
l’article la recorda quan ja era pro-
pietat privada i només l’habitaven 
una part de l’any: “Cada estiu vèiem 
arribar les senyores de la Granja 
acompanyades de fills i nebots (...) 
Al començar la tardor, se’n tornaven 
a la capital”.

ARTESA CANTA I ESTIMA! En 
contraportada, tanca la revista un 
article de l’Orfeó Artesenc, foto del 
grup coral inclosa, en què s’anuncien 
els detalls de la celebració de l’XI 
Aplec de Corals de la Zona Nord de 
les Terres de Lleida, que tindria lloc a 
Artesa el 3 de juny. En aquella èpo-
ca, el director era Ramon Casals.

fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta
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medicinanatural
Montse Vall, naturòpata

La pell ocupa 2m2, pesa uns 5 kg i 
té un gruix d’entre 0’5mm i 4mm. 

És d’estructura flexible i impermea-
ble, per evitar que entrin els bacte-
ris i microorganismes al nostre cos. 
Consta de tres capes: epidermis, 
dermis, hipodermis. La seva funció 
és protegir-nos dels agressors exter-
ns i eliminar toxines a través de les 
glàndules sudorípares. La suor és un 
dels mecanismes que té per regular 
la temperatura del cos. L’epidermis 
consta de cinc capes, la més profun-
da és on neixen les cèl·lules i la més 
externa és la còrnia. A la part més 
interna es formen diàriament milions 
de cèl·lules que van avançant a la 
part més externa, on les cèl·lules 
joves van empenyent les més adul-
tes, i en aquest procés s’endureixen 
i es moren. És a la còrnia on es pro-
dueix la renovació cel·lular, formant 
una capa més rígida que serà la que 
ens protegeix el cos. L’epidermis 
es substitueix cada tres setmanes 
aproximadament. Percep la calor, el 
fred i la humitat, i reflexa la salut en 
la seva superfície. La dermis, cone-
guda com la veritable pell, és la part 
més gruixuda i forta, formada per un 
conjunt de proteïnes com el col·là-
gen, que proporciona resistència, i 
l’elastina, que ens dóna flexibilitat. 
És la capa on hi ha els receptors 

sensorials, són els encarregats de 
sentir el dolor, pressió, temperatura, 
... I també hi ha els fol·licles pilosos, 
responsables del creixement del pèl. 

Amb el temps, la dermis perd fle-
xibilitat i es deshidrata i apareixen les 
arrugues i les línees d’expressió. Tam-
bé hi ha les glàndules sebàcies, que 
produeixen oli per evitar que es res-
sequi el pèl i el suavitzen, a més tam-
bé maten els bacteris que entren pels 
porus. La hipodermis és la capa que 
hi ha entre la dermis i el múscul, és el 
teixit adipós. Conté cèl·lules grasses 
per emmagatzemar energia, dóna for-
ma al cos i conserva la calor a l’orga-
nisme, actua com amortidor i aïllant. 

Hi ha 4 tipus de pell: la normal té 
porus poc visibles i la superfície és 
suau. La grassa, de superfície olio-
sa, porus dilatats i propensa a formar 
acné. La seca és de superfície opa-
ca, resseca i amb línies d’expressió 
marcades. La pell mixta és la més co-
muna, oliosa en zones com la front, el 
nas i el mentó, i a la resta, normal. 

L’envelliment no es pot evitar, tot 
i que es pot prevenir el prematur. Els 
factors són la contaminació ambiental, 
l’excés de sol, tabac, alcohol, l’estrés 
i una mala alimentació. Aquests ata-
quen a les cèl·lules de la pell i aug-
menten la producció de radicals lliures  
on l’organisme no pot neutralitzar-los i 

destrueixen les estructures cel·lulars, 
fet que provoca que la pell perdi vitali-
tat i surtin arrugues i taques. Els radi-
cals lliures són molècules inestables, 
el seu únic objectiu és aconseguir un 
elèctrode i ocasionar una reacció en 
cadena d’atac contra les cèl.lules sa-
nes. Causen la diabetis tipus II, artri-
tis, càncer, malalties cardiovasculars 
i, en molts casos, obesitat per estrés 
oxidatiu. Per neutralitzar-los és impor-
tant una dieta rica en antioxidants, són 
mol·lècules que contenen molts elèc-
trodes i la seva funció és sacrificar-se 
a favor del nostre cos cedint-los als ra-
dicals lliures per convertir-se en molè-
cules sanes i benignes. Hi ha diversos 
tipus d’antioxidants, com les verdures 
de color verd, les fruites de color ta-
ronja i vermell i els complements die-
tètics vitamina C, E, A, i minerals com 
el zinc i el seleni. Encara que sembla 
que no tingui vida, és un òrgan vital. 

Cada canvi d’estació, i sobretot a 
la primavera, s’aconsella fer un exfo-
liant per ajudar a retirar les cèl·lules 
mortes de l’epidermis, deixant-la més 
suau, lluminosa i preparar-la per qual-
sevol tractament, i així també absor-
birà molt millor la crema solar. Consell 
de la secció: Beure dues tasses al 
dia de te verd, és una excel·lent font 
d’antioxidants i pot ajudar a viure més 
i millor.

La pell, l’òrgan més gran del cos
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informació
municipal d’artesa

Eva Maza i Batlle

Ple eXtraordinari  
(27 d’abril) 
Absències: Domènec París i Arti-
gues (CiU) 

S’aprova per unanimitat donar 
per vàlid el sorteig electrònic per no-
menar els integrants de les Meses 
Electorals del 24 de maig.

aPrOvaciOns

Factures majors de 120,20 euros 
pendents corresponents a l’exerci-
ci 2015 que pugen la quantitat de 
181.676,31 euros.

LLicències d’Obra

- Obres d’ampliació d’habitatge a la 
sotacoberta de l’edifici plurifamiliar 
del carrer Nou, 3 2n 1a d’Artesa.
- Unificar 2 porcions de terreny con-
reable i modificar el traçat d’un camí 
particular pel límit de finca, a la par-
cel·la 329 del polígon 2, prop de la 
Donzell, dins del terme d’Artesa.
- Reconstrucció de coberta al carrer 
Calvari, 22 d’Artesa.

- Pintar 130 metres quadrats de 
façana al carrer Major, s/n d’Anya.
- Enderroc d’un edifici unifamiliar a la 
cantonada entre el carrer Amadeu, 1 
i el carrer Sant Jordi, 14, d’Artesa.
- Acabar les instal·lacions d’aigua, 
alimentadors i menjadores, instal·la-
ció elèctrica i ventilació, per ampliar 
explotació avícola a Montargull. 
- Tancaments interiors de corralets, 
aigua, alimentadors de corralets i 
instal·lació elèctrica, per ampliar ex-
plotació porcina  a Colldelrat. 
- Arreglar teulada al carrer Únic, s/n 
de la Colònia la Fàbrica. 
- Delimitar un solar amb una tanca 
de mallat galvanitzat al c/ Mare de 
Déu del Pla, 8, cantonada amb ca-
rrers Guimerà i Sense nom d’Artesa. 
- Obrir rasa d’aproximadament 136 
metres de llarg per 0,40 d’ample i 
1 metre de profunditat per instal·lar 
una canonada de gas natural al ca-
rrer Sant Jordi, 41, a-b d’Artesa. 
- Repicar façana i reforçar amb mor-
ter i reformar interior de l’immoble si-
tuat al carrer la Placeta, 17 de Seró. 
- Canviar la Uralita d’un pati de llums 
a la ctra de Baldomar, 6 d’Artesa. 

- Obrir rasa d’aproximadament 19 
metres de llarg per 0,40 d’ample i 1 
metre de profunditat, per instal·lar 
una canonada de gas natural a la 
carretera de Tremp, 1 d’Artesa. 
- Enrajolar terra i escales de l’immo-
ble del carrer de l’Horta, s/n d’Artesa 
de Segre. 
- Arreglar terrat de l’immoble situat al 
carrer Segre, 12, d’Artesa de Segre. 
- Per les obres menors per arreglar 
desguàs a la carretera d’Agramunt, 
31, d’Artesa. 
- Treure teules velles, llates de fusta 
i col·locar xapa metàl·lica, al carrer 
Únic, 11 del Pont d’Alentorn.

OcuPació de via PúbLica

- Recinte de 6 m2 a la pça de l’Ajun-
tament, davant l’av Ma Anzizu, 32.

inFOrmes d’aLcaLdia

Concedir 300 euros al grup de cara-
melles La Dàlia Blanca per les des-
peses de la cantada de Pasqua.
Concedir 300 euros al Club Esportiu 
Altis per a la realització de diverses 
activitats i la gravació d’un vídeo 
amb motiu de la Marató de TV3.

Mes d’abril

* Renovació del DNi - Fins pròxim avís per part 
de la Policia, no es tornarà a renovar el DNI 
a l’Ajuntament. Per a més informació, podeu 
adreçar-vos a l’oficina de tramitació del DNI a 
Lleida (C/ Jaume II, 15. Tel. 973 21 42 74. Di-
lluns a dijous, 9h a 17h; divendres, 9h a 14h. 
També podeu demanar cita prèvia trucant al 
902 24 73 64 o a www.citapreviadnie.es).

Recollida d’objectes voluminosos (trucar per 
informar del lloc i dels objectes (973 40 00 13))
- Pobles agregats: dilluns 15 de juny 
- Artesa de Segre: dilluns 15 de juny (només en 
casos molt justificats, que no puguin anar direc-
tament a la deixalleria)
         ajuntament d’artesa de Segre

Dates a recordar
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LLUÍS CaSES ViDaL
c/ Segre, 8
fredartesa@gmail.com artesa de Segre  Tel. 696 145 650

Fred

Calor

Llum

aigua

Osmosi

Descalcificadors

Fontaneria

Electrodomèstics

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)
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alcalde: - Com que a Artesa governa ERC, allà dalt ens 
han posat el “toldo“.

La sequera malmet les collites

J. Galceran
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E ren una colla d’amigues. Als 
anys 40 i 50 hi havia el costum 

entre el jovent d’Artesa que quan vo-
lien fer una festa o una celebració, 
es posaven d’acord un dia i anaven

a fer un “Berenar a Salgar”. Com 
que no era massa lluny, sovint hi 
anaven a peu. Posats a imaginar, i 
guardant les distàncies, podria re-
cordar un quadre famós, Déjeneur 
sur l’Herbe.

Era un costum que les de la colla 
ja tenien de solteres, però aquesta 

vegada, 10 o 12 anys després, el 
van voler conservar. Bàsicament 
eren una colla d’amigues, però en 
aquesta ocasió s’hi van afegir fami-
liars i veïnes. Era un temps en què 
l’amistat entre les colles tenia un 
valor molt alt, es mantenia l’afecte 
i la relació entre la gent de la colla 
durant anys.

retrObament amb una amiga

Feien el mateix que de solteres, 
però aquesta vegada, algunes hi 

van portar els fills. El motiu de la fes-
ta era el retrobament amb la Maria 
Jové, que es va casar amb un ca-
talà, el Josep Larré, i va anar a viure 
a Buenos Aires, a la llunyana Argen-
tina. 

Va ser el seu primer retorn a Ar-
tesa amb els seus dos fills, després 
vindria més vegades. Malgrat la 
distància, sempre havien mantingut 
contacte amb la família i les amigues 
per carta. Llavors no hi havia inter-
net.

cOques amb samFaina

Una de les amigues que van as-
sistir al retrobament era la Maria del 
Calsilla, que llavors treballava al forn 
del Pere Blanc i es va encarregar de 
fer les coques de samfaina (recap-
te). Hi van assistir els seus fills, el 
Josep Ma i el Jaume.

assistents

La foto no és de massa qualitat i 
no els hem pogut identificar a tots. A 
baix, d’esquerra a dreta: la Cobatxe-
ta, que de soltera tenia fama de ser 
la més guapa de la colla, la Noemí i 
l’Emília Sorribes. Segona filera: Ro-
sita Massana, la Massaneta, li deien, 
la Nieves de cal Peret de la carretera 
de Tremp, el José i la Maria, la se-
va mare, l’altre fill, el Jordi Larré, la 
Mercè Serra, la Roseta Jovell de cal 
Gessaire i el Josep Canes. Tercera 
fila: el Toño Berengueres amb la se-
va mare, l’Enriqueta Camats de cal 
Ramonet, desconegut, el Josep Bo-
her, fill de la Treseta del Boher, que 
era una de la colla.

La composició de la fotografia, 
encara que no era del tot nítida, era 
en certa manera original. Hi cabia 
tothom.

imatges d’ahir

La manca de definició i l’antiguitat de la fotografia no han permès identificar 
tots els qui hi apareixen, tot i que al text trobareu referències de molts d’ells. 

1959

Berenar a Salgar

Bartomeu Jové i Serra

46 I  I PUBLiCaCiÓ D’aRTESa DE SEgRE i COmaRCa I maig 2015 I Núm. 388



  I 47



la foto

Artesa té unes noves instal·lacions esportives, una pista de pàdel. Es tracta d’un esport amb cada vegada més aficio-
nats i pel qual encara no hi havia un espai especialitzat al municipi. Per utilitzar-lo, cal reservar. | Foto: Dolors Bella


