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Fins al 8 de gener

Programa d’actes de les festes 
de Nadal (trobareu la informació 
detallada dels diversos actes a la 
pàgina 46)

A partir del 3 de gener

A l’àrea d’activitats de la Biblioteca 
Joan Maluquer i Viladot, exposició 
“Cançons de pandero” (veure pàg. 
33)

20 de gener

Festivitat de Sant Sebastià

27 de gener

A les 19 h, a l’àrea d’activitats de la 
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, 
Xerrada-col·loqui amb Anna Aguiló, 
Presidenta de la Fundació Josep 
Pla (veure pàg. 33)

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

ARTESA DE SEGRE
NAIXEMENTS
dia 12: Eduard Ionut Andreica, fill de 

Gligor C. i de M. Loredana
dia 18: Lluc Masana Camats, fill de 

Jordi i d’Elisabet
dia 24: Denis Antonio Albiciuc, fill de 

Gheorghe i de Mihaela

DEFUNCIONS
dia 7: Remigio Cirera i Castells, (96 

anys), natural d’Alentorn
dia 9: M. Lluïsa Llinàs i Novell, (71 

anys), natural d’Artesa 

dia 11: Sabino Xarpell i Palau, (86 
anys), natural de Tudela

dia 18: Enriqueta Comelles i Pijuan, 
(88 anys), natural de Bellcaire

dia 19: Carme Casals i Capell, (92 
anys), natural de Montgai

dia 27: Francesc Camats i Solé, (94 
anys), natural d’Artesa

dia 30: Rosa Busquets i Boixadera, 
(99 anys), natural de Vallfogona

VILANOVA DE MEIÀ
DEFUNCIONS
dia 12: Joana Rosell i Español (73 

anys), natural de Fontllonga

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

novembre
ARTESA DE SEGRE    
A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT           
Temperatura mitjana: 9,9°
Temperatura màxima: 20° (dia 1)
Temperatura mínima: 0° (dies 16, 
   17 i 18)
Dies amb precipitacions: 6
Precipitació màxima: 36 mm (dia 23)
Total precipitacions: 63,5 mm

B) BALDOMAR 

Temperatura mitjana: 8,1°
Temperatura màxima: 20,4° (dia 1)
Temperatura mínima: -2,5° (dia 15)
Dies amb precipitacions: 7
Precipitació màxima: 37,6 mm 
   (dia 23)
Total precipitacions:  68,2 mm

VILANOVA DE MEIÀ     
Temperatura mitjana: 8°
Temperatura màxima: 19,5° (dia 1)

Temperatura mínima: -2,6° (dia 8) 
Dies amb precipitacions: 9
Precipitació màxima: 63 mm 
   (dia 23)
Total precipitacions:  110,7 mm

FORADADA
Dies amb precipitacions: 3
Precipitació màxima: 27 mm 
   (dia 23)
Total precipitacions:  53 mm

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.

Fe d’errates: 
Defunció del passat 26 d’octubre: el nom correcte és Joan Tarragona i Ros.

4 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I desembre 2016 I Núm. 405



editorial
Aquest mes La Palanca compleix 
35 anys, atès que el desembre de 
1981 sortia al carrer el número zero. 
I la veritat és que això de fer anys 
sempre acostuma a resultar grat, 
sobretot quan ens ho prenem com 
l’assoliment d’una nova fita.

Les persones que actualment fem 
possible la revista ens ho prenem 
així, especialment quan pensem en 
aquells agosarats pioners que fa 
35 anys van iniciar un projecte amb 
molta il·lusió i gran entusiasme, tot i 
que desconeixien fins on es podria 
arribar. Molts dels que van co-
mençar ens han deixat per sempre 
més al llarg del camí que hem anant 
recorrent. És remarcable que un 
parell van arribar a tenir la màxima 
responsabilitat municipal, Vicent 
Roca (alcalde: 1979-1983), traspas-
sat aquest mes, i Jaume Cardona 
(alcalde: 1983-1991).

Ara bé, si alguna figura cal 
destacar és la de l’infatigable com-
pany Bartomeu Jové, membre del 
consell de redacció des del primer 
dia. Literalment, es pot dir que s’ha 
passat mitja vida contribuint a donar 
continuïtat al projecte de 1981.

Amb tot això no volem menystenir 
ningú, perquè són unes quantes 
desenes de persones que al llarg 
de tot aquest temps han col·laborat 

amb més o menys intensitat amb la 
revista. Pensem que tothom que hi 
ha tingut alguna cosa a veure ha de 
sentir-se orgullós d’haver-hi aportat 
el seu gra de sorra. Els que hi som 
avui és així com ens sentim.

Si la memòria i els arxius no ens 
fallen, al llarg del temps hem anat 
destacant els aniversaris múltiples 
de 5, almenys des del 10è, que 
sempre resulta una fita rellevant.

Recordem amb gran satisfacció 
que el 15è va significar un relleu 
generacional important i un salt qua-
litatiu notable. El 20è va ser especial 
perquè la portada és una il·lustració 
del pintor Hernàndez Pijuan, que hi 
va col·laborar desinteressadament. 
I què direm del 25è, aniversari de 
plata?, sempre és engrescador 
celebrar un quart de segle. Potser 
el 30è és el que va passar més 
desapercebut.

I ara el 35è!, gairebé a mig camí 
dels aniversaris de plata i d’or. Es 
veu que la tradició diu que cada any 
que celebrem està associat a algun 
tipus de material, que va des del 
primer (paper) fins almenys el 75è 
(platí). Així doncs, seguint la tradi-
ció, durant aquest any gaudirem del 
nostre aniversari de corall i volem 
compartir aquesta joia amb tots 
vosaltres. Bon Any Nou!

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:	divendres	13	de	gener

Amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de 
Lleida i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
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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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noticiari
A rtesa es va sumar a les con-

centracions de suport a la 
presidenta del Parlament, Carme 
Forcadell, convocades el 15 de des-
embre davant dels ajuntaments ca-
talans amb motiu de la seva decla-
ració com a investigada pels delictes 
de desobediència i prevaricació per 
permetre la votació al Parlament de 
les conclusions de la comissió del 
procés constituent. La concentra-

ció, convocada 
per l’Assemblea 
Nacional Cata-
lana, Òmnium, 
l’Associació de 
Municipis per la 
Independència i 
l’Associació Ca-
talana de Muni-
cipis, va reunir una quarantena de 
persones i va consistir en la lectura 

del manifest per part de Sílvia Ribes, 
seguida de l’himne dels Segadors.  

Suport a Forcadell

La concentració va reunir una quarantena de persones | J.F.

E l CAP d’Artesa, juntament amb 
els de Balaguer i Ponts, i els 

Mossos d’Esquadra han detectat 

empreses que suplanten la identitat 
dels CAP per accedir al domicili dels 
pacients i vendre’ls productes. Els 

CAP i la policia insisteixen a compro-
var sempre la identitat del professio-
nal i, en cas de dubte, trucar al CAP.

Alerten d’estafes a la zona del CAP Artesa de Segre

E ls dies 25 i 26 de 
novembre es va fer 

el Gran Recapte del 
Banc dels Aliments. En 
aquesta ocasió, Artesa 
va recollir 1.507 quilos 
d’aliments: 214 d’arròs, 
510 de llet, 149 de pasta, 
177 de llegums cuits, 51 
de llegums secs, 41 de 

sucre, 33 de farina, 31 de galetes, 28 de tomàquet, 144 
d’oli 144 i 128 d’altres productes diversos, com brioixe-
ria, sucs, sal o aliments infantils.

Gran Recapte d’aliments

E l dia 7 de desembre 
va morir Vicent Ro-

ca i Mianes, l’edat de 86 
anys. A banda d’estar 
fortament vinculat a la 
vida cultural i associati-
va de la població durant 
tota la seva vida, Roca 
també va escriure part 
de la història del municipi 

d’Artesa de Segre en haver estat el primer alcalde de 
la democràcia, en concret entre els anys 1979 i 1983. 
Vegeu pàgines 30 i 31.

Mor l’exalcalde Vicent Roca
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L ’Espai Transmissor de Seró 
va acollir el 19 de novembre 

una jornada sobre prehistòria en el 
marc del desè aniversari del Camp 
d’Aprenentatge de la Noguera. Va 

comptar amb una conferència del 
doctor en pedagogia Joan Santaca-
na i s’hi van fer diversos tallers per 
conèixer la prehistòria. Va destacar 
l’activitat final “movem un menhir?”, 

on amb tècniques ancestrals es va 
moure un menhir d’una tona. L’acte 
va comptar amb la col·laboració de 
l’entitat esportiva CUDOS i va tenir 
molt bona resposta de públic.

Taller de prehistòria a Seró Espai Transmissor
Les activitats van acostar la prehistòria a tots els públics i van acabar amb la suma de forces per moure un menhir
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noticiari

La Biblioteca Joan Maluquer i Vi-
ladot ha organitzat nombroses 

activitats les darreres setmanes. 
Destaquen el recital Escoltem: perill 
de bombardeig, una reconstrucció 
de la Guerra Civil en base a diferents 
textos i testimonis. Va ser l’11 de no-
vembre i com es pot veure a la foto-
grafia de baix a la dreta, va reunir un 
públic molt nombrós. També va ser 
multitudinari el col·loqui amb l’es-

criptor Rafel Nadal (dues fotografies 
superiors), que va parlar del procés 
d’escriure en general i de la gestació 
i elaboració de La maledicció dels 
Palmisano en particular, una de les 
novel·les llegides al Club de Lectu-
ra de la biblioteca. L’autor també va 
respondre les preguntes del públic i 
va avançar que al gener traurà una 
nova novel·la. Nadal es va mostrar 
molt proper i es va afegir al pica-pi-

ca que en acabar van celebrar els 
membres del Club de Lectura.

També en el marc d’aquest grup 
es va viatjar a Barcelona per veure 
Molt soroll per no res, una adaptació 
del clàssic de William Shakespeare, 
al Teatre Nacional de Catalunya. Els 
assistents es van poder fer una foto-
grafia amb Lloll Bertran, una de les 
protagonistes. Finalment, a baix al 
mig, fotografia de l’hora del conte.

Setmanes d’intensa activitat a la Biblioteca
El col·loqui amb Rafel Nadal, l’hora del conte o l’assistència al teatre a Barcelona, algunes de les activitats 
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E l 30 d’octubre l’empresa de l’ar-
tesenc Gabriel Alsina i Fills, dedi-

cada a l’elaboració d’oli d’oliva extra 
verge, va tenir l’honor de passar a 
formar part del llibre que reconeix els 
millors olis del món. No és la primera 
vegada que OliCastelló és present en 
pàgines tan importants, ja que els dos 
últims anys ha estat l’únic oli català a 

la World Best Olive Oil (WBOO), pre-
sidida pel prestigiós importador i tas-
tador Alemany Heiko Schimidt.

Gabriel Alsina i família afirmen 
estar molt contents pel seu reco-
neixement en un llibre tan reconegut. 
Aquest any, Gabriel Alsina tanca la 
campanya amb set premis interna-
cionals i dos d’estatals. Així, ha ob-

tingut medalles d’or al Japó, a les ciu-
tats italianes de Milà, Palerm, Pesaro 
i Lecce (en aquesta última, Oli Caste-
lló va rebre dos guardons) i a Grècia 
(en concret, a Atenes).

A més a més, va rebre el Premi 
Oli Verge Extra Fruitat Verd Amarg a 
les Garrigues, i un guardó a Còrdova. 
| J.M. Espinal

Gran any per Oli Castelló, de l’artesenc Gabriel Alsina

E l Fòrum Mercat d’Idees de Disseny 2016, que pro-
mociona el talent creatiu, ha premiat Social DJ, 

un projecte dels alentornins Aitor Torredeflot i Cristina 
Sáez, el cubellès Martí Regué i el barceloní Enric Va-
lero. Ha un dels 8 escollits entre 55 propostes i és una 
app per pluralitzar la música espais amb gran afluència 
i on la música hi té una funció important. El programa 
es permet als clients escollir la música que hi sona.

E l centre d’Entitats va acollir el 24 de novembre 
una xerrada per sensibilitzar sobre les malalties 

mentals. L’acte estava organitzat per Associació Salut 
Mental La Noguera i va anar a càrrec de l’educadora 
Social de l’Associació Salut Mental la Noguera Beatriu 
Folguera, la psicòloga i psicoterapeuta  Núria Grañó i la 
presidenta de l’entitat i activista d’Obertament Catalu- 
nya, Mercè Torrentallé.

Premien una app “local” Xerrada sobre salut mental
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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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baldomar
ARRANJAMENT DE CAMINS

S ’ha obtingut un ajut d’uns 9.000 
euros per aplicar àrids reciclats 

de la construcció a l’engravat de ca-
mins. Concretament, es destinarà a 
la part inicial dels més transitats.

INFRAESTRUCTURES

Baldomar rebrà els 10.000 euros 
que la Diputació atorga a cada 

EMD per millorar infraestructures 
d’abastament i distribució d’aigua 
potable. És una proposta quadrien-
nal, a executar de  2016 a 2019. 
També hi entren les avaries d’aquest 
any, que ja estan arranjades.

ESTACIÓ METEOROLÒGICA

Aquest any es compleix el desè 
aniversari d’aquesta instal·la-

ció, que va executar el Departament 
d’Agricultura i que dóna molta in-
formació i servei a tota la comarca. 
Així, podem entendre amb dades la 
nostra complexa climatologia, amb 
sequeres perllongades o aiguats ex-
trems, com els 110 litres per m2 del 
28 de maig del 2014. Està situada 
a la part esquerra de la fotografia 
adjunta, a la zona dels Plans, en el 
triangle geogràfic que queda entre 
els pobles de Vernet, Alentorn i Bal-
domar.

REIS 2017

E l 5 de gener, a les 21h ens vi-
sitaran els Reis Mags d’Orient, 

com cada any, a l’església del poble. 
Esperem que siguin molt generosos.

Novetats de l’EMD

Situació de l’estació | EMD

EMD Baldomar
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E l 10 de desembre al matí es 
va desprendre, per causes na-

turals, una part de la muntanya de 
Salgar, a Foradada. No va provocar 
danys personals però la reparació 

serà complicada. D’entrada, es van 
necessitar dos dies per treure tot el 
que encara perillava de caure i que 
impedia desenrunar. Una vegada 
garantida la seguretat, es va poder 

començar a treure la roca. L’alcal-
dessa, Maricel Segú, va informar 
que la via ha quedat totalment mal-
mesa i que caldrà ajut d’altres admi-
nistracions per refer-la.

Despreniment de roca a Salgar

municipis

La Comunitat de Regants del Canal d’Urgell fa obres 
d’urgència al tram de canal que inclou el túnel de Mont-

clar per reparar filtracions. Costen 1,2 milions d’euros.

Reparen el túnel de Montclar

L ’Audiència de Lleida ha acollit aquest mes el judici 
als acusats de formar part d’una xarxa a la qual s’atri-

bueixen diversos robatoris, alguns en cases de Foradada.

A judici per robar a Foradada

E l restaurant La Solana de Foradada, de la mà de la 
iniciativa Noguera Cuina, va participar el 29 de no-

vembre en una trobada a Burdeus juntament amb altres 
quatre restaurants de la comarca, on van fer tallers mos-
trant la cuina i els productes de la zona. | Noguera Cuina 

Cuina de Foradada a Burdeus

El despreniment va tenir lloc el dissabte 10 de desembre al matí i no va causar danys personals
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V ilanova de Meià va celebrar la 
fira de la Perdiu el 13 de no-

vembre. Enguany l’autoritat convida-

da a la inauguració va ser el diputat 
d’ERC al Congrés Gabriel Rufián. 
Pel que fa al concurs de perdius ex-

posades a la fira, el jurat comptava 
amb el president  de la Federació de 
Caça de Lleida, Jaume Teixidó.

Fira de la Perdiu a Vilanova de Meià
El diputat d’ERC al Congrés Gabriel Rufián va ser l’autoritat convidada a la inauguració | M. Àngels López

Foradada serà un dels munici-
pis protagonistes de la propera 

temporada del programa de Tele-
visió de Catalunya El Foraster, de 
Quim Masferrer. L’equip del popular 
presentador va ser al municipi entre 
el 12 i el 15 de desembre. Un dels 
moments que va aixecar més ex-
pectació va ser quan va viatjar amb 
un grup d’alumnes del municipi a 
l’escola Els Planells d’Artesa amb el 
transport escolar.

L’equip de ‘El Foraster’ visita Foradada

La presència de Masferrer va despertar força curiositat | M. Àngels López
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la noguera
Anna M. Vilanova i Alentorn

LLISTA D’ESPERA PER UN PIS SOCIAL

Un centenar de sol·licitants esperen un pis de llo-
guer social a Balaguer mentre que, per altra ban-

da, es calcula que n’hi ha 310 de desocupats que són 
propietat d’entitats bancàries. La PAH (Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca) denuncia la falta de pressió 
de l’Ajuntament.

INVASIÓ DE VAQUES EN FINQUES

Dos municipis han patit aquest fet: a la Baronia, 
els pagesos denuncien que fa anys que un ramat 

d’uns 30 caps campa per les explotacions i el propietari 
no actua, i a Alberola, animals que pasturen a la zona 
pública de Tragó molesten una desena de veïns. 

MOR L’HISTORIADOR MANUEL GABRIEL

A finals de novembre va morir de càncer l’historia-
dor i professor de Ponts Manuel Gabriel. Ha estat 

un dels investigadors més fructífers de la localitat.

NOTÍCIES DEL CONSELL COMARCAL
Ajuts Leader: Fins al 16 de gener es poden sol·lici-
tar els ajuts pel 2017. Per a més informació us podeu 
adreçar al Consell Comarcal, al 973 448 933 (extensió 
3), o al correu leader@noguerasegrianord.cat. 
Conveni amb Aspid: L’any 2015 i el primer semestre 
del 2016 el servei d’integració laboral ha atès 39 per-
sones aturades que tenien acreditada alguna discapa-
citat.

100 ANYS DE FUTBOL A BALAGUER

Des del març se celebra el centenari del Club Fut-
bol Balaguer. Entre altres actes, fins al 26 de fe-

brer del hi ha una exposició al Museu Comarcal.

EL RANXO, PATRIMONI FESTIU CATALÀ

E l departament de Cultura ha inclòs el Ranxo de 
Ponts al catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, 

fet que contribuirà a la difusió de la festa.

Aquest és el comiat de la me-
va participació a La Palanca. 

Vaig començar a col·laborar-hi a 
principis del 2002. Durant aquests 
anys he après molt i per això ne-
cessito donar les gràcies.

Agraeixo al Sergi que m’obrís 
la porta de la revista quan li vaig 
comentar que m’agradava escriu-
re. Al Josep Maria, que durant molt 
temps va ser l’últim en abandonar 
la redacció en cada maquetació, 
li agraeixo tot el que m’explicava 
amb la seva ironia reservada.

Al Miquel li agraeixo l’intent 
que va fer per incloure una secció 
sobre col·leccionisme a la revista. 
També li agraeixo que em cedís 
tot el protagonisme en el premi 
que ens va atorgar el Consell Co-

marcal. Al Bartomeu li agraeixo 
que sempre tingués a punt una 
paraula amable.

Al Ramon li agraeixo la pacièn-
cia que va tenir amb mi, durant la 
temporada que m’havia de trucar 
cada mes per demanar-me la sec-
ció. I també per la quantitat de re-
flexions que vam compartir entre 
les quatre parets de la redacció.

La Noemí va estar-hi també 
durant un temps i ja sap que per 
mi sempre serà una persona molt 
especial. 

En els últims temps he tingut 
l’oportunitat de tenir contacte amb 
la Marta. És molt fàcil treballar 
amb ella i m’hi he entès perfecta-
ment.

A tots, dir-los que no oblidaré 

les estones viscudes davant l’or-
dinador, parlant de tot al mateix 
temps que fèiem créixer la revista. 

Pel que fa a persones exter-
nes, agraeixo a la Núria Datsira 
la informació sobre el Consell Co-
marcal i l’ajuda involuntària dels 
redactors del diari Segre de la 
comarca. Tots ells m’han aportat 
la major part de les notícies publi-
cades.

A tots els que heu llegit la 
secció durant aquests anys, us 
agraeixo que hàgiu aguantat els 
meus errors i espero que us hagi 
estat d’utilitat.

I parafrasejant el Brimero, 
col·laborador que recordo amb 
afecte: “per avui ja n’hi ha prou de 
les coses de l’Anna Maria”.

I	fins	aquí...
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E l Departament de Salut vol adver-
tir dels riscos del binge drinking, 

una pràctica observada en part de la 
població juvenil a Catalunya. Es tracta 
de la ingesta elevada de begudes al-
cohòliques -cinc o més en el cas dels 
homes, i quatre o més en el cas de 
les dones- en una mateixa ocasió de 
consum. En aquest sentit, un de cada 
quatre joves d’entre 14 i 18 anys de-
clara haver consumit alcohol d’aques-
ta manera almenys una vegada en els 
darrers 30 dies.

Els adults d’entre 30-64 anys són 
els que fan un major consum diari d’al-
cohol (18,3% homes i 6,1% dones). 
Però són els joves d’entre 15 i 29 an-
ys els qui presenten més borratxeres 
(21,5% homes i 12,1% dones) i binge 
drinking (27,6% homes i 19,3% do-
nes), especialment durant els caps de 
setmana. A més a més, aquesta pràc-
tica s’associa, entre els joves, a una 
major prevalença de consum d’altres 
drogues, com ara el cànnabis (34,1%) 

i la cocaïna (3,3%). En concret, l’any 
2015 el Sistema d’Emergències Mèdi-
ques (SEM) va atendre 1.867 urgèn-
cies per intoxicació d’alcohol en me-
nors. 
Un consum que provoca malalties

A l’Estat, l’alcohol ocupa el setè lloc 
entre els factors de risc per malaltia i 
lesions, per davant del colesterol i dels 
riscos laborals. Es calcula que 1 de 
cada 7 homes i 1 de cada 13 dones 
d’entre 15 i 64 anys mor de forma pre-
matura pel consum excessiu d’alcohol. 
Alcohol i danys a tercers

El 2015, un 11,8% dels conductors 
implicats en un accident de trànsit va 
donar positiu en el test d’alcohol, el 
percentatge més elevat des del 2007. 
Així mateix, en 1 de cada 3 accidents 
mortals el conductor estava sota els 
efectes de l’alcohol. 

Entre un 25% i un 50% de dones 
embarassades continuen consumint 
alcohol, fet que pot provocar un tras-
torn alcohòlic fetal.

El cost social anual del consum 
d’alcohol a la Unió Europea és de 
155.800 milions d’euros, l’1,3% del 
PIB. Són 300 euros per persona en 
costos directes en productivitat, sani-
tat, justícia i serveis socials, i poden 
arribar als 600 euros si s’inclouen els 
costos indirectes. 
Prevenció en tots els àmbits

En el marc del Pla d’actuació en 
prevenció sobre drogues 2012-2016 
s’han implementat més de 25 progra-
mes en diversos àmbits (salut, educa-
ció, oci, família, laboral,...). Destaquen 
“Beveu menys”, “Embaràs sense alco-
hol”, “A la feina, alcohol 0,0”, “elPep.in-
fo” i “laClara.info”, “projecte FITJOVE”,  
“Nits de Qualitat”, “Connecta amb els 
teus fills” i el programa “A primera Lí-
nia” que ens ha permès abordar els 
consums de més risc entre el col·lectiu 
de joves més vulnerables. 

En aquestes festes que ens aple-
guem al voltant de la taula, pensem a 
fer-ne un consum responsable. 

Els consums intensius d’alcohol

el cap informa
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teatre
E ls dies 18, 19 i 20 de novembre al 

Cubtural, el Grup de Teatre d’Ar-
tesa ens va oferir el poema dramàtic 
d’en Josep M. de Sagarra L’hostal de 
la Glòria.

La trama té lloc a Ripoll, en un 
hostal regentat per la Glòria (Ingrid 
Llobet), una dona de poble de 30 anys 
de fort caràcter i de molta empenta 
que tira el negoci endavant amb de-
terminació. És molt d’estar per la feina 
però també és generosa, estalviadora 
i molt comprensiva. Té una germana 
de 25 anys, la Roser (Núria Serradell), 
reservada i una mica malaltissa però 
molt sensual, que ha vingut del poble 
de pagès on vivia per estar al costat 
de la germana. I enmig de les dues hi 
ha l’Andreu (Josep Miró), marit de la 
Glòria i propietari de l’hostal, home de 
molt bona planta, fort i decidit per fora 
però feble i tastaolletes per dins, que 
sent una forta passió per la Roser.

També hi intervenen diversos per-
sonatges com la Gertrudis (Lidia Ro-
ca), minyona vella de l’hostal, i la se- 
nyora Flora (Carme Espasa), que 
posa el punt divertit a l’obra, ja que 
és una dona de 60 anys, ridícula i 
presumptuosa que està casada amb 
el senyor Ventós (Carles Cruzate), 
un perfecte personatge de comèdia.  
Mentre que el marit  se’n va amb una 
altra dona, la senyora Flora creu que 
tots els homes li van darrere, cosa 
que provoca situacions còmiques. 
Altres personatges secundaris ser-
veixen per posar el contrapunt, una 
mica còmic i una mica explicatiu, dels 
costums del poble.

També és important per la trama 
el jutge Forcadell (Joan Roca), home 

eixut i hipòcrita, que ja està de torna-
da de tot.

El tema, molt resumit, és que 
l’Andreu i la Roser estan enamorats 
i planegen fugir junts. La Glòria, que 
és molt decidida i gens tonta, ja se 
n’està adonant però no en té la se-
guretat. Mentrestant, arriba al poble 
el jutge Forcadell, que primer vol ser 
molt recte però acaba agradant-li la 
Glòria i li dóna facilitats en el nego-
ci (diguem que fa els ulls grossos en 
alguns aspectes legals) però vol co-
brar-s’ho en “espècies carnals”. Quan 
el marit s’adona de la situació i creu 
que la Glòria li correspon, es deses-
pera i veu que realment de qui està 
enamorat és de la seva dona. Per 
descomptat, queden junts i feliços.

Com a conclusió, la germana tor-
na al poble de pagès, i al jutge For-
cadell el fan fora del seu càrrec i del 
poble en haver-se produït diverses 
irregularitats i abusos.

El pes de l’obra recau en l’actua-
ció, superba, de les dues actrius i de 
l’actor que formen el triangle amorós. 
S’enfronten als poemes de Sagarra i 
els fan seus, i en escenes com l’en-
frontament entre la Glòria i l’Andreu o 
entre la Glòria i la Roser, la interpreta-
ció arriba a cotes altíssimes.

El Grup de Teatre d’Artesa ha am-
bientat aquesta obra en el Ripoll de 
la postguerra, amb un disseny esce-
nogràfic i de vestuari molt encertat. 
Completen el grup escènic Ignasi 
Gilabert (Santaló el falangista), Joel 
Rey (Rupit), Emma Estrada (Ange-
leta), Jaume Caballer (Torelló). Ha 
comptat amb la col·laboració especial 
d’Helga López, Lourdes Roca i Llum 
Llobet. La locució fou de Sílvia Car-
dona. L’obra ha estat esplèndidament 
dirigida a quatre mans per M. Dolors 
Palet i Sílvia Cardona. L’equip tècnic, 
des de la regidoria fins a l’escenogra-
fia, ha permès que els actors es con-
centressin en la interpretació amb la 
tranquil·litat que dóna el fet de saber 
que tota la resta està en molt bones 
mans. | Josep M. Espinal

L’hostal de   
la Glòria

A dalt, Glòria i Andreu i a baix, les dues 
actrius principals | Jordi Farré
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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
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escola els planells
La Fundació del FC Barcelona ha desenvolupat el 

programa Barçakids, dirigit a nens i nenes de 6 a 
12 anys, que pretén fomentar i consolidar el sistema de 
valors dels infants a través de l’esport i del joc.

Barçakids és gratuït i porta 5 anys oferint-se a les 
escoles de Catalunya. Durant els mesos de novembre 
i desembre d’aquest curs l’activitat s’ha dut a terme a 
Balaguer per als centres que hi hem volgut participar. 
En una jornada es treballa tota una unitat didàctica amb 
dos grups, que poden escollir entre 5 valors: esforç, res-
pecte, treball en equip, humilitat i ambició. Cada un d’ells 
inclou altres valors que hi estan relacionats.

Pel que fa a la nostra escola, els alumnes dels dos 
grups de 4t hi van participar el 2 de desembre i van es-
collir l’esforç (motivació, fortalesa, perseverança, fixació 
de fites, confiança), mentre que els alumnes de 5è i 6è 
hi van anar el 19 de desembre i van treballar la humilitat 
(bondat, agraïment, esforç, igualtat, honestedat).

Amb el següent text, escrit per un grup d’alumnes de 
4t, us presentem una petita mostra del treball fet: “Els 
valors es troben presents en nosaltres mateixos. Ens 
importen i ens fan ser com som. Tots tenim els nostres 
valors, que s’adquireixen a mesura que ens fem grans i 
els posem en pràctica quan prenem decisions”.

L’activitat ha resultat molt enriquidora. Moltes grà-
cies, Fundació FCB!

Valors a través de l’esport

Els dos grups d’alumnes de quart | foto: Escola Els Planells
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reflexionem
Mercè Nogués

Aquesta reflexió és personal, és 
teva. Aquestes preguntes cer-

quen la resposta des de dintre del 
teu cor. És una bona època per fer 
reflexió i neteja si cal, per deixar lloc 
a tot allò nou que s’espera per entrar 
dintre teu.

No has de cercar res ni ningú que 
sigui responsable de la teva felicitat, 
per tant no ha d’haver-hi resposta 
vinculada a res ni a ningú exterior a 
tu mateix/a. Imagina’t sol/a en una 
illa, pots ser feliç!

Com a un ésser únic i responsa-
ble de si mateix, respon a aquestes 

preguntes sincerament (la resposta 
només és per tu, així que siguis sin-
cer/a).

Quina és 
la teva il·lusió 
més gran?

Què és 
allò que més 
t’apassiona?

Quines co-
ses vols can-
viar en la teva 
vida?

Què és allò que et dóna més sa-
tisfacció i alegria?

Quin ha estat el regal més impor-
tant que t’ha fet la vida?

Què és allò que 
t’agrada de tu ma-
teix/a?

Com ets real-
ment? Intenta des-
criure’t el més since-
rament que puguis.

Com no t’agra-
daria ser?

Desitjo que pas-
seu unes molt bo-

nes festes i gaudiu plenament del 
regal de la vida! 

Reflexió i organització personal

És una bona 
època per fer 

neteja, si cal, per 
deixar lloc a allò 
nou que s’espera 
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per què diem...
Albert Vidal

Amb aquesta expressió es vol 
indicar que el dia comença a 

ser més llarg a partir d’aquestes da-
tes, la qual cosa avui no és certa, 
encara que en altre temps va ser-ho.

Ens expliquem: el dia que corres-
pon al solstici d’hivern és, efectiva-
ment, el més curt de l’any. Quan era 
vigent el calendari julià manat per Juli 
Cèsar, que va ser-ho des de l’any 46 
fins al 1582, en què el Papa Gregori 
XIII va engegar el calendari grego-
rià, tal dia era -i continua essent- el 
21 de desembre, festivitat de Sant 
Tomàs. La raó del canvi de calendari 
va ser que van adonar-se que el julià 
no tenia present el desfassament de 
5 hores, 30 minuts i 40 segons que 
tenia de més l’any meteorològic, de 
manera que poc a poc les estacions 
s’anaven movent fins que hagués 

arribat una època en que a l’agost 
faria fred i per Nadal, calor.

Per corregir l’error, Gregori XIII 
va fer publicar una butlla en la qual 
es manava que el calendari s’avan-
cés deu dies. Així, l’any 1582, del 
dia 4 d’octubre es va passar directa-
ment al 14, amb un buit de deu dies 
entremig. Al mateix temps es va mo-
dificar la data dels anys de traspàs, 
que els romans intercalaven entre el 
23 i el 24 de febrer, per l’actual 29 
de febrer. 

En els anys precedents al grego-
rià, Santa Llúcia se celebrava el 23 
de desembre i amb la reforma, el dia 
va moure’s del 23 al 13.

Però la dita no es va modificar i 
avui el “pas de puça” correspondria 
als sants Asciepi, Dagobert, Evarist, 
Fridibert o Saturní, entre d’altres, 

mentre que el “pas de pardal” seria 
el 4 de gener i, és clar, no seria el 
mateix. A la dita també s’hi solia afe-
gir “per Sant Esteve, un pas de lle-
bre” i “per Any Nou, un pas de bou”.

Pels més interessats en el tema, 
cal dir que els països majoritària-
ment ortodoxos no van acceptar 
l’autoritat del Papa i van continuar 
utilitzant el calendari julià fins entrat 
el segle XX. I encara avui, en els ofi-
cis religiosos de certes esglèsies or-
todoxes com les de Jerusalem, Rús-
sia, Bòsnia i Herzegovina, Sèrbia i 
Macedonia, se segueixen les dates 
julianes, de manera que no celebren 
l’entrada de l’any fins el 14 de gener, 
data que popularment s’anomena “el 
vell any nou”. Així, aquests països, 
poden celebrar l’arribada de l’any 
dues vegades.

... per Santa Llúcia, un pas de puça; per 
Nadal un pas de pardal?
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tema del mes

Durant tot el mes de desembre 
ja s’ha notat la proximitat del 

Nadal al municipi d’Artesa. Diverses 
entitats i equipaments han organit-
zat activitats relacionades de mane-
ra directa o indirecta amb aquestes 
festes, la majoria de caire familiar i 
solidari. Una de les més destacades 
va ser el festival per recaptar diners 

per la Marató de TV3 del dia 18, en-
guany dedicada a l’ictus i a les le-
sions medul·lars traumàtiques, orga-
nitzat com cada any pel Gimnàs Altis 
i amb participació de tots els grups 
que l’integren.

El festival, titulat El musical d’en 
Gernónimo Stilton, va constar d’una 
vintena d’actuacions de tots els 

usuaris del gimnàs, des dels més 
petits fins als membres de Gym-or. 
Els assistents van gaudir de demos-
tracions de dansa, Zumba, ball, Hip-
hop, acrobàcies i Taekwondo. 

L’entrada era gratuïta i es reco-
llien donatius destinats íntegrament 
a la Marató. A més a més, a la mit-
ja part, les vendes del bar també es 

La solidaritat ens diu que és Nadal
Actuació final de tots els participants a l’espectacle amb la ‘flashmob’ titulada ‘Feel the magic in the air’ | Marta Serret

Com cada any, el Gimnàs Altis va oferir un programa variat amb participació de tots els seus components | M. S.
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van dedicar a la mateixa finalitat so-
lidària. Es van recaptar 1.875 euros. 

També en relació amb la Marató, 
la Biblioteca Municipal va acollir una 
xerrada divulgativa el 30 de novem-
bre a càrrec de la doctora M. José 
Diañez sobre la prevenció, símpto-
mes i detenció d’ictus.

El dia 18, els actes relacionats 
amb la Marató van coincidir i com-

partir espai amb el Mercat de Nadal 
al carrer de l’Associació de Comerç 
i Serveis d’Artesa, que va tenir lloc 
durant tot el matí a la carretera.

TALLERS I CONCERT

Com a acte previ al Nadal també 
destaca el taller infantil del 7 de de- 
sembre la biblioteca, amb la col·la-
boració de nenes voluntàries de 1r 

d’ESO, en què es podia escollir en-
tre fer un portallapis d’un Pare Noel 
a partir d’una botella d’aigua o bé 
una bola per l’arbre de Nadal. 

En l’àmbit musical, el dia 11 de 
desembre va tenir el concert Nadal 
Barroc, a càrrec de l’Orquestra Bar- 
roca de Barcelona, i dia 17, el con-
cert de Nadal de l’Escola Municipal 
de Música.

tema del mes #temadelmes

E l CUDOS va pujar el pessebre a Sant Mamet el 
dia 18 de desembre i, com cada any, va reco-

llir els donatius voluntaris en benefici de la Marató 
de TV3. Enguany hi van participar una norantena de 
persones i es van recaptar 440 euros. Es podia pu-
jar caminant, corrent, en bicicleta o en qualsevol altre 
mitjà, i l’organització oferia un esmorzar.

E l 10 de desembre els Amics de la Moto d’Arte-
sa de Segre van organitzar un esmorzar solidari 

amb la Marató al circuit de la Torre de l’Àliga. Van 
congregar unes 50 persones amb una vintena de mo-
tos, que van gaudir d’un bon esmorzar i van recaptar 
475 euros. Després, els “moteros” van poder rodar 
pel circuit, malgrat el fred i la boira.  

Altres actes per donar suport a ‘la Marató de TV3’

El mercat al carrer del dia 18 i els tallers de Nadal de la Biblioteca, més actes previs a les festes | Altis / Biblioteca
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E l dissabte 26 de novembre va-
rem celebrar el nostre 65 aniver-

sari! Com una gran família, junts ho 
vam celebrar. Va ser un dia de festa 
que tots vam disfrutar. Ruta gastronò-
mica, regalets, llargues xerrameques 
i al final un bon dinar. I per molts anys 
puguem conservar una bona amistat. 
I ara... per la pròxima. Bones festes, 
salut i pau a tots plegats.

vida social
1951/2016

Les persones del municipi d’Arte-
sa de Segre i comarca que vam 

néixer l’any 1986 hem celebrat que 
enguany hem fet 30 anys.

La generació del 1986 ens vam 
retrobar en un sopar el dissabte, 19 
de novembre.

Feliços 30!

Generació 
del 1986
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les entitats
L ’Alba Castellví es presenta a si 

mateixa com a mare, sociòloga, 
educadora i mediadora. És tam-
bé mestra i una professional amb 
una gran trajectòria en el camp de 
la mediació i de la gestió dialogada 
de conflictes, especialment en con-
flictes veïnals, familiars i dins de 
l’entorn escolar. Aquesta dilatada i 
àmplia experiència professional li 
permet oferir una mirada molt com-
pleta a l’entorn del nen i de la família. 

Castellví és també l’autora del lli-
bre Educar sense cridar. Acompan-
yant els fills d’entre quatre i dotze 
anys en el camí cap a l’autonomia 

(Angle Editorial, 2016).
Des de l’AMPA de l’Escola us 

volem convidar a una xerrada on 
es posaran en comú estratègies i 
instruments per tal que els pares i 
mares puguin educar amb sereni-
tat i coherència quan es produeixen 
determinades situacions-repte en la 
vida quotidiana: quan els nens no 
col·laboren, quan se’ls ha de repetir 
les coses moltes vegades, quan no 
assumeixen les seves responsabili-
tats. La ponent tractarà temes com 
la tranquil·litat dels adults, els ins-
truments per una comunicació ade-
quada, els límits... En fi, no us volem 

avançar gaire més... Ens ha semblat 
un tema molt interessant per a totes 
les famílies i us convidem a tots a 
participar-hi activament! 

Serà el dilluns 16 de gener a les 
20h a la Sala Polivalent de l’Escola. 
Destaquem que és un acte obert a 
tothom. 

A més, us recordem que l’AMPA 
de l’Escola serà present al Parc de 
Nadal amb tallers, manualitats i ac-
tivitats d’allò més divertides per als 
nostres nens i nenes. 

Us hi esperem a tots i us desit-
gem unes Bones Festes!!!

Educar sense cridar

Amb una mica de retard en re-
lació a anys anteriors, el 27 de 

novembre vam celebrar la Festa de 
la Sardana, que ja podem conside-
rar una tradició del nostre poble o, 
si més no, de totes les persones 
que compartim un mateix sentiment 
envers les nostres tradicions i, en 
aquest cas, especialment per la sar-
dana, ja siguin socis de l’associació 
o els molts simpatitzants amb què 
comptem.

Després d’un bon dinar a l’Hostal 
Muntanya i d’una agradable sobre-
taula, el Cubtural es va omplir com 
mai d’una gran gernació, tant de gent 
del poble com de la comarca i altres 
indrets, per disfrutar de l’actuació de 
la Cobla Tàrrega, que ens va oferir 
en primer lloc un petit concert seguit 
de la ballada de sardanes.

També volem assabentar tothom 
que, com altres anys, tots els diven-
dres a les 10 del vespre el local que 
té l’associació al Centre d’Entitats 
les Monges està obert a tots els 
que vulguin aprendre a ballar, per-
feccionar 
o comptar 
les sarda-
nes. 

                                                                     

La Festa de  
la Sardana

La ballada de sardanes amb la Cobla Tàrrega va omplir el Cubtural

Les fulles seques
Oidà! Quin goig! Fem la rodona,
sardanejant de dia i nit,
les mans juntant homes i dones,
els ulls clavats en l’infinit.

E. Morera i À. Guimerà
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les entitats
E l Club d’Escacs d’Artesa de 

Segre, fundat originàriament el 
1967, reprèn activitat per esdeve-
nir una entitat esportiva en plenes 
funcions. Arran de l’extraescolar 
d’escacs a l’Escola Els Planells, 
promoguda per l’AMPA i l’Acadèmia 
ADEJO, del mestre internacional llei-
datà, Josep Oms, sembla que l’afició 
als escacs està emergint amb força 
a Artesa, així que els petits amb ap-
titud i ganes que volen perfeccionar 
el nivell i els més grans que no tenen 
l’oportunitat de continuar amb l’ex-
traescolar de primària, poden trobar 
al club un espai per aprendre, practi-
car i gaudir d’aquesta afició.

Per tant, un petit grup de pares 
i mares hem agafat amb molt orgull 
les regnes per reactivar el mític club 
d’escacs del poble, Unió Escacs 
Artesa de Segre, amb una antigui-
tat de 48 anys. Dels petits que han 
començat les primeres classes, n’hi 
ha que són els néts d’alguns dels 
fundadors i amb molta il·lusió tots 
plegats pretenem tornar a donar un 
renom al que ja va ser un gran club.

L’ajuntament ens ha concedit una 
sala al Centre d’Entitats Les Monges 
i ens està facilitant la tasca de tirar 

endavant una fantàstica activitat cul-
tural al servei de grans i petits.

Ja han arrencat les classes els 
dimecres a la tarda, amb una de- 
sena d’infants, sota la tutela del pro-
fessor Jordi Ferrer, un crac dels es-
cacs a la província i amb molta ex-
periència en la docència d’aquesta 
disciplina. Així doncs, ben acompa- 
nyats en aquests primers passos so-
ta la guia de grans com Josep Oms i 
Jordi Ferrer, a poc a poc volem anar 
creixent, per ser més autònoms i tor-
nar al club d’Artesa l’esplendor que 
es mereix.

Recordem alguns dels múltiples 
beneficis dels escacs, reconeguts 
com un esport apte per a tothom, 

sense discriminació de sexe ni 
edat: és una eina intel·lectual, lú-
dica, social, millora la resolució de 
problemes, la presa de decisions, 
el pensament crític, la memòria, la 
concentració, la paciència i la perse-
verança.

Animem els alumnes de secun-
dària a apuntar-se els dimecres i di-
jous de 15.30 a 17h, i qualsevol per-
sona del poble a venir a informar-se 
al tercer pis de la sala del Centre 
d’Entitats els dimecres i dijous d’11 
a 12h, on hi trobareu el professor. 
També es poden fer consultes al 
correu electrònic escacsartesadese-
gre@gmail.com i al Facebook. | Pa-
res i mares del Club d’Escacs

Reneix el club Unió Escacs d’Artesa

El club ja té en marxa classes els dimecres a la tarda | foto: Club d’Escacs

E l 9 d’octubre les puntaires d’Arte-
sa vam portar el nom de la ciutat, 

que lluïm al nostre banderí, per altres 
terres. Aquesta vegada va ser a Sa-
ragossa, on vam gaudir d’una gran 
trobada de “bolilleras”. Hi havia pun-
taires de diverses comunitats autò-
nomes (Navarra, la Rioja, País Basc, 
Castella, València,...). Mentre no-
saltres gaudíem de la trobada, els 

acompanyants visitaven la ciutat en 
plenes festes del Pilar. Després vam 
anar a dinar a un restaurant típic ara-
gonès i a la tarda vam visitar la Pilari-
ca, que portava un manto de punta al 
coixí fet per les “bolilleras” de la ciu-
tat. També s’hi va celebrar una missa 
per les puntaires. Aquest any s’han 
acabat les trobades, que esperem 
reprendre a la primavera.

Trobada de puntaires a Saragossa

Les puntaires van visitar la Pilarica
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in memoriam
El dimecres 7 de desembre, de ma-
tinada i als 86 anys, va morir en Vi-
cent Roca i Mianes, el Vicentet de 
Ca la Petit. 

Soci fundador del Club en el llun-
yà 1956, va morir essent el seu pre-
sident. Delicat de salut des de feia 
uns anys, l’últim acte que va presi-
dir va ser la Gala Benèfica en favor 
de Càrites el 27 d’abril de 2013. 

Durant aquests 60 anys de mili-
tància cultural va empènyer sempre 
en la mateixa direcció, la de “fer 
país”. Així, des del Club es dota la 
ciutat d’Artesa del que un conseller 
de la Generalitat anomena “biblio-
teca popular”, durant molts anys un 
dels focus més potents d’activitat 
cultural de les terres de Lleida (con-
ferències d’autors consagrats, reci-
tals de cantautors com Raimon...). 
En el seu període d’alcalde va llui-
tar, fins a aconseguir-ho, per una 

biblioteca publica oberta a tothom, 
biblioteca que avui dia és un orgu-
ll, magnífic escenari i motor per la 
cultura.

Fer país passava per engegar el 
Museu del Montsec, o les revistes 
La Palanca i Lectures.

Fer país passava per ser mem-
bre de nombroses associacions i 
grups (des de Càritas a Amics de la 
Sagrada Família), organitzar col·lo-
quis, exposicions, recitals...

Aquest “fer país” que sembla que 
no té atractiu entre les noves ge-
neracions i que a Artesa i comarca 
ha donat persones que, amb nom 
i cognoms, han tirat endavant em-
preses i negocis però també restau-
rat esglésies, creat museus i asso-
ciacions, conservat tradicions...

El membres de club acompan-
yem la seva família i amics en el 
dol, que també és nostre, en espe-

cial a la seva filla Lidia casada amb 
Jaume, els néts Andreu i Rosa i la 
germana Lourdes.

El Club de Lectures està de dol. 
Ha mort el seu president Vicent Ro-
ca i Mianes. 

En pau descansi.

| Junta del Club de Lectures   
Artesenc

El Club de Lectures al seu president
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Estava cercant unes dades al 
meu darrer títol La Guerra Civil al 
Montsec, sona un clic, ha arribat 
un correu, l’obro. Males notícies. 
Han enterrat Vicent Roca Mianes, 
és el dia de la Immaculada. Ave 
Maria Puríssima, una salutació en 
desús, de vegades l’usava a l’ac-
cedir a ca la Petit i el Vicent des 
de dintre responia “sens pecat fou 
concebuda”. Era molt de missa i 
la botiga, tot un santuari de gas-
tronòmades. 

Torno al llibre, les seves apor-
tacions van ser moltes i valuoses: 
el seu pare Vicent Roca Cruells, 
alliberat del camp de concentra-
ció francès per Matilde Forn, re-
gent d’una casa de tolerància a 
Montpellier i patrocinadora d’una 
imatge nova de la Verge de l’As-
sumpció, l’oncle Casimiro Mianes 
Olives, el que portà el comerç més 
anys, cuiner del tinent coronel 
Francisco Galán quan l’XIè Cos 
d’Exèrcit de la República ubicà 
l’Estat Major a la Fàbrica del Pont. 

El Vicent se n’ha anat amb els 
deures fets i sense deure res a 
ningú, en tot cas tots en som deu-
tors per aquelles saboroses ama-
nidetes presidides per un peronet 
o aquells sandvitxos d’embotit o 
sardines fregides amb llengüets 
del forn pujant les escales a mà 
dreta. I les tertúlies... esporàdi-
ques o habituals, un gaudi afegit, 
com el vaset de ratafia, de nous 

o de codony, d’elaboració pròpia i 
segell personal que s’ha endut a 
la tomba. 

Havia estranyat que fóssim tan 
amics i alhora tan distants ideolò-

gicament parlant però, com es 
pot llegir en una rajoleta d’aque-
lles penjades als bots de la boti-
ga entre una encaixada de mans, 
“l’amistat és cosa sagrada”. La 
nostra s’havia forjat amb el pas del 
temps i temes com la guerra, la 
postguerra, l’estraperlo, encara es 
pot llegir on line l’interessant tre-
ball de Núria Pijuan que pivota so-
bre aquell mercat negre a Artesa. 
I venia de lluny, el meu sogre, el 
Pito de cal Taxt de Vilanova, quan 
va fer el correu entre 1944 i 1950 
esmorzava a casa seva. 

Rellegeixo La Palanca del març 
de 2013, apareix un Vicent radiant 
i satisfet enmig d’aquell somni fet 

realitat a Bisbe Bernaus transcor- 
reguts vint anys des que va tan-
car el local de la Carretera d’Agra-
munt. 

Havíem fet moltes excursions 
amb l’Àngel d’Alòs, el Peret de 
la merceria, el Gavino de Cuen-
ca, Canes “el Rellotger”, Josep 
Lladonosa, l’historiador... tots són 
morts. Si he conegut algú que 
ha fet bona fins a l’hora suprema 
la dita “val més aprendre de vell 
que morir tonto” ha estat el Vicent, 
sempre volia saber més, dels paï-
sos nostrats, veïns i d’arreu, dels 
nostres costums, de l’art, dels 
nostres avantpassats, un cop fins i 
tot vam anar a buscar dinosaures!  

De la seva mà vaig ser dels 
primers en obrir La Palanca l’any 
1981, cada vegada que visito la 
Fira de Sant Bartomeu recordo 
que es recuperà per iniciativa seva 
quan va ser el primer alcalde de la 
democràcia. Resultaria un panegí-
ric si acabés aquí i no seria del seu 
grat perquè havia estat de l’Espa- 
nyol, mal menor, i admirador de 
Franco, fins al punt de ser reduït 
per aquells guàrdies de boina ver-
mella quan intentà acaronar la mà 
del masover del Pardo quan va 
passar per Artesa. 

No obstant això, estic con-
vençut que dorm el somni dels 
justos i en pau descansa.

| Ferran Sánchez Agustí

Vicent Roca, in memoriam

Des de La Palanca donem el 
nostre més sentit condol a la fa-
mília de Vicent Roca, traspassat 
recentment. Era artesenc de so-

ca-rel, va ser el primer alcalde 
de la democràcia i impulsor i bon 
col·laborador d’iniciatives cultu-
rals i associatives del municipi 

d’Artesa, entre elles aquesta re-
vista. 

Vicent Roca i Mianes
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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

Els nois de zinc. Svetlana Aleksiévitx. 
Raig verd 
Llibre publicat el 1991 amb gran im-
pacte. L’autora fou denunciada per 
difamació i per “embrutar l’honor dels 
soldats” russos, que desemmascara 
com a assassins, torturadors i viola-
dors. El títol prové dels soldats que 
moriren en la invasió a l’Afganistan i 
tornaren a Rússia en taüts de zinc.

Brúixola (Premi Goncourt 2015). 
Mathias Enard. Empúries
Història hipnòtica, erudita, poètica i 
defensora d’un Orient ple d’encants. 
Franz Ritter, musicòleg vienès que 
pateix una malaltia degenerativa, re-
memora l’amor de la seva vida, Sarah,  
acompanyat per l’opi.

La llegenda de la muntanya de 
foc. Sarah Lark. Ediciones B
L’aclamada autora de Al país del núvol 
blanc torna amb la saga familiar am-
bientada a Nova Zelanda. Otaki, Illa 
Nord, 1880. Aroha creix feliç a l’escola 
que dirigeix la seva mare, però la seva 
existència canvia quan és víctima d’un 
accident de tren.

Falcó. Arturo Pérez-Reverte. Alfaguara
Un dels personatges més fascinants 
des del Capitán Alatriste: Lorenzo Fal-
có, un espia sense escrúpols, excon-
trabandista d’armes i agent secret que 
es mou amb extrema habilitat a l’Euro-
pa dels anys 30 i 40 del segle XX.

CONEIXEMENT ADULTS

Cultiva tu memesfera: somos lo 
que nos rodea. Sergio Parra. Arcopress

Francisco y el nuevo Vaticano. 
Dave Yoder. National geographic

Nascudes per al plaer; Com gau-
dir del sexe sense demanar dis-
culpes. Mireia Darder. Comanegra

Los misterios del sistema inmu-
nitario; Cómo proteger nuestro 
cuerpo. Diversos autors. European Fede-
ration of Immunological Societies

Els trastorns de la conducta ali-
mentària. Marga Serra. UOC

Marques que marquen: la curio-
sa història de les marques més 
conegudes. Ramon Solsona. Pòrtic

Pep Guardiola: la metamorfosi. 
Martí Perearnau. Córner

COL·LECCIÓ LOCAL

Los cantadors: cants religiosos 
de la tradició oral de les Garri-
gues, el Segrià, la Noguera, el 
Pla d’Urgell i l’Urgell. Amàlia Atmet-
lló. Rafael Dalmau

Memòria de la felicitat perduda: 
Matxicot i amics retobats. Matxi-
cot. Fonoll

INFANTIL I JUVENIL

L’herència del vell pirata. Llorenç 
Capdevila. Cruïlla

Cartas de amor a los muertos. 
Ana Dellaira. Nocturna

First love. James Patterson. Fanbooks

Harry Potter i el llegat maleït (I i 
II). Jack Thorne. Empúries

Aprenc les hores amb el petit 
llobet. Orianne Lallemand. Brúixola

Romeu i Julieta: El primer llibre 
de nombres. Jennifer Adams. Coco 
Books

¿Dónde está Wally?. Martin Hand-
ford. Ediciones B

No ho llencis!. Petra Postert. Símbol

Les ulleres de l’àvia. Roser Atmetlla. 
Ed. Cruïlla.

Misteri a Moltmort. Elisenda Roca. 
Ed. Cruïlla.

NOVETATS DE 
DESEMBRE • L’Hora del Conte - L’egoisme ge-

gant. Espectacle de la compan-
yia Pengim Penjam inspirat en 
el conte d’Oscar Wilde El gegant 
egoista  
4 de gener, 17.30 h

• Xerrada amb Anna Aguiló, presi-
denta de la Fundació Josep Pla 
Amb motiu del 50 aniversari 
de la publicació del dietari El 
quadern gris, la presidenta de la 
fundació ens ajudarà a conèixer 
a fons la que es considera l’obra 
mestra de Pla i una de les obres 
autobiogràfiques més importants 
de la literatura catalana 
27 de gener, 19.00 h

• Exposició ‘Cançons de pandero’ 
Les cançons a càrrec de dones 
molt presents a finals del segle 
XIX i principis del XX. Han deixat 
un record intens a les comar-
ques que van, aproximadament, 
del Priorat a la Noguera.  
Del 3 de gener al 10 de març

• Premi Narrativa Breu  
Presentació d’obres del 16 de 
gener fins al 17 de març

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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esports

E l CENG Artesa va presentar els 
seus 15 equips de bàsquet per 

a la temporada 2016/17, en un acte 
que es va celebrar el 27 de novem-
bre al pavelló poliesportiu municipal.

MÀQUINA DE TIR

Enguany es va mostrar als as-
sistents una màquina de tir que ha 
estat adquirida recentment pel club, 
amb l’ajuda de l’Ajuntament d’Artesa 

i de la Diputació de Lleida. Aquesta 
màquina de tir ve dels Estats Units i 
suposa una inversió important, enca-
minada a millorar el tir dels basquet-
bolistes locals. És un aparell que po-
quíssims clubs del país tenen i que 
ha de donar un toc de qualitat.

L’acte comptà amb els parlaments 
d’Enric Ros, president del CENG, 
Marc Galceran, director tècnic, Min-
go Sabanés, alcalde d’Artesa, i Eloi 

Bergós, diputat provincial, que posa-
ren èmfasi en els valors positius que 
la pràctica d’un esport col·lectiu com 
el bàsquet suposa per als més joves.

Durant la presentació s’enregistrà 
un “mannequin challenge”, on parti-
ciparen tant jugadors, com directius i 
públic, el qual ja es pot visionar a les 
xarxes socials.

Es finalitzà amb les fotos dels 
equips i un refrigeri ofert pel club.

El CENG presenta els seus equips
A dalt, el cos tècnic amb la nova màquina de tir i diversos moments de la presentació. A baix, tots els equips | M. À. López
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CENG P3, entrenat per Noemí Aumedes i 
M. Àngels Morera

Babies CENG Bar Manel, entrenat per 
Laia Valero i Aïda López

Escola CENG la Plaça, entrenat per D. Gal-
ceran, A. Estany, M. Morros i J. Cusola

Premini masc. CENG Essència, entrenat per 
Jordi Regué, Jordi Maluquer i Quim Hervàs

Premini femení CENG Independent Soft, 
entrenat per P. Solans, N. Palacios i J. Cases

Mini femení vermell CENG Fisart, entrenat 
per Oscar Alocen, Arnau Buñol i Izan Fdez

Mini femení blanc CENG Autoxami, entrenat 
per Oscar Alocen, Arnau Buñol i Izan Fdez

Mini masculí CENG Ràdio Mateu, entrenat 
per Oscar Alocen, Arnau Buñol i Izan Fdez

Preinfantil femení CENG Mudances Sur, 
entrenat per Gerard Font i Enric Ros

Preinfantil masculí CENG Mobles Jesús, 
entrenat per Marc Serentill

Infantil femení CENG Watershop, entrenat 
per David Galceran i Pere Jubete

Junior masculí CENG Mobles Llobet, 
entrenat per Gerard Font

Sènior femení CENG Pub Lip’s, entrenat per 
Aureli Hervàs

Sènior masculí CENG Segrevest, entrenat 
per Joan Ramon Estrada i David Serra

Veterans masculí CENG La Llosa de 
Cubells, entrenat per Xavier Hervàs
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esports

M ’aixeco del llit, agafo alguna co-
sa per esmorzar i obro l’ordina-

dor. Necessito escriure i deixar cons-
tància del sentiment que m’envaeix. 
Fa dies que el tinc i necessito plas-
mar-lo. Mentre espero que el proce-
diment electrònic acabi, vaig menjant. 
Un cop finalitza, la pantalla em mostra 
la fotografia d’unes muntanyes que, al 
traspassar la retina en forma d’imatge, 
m’arriba al cervell en forma de senti-
ment. No hi ha dubte, estic nostàlgic i, 
a la vegada, entusiasmat. Fa dies que 
al sortir a la muntanya tinc sentiments 
que no acabo de comprendre. Procu-
ro esbrinar què són un cop sorgeixen, 
però no n’acabo de treure l’entrellat. 
Després, un cop a casa, hi segueixo 
donant tombs. L’únic que n’obtinc, com 
a resposta general, és això: nostàlgia 
i alegria. Nostàlgia, perquè quan estic 
en unes muntanyes, trobo a faltar-ne 
unes altres. Trobo a faltar moments i 
records viscuts en aquelles, instants 
màgics que perduren en la meva ment 
i en el meu interior. A la vegada, però, 
sento alegria de poder-les estar trepi-
tjant, de, en aquell moment, estar als 
pendents, valls i rocs que em propor-
ciona la muntanya on camino o corro.

Llavors torno en si, al món real. La 
imatge que m’ha proporcionat tot això 
torna a cobrar sentit, amb les seves 
formes i colors. M’havia abstret de 
tot. Obro un arxiu excel i començo a 
fer números. Abans, però, em dic a mi 
mateix: “Ivan, aquí hi tindràs una esto-
na de feina”.

Els números em diuen: aquest any, 
fins al 8 de desembre, has fet 39 cims. 
L’alçada mitjana és de 2.342 metres, 
has acumulat uns 20.000 metres de 
desnivell positiu en totes les sortides 
i, per últim, les diferents zones on els 

has pujat, sumen un total de 9. Tots 
aquests números està bé tenir-los, són 
una referència, una memòria quantita-
tiva respecte d’altres anys o períodes 
determinats. Però aquestes dades a 
una persona poden semblar-li molt i a 
una altra, molt poc. A alguns pot sem-
blar-los una tonteria i a d’altres, un 
element bàsic per tenir un registre vital 
pel dia de demà. 

Però en el fons, tan sols seran 
això, números. Amb el temps, tot i que 
ara amb les noves tecnologies puguin 
tenir més durada i, fins i tot, rellevàn-
cia, s’acaben esfumant. Si més no, 
s’esfuma la importància del número en 
si. El que en queda és el record que, 
en el seu moment, va suposar aquell 
cim número “x” de l’any “y”.

Els números estan bé si els neces-
sitem en algun moment donat. Ens 
poden aportar informació a l’instant o 
ofereixen alguna dada que més en-
davant ens pot ser útil i, fins i tot, per 
algun tipus de repte (com el d’acabar 
l’any amb mig centenar d’ells). Però, 
de nou, això anirà perdent la importàn-
cia que s’obté en aconseguir un record 
permanent. Reconec que jo mateix 
faig ús dels números en muntanya i en 
altres aspectes de la vida, però en el 
fons, ella mateixa m’ha ensenyat que, 
tot i que està bé prestar-hi atenció, el 
més important és el moment viscut, el 
record que en guarda el nostre cervell, 
el com, amb els 
anys, ens provo-
ca aquella nos-
tàlgia alegre. 

Així, d’aques-
ta manera, pre-
fereixo el record 
i instant en què 
vam aconseguir 
arribar al cim de 
l’Encantat Gran, 
per una via d’es-

calada de V grau de 70 metres i sense 
encordatge, és a dir, en estil lliure, on 
en la meitat de la via, una petita creu 
ens informava que, anteriorment a no-
saltres, un altre escalador, amb el ma-
teix desig que el nostre, havia mort en 
l’intent, moment en què el cap i el cor 
tenen una intensa batalla que dura uns 
segons on, finalment, guanya el que 
bombeja i segueixes endavant, doncs, 
seria de covards i un insult envers 
aquell heroi el no fer-ho, fins als 2.748 
metres que formen el cim d’aquest 
meravellós gegant de dos puntes.

Prefereixo aquesta experiència a 
cinquanta cims sense importància. 
Prefereixo un record a cinquanta mil 
dades que a la llarga es poden perdre. 
Per últim, prefereixo compartir una ex-
periència amb milers d’alpinistes que 
compartir, jo sol, un miler de números.  
| Ivan Balagueró Masanés

Números

Ascenció als Encantats

Guies del Parc Nacional d’Aigüestortes al peu dels Vidals

esports
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Josep Maria Mañé, natural de 
Vilanova de Meià, casat a Mont-

gai i veí de Sant Feliu de Llobregat, 
és el nou president de la Federació 
Catalana de Motociclisme en subs-
titució de Josep Abad, que va dimi-
tir. La Junta Directiva va nomenar-lo 
president el 15 de novembre segons 
estableixen els estatuts de la fede-
ració, ja que fins llavors Mañé, de 

56 anys, era vicepresident. Mañé ha 
tingut sempre un estret lligam amb 
el motociclisme, on es va iniciar en 
amb l’enduro i va assolir un subcam-
pionat de Catalunya el 1982. També 
va ser cap de cronometratge del Cir-
cuit de Barcelona-Catalunya i col·la-
borador habitual de la federació. A 
més, forma part de la junta directiva 
del Moto Club Segre des de 1983.

Josep M. Mañé, de Vilanova, presideix la FCM

Finalitza el torneig de pàdel de tardor
E l 15 de novembre va finalitzar el 

Torneig de Pàdel de Tardor, que 
s’havia disputat des del 15 d’octubre. 
En aquesta edició, els guanyadors 

de la categoria de nivell avançat van 
ser Marc París i Adrià, i els subcam-
pions van ser Marc Galceran i Joan 
Ramon Castellà. En la categoria de 

nivell mitjà, el títol de campions va 
ser per Josep Coma i Marc Roig, 
mentre que els subcampions van ser 
Jordi Marcó i Jordi Roca. 

A l’esquerra, foto dels campions i sotscampions del nivell avançat i a la dreta, dels del nivell mitjà | David Galceran
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Torneig de ‘babies’ a l’EFA
L ’Escola de Futbol d’Artesa de 

Segre (EFA) va organitzar una 
trobada de babies el 26 de no-
vembre, en què van participar nou 
equips, dels quals dos eren de l’EFA 

i la resta provenien d’altres punts de 
la plana de Lleida, com ara Tàrrega, 
Ivars, Lleida, Linyola, Balaguer, Cer-
vera o Mollerussa. El torneig es va 
organitzar en dos grups i els partits 

eren d’una part, que durava 15 mi-
nuts al grup 1 i 12 minuts al grup 2. 

Cal destacar la col·laboració de 
les persones del club que van ofe-
rir-se per fer d’àrbitres.

El torneig es va celebrar al Camp d’Esports | EFA

esports
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Tot i que l’esdeveniment no que-
da reflectit en la portada, en la 

revista d’aquest mes destaca el 10è 
aniversari del naixement de La Pa-
lanca.

PORTADA. La magnífica nadala 
que obre la revista és un dibuix fet a 
ploma per Gemma Mirmí i Clua, filla 
d’Artesa.

EDITORIAL. La secció recorda 
que feia 10 anys que havia nascut 
La Palanca sota el títol “Mirem tots 
en una mateixa direcció, fem poble”. 
L’essencial, que no és molt encorat-
jador, el trobem en aquest fragment: 
“Hi ha hagut 4 ajuntaments i 3 alcal-
des, unes Normes Subsidiàries, una 
gran riuada, una millora notable de 
la xarxa de carreteres, noves edifi-
cacions, nous llocs de treball, un po-
liesportiu, etc. Però si volem ser sin-
cers, hem de reconèixer que fa 10 
anys el poble no acabava d’arrencar 
i ara tampoc.”

ESPORTS. En l’article Marato-
nians del CENG a Nova York, un 
dels participants ens explica aquesta 
experiència de córrer en una de les 
maratons més populars del planeta, 
que esperaven poder fer realitat des 
de feia tres anys. És l’Antoni Co-
lom Ariet, que hi va anar juntament 
amb el Josep Puigpinós (ambdós 
del CENG) i el Francesc Jové (del 
Club Fondista de Ponts). Van arribar 
tots en poc més de tres hores i en un 
marge de menys d’un minut. L’Anto-
ni, el primer dels tres, va arribar en la 
posició 1.261 (hi participaven gaire-
bé 30.000 corredors). Reproduïm la 
foto dels dos artesencs.

NADAL. El conte L’arbre de Na-

dal, signat per R. de Rondalla, ens 
convida a reflexionar sobre el verita-
ble esperit del Nadal.

Continuant amb la secció, amb 
el títol Artesa viu el Nadal, la revis-
ta ens ofereix la programació d’ac-
tivitats d’aquestes festes. A més de 
les tradicionals, com el Concurs de 
Pessebres, el Concert de Nadal i la 
Cavalcada de Reis, hi trobem un al-
tre concert, un espectacle de màgia, 
representacions teatrals, un espec-
tacle de titelles... Crec que va ser el 
primer intent de presentar una oferta 
lúdica i cultural més diversificada i 
completa per aquestes dates. Pos-
teriorment s’hi afegiria el Parc de 
Nadal.

OPINIÓ. Sícoris ens mostra la 
seua preocupació pel fenomen del 
neonazisme en l’article Els caps 
pelats i rebrot de l’arbre del mal, on 

recorda especialment el terrible Ho-
locaust.

10è ANIVERSARI. La revista de-
dica les pàgines centrals a parlar del 
seu 10è aniversari. En una primera 
part recorda les persones que van 
començar. Era una època amb una 
democràcia molt jove, en què “la 
gent tenia ganes de passar a l’ac-
ció”. Tot seguit publica les opinions 
i els bons desitjos d’alguns col·labo-
radors i de l’alcalde Campabadal.

EXCURSIONISME. Joan Ara-
nés i Clua ens ofereix novament 
una acurada descripció d’una de les 
seues excursions en l’article Pedale-
jant per la graonada del Montsec de 
Rúbies. En aquesta ocasió es tracta 
d’un recorregut en bicicleta de mun-
tanya d’uns 22 km i 800 m de des-
nivell per la vessant sud d’aquesta 
part del Montsec, amb punt de sorti-

fa 25 anys
Desembre 
de 1991
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

da i d’arribada a la Font de la Figue-
ra, havent arribat al nucli abandonat 
de Rúbies.

LOCAL. El president de la Dàlia 
Blanca, Mingo Sabanés, signa la in-
vitació a la inauguració del vídeo de 
grans dimensions al local de l’entitat. 
La idea era que les persones inte-
ressades poguessin gaudir setma-
nalment d’una projecció videogrà-
fica o una retransmissió esportiva 
abonant una quota anual.

NADALA. Sícoris ens regala un 
poema nadalenc de 12 versos distri-
buïts en tres estrofes.

NOTÍCIES DE PREMSA. Poques 
notícies aquest mes, entre les quals 
em crida l‘atenció una campanya 
dels Ferrocarrils de la Generalitat en 
què es prohibia fumar als trens i ins-
tal·lacions a partir del febrer següent 
amb el lema “Si vostè fuma, tots fu-
mem”. També destaco la fita assoli-
da per l’escriptor Joan Bellmunt de 
vendre 25.000 volums de la col·lec-
ció Fets, llegendes i costums i l’ob-
servació d’una aurora boreal a les 
terres de Lleida el 8 de novembre.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNI-
CIPAL LOCAL. Novament em cal 
triar entre tres pàgines d’informa-
ció. Respecte al personal municipal, 
destaco que la Pilar Cirera aconse-
guia superar les proves per a cobrir 
una plaça del servei de neteja i que 
s’aprovaven les bases per a cobrir 
una plaça vacant d’operari de ser-

veis varis. Per altra banda, l’equip de 
govern feia públiques les assigna-
cions econòmiques del nou alcalde 
(Jaume Campabadal) entre els me-
sos de juny a novembre, variables 
en funció de l’assistència.

LOCAL. En l’article Trobada de 
cosins, Amado Bernaus escriu que 
“un vidu amb tres fills i una vídua 
també amb tres fills es casaren i 
tingueren sis fills més. Aquest és el 
cas de la família Guiu d’Artesa de 
Segre”. Així comença el text on ens 
explica que un total de 60 familiars 
es van reunir en una trobada de la 
trentena de cosins sorgits d’aquell 
matrimoni.

HUMOR. Després d’alguns me-
sos d’absència, torna el singular hu-
mor de Quimet i Cosme. Dels tres 
acudits, un parell estan dedicats al 
10è aniversari de la revista.

DE LA VELLA ARTESA. Com al-
tres articles anteriors, aquest de La 
plaça del Ball, d’autoria desconegu-
da, podria pertànyer a l’Àlbum de la 
Vella Artesa. Al final, es diu que la 
imatge de la plaça que acompanya 
l’article podria ser de 1925. 

En el text s’explica que era una 
època de gran vitalitat d’aquest es-
pai, ja que hi havia moltes botigues. 
Al voltant de la font central s’hi veu 
algunes persones, la majoria de les 
quals estan identificades en l’article. 

Finalment, també s’explica que 
la font portava una inscripció amb 
el nom de Joan Rosell i Roma (de 
cal Boet), que fou alcalde d’Artesa i 
qui va portar l’aigua a la població... 
després de vendre’s unes finques 
particulars per finançar-ne les obres! 
Un gest que ens semblaria increïble 
avui dia, no?
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M ’agradaria fer observar la con-
tradicció dels dos moments 

del darrer escrit dels nous gerents 
de l’Escola  Municipal de Música 
d’Artesa de Segre.

El primer, és que un membre de 
la nova gerència va ser tantejat per 
mi i es va justificar amb el fet ar-
gumentat de la carta de reflexió: el 
motiu, l’embaràs. A part, he de ser 
jo qui convoqui a ambdós per parlar 
amb ells sobre la meva continuïtat, 

o ells s’han de posar amb contacte 
amb mi? Aquí es veu la voluntat de 
diàleg.

Més tard, quan es parla del perfil, 
m’agradaria saber quantes queixes 
hi van haver respecte la meva feina. 
Deuen haver quedat registrades a 
l’anterior gestor de l’escola o a l’AM-
PA. Si és així, que les presentin.

Si no les poden presentar, és 
perquè no hi ha hagut cap queixa.

I finalment, voldria fer notar que 

després de tot, l’únic fet real que hi 
ha és el no llogar-me per l’embaràs.

Salutacions
| Mònica Vilaseca, professora 

de l’EMMA el curs 2015-16

Nota de la redacció: La Palanca 
només publicarà una resposta i con-
tra-resposta per a cadascuna de les 
discrepàncies suscitades en aques-
ta secció.

cartes
Contradicció i mentides

a la redacció
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* Renovació del DNI 
Fins pròxim avís per part de la Policia, no es re-
novarà el DNI a l’Ajuntament. Per a més infor-
mació, podeu adreçar-vos a l’oficina de Lleida, 
situada al C/ Jaume II, 15. Per demanar cita, 
truqueu al 902 24 73 64 o entreu a www.cita-
previadnie.es.

Recollida d’objectes voluminosos
Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de 
recollida i dels objectes (973 40 00 13)
- Artesa i pobles agregats: dimarts 31 de gener 
Només casos molt justificats, que no puguin 
anar directament a la deixalleria.
Ajuntament d’Artesa de Segre

Dates a recordar

informació
municipal d’artesa

Eva Maza i Batlle

PLE ORDINARI (7 de novembre)
S’aprova per unanimitat el comp-

te general del pressupost municipal 
i de l’Emissora Municipal, any 2015.

S’acorda, per unanimitat, aprovar 
l’expedient de contractació per pro-
cediment obert i varis criteris d’adju-
dicació de la prestació del servei de 
gestió de Seró, Espai Transmissor.

S’aprova, provisionalment, la mo-
dificació de les ordenances fiscals 
amb 8 vots a favor (ERC) i 3 absten-
cions (PDECAT):
Número 5 (escombraries)
Habitatges ocupats per majors de 65 
anys o pensionistes: 45,35
Habitatges unifamiliars: 74,85
Locals comercials: 89,06
Bars, cafeteries i similars: 125,67
Tallers: 125,67
Hotels, fondes, residències, restau-
rants, bar-restaurants, bancs, em-
preses industrials: 234,95
Número 6 (clavegueram)
Presa a la xarxa (pagament únic)  
Cada habitatge o pis unifamiliar: 50
Finques i locals no exclusivament 
habitatges: 100
Quota clavegueram i depuració:   

Habitatges (Artesa: 23,15; agregats: 
21,05)
Comerços (Artesa: 26,05; ag. 23,71)
Garatges (Artesa: 81,05; ag. 73,75)
Industrials (115,78; 105,36) 
Número	9	(expedició	documents)
Certificacions: 1,5
Tramitació d’expedients:
Administratius, llicències d’obres, 
llicències d’activitats i similars: 5
Targeta d’aparcament disminució: 5
Duplicats sense aportar l’original: 5
Còpia A4 (B/N: 0,10; Color: 0,40)
Còpia A3 (B/N: 0,15; Color: 0,50)
Exempts: Entitats   
Compulsa: 0,80 (exempts: jubilats, 
pensionistes, personal docent, estu-
diants i entitats) 
Servei de fax (tramesa a partir de 
0,55; recepció 0,10)
Número 10 (aigua potable)
- Artesa, la Fàbrica, Alentorn, Vernet, 
Pont d’Alentorn, Anya, Vall-llebrera i 
Vall-llebrerola:
Mínim (fins a 6 m3): 4,4586/mes
Cada m3 següent fins a 10 m3: 
0,8750, a partir 10m3: 1,0974 m3

Comptador. 1,65/mes
- Polígon Industrial El Pla:
1,0826/m3 i quota fixa 19,18/mes
- Montmagastre, St Marc i Vedrenya:
Fins a 6 m3: 6,6792 m3/mes; a partir 

de 6: 1,2013
TOTS: Comptador 1,65/mes
- Altres: Reobertura per impaga-
ment (54,44), regularització de frau 
(165,36), reposició de comptador en 
cas de glaçades (103,24)

S’aprova inicialment l’exp. de mo-
dificació de crèdit 1/2016, modalitat 
de crèdit extraordinari, finançat amb 
anul·lacions o baixes de crèdits d’al-
tres partides. 166.200,53 euros. (8 
vots a favor ERC, 3 abst. PDECAT)

S’aprova, per unanimitat, la modi-
ficació puntual número 5 del POUM 
(rotondes previstes per l’enllaç amb 
les carreteres C-14Z i L-512)
APROVACIONS 

Factures majors de 120,20 eu-
ros, pendents d’aprovació l’exercici 
2016, quantitat de 341.522,29 euros
INFORMES D’ALCALDIA
Ajuts econòmics:
- 1.000 eur: Associació de la Gent 
Gran, cursos de català i gimnàstica.
- 200 eur: Associació de Comerç i 
Serveis, campanya de Nadal.
- 150 eur: EFA (Holi Party).
- A determinar: CUDOS, esmorzar 
pessebre a Sant Mamet
- 1.500 eur: CENG, “futbito”, torneig 
3x3 i estades d’estiu.
- 3.000 eur: CENG,  màquina de tir.

Novembre

  I 43



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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humor
Josep GalceranEl Caganer

– Amb tots els calés que m’he gastat per un bon dinar... 
I en una cagada, tot perdut!
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nadal
Durant les festes
Concurs de pessebres
El jurat els visitarà el dia 26 i farà pú-
blica la decisió l’1 de gener
Pessebre al Casal de Gent Gran
Fins al 15 de gener, de 18 a 20h
Caga Tió al Casal de Gent Gran
Principis de gener, de 18 a 21h
Sorteig de 500 euros al comerç
L’ACS sorteja dos vals de 100 euros 
i un de 300 entre les compres fetes 
als associats fins al 6 de gener
24 de desembre
Missa del Gall
22h, a Salgar, organitza l’Agrupa-
ment EiG Mare de Déu del Pla 
00h, a l’església d’Artesa, organitza 
la Parròquia d’Artesa de Segre
Festa de Nadal
1h, al pavelló (organitza el CENG)
25 de desembre
Missa i Missa de Nadal
8.55 i 12h, a l’Església
Concert de Nadal
19.30h, a l’església, Orfeó Artesenc i 
grups corals de l’EMMA
26 de desembre
Missa de Sant Esteve

11h, a l’església 
27, 28 i 29 de desembre
Parc de Nadal
De 16h a 19h, al pavelló, organitzat 
per l’ajuntament i diverses entitats
29 de desembre
Rebuda del patge Reial
19h, al pavelló
30 de desembre
Tarda de Cine al pavelló, 18h
31 de desembre
Trail de Sant Silvestre
11h, sortida de la plaça de l’Ajunta-
ment (inscripcions a 3 euros a la ma-
teixa plaça a les 10h, recorregut de 
10km caminant o corrent, pica-pica 
a l’arribada als Bombers)
Revetlla de cap d’any
1h, al pavelló, ball amb els Dj Machi-
to i Dj Lokito
2 de gener
Espectacle Nadalenc
Els Pastorets, cap a Betlem!
Roda Roda produccions
17.30h, Cubtural, Entrada Gratuïta
3 de gener
Cinema d’estrena
17.30h, al Cubtural, Vaiana (5 euros)

Venda d’entrades a partir de les 17h
4 de gener
Tarda de Cine
Pavelló, 18h 
5 de gener
Visita del Patge Reial
17h, a la residència
Cavalcades de Reis
18h, a Artesa, posterior adoració i 
repartiment de regals
18h, a Alentorn, posterior reparti-
ment de regals
21h, a Baldomar, a l’església
Festa “V Hollywood Party”
00.30h, al pavelló (AEiG Mare de 
Déu del Pla)
6 de gener
Missa
12h. A continuació, lliurament de 
premis del Concurs de Pessebres.
Si els premis no es van a recollir, es 
considerarà nul
8 de gener
Gospel
Actuació del grup Amazing Gospel
18h, Cubtural (5 euros)
Entrades anticipades a l’ajuntament 
i a taquilla mitja hora abans
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la foto

Les carreteres d’Agramunt, Ponts i Tremp llueixen enguany nova il·luminació nadalenca. Els ornaments són de lloguer 
i s’afegeixen als que ja hi havia els anys anteriors, que es mantenen gairebé tots repartits en altres carrers | La Palanca


