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NOU BÀREM PELS DANYS 

I PERJUDICIS CAUSATS EN 

ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

és possible reclamar a la TGSS 
la devolució d’ingressos indeguts 
per cotitzacions excessives dels 
treballadors

1  A partir 1 gener 2016: nou sistema que, 

 en general suposa un INCREMENT 

 de l es indemnitzacions.

2 S’introdueix un NOU GRUP DE 

 PERJUDICATS per la mort: els “allegados”

3  No es pot aplicar concurrència de culpa quan 

 el perjudicat és MENOR DE 14 ANYS.

4 DEURE COL·LABORACIÓ de la víctima.

5 Obligació OFERTA MOTIVADA

Demanan’ns
informació...

TRANSPORTISTES
PER CANVI 
DE NORMATIVA,
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Durant tot el mes
Activitats i exposicions a la Biblioteca 
Joan Maluquer i Viladot (pàg. 34)

Fins al 27 de maig
Cada divendres a les 22 h, al Centre 
d’Entitats, sardanes per a adults. 
Amics de la Sardana (pàg. 22)

26 i 27 de març
Al Barri Antic, Fira Pagesa (pàg. 43)

27 de març
Durant el matí, Cantada de Carame-
lles (pàg. 7)

28 de març:
Aplecs de dilluns de Pasqua a Salgar, 
Sant Salvador d’Alentorn i La Vedre-
nya

2, 9 i 30 d’abril:
A Rubió de Sòls, Enogastronomia 
sota les estrelles (pàg. 11)

3 d’abril:
A les 17:30 h, al Cubtural, espectacle 
de circ contemporani Circant amb la 
companyia Cuncurulla. Preu: 5 euros 
(pàg. 11)

10 d’abril:
A les 17 h, al pavelló d’Artesa, Escala 

en Hi-Fi infantil. Organitza: AMPA 
Escola Els Planells

13 d’abril:
A les 19 h, a la Biblioteca, trobada en 
el marc d’un projecte de recuperació 
de la memòria oral (pàg. 8)

15 d’abril:
A les 20 h, a la Biblioteca, Presenta-
ció del llibre Per què diem... L’origen 
de 100 dites populars, d’Albert Vidal 
(pàg. 39)

17 d’abril
A les 19 h, al Cubtural, el Cor de l’Or-
feó Lleidatà i l’actor Jaume Novells 
interpretaran la producció musical El 
vell Mozart, muntatge dirigit per Pedro 
Pardo. Preu: 6 euros

23 d’abril
Diada de Sant Jordi

24 d’abril
- A Sant Marc de Batlliu, Aplec
- A les 9 h, a Anya, Caminada popular 
“Memorial Francesc Bròvia i Capell” 
fins a la roca de Mas de n’Olives (13 
km, amb opció de fer-ne 6). Inscripció 
gratuïta. Organitza: Família Brò-
via-Capell

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

febrer
mUNICIPI D’arTESa DE SEGrE
NaIXEmENTS
Dia 2: Furtuna Sebastian, fill de Ser-

giu i d’Ana
Dia 8: Eric Matias, fill de Marius i de 

Gabriela
Dia 23: Biel Franco, fill de Franco i de 

M. Luisa
Dia 28: Alicia Mihaela, filla de Ioan A. i 

de Mariana
Dia 29: Marc Trepat i Soldevila, fill de 

Gerard i de Cristina

DEFUNCIONS

dia 1:   Pere Corts i Navarro (52 anys), 
natural de Lleida

dia 12: Katya Todorova Stoyanova (56 
anys), natural de Bulgària

mUNICIPI D’arTESa DE SEGrE

a) PLaça DE L’ajUNTamENT

Temp. mitjana:       8,2°
Temp. màxima:       20° (dia 13)
Temp. mínima:     - 3° (dies 5, 6 i 22) 
Dies amb precipitacions:  8
Precipitació màx:      22 mm (dia 26)
Total precipitacions:  60,5 mm

B) OBSErVaTOrI BaLDOmar

Temp. mitjana:        6,5°
Temp. màxima:       19° (dia 13)
Temp. mínima:       - 6º (dia 17)
Dies amb precipitacions: 9
Precip. màxima:        30 mm (dia 27) 
Total precipitacions:  59,5 mm

mUNICIPI DE VILaNOVa
Temp. mitjana:             6,6°

Temp. màxima:           20,3° (dia 21)
Temp. mínima:           -5,5º (dia 17)
Dies amb precipitacions: 11
Precipitació màx.:  35,9 mm (dia 27)
Total precipitacions:      77,8 mm

mUNICIPI DE FOraDaDa

Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màx:      37 mm (dia 27)
Total precipitacions:   70 mm

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

febrer

FE D’ErraTES
A la pàgina 12 de l’anterior edició de 
La Palanca, en lloc d’Àngel Plens 
Guiu hi ha de dir Àngel Plens Antonia.
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editorial
Després d’anar superant diferents 
etapes sembla que el Cubtural agafa 
velocitat de creuer. No podem dir 
encara que hi hagi una programació 
estable, però des que ha començat 
l’any hem anat gaudint periòdicament 
de diferents activitats: cinema, teatre, 
espectacles infantils... A la secció 
Agenda veureu que hi ha progra-
mades un parell d’activitats més a 
l’abril, una de circ contemporani i un 
espectacle musical amb motiu dels 
260 anys de Mozart. La veritat és 
que no podia ser d’una altra manera 
tractant-se d’un equipament cultural 
tan esperat i que ha significat tants 
esforços econòmics, des de l’adqui-
sició de la caserna de la Guàrdia 
Civil fins a la darrera inversió, encara 
no acabada, per dotar Ràdio Artesa 
d’un espai i uns equipaments més 
que dignes. Per cert, esperem veure 
ben aviat als companys de la ràdio 
allà, al costat de la sala que ens 
cedeix l’Ajuntament com a seu de La 
Palanca. 

Precisament quan l’emissora s’hi ins-
tal·li, ja tindrem el Cubtural pràctica-
ment al cent per cent. Per una banda, 
les activitats programades a la sala, 
abans esmentades; per una altra, el 
Grup de Teatre, La Palanca i Ràdio 
Artesa ocupant els seus espais; a 

més, l’Escola de Música a l’última 
planta i, per completar-ho, la magnífi-
ca Biblioteca Joan Maluquer i Viladot 
que, sens dubte, ha esdevingut una 
gran dinamitzadora de l’agenda cul-
tural d’Artesa i rodalia (mireu també 
els actes programats a les seccions 
corresponents).

Davant d’aquesta nova situació, ara 
ens toca a tots nosaltres, a la gent. 
De què servirà que es programin 
activitats culturals de tot tipus si no 
hi anem? En això cal ser allò que 
se’n diu “militant de la causa”. És a 
dir, si no tenim compromisos ni hi ha 
causes de força major que ens ho 
impedeixen, cal participar-hi. No val 
a quedar-se a casa enganxat al sofà 
per la mandra. Perquè després ens 
queixarem, com hem fet durant molt 
de temps, que a Artesa no es fa res 
si qui ho organitza es cansa de veure 
els seients buits. Som conscients que 
demanem molt, i és que les perso-
nes que fem La Palanca potser ho 
veiem més fàcil, lletraferits com som 
i amants de la cultura. Penseu que hi 
ha vida més enllà de la televisió, del 
futbol, de les tertúlies del bar... amb 
tot el respecte per aquestes activitats. 
El filòsof grec Epictet (55-135) ja ho 
va dir fa temps: “Només l’home culte 
és lliure”. Tingueu-ho en compte.

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 8 d’abril

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

Endavant amb el Cubtural 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

  

  

  

PrEmI TaSIS-TOrrENT 
al millor reportatge publicat a 
la Premsa Comarcal Catalana 
1997.

PrEmI aL FOmENT DE La 
CULTUra. 
Noguerenc de l’any 1998.

PrEmI PICa D’ESTaTS 
al millor reportatge local de 
promoció turística 2004.
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noticiari
L ’Ajuntament està enllestint les 

clàusules i els tràmits per poder 
treure a lloguer les places d’aparca-
ment soterrani del Cubtural. En total 
són 40 places de caràcter general i 
dues adaptades per a minusvàlids, 
que sortirien a un preu de 30 euros 
al mes. Es tracta d’una manera de 
treure rendiment d’aquestes ins-
tal·lacions, com ha explicat l’alcalde, 
Mingo Sabanés.

“Ja hi ha força gent interessada i 
tenim ganes d’enllestir aviat els trà-
mits perquè estem convençuts que 
la proposta tindrà èxit”, ha afegit. Es 

tracta de places 
s u b t e r r à n i e s 
amb accés se-
parat per a via-
nants. Així, els 
vehicles entra-
ran i sortiran de 
l’aparcament pel 
lateral oposat a 
la biblioteca, i 
els vianants po-
dran fer-ho pel 
carrer Mare de Déu del Pla. A més, 
el mateix soterrani té servei d’WC. 
Per acabar-ho d’enllestir, cal que el 

ple municipal aprovi l’ordenança re-
guladora, i és previst que es puguin 
llogar les places al mes d’abril.

L’Ajuntament oferta una quarantena de 
places d’aparcament de lloguer al Cubtural 

      L’aparcament és soterrani i s’hi accedeix des del lateral

E l 27 de març els carrers d’Artesa 
es tornaran a omplir de música. 

Les cantades de les Caramelles co-
mençaran a les 9 del matí davant 

de casa de l’alcalde, com marca la 
tradició, i seguiran cap a la residèn-
cia, la plaça del Progrés, la carretera 
d’Agramunt, el carrer Calvari, el car-

rer Sant Jordi, la carretera de Ponts i 
la de Tremp, la Secla, la plaça Major 
i la del Ball i l’església. 

La cantada final està prevista 
cap a la una de migdia a la plaça de 
l’Ajuntament.

Tornen les caramelles
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E l museu de la Noguera ha orga-
nitzat una trobada a la Biblio-

teca Joan Maluquer i Viladot en el 
marc del projecte de recuperació de 
la memòria oral anomenat Dones 
d’abans, amb el qual també col·la-
bora LA PALACA. La trobada tindrà 
lloc el 13 d’abril a les 19.00 hores i 
l’objectiu és recollir les històries que 
els nostres padrins i padrines havien 
sentit explicar a casa o al poble, o 
que avien viscut en pròpia pell. 

La saviesa de les generacions 
passades es transmetia antigament 
de pares a fills. Històries de vida 
plenes de lliçons  que resultaven 
fonamentals per a la supervivència.  
Malauradament tot aquest saber es 
va diluint en una societat on el co-
neixement evoluciona a un ritme 
vertiginós i les antigues pràctiques 
de medicina tradicional, refranyer, 

llegendes van quedant oblidades a 
mesura que les generacions més 
grans van desapareixent.

És per això que la Xarxa de Mu-
seus de les terres de Lleida i Aran, 
a la qual pertany el museu de la No-
guera, ha endegat un projecte de 
recuperació de la memòria oral vin-
culat especialment a l’entorn de les 
dones del passat i les funcions que 
exercien sobre la salut dels seus 
conciutadans. Dones remeieres, cu-
randeres, llevadores, també dones 
que donaven mal i dones que el lle-
vaven. 

Amb la idea de deixar constàn-
cia d’aquestes tradicions en l’àmbit 
d’Artesa i comarca, a la trobada que 
es farà la biblioteca s’obrirà un espai 
destinat a què hi expliqueu els vos-
tres records o experiències distesa-
ment, amb el propòsit principal de 

passar-ho bé. També hi haurà l’an-
tropòloga i historiadora Núria More-
lló, que coordina aquest projecte a la 
plana de Lleida. Us hi esperem!

Més informació: Museu de la No-
guera 973 44 51 94.

El museu de la Noguera implica Artesa en un  
projecte de recuperació de la memòria oral
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noticiari

E l Grup de Teatre d’Artesa, dirigit 
per Joan Roca, va representar 

l’obra Diàlegs Explosius el dia 21 de 

febrer. En aquesta ocasió, la proposta 
eren un seguit de diàlegs, vuit en total, 
de diversos autors i sobre diferents te-

mes. L’entrada era gratuïta i es va do-
nar la recaptació aconseguida amb la 
Fila 0 a Càritas.

El Grup de Teatre presenta ‘Diàlegs explosius’

L’obra presentava vuit diàlegs que van anar      
interpretant els actors en parelles | Jordi Farré

E l dia 28 de febrer es van celebrar 
les eleccions agràries per deter-

minar la representativitat de les or-
ganitzacions professionals d’aquest 

sector. A la mesa electoral d’Artesa 
hi havia 176 professionals agraris 
censats, dels quals van votar un to-
tal de 58. Unió de Pagesos va tenir 

38 vots, Joves Agricultors i Rama-
ders de Catalunya (JARC) en va te-
nir 14 i Asociación Agraria - Jóvenes 
Agricultores (ASAJA), 5.

Unió de Pagesos guanya les eleccions agràries
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TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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noticiari

E l dia 5 de març es va estrenar 
el cicle Enogastronomia sota les 

estrelles, una proposta de l’Espai 
Transmissor de Seró, el celler Rubió 
de Sòls i el Restaurant la Solana de 
Foradada que combina les tres es-
pecialitats d’aquestes entitats, com 
són l’astronomia, l’enologia i la gas-

tronomia, respectivament. L’activitat 
comença mitja hora abans de la pos-
ta de sol amb una visita guiada al ce-
ller i les vinyes, gaudint de la posta 
de sol. A continuació es fa un sopar 
temàtic gastronòmic a la Solana de 
Foradada, amb plats amb noms com 
ara “planetes en òrbita”, unes pos-

tres que combinaven xocolata, man-
darina i caramel. Tot plegat acaba 
amb una observació de planetes a 
ull nu guiada per Ramon I. Canyelles 
i Josep M. Mayora, de l’Espai Trans-
missor. Hi haurà diferents edicions a 
l’abril, al maig i al juny, i per assis-
tir-hi cal reservar al 690 87 23 56.

L’Espai Transmissor de Seró ens proposa 
gaudir del vi, la gastronomia i l’astronomia 

E l Cubtural acollirà el 3 d’abril a la tarda l’espectacle 
de circ contemporani Circant, la primera proposta de 

la companyia Cuncurulla, de la qual forma part l’artesen-
ca Maria Camats. Com ella mateixa el defineix, Circant 
“és un espectacle que agafa com a teló de fons un bocí 
de la nostra mediterrània, on tres personatges es mouen 
per les fronteres reals i imaginàries, i entre el vaivé de 
les onades i la força indòmita de la Tramuntana”. Els pro-
tagonistes el Jaume i la Laura, que fan equilibris, i la Ma-
ria, que ha dissenyat la música i l’interpreta en directe. 
L’obra es va estrenar al Festival Còmic de Figueres i ja 
l’han representat en diversos indrets de Catalunya amb 
molt bona acollida. La representació del 3 d’abril s’em-
marca en els actes de la Diada Mundial del Circ.

La companyia de circ Cuncurulla, de l’artesenca Maria 
Camats, presenta l’espectacle Circant el 3 d’abril 

‘Circant’ és la primera obra de la companyia | Cuncurulla

La primera edició es va fer el 5 de març, i el programa en preveu vuit en total | fotos: Seró Espai Transmissor
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A lgunes de les darreres acti-
vitats de la biblioteca encara 

s’emmarcaven en el cicle Bibliote-
ques amb DO, del qual us hem infor-
mat últimament, però també n’hi ha 
hagut de diferents, com ara un curs 
d’imatge amb dispositius mòbils. 

Així, el dia 17 de febrer es feia el 
Club de Lectura amb DO, sobre el 
llibre Les dones de la Principal, de 
Lluís Llach, una història detectives-
ca a la Catalunya interior durant el 

franquisme. Descriu tres genera-
cions de dones que al llarg de quasi 
un segle van regentar la Principal, el 
casal més assenyalat d’un poble en 
una comarca vinatera.

L’altra activitat vinícola va ser la 
visita al celler Vinya l’Hereu de Se-
ró el 21 de febrer, que es va com-
plementar amb una estada a l’Espai 
Transmissor del Túmul de Seró. En 
ambdues instal·lacions, els partici-
pants van gaudir de les explicacions 

dels professionals que hi ha al cap-
davant. Finalment, el 26 de febrer es 
va fer un maridatge de poesia i vi a 
la mateixa biblioteca, amb lectura de 
poemes a càrrec de Rosa M. Arrazo-
la i Albert Vidal.

Per altra banda, l’1 i 8 de març es 
va fer el curs Fotos i vídeos amb el 
mòbil. Mostra la teva creativitat, des-
tinat a majors de 55 anys, que comp-
ta amb el suport de la Fundació Pere 
Tarrés i Fundació Vodafone.

Cursos i actes culturals a la biblioteca

noticiari

El club de lectura i la visita al celler Vinya l’Hereu de Seró, encara dins el cicle ‘Biblioteques amb DO’ | Biblioteca d’Artesa
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baldomar
EMD Baldomar

Des de l’EMD de Baldomar hem or-
ganitzat diverses activitats al llarg 

d’aquest mes, que us expliquem breu-
ment a continuació.

la Festa del Porc
L’edició d’enguany va tenir lloc el 

27 de febrer, coincidint, com sempre, 
amb el darrer cap de setmana del mes. 
La festa ha estat condicionada pel tem-
poral de neu i fred. 

És el primer any que ha marxat de 
la Plaça de la Font, aprofitant que a la 
pista poliesportiva estrenàvem enllu-
menat i també les obres del Pla d’In-
versió Local, amb la col·locació de ca-
nals i visera que ajudaven que l’aigua 
no entrés dins el recinte. Hi ha hagut 
menys gent, sobretot al vespre.

estrena del nou casal
Coincidint amb la festa anterior, 

es va obrir de nou el Casal, que ha-
via estat tancat un mes i mig a cau-
sa de les obres de millora que s’hi 

han fet. Canvi important en la gestió, 
que ha estat adjudicada en conces-
sió, amb la imatge molt diferent i un 
projecte engrescador amb variada 
oferta de serveis.

cursa de baldomar
El 4 de març es va presentar la 3a 

Lliga Noguera, que inclou curses que 
es fan durant l’any per diferents muni-
cipis de la comarca (vegeu pàgina 28). 
L’Associació Esportiva de Baldomar 
organitza la 5a cursa de Baldomar, que 
tanca la lliga l’1 de novembre. 

Festa del porc i altres activitats a l’EMD

La festa del porc es va fer el dia 27 
de febrer | EMD Baldomar
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Fa uns mesos, el Centre d’Inter-
pretació del Montsec de Meià 

va tancar al públic per realitzar les 
obres d’ampliació de la primera 
planta de l’edifici. El centre es va 
inaugurar el 28 de febrer de 2015 i 
acull una col·lecció de fòssils forma-
da per més de 200 peces. 

Entre algunes d’elles, podem 
veure-hi cunnolithes, trilobites, au-
losmilies, el cocodril del Montsec, 
Montsecosuchus Depereti i una de 
les primeres plantes d’aigua amb 

flor del món, que té una antiguitat de 
130 milions d’anys i que es va trobar 
cap al 1902 al jaciment de la Pedre-
ra de Meià, la Montsechia Vidali. A 
més, a dia d’avui, la geologia també 
forma part d’aquesta important ex-
posició i gairebé s’hi poden veure un 
centenar de minerals.

Les obres de condicionament del 
nou espai permetran rebre, en un 
futur immediat, noves col·leccions i 
exposicions sobre la paleontologia i 
la geologia del nostre país. A partir 

del març, ja es pot tornar a gaudir 
d’aquesta àmplia exposició amb vi-
sites guiades els dissabtes i diumen-
ges, en un primer torn de 12h a 13h i 
en un segon torn, de 13 a 14h. 

A més a més, s’ofereixen altres 
visites si es concerten amb reserva 
prèvia al telèfon de l’ajuntament de 
Vilanova de Meià, 973 41 50 05, on 
us atendrem de dilluns a divendres 
de 9h a 14h. Us convidem a visi-
tar-nos. | Ajuntament de Vilano-
va de Meià

Reobre el Centre d’Interpretació del Montsec

La flor ‘Montsechia Vidali’, a l’esquerra, i el cocodril del 
Montsec, sobre aquestes línies | Ajuntament de Vilanova

municipis
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E l restaurant el Celler de l’Arnau 
de Montsonís va rebre el passat 

4 de març un guardó en reconeixe-
ment a la cuina feta amb productes 
de proximitat. 

Aquesta distinció l’atorga la Fun-
dació de l’Institut Català de la Cuina 
i la Cultura Gastronòmica, i destaca 
aquells restaurants que utilitzen com 

a ingredients principals per als seus 
plats i menús els productes alimen-
taris que es cultiven, es crien i s’ela-
boren a la zona geogràfica on estan 
ubicats. 

El guardó el va recollir el cap del 
restaurant, Ramon Moreno, acom-
panyat per l’alcaldessa de Forada-
da, Maricel Segú.

Guardó al Celler de l’Arnau

L ’associació de dones Mareselva de Cubells, amb el 
suport de l’Ajuntament, va organitzar la festa de San-

ta Àgueda el dia 20 de febrer, en la qual van participar 
una vuitantena de persones. La celebració va consistir 
en una xocolatada popular i un bingo. L’alcalde de Cu-
bells, Josep Regué, va explicar que se sent molt satisfet 
que les tradicions del poble es conservin. “És motiu de 
satisfacció veure com cada any, encara més, les dones 
del municipi, de totes les edats, s’impliquen les tradicions 
populars com la festa de Santa Àgueda”, va dir.

Cubells també celebra la 
festa de Santa Àgueda

La festa va reunir unes 80 persones | Ajuntament de Cubells

El cap del restaurant, Ramon More-
no, amb el distintiu | La Palanca
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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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la noguerala noguera
Primer telescoPi amb nom de dona

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM) va batejar el 
4 de març el telescopi de l’Aula amb el nom d’Assump-
ció Català, que va ser la primera professora numerària 
astrònoma a la universitat espanyola. És el primer te-
lescopi a l’estat espanyol amb nom de dona, i és un 
homenatge a la poc reconeguda aportació de les do-
nes en el camp de la ciència. Amb aquest acte, s’ha 
iniciat la campanya d’enguany del Centre d’Observació 
de l’Univers.

térmens denuncia Pintades
L’Ajuntament de Térmens ha denunciat als Mossos 

d’Esquadra la proliferació de pintades que en els últims 
mesos han aparegut als espais públics de la població. 
També s’ha demanat la col·laboració als veïns per des-
cobrir els responsables de les pintades.

transFormar la xemeneia d’inPacsa
S’està estudiant convertir la xemeneia de l’antiga 

Inpacsa de Balaguer en una torre de comunicacions. 
S’ha demanat un estudi de viabilitat i un informe tècnic 
sobre l’estabilitat d’aquest element. L’actuació perme-
tria centralitzar els serveis de l’aigua, per exemple, així 
com oferir-la a emissores de ràdio, televisió i operado-
res de telefonia. 

notícies del consell comarcal
Sistema recollida de residus: 25 alcaldes i re-

gidors de la comarca van visitar les instal·lacions de 
l’empresa concessionària de la recollida de residus a 
les ciutats de Lleida i Mollerussa per conèixer el siste-
ma de funcionament de camions i contenidors, de cara 
a la propera convocatòria del concurs de la gestió del 
servei a la Noguera.

Sortida al monestir de les avellanes: Les Aules 
d’Extenció Universitària van fer el passat 2 de març la 
primera sortida del curs, al Monestir de les Avellanes.

conversa en anglès a menàrguens
A Menàrguens han creat un grup de conversa en an-

glès en què, setmanalment, es troben amb la finalitat 
de practicar l’idioma. De moment la iniciativa aplega 
una quinzena de veïns. 

850 anys de monestir
El Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Ave-

llanes va celebrar el 850è aniversari amb un concert 
de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres 
de Lleida.  A l’espai del monestir hi conviu la comunitat 
religiosa amb un hostal obert des de l’any 2000, per 
on passen unes 9.000 persones cada any. Molts estu-
diants i investigadors utilitzen el seu fons documental.

Anna M. Vilanova i Alentorn
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institut els planells

E l passat dia 20 de febrer, l’equip 
The Re-bbish, format per 11 

alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Els 
Planells d’Artesa de Segre i els seus 
entrenadors, van participar a la fase 
provincial del concurs de robòtica 
First Lego League a Lleida. L’equip 
va aconseguir el Primer Premi al 
Guanyador, fet que els va habilitar 
per participar a la Gran Final First Le-
go League España, que es va fer el 
dia 12 de març a Girona i de la qual 
us informarem en el proper número 
de La Palanca. La presència dels Pi-
talegòrics (Sud-àfrica 2015) i de les 
famílies  dels alumnes d’aquest curs 
i del passat, així com de professorat 

del centre, va ser un gran suport per 
a tots. Gràcies i molts ànims per a la 
fase estatal a Girona, #Equip.

El concurs de la First Lego Lea-
gue (FLL) consta de tres parts. Una 
són les tres rondes del robot, en què 
comptabilitza la ronda amb més pun-
tuació. L’altra és el projecte científic, 
que aquest any havia de presentar 
una solució a un problema relacio-
nat amb el tema marc del concurs, 
el reciclatge. 

El nostre equip, The Re-bbish, va 
presentar una proposta de conteni-
dors intel·ligents aplicable a un po-
ble petit, que va tenir Baldomar com 
a model. Finalment, hi ha la part del 

pòster dels valors, que en aquest 
cas va consistir en la creació d’un 
mapamundi a partir de material elec-
trònic reciclat.

Cal remarcar també que, per pri-
mer cop, aquest any s’havia de se-
leccionar el millor projecte científic 
de la competició per participar a la 
fase de selecció del que ha d’aca-
bar representant Espanya als Global 
Innovation Awards. De moment, el 
projecte de The Re-bbish va ser l’es-
collit en representació de Lleida.

“No t’estic dient que sigui fà-
cil, t’estic dient que valdrà la pena” 
(anònim)

 | Institut Els Planells

L’equip artesenc comença amb bon peu la 
First Lego League i guanya la fase provincial 

La proposta dels The Re-bbish es va imposar a la fase provincial celebrada el dia 20 de febrer a Lleida | Institut Els Planells
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escola els planells

Qui ho havia de dir? De curs en 
curs, com qui no vol, ja portem 

30 edicions de la Setmana Cultural de 
l’Escola. Al llarg dels anys hem canviat 
el format i fins i tot hem reduït el nom-
bre de dies, concentrant el gruix d’ac-
tivitats en els tres darrers. L’essència, 
però, és la mateixa.

Així, just abans de les vacances 
de Setmana Santa trenquem amb la 
rutina, obrim l’escola a tot tipus d’acti-
vitats, fem venir persones de les quals 
en podem aprendre molt, aprofundim 
en el coneixement de l’entorn... Això 
implica molta feina addicional, un 
canvi d’organització i la col·laboració 
de molta gent i institucions, però val 
la pena. En aquest article només us 
n’oferim una petita mostra, però po-
dreu veure moltes més imatges de tot 
el que hem fet a la nostra web: http://

agora.xtec.cat/es-
colaelsplanells.

Com és habi-
tual, l’AMPA tam-
bé hi ha contribuït 
amb una xerrada 
sobre com elabo-
rar un menú salu-
dable (informació 
a la pàgina 21).

Tot plegat no 
seria possible 
sense el suport 
econòmic de l’AM-
PA, els Ajunta-
ments d’Artesa, Foradada i Alòs, el 
Consell Comarcal i “la Caixa”. Volem 
destacar també la col·laboració des-
interessada de diferents institucions 
i persones: Espai Transmissor del 
Túmul de Seró, Cal Pubill de Tude-

la, Bombers Voluntaris, Institut Els 
Planells, CAP, Residència de la Gent 
Gran, Associació de la Gent Gran, Pe-
re Esteve i Teresa Pujol. I no ens obli-
dem del sobreesforç de tot el personal 
docent i no docent del centre.

L’Escola celebra la 30a Setmana Cultural

A dalt, alumnes d’educació infantil amb un contacontes 
(esquerra) i de cicle inicial menjant-se la mona que ha-
vien fet a l’escola (dreta). Sobre aquestes línies, l’activitat 
intergeneracional de Benet Porta | Escola Els Planells
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les entitats
En el marc de la Setmana Cultural de l’Escola, el pas-

sat 15 de març l’AMPA va oferir a tots els pares i ma-
res una xerrada-taller dedicada a l’alimentació. Sovint, i 
especialment les mares, ens passem el dia pensant què 
farem per dinar o per sopar. I no és gens fàcil elaborar un 
menú sa, equilibrat, variat i que, a més, agradi a petits i 
grans. El taller va anar a càrrec de la Pepi Estany i de la 
Pilar Serra, infermeres del CAP d’Artesa. Al llarg de les 
dues hores que va durar, la quarantena de participants 
vam poder elaborar uns menús tipus i ens van facilitar 
les eines necessàries per elaborar un menú setmanal 
que cobreixi les necessitats alimentàries de tots els 
membres de la família. Des d’aquí volem agrair la seva 
disponibilitat i professionalitat. 

Per altra banda, un cop finalitzades les vacances de 
Pasqua, enguany molt primerenques, l’activitat de l’AM-
PA agafa una bona embranzida amb els actes previstos 
per al tercer trimestre:

El diumenge 10 d’abril, a les 5 de la tarda, es cele-
brarà l’Escala hi-fi, que enguany arriba a la setena edi-
ció. Els nostres petits fa setmanes que assagen per tal 
que les actuacions quedin ben lluïdes! Podreu comprar 

anticipadament les entrades a Aquí Natura. Us hi espe-
rem a tots!

Per últim, ja podeu anotar al calendari el dissabte 18 
de juny, que celebrarem la festa de final de curs. Estem 
preparant diferents activitats, tallers, música, sorpreses i 
un bon sopar per tal d’acomiadar el curs com cal! 

Una xerrada sobre alimentació clou el segon 
trimestre i el tercer arriba farcit de propostes

A la xerrada hi van assistir unes quaranta persones. | AMPA
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les entitats

L ’associació de dones d’Artesenques Actives va cele-
brar el 8 de març, dia de la dona treballadora, amb 

una tarda festiva el diumenge següent, el dia 13. Com 
ja va essent habitual en les darreres celebracions, l’ac-
te va començar amb un bingo carregat de premis, i per 
acabar, ho van acompanyar d’un piscolabis. Val a dir 
que tots aquests actes són gratuïts per a les sòcies i en 
aquest cas, de manera extraordinària, es van fer només 
dues tirades a un i dos euros, respectivament, avisant 
del preu i en les quals la participació era voluntària.

Les Artesenques Actives 
celebren el 8 de març

E l divendres 11 de març va co-
mençar el curset de sardanes 

per adults que organitza cada any 
l’associació Amics de la Sardana 
d’Artesa de Segre. L’objectiu del 
curs és animar els adults que tinguin 
interès a aprendre a ballar sardanes, 
per la qual cosa és una proposta 
oberta a tothom, fins i tot pels qui co-

mencen de zero. La cita és tots els 
divendres al vespre, a partir de les 
22.00 hores, al centre d’Entitats les 
Monges.

El curset es farà fins al 27 de 
maig i se suma a les nombroses ac-
tivitats que aquesta entitat va oferint 
regularment, entre les que també hi 
ha hagut cursets infantils.

Aprèn a ballar sardanes!

La festa va consistir en un bingo i un pica-pica | Dolors Bella
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E l càncer de còlon es pot curar si 
es detecta a temps, i el progra-

ma de detecció precoç està enfocat 
a homes i dones de 50 a 69 anys.

El 31 de març, l’Associació Es-
panyola contra el Càncer portarà a 
terme la campanya del càncer de 
còlon, per incrementar el coneixe-
ment del programa de detecció pre-
coç del càncer colo rectal, que va di-
rigit a les persones de 50 a 69 anys. 

Consisteix a fer-se, cada dos an-
ys, una senzilla prova a casa, per 
detectar si les deposicions contenen 
petites quantitats de sang que no es 
veuen a simple vista.

Si en la prova hi ha indicis de 
sang, ens proposen fer una colonos-
còpia, que és una exploració de l’in-
terior del budell (es fa amb sedació i 
té un risc baix de complicacions) que 
ens permet prevenir el càncer de 

còlon extirpant els pòlips que es po-
drien malignitzar. En algun cas, fins i 
tot permet detectar algun càncer en 
estadis molt inicials.

A l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) 
d’Artesa de Segre, es va fer la pri-
mera ronda de 
detecció l’any 
2013 i la segona, 
l’any 2015. 

Ara us podem 
oferir els resul-
tats d’aquesta 
segona ronda: 

La població 
convidada va ser de 889 persones, 
un 21,04 per cent del total de l’ABS, 
dels quals hi van participar 566 per-
sones, el 63,67 per cent. 

D’aquestes, 264 (el 46,64 per 
cent) eren homes i 302 (el 53,36 per 
cent, dones.

Es va fer colonoscòpia a 28 
usuaris, 19 homes i 9 dones, i s’ha 
extret pòlips a 16 persones. Final-
ment, s’han evitat 2 càncers. 

La participació en aquest pro-
grama és important per detectar le-

sions en estadis 
inicials, en els 
quals, en cas de 
necessitar tracta-
ment, és molt fà-
cil de tractar i les 
probabilitats de 
curació són més 
elevades.

Us agraïm la participació a tots 
els qui ho heu fet, i encoratgem tot-
hom qui rebi la invitació en la pròxi-
ma ronda, que serà el 2017, a parti-
cipar-hi. 

A més participació, més efectivi-
tat del programa. 

Balanç del programa de detecció precoç del 
càncer de còlon a l’Àrea Bàsica d’Artesa

el cap informa

* S’acosta el 6 d’abril, Dia Mundial de l’Activitat 
Física. Un any més, us convidem a celebrar-lo 
amb les sortides per anar a caminar. 

Sabem que fer exercici físic va bé, fem-ne! 
Sortides des del CAP els dies 7, 14, 21 i 28  
d’abril a les 15.00h. Apunta’t!

Anem a caminar!

La darrera edició 
del programa va 
permetre evitar 

dos càncers
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tema del mes

La nit del 26 al 27 de febrer ens 
va tornar a deixar una sorpresa 

meteorològica. Tot i que aquesta 
vegada les previsions ja apuntaven 
aquesta possibilitat, l’arribada de la 

neu sempre té aquell punt d’extraor-
dinari que ens empeny a sortir del llit 
i mirar per la finestra amb uns altres 
ulls. En aquesta ocasió el gruix de 
neu va ser mínim i la durada, efíme-

ra, així que no vam arribar a veure 
ninots de neu ni altres jocs propis de 
la neu. 

Malgrat tot, i a més coincidint en 
cap de setmana, sí que va ser un 

Nevada sorpresa enmig d’un 
hivern marcat per la suavitat

La neu va transformar, ni que fos només unes hores, els carrers i el paisatge | fotos: Jordi Farré
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tema del mes

motiu de distracció i, si més no, una 
excusa per trencar la rutina.

SeNSe iNcideNtS

El mateix podem dir respecte les 
conseqüències de la neu. Afortuna-
dament, a la cota d’Artesa i comarca 
no es va registrar cap incident greu 
relacionat amb la nevada, especial-
ment pel que fa al trànsit.

Un altre dels sectors que habi-
tualment es veu afectat per poca 
neu que caigui és el transport es-
colar, un altre exemple que, pel fet 

d’escaure’s en cap de setmana, en 
aquesta nevada no es va notar.

Així doncs, l’arribada de neu es-
tava advertida, s’havien pres pre-
caucions i el trastorn va ser mínim. 
De fet, precisament aquestes adver-
tències van ser motiu de polèmica al 
Pirineu i Prepirineu, on es va lamen-
tar que s’havia exagerat i s’havia 
perjudicat el turisme.

dadeS meteorològiqueS

La neu va caure la nit del 26 al 27 
de febrer i la seva presència va ser 

generalitzada a nombrosos indrets 
de Catalunya. Se’n va veure per tota 
la Noguera i gran part de la plana de 
Lleida, a part de sectors elevats on 
ja hi estan més avesats.

Pel que fa a la temperatura, no 
va ser extraordinàriament baixa, 
com de fet ja sol passar en dies de 
neu. La mínima del dia 27 va ser 
d’un grau positiu, i al llarg del dia va 
arribar fins als 7. 

Entre aigua i neu, entre els dos 
dies, 26 i 27, la precipitació va ser 
de 31 litres.

Ja estem acostumats a parlar 
de canvi climàtic com un fet 

consumat i no com una amenaça 
o un perill per al medi ambient, i 
hiverns com l’actual no fan més 
que confirmar-ho. Costa que co-
menci, com va passar també a 
finals de 2014, les temperatures 

són suaus ben bé fins al novem-
bre, i després hi ha gelades i, fins 
i tot, nevades puntuals que més 
aviat sembla que ens vulguin re-
cordar el que ja no és un hivern. A 
Artesa i comarca també ho vivim 
d’una manera similar, les gelades 
són més escasses i la boira, irre-

gular. Continua essent una carac-
terística de la zona i dels nostres 
hiverns, però ja no és tan previ-
sible com altres anys. Sigui com 
sigui, si aquests canvis es deuen 
a l’acció humana i perjudiquen el 
nostre entorn, si no es poden re-
vertir caldria, al menys, aturar-los.

La irregularitat es torna habitual

A l’esquerra, la nevada a Montsonís, i a la dreta, a l’horta d’Artesa | fotos: Jordi Farré, Dolors Bella

#temadelmes
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vida social

Un total de 22 joves d’Artesa i comarca van rebre la con-
firmació el dissabte dia 5 de març a la parròquia d’Ar-

tesa de Segre. 
En concret, els joves van ser Noé Vega Llobet, Raúl 

González Muñoz, Jordi Abella Vilana, Marc Torra Serra, Xa-
vier Pedrós Ortega, Àlex Terré Montes de Oca, Ileana Cairol 

Beltrán, Laia López Reig, Roger Plens Sicart, Guerau Coll 
Gutiérrez, Lorena Pedrós González, Sergi Eroles Vila, Da-
vid Viles Pola, Maria Cases Roca, Laia Ros Marimon, Aina 
García Puigredon, Marc Marcé Font, Carla García Puigre-
don, Jana Reguè Leal, Núria Regué Sorribes, Jaume More-
ra Camats i Mario Bernacho Gómez.

més d’una vintena de joves fan la 
confirmació a artesa al març
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esports

La Lliga de curses de munta- 
nya de la Noguera 2016, que 

va començar el 19 de març a Vila-
nova de Meià amb la Vertical de les 
Ànimes (de la qual us informarem al 
proper número) agrupa deu curses, 
moltes d’elles a Artesa i comarca. A 
banda de la de Vilanova, també hi 
ha Lo Meló, a Artesa, l’1 de maig, 
Lo Bunker, a Foradada, el 5 de juny, 
el Trail de Castellars, a Alòs, el 13 
d’agost, Perseguint la Perdiu, a Vila-
nova, el 10 de setembre, i la Cursa 
de Baldomar, que tancarà la lliga l’1 
de novembre. 

Completen les deu curses la Serp 
de la Sentiu de Sió, el 7 de maig, les 
Peülles de Santa Linya, el 4 de se-
tembre, la Cursa de Muntanya de 
Ponts, el 2 d’octubre, i la Gerbtrail, el 
9 d’octubre. Amb recorreguts d’en-

tre 7,5 i 24 quilòmetres i desnivells 
d’entre 350 i 1.100 metres, totes les 
curses recorren llocs emblemàtics 
de cada municipi i transcorren majo-
ritàriament per muntanyes, corriols, 
camins i barrancs. L’objectiu de la 
Lliga de la Noguera és fer una com-

petició global i promocionar-les con-
juntament. 

L’edició del 2014, constava de 5 
curses i hi van participar 350 perso-
nes. A la segona edició s’hi van afe-
gir 2 curses més, i es va doblar el 
nombre de participants fins als 700. 

la tercera edició de la lliga Noguera 
inclourà un total de deu curses

La lliga es va presentar el dia 4 de març al Consell Comarcal | foto: Fina Solans
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E l CE Artesa de Segre va organit-
zar un acte d’homenatge a Josep 

Maria Llorens, que ha estat vinculat 
al club durant 35 anys. L’acte, marcat 
per un to molt emotiu, va tenir lloc el 
dia 14 de febrer. Llorens, acompan-
yat de la directiva, l’equip actual i la 
família, va rebre una placa comme-
morativa on es destaca i agraeix la 
seva dedicació al Club Esportiu Arte-
sa de Segre al llarg de tres dècades 
i mitja, i se li va fer entrega també 
d’una pilota.

Llorens ha realitzat diverses tas-
ques pel club, molt sovint des de la 
discreció i l’anonimat, com la de fer 
els resultats dels partits a la premsa, 
entre moltes altres.

reSultatS

Per altra banda, el club ens infor-
ma dels últims resultats de l’equip, 
tres victòries i dues derrotes. El 31 
de gener, CE Artesa 4 - Guissona 0; 

el 7 de febrer, Alcoletge 5 - CE Arte-
sa 2; el dia 14 de febrer, CE Artesa 
4 - Agramunt 0; el dia 21 de febrer, 
Torrefarrera 3 - CE Artesa 2 i el dia 
28 de febrer, el resultat va ser  CE 
Artesa 3 - Balafia 1.

el ce artesa homenatja Josep maria llorens

A dalt, Llorens amb l’equip i a la dre-
ta, l’entrega de la placa | Jordi Farré
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in memoriam

Fe d’errates
En l’anterior número de la Palanca vam publicar un dels 
recordatoris en memòria de Maria Inglavaga Vidal amb 
el nom equivocat.  Així doncs, a la pàgina 38 del número 
396, el titular hauria de ser “Maria Inglavaga Vidal” i no 
“Maria Galceran Inglavaga”.
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pensar i créixer
Ivan Balagueró i Masanés

Valorar la vida, com a tal, com 
es mereix, pocs saben fer-ho. 

Pocs són aquells que, arribat el mo-
ment, es donen compte de la magni-
tud de formar part d’aquest cosmos 
de vida que, milions d’anys enrere, 
va esdevenir en aquest bonic i remot 
planeta, el qual, nosaltres, els és-
sers humans, hem anomenat “Terra” 
o, alguns romàntics, “Planeta Blau”.

Així, els dos noms més comuns 
del planeta en el qual vivim són una 
mica oposats, tot i així, terra i aigua 
són dos elements que hi predominen 
en abundància. Ara bé, no deixen de 
ser, com dic, oposats. Aquest fet, 
graciós en el fons, ja ens dóna què 
pensar: Els pòls, els extrems, aca-
ben per ajuntar-se en un moment 
o altre. De la unió de la “terra” i el 
“blau” (l’aigua) en sorgim nosaltres. 
Però, tornant al principi, a l’inici dels 
meus pensaments, per què, tan sols, 
un ínfim número, percentatge de la 
població d’aquest món és capaç de 
valorar la més gran de les fortunes, 
que és la vida mateixa, en el seu 
màxim esplendor; donar-hi la impor-
tància que es mereix i, així, viure-la?

Penso que tenim una gran sort, 
que som especials i diferents, en 
una mesura prou important com per 

veure’ns diferents a la resta d’éssers 
vius, però mai tant com per impo-
sar-nos-hi. 

L’evolució humana, en quantitat 
d’anys, és mínima en comparació 
a la vida del 
nostre plane-
ta i, encara 
més, de les 
estrelles i el 
cosmos (una 
petitat gota 
d’aigua que 
cau en un 
oceà embra-
vit); ara bé, 
és extraor-
dinàriament rellevant, en el que això 
suposa. 

Com una espurna que, sorgint 
del no res, és capaç de crear un foc 
incontrolable, o bé, en una compara-
ció no tan destructiva: com la cèl·lula 
més petita i senzilla, posada enmig 
del no res, crea la bellesa la qual, 
dia a dia, ens rodeja i ens hauríem 
de sentir afortunats que així sigui, de 
poder-la gaudir com podríem fer-ho.

Innombrables i incontables bata-
lles s’han arribat a lliurar per posseïr 
quilòmetres i quilòmetres d’aquest 
planeta. Per posseïr-ne les riqueses 

que ens ofereix, quan, en el fons, la 
major riquesa és la vida i, lligada a 
ella, la felicitat. Com podem trobar-la 
arrabassant la dels altres; arrabas-
sant-nos, fins i tot, la nostra pròpia?

Tot ésser té dret 
a viure, a complir el 
seu cicle, a ser feliç 
o, si més no, a per-
metre’s el viatge a la 
recerca d’aquesta fi 
tan valuosa.

Fins i tot sovint, 
força sovint, se’m 
passa pel cap i el 
cor creure que part 
d’aquest viatge per-

sonal consisteix en aturar-nos a do-
nar un cop de mà als que, com no-
saltres, també transiten la mateixa 
carretera o, amb permís, el mateix 
camí.

Sens dubte, la vida és un regal 
meravellós, però, més meravellós 
és poder contemplar i gaudir, sols i 
acompanyats, aquest bell planeta, 
format de terra, vida i, per alguns 
romàntics, de color blau.

“En honor a totes aquelles perso-
nes que, buscant la felicitat, creen el 
seu propi camÌíamb passes que sor-
geixen del cor”

Vida en el Planeta Blau

Camí del Carrilet, Vall Fosca | Gil Santos
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la vella artesa
Josep Nogués i Sirvan

Aquest relat comença a finals 
de la guerra civil. Poc després 

d’acabar-se el conflicte, un senyor, 
que crec era de Lleida, va escollir 
el garatge del Josep Castellana, to-
cant al carrer de les Monges, per tal 
d’arranjar-lo i fer-hi un cinema. Quan 
ja quasi estava fet, l’amo va tenir un 
accident de cotxe i va morir. Va ser 
una gran pèrdua per aquella família. 
Malgrat tot, varen decidir portar a 
terme el projecte i varen acabar el 
muntatge del local i els estris per fer-
hi cinema. 

Es veu que en fer les proves, va-
ren tenir un descuit i es va cremar la 
màquina. Varen posar una màquina 
nova i aleshores ja va anar bé. 

Recordo perfectament que van 
convidar tot el poble a la presentació 
del local. Estava ple de gom a gom 
i jo, que devia tenir 10 anys com a 
molt, vaig escoltar el senyor que feia 
la presentació, que crec era un ger-
mà del promotor. Després de parlar 
de la mala sort que havien tingut, ja 
que semblava que no podien posar 
en marxa el cinema, va dir que la pri-
mera sessió de cine seria per convi-
dar tots els nens i nenes de les es-
coles d’Artesa i comarca. Ara bé, a 
causa de la mala sort i despeses ex-
tres a les quals havien hagut de fer 

front, fins al punt que semblava que 
el cinema a Artesa estava maleït, fi-
nalment la invitació seria pagant el 
preu d’una pesseta per entrada. 

El dia de la inauguració anàvem 
una mica arregladets i amb la pes-
seta a les mans. No recordo quina 
pel·lícula vàrem veure, però suposo 
que es tractava de dibuixos animats 
i algun documental, que ens va agra-
dar molt perquè era una novetat.

A partir de la inauguració, la cosa 
va funcionar prou bé. Cada diumen-
ge i dies festius feien dues pel·lícules 
i el Noticiario NO-DO. Les primeres 
pel·lícules eren de signe patriota, ja 
que feia poc que s’havia acabat la 
guerra. Recordo alguns títols: Sin 
novedad en el frente, El alcázar no 
se rinde, ... 

Es deia Cine Coliseum i va tenir 
molt d’èxit. Les sessions eren a mit-
ja tarda i a la nit. La major part de 
clients estàvem abonats, és a dir, 
ens guardaven les entrades sempre 
al mateix seient. Recordo que jo vaig 
tenir durant molts anys la fila 13, i el 
número de butaca el 13.

Les taquilleres eren noies del po-
ble molt simpàtiques, una era la Lola 
Xarpell i l’altra la Carme Pedrajas. 
Arreplegava les entrades el senyor 
Rodríguez, que crec que havia estat 

guàrdia civil però que aleshores ja 
estava jubilat. 

També hi havia una senyora que 
al començament i a la mitja part ve-
nia bosses de cacauets, caramels, 
xiclets i tota mena de dolços. La ma-
teixa senyora, cada dilluns obria les 
portalades grans del cinema, l’es-
combrava tot, treia la pols i el deixa-
va en perfectes condicions. 

En veure l’èxit que tenia, ja que 
sempre estava ple, hi va haver dos 
senyors d’Artesa que van intentar fer 
cine pel seu compte, però crec que 
no va funcionar.

SegoN ciNema

Així va passar fins que cap als 
anys seixanta, els germans Camats 
van comprar el pati que hi havia en-
tre la botiga de comestibles Escolá 
i la fleca de cal Solans, i allà varen 
fer-hi un cine modèlic. Com es po-
dia preveure, tothom es va passar al 
cine nou. 

Recordo que les dues prime-
res pel·lícules que van projectar 
en aquest nou cinema eren Con la 
muerte en los talones i Anastasia.  

Ara bé, amb l’arribada de la tele-
visió, el cinema va començar a anar 
a menys. Com molts d’altres, el d’Ar-
tesa va acabar tancant.                                                                               

El cinema a Artesa
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notícies de la biblioteca
novel·la adults

Vides fràgils, nits fosques. Hiromi 
Kawakami. Ed. Quaderns Crema.

            

Una història de quatre amants que, 
amb una prosa sensual i concisa, ens 
convida a reflexionar sobre la solitud 
i l’essència de les relacions humanes.

Vés i aposta un sentinella. Harper 
Lee. Ed. Edicions 62. 

Una història commovedora, divertida 
i convincent en què un seguit de per-
sonatges, alguns dels més entranya- 
bles de Matar un rossinyol, viuen i 

NOVETATS DE marÇ
Activitats

• Presentació del llibre Grises alba-
des, d’Imanol Etchepare. 
Llibre promogut per Àngels Be-
rengueres, d’Anya, basat en relats 
del seu tiet. Comença abans de la 
guerra, quan era un nen, i explica 
com la va viure. 
Divendres, 1 d’abril a les 20:00 h

• Busquem històries sobre dones 
d’abans: remeieres, llevadores, ... 
Projecte de la Xarxa de Museus de 
les Terres de Lleida i Aran (pàg. 8).  
Dimecres, 13 d’abril a les 19:00 h

• Presentació del llibre Per què 
diem... L’origen de 100 dites popu-
lars, d’Albert Vidal. 
Divendres, 15 d’abril a les 20:00 h 
(pàg. 39)

• L’hora del conte 
Dimecres, 20 d’abril a les 17:30 h 
Àrea Infantil

• Shakespeare my love  
L’autor a través dels seus perso-
natges. Presentat per Isabel Gatell, 
professora de literatura, amb lectura 

de poemes i escenes de les obres a 
càrrec del Grup de Teatre d’Artesa. 
Divendres, 22 d’abril a les 20:00 h

• Club de lectura  
Parlarem del llibre Orgull i prejudici, 
de Jane Austen.  
Dimecres, 27 d’abril a les 20:30 h

• Exposició Dones de la plana... do-
nes de la muntanya... 
Quatre retaules de percepcions de 
dones prehistòriques, obtinguts en 
projectes de recerca del Grup d’In-
vestigació Prehistòrica de la UdL.  
De l’11 d’abril al 6 juny

• Exposició Arquitectures empeltades 
Va representar Catalunya a la 14a 
Biennal d’Arquitectura de Venècia. 
Selecciona 16 edificis, entre ells 
l’Espai Transmissor de Seró. 
De l’11 d’abril al 6 juny

• Exposició El món de les papallones 
Fins al 8 d’abril

• Exposició La casa de miniatura de 
Riet Caljouw 
Primer pis
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notícies de la biblioteca
s’adapten als canvis i fets turbulents 
que van transformar els Estats Units a 
mitjan segle XX i que, alhora, ofereix 
una perspectiva nova i fascinant sobre 
un clàssic. En definitiva, una novel·la 
magnífca.

Escolta la cançó del vent. Pint-
ball 1973. Haruki Murakami. Ed. Empú-
ries. 
Aquest volum engloba els dos primers 
títols que van consagrar Murakami 
com a escriptor: Escolta la cançó del 
vent (1979) i Pintball, 1973 (1980).  
Aquests dos volumns conformen, jun-
tament amb La caça del boc salvatge, 
la trilogia del Rata.

guies

GR 92 sud de Catalunya. Sender 
de la Mediterrània. Juan Carlos Borrego. Ed. 
Cossetània.

Varsòvia i Cracòvia responsa-
bles. Jordi Bastart. Ed. Alhenamedia. 

novel·la juvenil

Mentida. Care Santos. Ed. Edebé.

inFantil

El petit llibre de les bestioles. 
Nathalie Choux. Ed. Estrella Polar.

El nen que va xatejar amb Jack 
Sparrow. Premi de Narrativa In-

fantil Vicent Silvestre. Francesc 

Puigpelat. Ed. Bromera.

Pel·lícules

El único superviviente. Del director 

Peter Berg.

Capitán Phillips. Del director Paul 

Grenngrass.

Pel·lícules 
inFantils

Zipi y zape y el club de la canica. 

Del director Oskar Santos.

HorAri Tardes de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h. · matí de dimarts d’11.00 a 13.00 h.

Pl. de l’ajuntament, Casal Cultural, entrada carrer València, 1 · 25730 · arTESa DE SEGrE  
Tel: 973400754 · Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat · http://bibliotecaartesadesegre.blogspot.com
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Ctra. Agramunt, 12      Tel. 973 400 081      25730 Artesa de Segre (Lleida)

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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reflexionem
Mercè Nogués

E l jove deixeble d’un filòsof savi arri-
ba un dia a casa del seu mestre i 

li diu: 
- Escolta mestre, un amic teu va 

estar parlant de tu amb malvolença... 
- Espera! -l’interromp el filòsof- Ja 

has fet passar pels tres filtres això  que 
em vols explicar? 

- Els tres filtres? - Pregunta, sor-
près, el jove. 

- Sí. El primer és la veritat. Estàs 
segur que el que vols dir-me és abso-
lutament cert? 

- No... Ho vaig sentir comentar a 
uns veïns. 

- Doncs ho hauràs de fer passar 
pel segon filtre, el de la bondat. Això 
que desitges dir-me, és bo per a algú? 

- No, en realitat no. Al contrari ... 
-  Ah, vaja! Doncs mirem el tercer 

filtre, la necessitat. És necessari fer-
me saber això que tant t’inquieta? 

- En realitat, no. 
- Llavors -va dir el savi, somrient-, 

si no és veritat, ni bo, ni necessari, no 
hi pensem més. Deixem-ho en l’oblit, i 
dediquem-nos a coses més útils i pro-
fitoses, no trobes? 

reflexió

Moltes vegades ens preocupem 
per coses que, si les passéssim pels 
tres filtres, la veritat, la bondat i la ne-
cessitat, ens adonaríem que no valen 
la pena. Veuríem que no cal invertir-hi 
ni un instant de la nostra vida, podem 

invertir el temps en viure millor. 
És important valorar i reflexionar 

abans de gastar energia en assump-
tes que no s’ho mereixen, en dir allò 
que ens han dit, que hem sentit, que 
hem entès, etc. 

Podem invertir el nostre temps 
com vulguem, només cal vigilar que 
després no ens dolgui. Aprofitem per 
parlar, sortir, gaudir de la companyia 
de qui ens agradi i no ens capfiquem 
per coses que no tenen gens d’impor-
tància. 

Recordem que el passat no el po-
dem canviar i el futur no el podem mo-
dificar. Només podem gaudir del pre-
sent, de cada dia, de cada instant, això 
sí que val la pena fer-ho. 

Els tres filtres

Apreciats lectors, aquest mes 
volem que ens intercanviem els 

papers, les protagonistes ja no serem 
nosaltres, ara us toca a vosaltres! Du-
rant tots aquests mesos hem buscat i 
traspassat informació del que teníem 
curiositat per saber i de les qüestions 
que encara ens queden pendents.

Ara, ens agradaria despertar la 
vostra curiositat i que ens féssiu arri-
bar tot allò que us agradaria que publi-
quéssim els pròxims mesos, així com 
fer-nos arribar informació que potser 

nosaltres mai tindrem a l’abast. Us 
recordem que el projecte Artesa, la 
veus?  el que pretén és fer conèixer i 
donar importància a tots els elements 
de caire històric, artístic i cultural im-
mersos a Artesa i que la mateixa po-
blació desconeix.

leS treS “r”

Ho sintetitzem en una pregunta i en 
tres paraules que comencen per “R”: 
Quins són els rastres, rostres i restes 
d’Artesa? Fins i tot ens referim a anèc-

dotes, frases fetes, refranys ...
Així doncs, us convidem a què feu 

una cerca en les tres “R”. Podeu trobar 
informació sobre aquesta feina al Cen-
tre d’Art la Panera de Lleida.

Si teniu informació sobre aquests 
aspectes, ens la podeu fer arribar a 
l’adreça de correu electrònic blanca-
pifarre12@gmail.com, o bé a través 
d’un full escrit, que podeu depositar a 
la bústia del carrer Sitges, número 13. 
Moltes gràcies per la vostra atenció, 
esperem la vostra col·laboració!

Aquest mes, us donem la paraula

artesa, la veus?
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per què diem...
Albert Vidal

L ’expressió s’utilitza gairebé 
sempre en sentit pejoratiu, vo-

lent significar que la persona que 
ha marxat ho ha fet sense dir res, 
sense acomiadar-se com cal i més 
o menys d’amagat. És a dir, que 
seria signe de mala educació.

Res més equivocat. Aquí es 
produeix el que s’anomena una 
expressió paradoxal, és a dir, que 
sembla que vulgui referir-se a una 
cosa quan, en realitat, es trac-
ta d’una altra ben diferent i sovint 
contrària. 

l’origeN de l’expreSSió

Per tant, quan aquesta frase 
s’interpreta en sentit negatiu, com 
dèiem, es cau en un error, ja que 
en el seu origen té tota una altra 
intenció.

Ens expliquem: prou és sabut 
de l’extrema cortesia que, en ge-

neral, caracteritza el poble francès 
pel que fa al tracte social i la relació 
amb propis i forasters, i com són de 
complimentosos. 

Com a mínim, així era en els 
temps en què 
la dita que ens 
ocupa va fer 
fortuna.

Prova més 
que evident 
d’això la tro-
bem en la re-
petida i habi-
tual utilització 
dels pronoms 
“vous” i “votre” (“vos” i “vostre”) 
en lloc de “tu” i “teu”. Fins i tot 
s’empren quan aquest tractament 
es dedica a familiars propers o a 
amics íntims. Per exemple, en fran-
cès es diu “je vous aime”, mentre 
que nosaltres diem “t’estimo”.

Un altre exemple és una fórmu-
la utilitzada, més abans que ara, 
en els comiats en la llengua fran-
cesa. Es tracta de l’expressió “sans 
adieu” (“sense adéu”), amb la qual 

es vol indicar que 
hom no s’acomia-
da definitivament 
del seu contertu-
lià, si no que es-
pera retrobar-se 
amb ell o ella ben 
aviat i que, per 
tant, no cal dir 
“adéu”.

D’aquesta ma-
nera, marxar o acomiadar-se a la 
francesa es refereix a una mane-
ra educada i elegant d’anar-se’n 
d’algun lloc, amb el desig implícit 
de tornar en data propera. Res a 
veure, doncs, amb cap connotació 
negativa.

... marxar a la francesa?

“Es refereix a una 
manera educada 
i elegant d’anar-

se’n, amb el desig 
de tornar aviat”
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Com novetat pel Dia del Llibre 
d’enguany, aquest mes de 

març apareix un llibre del col·labo-
rador de LA PALANCA Albert Vidal, 
amb el títol Per què diem...? L’origen 
de 100 dites populars, publicat per 
Albertí Editors. 

Com podeu veure, el llibre porta 
el mateix títol amb el qual l’autor va 
anomenar la secció que us ofereix 
en  aquesta revista. És per això que 
totes les persones que fem LA PA-
LANCA ens alegrem molt que una 
secció de la revista hagi transcendit 
dels límits locals i comarcals i pugui 
convertir en un referent sobre el te-
ma en l’àmbit de tot Catalunya.

Pel que fa al contingut del llibre, 
l’autor ens explica que força dites 
que recull han hagut de ser refetes 
i també am-
pliades, a fi 
d ’a jus ta r -se 
als requisits 
i estructura 
d’un llibre.

És per això 
que, que enca-
ra que els se-
guidors de la secció potser ja haureu 
sentit i coneixereu l’origen d’algunes 
de les expressions, al llibre hi troba-
reu una nova manera d’explicar-les. 

A més, cada dita s’acompanya 
d’una il·lustració que la complemen-

ta, fins a un total 
de 100. El llibre 
explica com van 
néixer cadascuna 
d’aquestes 100 
dites publicades, 
expressions que 
solem dir sense 
saber-ne, gairebé 
mai, la seva pro-
cedència, d’on 
han sortit i per 
què s’utilitzen en 
el nostre llenguat-
ge habitual. 

R e f r a n y s , 
proverbis, locucions, expressions, 
frases fetes, sentències, màximes, 
adagis... En resum, dites populars 
que han arribat fins a nosaltres com 

un reflex de la 
manera de sen-
tir i expressar-se 
del nostre po-
ble al llarg dels 
temps i que, en 
conseqüènc ia , 
constitueixen un 
fons patrimonial i 

cultural ben nostre i que val la pena 
recollir i contribuir a mantenir viu. 

Moltes procedeixen de costums 
antics i desusats, altres de ronda-
lles, contes i narracions i encara 
d’altres de personatges populars 

que van deixar bona part de la seva 
empremta d’aquesta manera.

preSeNtació el 15 d’abril

L’acte de presentació del llibre a 
Artesa tindrà lloc a l’àrea d’activitats 
de la Biblioteca Joan Maluquer i Vi-
ladot el pròxim dia 15 d’abril en un 
acte presentat per Ramon Giribet, 
membre del consell de redacció de 
la revista. En aquest acte, l’autor 
ens explicarà el contingut del llibre, 
les raons que l’han portat a escriu-
re’l, etc. 

Esperem trobar-nos-hi tots. De 
la comercialització del llibre se’n 
farà càrrec, ja des de dies abans i 
el mateix dia 15 d’abril durant l’acte 
de presentació, la llibreria Massana.

La secció ‘per què 
diem...’ dóna lloc a 
una de les novetats 
editorials de Sant Jordi

“Moltes de les dites 
han estat refetes 

o ampliades 
respecte la revista”
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A lgunes pàgines d’aquest mes 
respiren ambient preelectoral, 

tot i que es podria dir el mateix d’al-
gunes revistes anteriors. Al maig de 
1991 tocava eleccions municipals.

PORTADA. Una foto del Sisquet 
(aquest mes en té unes quantes!) 
ens recorda que els primers anys 
de la Matança del Porc de dimarts 
de Carnaval, i durant molts anys, es 
feia a la plaça de l’Ajuntament.

EDITORIAL. La secció porta per 
títol La Matança i es remunta als 
temps en què matar el porc era un 
fet habitual al món rural, no només 
per a proveïment alimentari sinó 
també com a fet social. 

SOCIETAT. Els serveis socials: 
una atenció primària al servei d’Ar-
tesa és un article de la redacció 
que ens informa a bastament de 
les funcions i de l’organització dels 
serveis socials a Artesa, després 
d’un any d’entrada en funcionament 
de la Unitat Bàsica d’Atenció Social 
Primària.

NATURA. La junta de la Socie-
tat de Pescadors Esportius d’Artesa 
de Segre i Comarca signa l’article El 
Segre viu, amb aigua neta. A partir 
d’informacions periodístiques, se-
gons les quals l’administració vol de-
clarar com a zona salmonícola el riu 
Segre fins a Oliana dins del Pla de 
Sanejament de la seua conca, l’as-
sociació manifesta la disconformitat 
i demana que es mantingui com fins 
aleshores, en què la denominació 
de salmonícola s’estenia fins a Arte-
sa. Entén que aquesta classificació 
va lligada amb la qualitat de l’aigua i 
defensa “un riu viu amb aigua neta”.

COMARCA. 
Tot i el títol de 
l’article d’aques-
ta secció, Ba-
lanç d’actuació 
del Consell Co-
marcal durant 
l’any 1990, es 
parla més dels 
projectes per 
al 1991 que del 
balanç de 1990. 
El president del 
consell, Josep 
Borràs, havia 
anunciat alguns 
projectes immi-
nents: posada 
en marxa de la 
Xarxa Comar-
cal d’Emergèn-
cia a les serres 
de Sant Mamet 
i del Montsec, 
construcció de 
la nova seu del Consell Comarcal al 
convent de Sant Francesc de Bala-
guer, un nou Pla de Transport dels 
Serveis Socials i la construcció d’un 
Abocador Comarcal de residus ur-
bans.

CARNESTOLTES. Sis fotogra-
fies del Sisquet, sense text, ens 
il·lustren el Carnaval d’aquell any 
amb imatges de la matança del porc 
a la plaça de l’Ajuntament i de grups 
disfressats, una de les quals repro-
duïm a la pàgina següent. A veure si 
algú es reconeix.

ASSOCIACIONS. En l’article 
Teatre per a tots s’informa de la 
col·laboració de la revista amb dues 
entitats més, la Dàlia Blanca i la 
Creu Roja, en l’organització d’un 
cicle de tres obres de teatre, dins 
del 16è Pla d’Acció Cultural de l’As-
sociació de Personal de “la Caixa”. 

L’objectiu és doble: l’oferta de teatre 
a Artesa i la destinació dels benefi-
cis a les obres de rehabilitació del 
local de la Dàlia Blanca.

CARTES A LA REDACCIÓ. Joan 
Carles Pedrós signa la carta Ràdio 
Artesa de Segre, al servei del po-
ble, en què agraeix la tasca que de 
forma desinteressada es fa des de 
l’emissora local “malgrat el poc su-
port municipal”.

LOCAL. Fins quan? és el títol de 
l’article que vaig signar jo mateix. 
He de dir que em resulta si més no 
curiós fer un comentari d’un text 
propi de fa tant de temps. D’entrada, 
me n’adono del tracte preferencial 
que se li va donar, ocupant les dues 
pàgines centrals, ja que aleshores 
només era un col·laborador molt es-
poràdic. 

Es tracta de les meues extenses 

fa 25 anys
Març de 
1991
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fa 25 anys
reflexions entorn la deixadesa gene-
ral d’Artesa, il·lustrades amb unes 
fotos del Joan Serra que mostren el 
lamentable estat de la plaça de les 
Escoles Velles. Com apunto sovint 
en aquesta secció, no hem millorat 
gaire després de tants anys. I si la 
memòria no em falla, la indignació 
que mostro en l’article va ser el punt 
d’inflexió que em va portar a presen-
tar-me en les eleccions municipals 
del maig d’aquell any.

CULTURA. La secció publica la 
segona part de la narració El miste-
ri del dòlar abandonat, de Gustavo 
Abad Rueda, premiada en la pri-
mera edició del Premi de Narrativa 
Breu d’Artesa de Segre.

LOCAL. En l’article La Perruque-
ria Sisquet tanca les portes, la revis-
ta deixa constància del tancament 
d’aquest establiment en acabar el 
1990. 

Un breu resum de la seua his-
tòria ens porta des de finals del se-
gle XIX, en què la família Solanes 
va començar el negoci a la Barbe-
ria Mianes, fins al moment en què 
Montserrat Solanes i Francesc Vilal-
ta “Sisquet” es fan càrrec de la pe-
rruqueria de la carretera de Ponts.

NOTÍCIES DE PREMSA. La no-
tícia més destacada és l’anunci que 
el Centre d’Assistència Primària 
(CAP) d’Artesa podia ser una rea-
litat després de l’entrevista de l’al-
calde Cardona amb el conseller de 
Sanitat, Xavier Trias.

LOCAL. La Cooperativa d’Arte-
sa ens presenta la crònica Visita de 
l’honorable conseller d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, amb fotogra-
fies del Sisquet. En aquella època, 
el president de la Cooperativa era el 
Pere Serra, cofundador de LA PA-
LANCA i creador dels personatges 
Quimet i Cosme, recentment tras-

passat. El conseller Joan Vallvé va 
visitar les instal·lacions de l’entitat, 
on se li va presentar un detallat in-
forme de les seues activitats i del 
pla d’inversions de cara al trasllat al 
Polígon Industrial.

INFORMACIÓ MUNICIPAL LO-
CAL. Una vegada més, és l’alcalde 
qui signa la secció. En primer lloc, 
dedica una pàgina sencera a infor-
mar de les al·legacions presenta-
des per l’Ajuntament al Programa 
d’Actuació Comarcal de la Noguera: 
no segregació de Cubells de l’Àrea 
Bàsica de Salut d’Artesa, decla-
ració com a zona d’agricultura de 
muntanya una part del terme mu-
nicipal, inclusió dels regs del mar-
ge dret del riu Segre, millora de la 
carretera Agramunt-Artesa, millora 
del servei de telèfons rurals, inclu-
sió de l’obra d’abastament d’aigua a 
Montmagastre, Sant Marc de Batlliu 
i La Vedrenya, inclusió de l’educa-
ció secundària obligatòria així com 
la formació pro-
fessional de 
grau mig i el 
batxillerat, ges-
tió davant de 
l’Institut Català 
del Sòl per a fer 
realitat el Polí-
gon Industrial. 

Entre altres 
temes, també 
s’informa dels 
ajuts demanats 
per al 1991 
dins del Pla de 
Millora Rural: 
arranjament de 
camins a Ar-
tesa i Vilves, 
construcció de 
dipòsits d’aigua 
a Anya i Coll-

fred, i pavimentació parcial a Tude-
la. Finalment, en un requadre des-
tacat, s’informa de la visita recent 
d’alts comandament de la Guàrdia 
Civil, acompanyats de tècnics per 
tal de redactar el projecte de reha-
bilitació de la caserna.

HUMOR. Igual que el mes pas-
sat, els personatges Quimet i Cos-
me comenten amb humor la Guerra 
del Golf, aquesta vegada amb el tí-
tol de La guerra santa.

IMATGES D’AHIR. Oficis vells és 
un altre article extret de l’Àlbum de 
la Vella Artesa. En una imatge an-
tiga es veu un establiment dedicat 
a les botes de pell. És Cal Boter, 
la primera casa de l’esquerra de la 
carretera de Tremp, a la zona del 
“control”. L’autor o autora de l’article 
parla de la fabricació de bótes, tant 
de fusta com de pell, i recorda com 
son pare el carregava a l’esquena i 
deia “Qui em vol comprar aquest bot 
d’oli?”.

Ramon Giribet i Boneta
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informació municipal d’artesa
Ple ordinari (1 de 
Febrer)
S’aprova el pressupost general de 
l’Ajuntament d’Artesa de Segre per 
a l’exercici econòmic 2016, que inte-
gra el Patronat de l’Emissora Munici-
pal de Ràdio, amb un import total de 
3.935.810,00 euros.
A favor: 8 vots (ERC)
En contra: 0 vots
Abstencions: 3 vots (CIU)
S’aprova, inicialment i per unani-
mitat, el projecte Urbanització dels 
trams polígon 7 i sector 16 del ca-
rrer Roc del Cudós, amb un pres-
supost d’execució per contracte de 
171.293,18 euros.
S’aprova, per unanimitat, nomenar 
Joan Vidal Sans com a Jutge de Pau 
titular, i Joan Nogués Sirvan com a 
Jutge de Pau substitut.

aprovacions
S’aprova la relació de factures ma-
jors de 120,20 euros, pendents 

d’aprovació corresponents a l’exer-
cici comptable 2015 que sumen 
158.798,97 euros.

Llicències d’obra
- Obertura de rasa d’uns 6 metres de 
llarg per 0,40 d’ample i 1 metre de 
profunditat, per a la instal·lació d’una 
canonada per subministrar gas natu-
ral a nous clients al carrer Mare de 
Déu del Pla, 5 d’Artesa. 
- Obertura d’escomesa, per a submi-
nistrar gas natural canalitzat a nous 
clients, al carrer Calvari, 17 d’Artesa.
- Refer cantonada del balcó de la pri-
mera planta de l’immoble de la ca-
rretera d’Agramunt, 34 d’Artesa.
- Canviar porta del corral, treure ca-
seta de bany de la terrassa i sane-
jar-ne els fonaments i tapar forats de 
la paret de pedra a la Plaça Major 
d’Anya.
- Ampliació d’explotació ramadera 
porcina al polígon 26 parcel·la 213 
de Seró.

- Ampliació d’explotació porcina al 
polígon 11 parcel·les 40 i 43 de Vil-
ves.
Autoritzacions d’entrada i sortida de 
vehicles a través de la vorera:
- Gual de 3 metres al carrer Roc del 
Cudós, 2 d’Artesa.
- Gual de 3 metres al carrer Sant An-
toni Maria Claret, 16 d’Artesa.
Autoritzacions de connexió a la xar-
xa d’aigua:
- Connexió definitiva al carrer Bal-
mes, 18, d’Artesa.
- Connexió definitiva al carrer Únic, 
16, de la Colònia la Fàbrica.

altres
També s’ha acordat concedir la sen-
yora Dolors Andreu Francesch una 
targeta d’aparcament individual per 
a persones amb disminució. Es con-
cedeix en la modalitat de titular no 
conductor i la targeta tindrà una va-
lidesa de 10 anys a partir d’aquesta 
concessió.

Informació del mes de febrer

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa 

amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor

Tel. 617 410 668

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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*
renovació del DNI 
Fins pròxim avís per part de la Policia, no es 
tornarà a renovar el DNI a l’Ajuntament d’Ar-
tesa de Segre. 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. 
Dilluns 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 a l’Ajuntament per informar del lloc de 
recollida i dels objectes (973 40 00 13)
- Pobles agregats: dilluns 18 d’abril. 
- Artesa de Segre: dimecres 20 d’abril.
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
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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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humor
Josep Galceran

Sí que ve d’un pam
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Per Pasqua, a Lleida era el temps 
dels aplecs. El més multitudina-

ri era el del Castell del Remei, que 
com que estava al bell mig de la pro-
víncia, reunia gent de la Plana d’Ur-
gell, de la Noguera, i de més lluny. 
S’hi ballaven sardanes, es feia un 
bon dinar i algun any hi havia ball.

El més gran de la Noguera era 
el de Bon Repòs, que reunia gent 
de les dues vessants de la Serra de 
Comiols i del Montsec. Els d’Artesa 
hi anàvem a la caixa dels camions. 

Amb tant personal, la seguretat era 
a càrrec de la Guàrdia Civil d’Isona 
i de Tremp.

el méS graN de la comarca

Ara bé, a la nostra comarca, en 
aquells anys el més gran era l’Aplec 
de Salgar que avui ens ocupa. Hi 
anaven a cantar els caramellaires 
d’Artesa, que amb les seves barre-
tines i faixes vermelles, donaven co-
lor i animació al dilluns de Pasqua. 
Les seves cançons ressonaven per 

aquelles muntanyes i donaven una 
flaire especial a la primavera i a 
l’aplec.

La gent, en collades o famílies, 
feien les carnades escampats per 
les coves i els indrets del paisatge. 
Val a dir que en aquells anys enca-
ra no estava prohibit encendre foc 
a l’aire lliure. La gent portava carn, 
llonganisses i tota classe de begu-
des per a fer un bon dinar, que a ve-
gades s’acabava en trencar el fosc.

Hi havia taules per jugar al “ca-
txo” on es rifaven torrons amb unes 
cartes. També alguna vegada es feia 
ball amb quatre músics, però més 
que res amb un acordió. 

A la foto es veu molta gent as-
seguda, sembla que esperen que 
s’acabi la missa per a fer seguida-
ment el cant de les caramelles, al 
pati de baix. El de dalt, davant l’er-
mita, era una llotja improvisada.

coNtext hiStòric

Aquell any 1968, a París hi va 
haver la revolta de maig. Deien: 
“La imaginació al poder”. A Madrid 
també hi havia manifestacions uni-
versitàries als carrers, apaivagades 
lleugerament per la Llei de Premsa 
(1966) de Manuel Fraga, per la qual 
cosa la censura no era tan dura. A 
Barcelona, a les aules universitàries 
s’hi feia classe, però algun dia sols 
es parlava de fer accions concretes: 
portar manifests reivindicatius a les 
emissores de ràdio i tallar amb pan-
cartes els carrers principals. Alguns 
estudiants tenien com esport favo-
rit “córrer davant dels grisos”. En 
Raimon, més que un cantant amb 
una guitarra, més que un líder de 
la cançó protesta, va esdevenir un 
símbol de lluita contra el sistema.

Però, clar, eren altres temps.

imatges d’ahir
1968

L’aplec de Salgar

Bartomeu Jové i Serra

L’aplec de Salgar era el més concorregut de la comarca d’Artesa
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la foto

L’Escola Els Planells va celebrar la setmana cultural entre el 14 i el 19 de març. A la foto, alumnes de cicle mitjà al parc 
de la Mitjana de Lleida, després d’assistir a una actuació musical i de dansa a l’Auditori Municipal. | Escola Els Planells


