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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

DEFUNCIONS

Mes de desembre

dia 3: Mercè Juncà i Gomà, (87 
anys), natural de Tudela de 
Segre

dia 6: Josep M. Solé i Mallol, (51 
anys), natural de Tudela de 
Segre

dia 7: Vicent Roca i Mianes, (85 
anys), natural d’Artesa de 
Segre

dia 21: Antoni Galceran i Benseny, 
(96 anys), natural d’Artesa de 
Segre

dia 22: Rosa Cases i Martí, (93 anys), 
natural de Foradada

dia 27: Miguel Rodríguez i Contreras, 
(94 anys), natural de Castillo 
de Locubín (Jaén)

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

desembre
ARTESA DE SEGRE    
A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana: 4°
Temperatura màxima: 17,5° 
   (dia 5)
Temperatura mínima: -3° (dia 30)
Dies amb precipitacions: 2
Precipitació màxima: 2 mm 
   (dia 15)
Total precipitacions: 2,5 mm

B) BALDOMAR 

Temperatura mitjana: 3,1°
Temperatura màxima: 15,4° (dia 7)
Temperatura mínima: -4,8° 
   (dia 30)
Dies amb precipitacions: 20*
*La majoria són dècimes de litre per la boira
Precipitació màxima: 2,1 mm 
   (dia 16)
Total precipitacions: 5,4 mm

VILANOVA DE MEIÀ     
Temperatura mitjana: 3,8°
Temperatura màxima: 17,6° (dia 5)
Temperatura mínima: -5,1° 
   (dia 29) 
Total precipitacions: 3 mm 
   (dia 16)

FORADADA
Total precipitacions: 3 mm 
   (dia 16)

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.

Durant el febrer
A la Biblioteca Municipal, programa 
Biblioteques amb D.O., dedicat a 
la D.O. Costers del Segre. Celler 
convidat: Mas Ramoneda

Fins al 17 de març
Termini de presentació d’obres al 
28è Premi de Narrativa Breu. Lloc: 
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot. 
Podeu consultar les bases a la 
biblioteca o a la pàgina web

1 de febrer
A les 17:30 h, a l’Àrea d’Activitats 
de la Biblioteca Joan Maluquer i 
Viladot, taller familiar de reciclatge 

“La corba camina i recull” 
5 de febrer

Festa de Santa Àgueda
12 de febrer

Dinar de Santa Àgueda al Pavelló 
Poliesportiu. Organitza: Artesen-
ques Actives

15 de febrer
A les 17:30 h, a l’Àrea d’Activitats 
de la Biblioteca, L’hora del conte 

25 de febrer
A Baldomar, 35a Festa del Porc. 
Sopar de germanor a les 20:00 h

25, 26 i 28 de febrer
Festes de Carnaval a Artesa
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editorial
Com és habitual, els Reis d’Orient 
ens han deixat un missatge de pau i 
amor abans de cloure el cicle de les 
festes nadalenques, però enguany 
han tocat el crostó a la gent d’Arte-
sa. No sabem si també ho han fet en 
altres indrets, tot i que és possible, ja 
que no devem ser els únics que no 
hem fet prou bondat.

No estem parlant de res que es 
pugui desprendre dels breus discur-
sos que ens acostumen a fer des del 
balcó de l’Ajuntament, ni del volum 
de regals o carbó que ens han portat. 
De fet, és un tema que a ells els toca 
de forma relativa, perquè, passi el 
que passi, ja sabem que continuaran 
deixant regals als infants, que és el 
fet sobre el qual es fonamenta la fes-
ta que s’organitza al voltant d’aquests 
misteriosos personatges.

És precisament d’aquesta organit-
zació del que estem parlant. Resulta 
que, a mitjans de desembre, l’Ajun-
tament d’Artesa va convocar les en-
titats del municipi a una misteriosa 
reunió de la qual ningú no en sabia 
el contingut. Una vegada allà, se’ns 
va informar que no es podia garantir 
la celebració de la cavalcada de ben-
vinguda que es fa als Reixos per a la 
manca d’efectius personals.

Durant uns dies la notícia va có-
rrer entre les juntes i els membres 

de les diferents entitats, però també 
entre gent sense cap vinculació amb 
aquestes. Reunits una setmana des-
prés, es veu que la crida va fer efecte 
i un destacat nombre de persones, 
bàsicament procedents de les enti-
tats, es van afegir al grupet inicial.

Qui hagi estat al marge de tot això 
no haurà notat res, i és que la festa 
de la rebuda dels Reixos es va desen-
volupar amb força normalitat. Ara bé, 
quedem avisats.

Si no ens falla la memòria, entitats 
com la Dàlia Blanca o el Cau s’ha-
vien fet càrrec de l’organització de la 
cavalcada durant molts anys. Darre-
rament s’havia format una mena de 
comissió de Reis que n’era l’encar- 
regada. Què ha passat, doncs? No 
creiem que el més adequat sigui bus-
car culpables ni fer-se retrets. Melcior, 
Gaspar i Baltasar no ho volen pas. Sí 
que sembla obvi que cal fer una re-
visió de com hem arribat a aquesta 
situació i esmenar la pàgina per a 
properes edicions.

Encoratgem els responsables mu-
nicipals de cara a afrontar aquesta 
tasca en què han de portar la inicia-
tiva, però també és cosa de tothom i 
caldrà aportar-hi el nostre gra de sor-
ra. Si ho fem bé, l’any vinent no ens 
agafaran amb els pixats al ventre!

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	10	de	febrer

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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noticiari

E ls més petits són els protagonis-
tes per excel·lència de les festes 

nadalenques, uns dies marcats per 
la il·lusió, la solidaritat, els retroba-
ments i la generositat. Aquest any, 
al municipi d’Artesa, s’ha fet palès 

una vegada més que mantenir l’ale-
gria dels infants és prioritari aquests 
dies, i la majoria d’actes i esforços 
s’han encaminat a satisfer les ex-
pectatives dels petits de la casa. 
Malgrat tot, el programa d’actes ha 

mantingut un altre dels pals de pa-
ller de les festes, la tradició, amb les 
misses del Gall a Artesa i Salgar, 
el concert de Nadal de l’Orfeó i els 
grups corals de l’Escola de Música i 
el pessebre al Castellot, per citar-ne 

La il·lusió dels més petits torna a ser 
l’estrella de les festes de Nadal a Artesa

Els Reis Mags van arribar en tres lluïdes carrosses i van recórrer diversos carrers d’Artesa | fotos: Jordi Farré, Marta Serret
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noticiari

només alguns. Pel que fa als actes 
encaminats als més petits, destaca 
el Tió popular, que enguany es feia 
per segona vegada i que ha mantin-
gut la bona resposta de públic que 
ja va tenir la primera edició. També 

s’han projectat pel·lícules infantils 
per amenitzar els dies de vacances, 
i s’ha organitzat l’habitual parc de 
Nadal (vegeu desglossament). Tot 
plegat per acabar amb la Cavalcada 
de Reis, el dia 5 de gener a la tarda, 

que gràcies a la bona resposta ciuta-
dana va ser tan lluïda com sempre.

Així mateix, la nit de Cap d’Any el 
pavelló es va vestir de gala per cele-
brar la revetlla i donar la benvinguda 
al 2017.

Parc de Nadal i visita del patge reial

El Cagatió popular de la plaça de l’Ajuntament va tornar a ser multitudinari | fotos: Dolors Bella

Una altra de les activitats des-
tacades del calendari nada-

lenc és el parc de Nadal. Enguany 
es va celebrar del 27 al 29 de 
desembre al pavelló poliesportiu, 
organitzat per l’Ajuntament amb la 
col·laboració de diverses entitats. 

En concret, hi van participar les 
AMPA de la Llar d’Infants i de l’Es-
cola, el CENG, el Club Slot d’Ar-
tesa, l’Associació Artesenques 
Actives, l’Escola de Futbol Artesa, 
la Biblioteca Municipal Joan Malu-
quer i Viladot, la Llar d’Infants, 
alumnes dels centres educatius 
i el Club Esportiu Altis. Com és 
habitual, s’hi oferien activitats di-

verses: els participants van fer 
un mural de paper amb motius 
nadalencs, tallers de maquillatge, 
un pessebre amb codines de riu, 
mandales de sorra i petxines, i 
jocs tradicionals, entre altres. Per 
altra banda, un altre dels clàssics 
del Parc de Nadal és la visita del 

patge reial. 
En aquesta ocasió, va ser el 

darrer dia del parc, el dia 29, en 
què el patge va visitar el parc i va 
recollir les cartes que els infants 
volien fer arribar als reis. | Fo-
tos: J. M. Sabartés i M. Àngels 
López
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L ’Associació de Pessebristes, 
conjuntament amb la Parròquia, 

ha organitzat el Concurs de Pesse-
bres, que ha arribat a la 61a edició. 
El calendari va ser la visita per part 

del jurat als 13 pessebres inscrits, 
que va tenir lloc per Sant Esteve, la 
publicació dels guanyadors, que es 
va fer el dia 1 de gener, i l’entrega 
de premis, el dia 6 de gener. Es va 

atorgar un Gran Premi a Annia i Naia 
Camats, un Segon Premi a Teresa 
Reig i una altra distinció al pessebre 
més votat a través de la pàgina de 
Facebook del concurs, que va ser 
per Adrià Bernaus. Tots els partici-
pants van rebre un obsequi.

61è Concurs de Pessebres

L’entrega de 
premis del 
concurs es   
va fer el dia    
de Reis a 
 l’església 
| foto: Concurs de 

Pessebres

L ’Associació de Comerç i Serveis 
(ACS) ha sortejat 600 euros en 

vals de compra durant les festes de 
Nadal entre els cllients dels 55 es-
tabliments associats. Per la compra 
en algun dels comerços, els clients 
entraven al sorteig de tres vals de 
200 euros cadascun. Aquesta quan-
titat s’ha incrementat respecte l’any 
passat, en què eren dos vals de 100 
euros i un de 300. La campanya va 
durar del 6 de desembre al 6 de ge- ner i el sorteig es va fer a l’Ajunta-

ment el dia 9 de gener. Els premiats 
van ser Antonio Amigó, per una com-
pra al comerç Ca l’Artigues, Cynthia 
Carbonell, que havia comprat al co-
merç Caracal.la, i Aurelian Nieuser, 
que ho havia fet a Cal Massana. 

Com a novetat d’aquest any, 
també es va escollir l’arbre de Nadal 
més ben guarnit de tots els establi-
ments associats, dotat amb un val 
de 100 euros. El premi va ser per 
Prefabricats Lleida.

L’Associació de Comerç i Serveis augmenta la dotació 
dels vals de compra de la campanya de Nadal

El sorteig es va fer el dia 9 de gener 
a l’Ajuntament | foto: ACS
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noticiari

La nova bàscula municipal del 
Polígon Industrial El Pla d’Arte-

sa de Segre és l’única de tot Cata-
lunya i una de les poques de l’Estat 
que permeten pagar amb targeta 
bancària. Això fa que la pugui utilit-
zar qualsevol vehicle sense neces-
sitat de fer-se soci ni tenir cap tipus 
de targeta client. L’alcalde d’Artesa, 

Mingo Sabanés, va explicar que amb 
aquest sistema es vol incrementar el 
nombre d’usuaris i va destacar que 
es tracta d’un equipament únic.

“En un principi ens van comentar 
que n’hi havia poques a Catalunya, 
però el mateix instal·lador ens ha 
dit després que aquesta és la pri-
mera”, va dir. La bàscula ha costat 

uns 52.000 euros, dels quals 20.000 
s’han cobert amb una subvenció de 
la Diputació de Lleida.

Pesar val 1 euro fins a 15.000 
quilos i 2 euros a partir d’aquest pes, 
de manera que un vehicle ha de pa-
gar entre 2 i 3 euros en funció de la 
càrrega, 1 per la tara i la resta pel 
pes que porti.

Artesa té l’única bàscula de Catalunya que 
permet pagar amb targeta bancària

L’equipament va entrar en funcionament a principis de gener i ja hi han passat una quarantena de vehicles | Dolors Bella

E l diumenge 14 de gener hi va ha-
ver un accident mortal a la carre-

tera L-512, al terme municipal d’Ar-
tesa de Segre. En concret, el sinistre 

va tenir lloc a les 10.15 hores a la 
recta que hi ha entre el Pont d’Alen-
torn i la cruïlla d’Alentorn. La víctima 
va ser un veí de Vilanova de Meià 

de 60 anys, que va morir quan el ve-
hicle que conduïa, un Suzuki Vitara, 
va sortir de la via per causes que no 
han transcendit.

Accident mortal al terme municipal d’Artesa
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Tot i no arribar als rècords de 
Lleida ciutat, durant el mes de 

desembre Artesa va acumular nom-
brosos dies de boira persistent, que 
es va trencar en dies puntuals en 
els quals el sol es va deixar veure 
escassament una hora, com va ser 
el cas del 30 de desembre. Després 

d’uns dies de sol que van trencar la 
monotonia a principis de gener, va 
arribar la primera gelada intensa la 
nit de reis, en què es van registrar 
temperatures àmpliament negatives 
a tot el municipi.

El sol seguia present i el fred era 
més portador, tot i que les gelades 

es van accentuar coincidint amb 
l’onada de fred que va afectar tot 
Catalunya a mitjans de gener, quan 
a Artesa es van registrar mínimes 
inferiors als 10 graus negatius. De 
totes maneres, val a dir que, acostu-
mats a la boira, a Artesa l’onada de 
fred va ser prou ben rebuda.

Rigorós hivern: boira persistent i fred intens
Després dels dies de boira del desembre, es va passar a les fortes gelades del gener  | fotos: D. Bella, J. Farré, R. Giribet
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noticiari

L ’activitat de la Biblioteca Muni-
cipal durant les darreres setma-

nes ha estat variada i pensada per 
tots els públics. Per una banda, el 20 
de desembre es va acabar el curs de 
foto i vídeo amb el mòbil, una forma-
ció encarada a persones majors de 
55 anys que va tenir una durada de 
quatre hores repartida en dues ses-
sions de dues hores cadascuna. El 

curs, que és gratuït, és un projecte 
de capacitació digital de la Fundació 
Pere Tarrés  i  la Fundació Vodafo-
ne amb l’objectiu de formar aquest 
col·lectiu en l’ús dels nous disposi-
tius mòbils i facilitar-los l’accés a les 
noves tecnologies.

Per altra banda, el dia 4 de gener 
va tenir lloc una edició de l’hora del 
conte multitudinària, pel fet de ser 

en vacances escolars i per l’atractiu 
de la proposta l’Egoisme Gegant, un 
espectacle de la companyia Pengim 
Penjam que combinava la narració 
del conte, inspirat en l’obra El ge-
gant egoista, d’Oscar Wilde, i la mú-
sica de violí.

Finalment, val a dir que durant el 
mes de febrer la biblioteca se suma, 
com ja va fer l’any passat, al projecte 
Biblioteques amb D.O., que combi-
na el vi amb les diferents activitats. 
Aquest any, el celler convidat és Mas 
Ramoneda. 

Propostes culturals: hora del conte, 
tecnologia i biblioteca amb D.O.

Hora del conte i curs de foto i vídeo amb el mòbil | Biblioteca

E l Cubtural va acollir un concert de Gospel el dia 8 de 
gener, una iniciativa que es va organitzar l’any pas-

sat per primer cop i que s’ha repetit a causa de la bona 
acollida que té aquest espectacle participatiu. |J. Farré 

L ’Institut Català de la Salut (ICS) demana col·labo-
ració ciutadana per detectar persones que es fan 

passar per personal mèdic per vendre productes o ob-
tenir informació. La petició respon als casos d’estafes 
que s’han produït darrerament, alguns a la zona d’Arte-
sa. L’ICS recorda que els seus professionals “no fan en-
questes per telèfon, ni al domicili ni a la porta del CAP” i 
que “tampoc venen res”, així que “si rebeu la trucada o la 
visita de persones que s’identifiquen com a treballadors 
de l’ICS per fer-vos una enquesta o oferir-vos algun pro-
ducte, aviseu al telèfon 112 i al vostre centre de salut”.

L’Institut Català de la Salut 
anima a comunicar al telèfon 
112 les possibles estafes

Espectacle de Gospel
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noticiari

L ’Ajuntament d’Artesa de Segre 
ha reconegut la tasca de Joan 

Nogués com a jutge de pau del 
municipi fent-li entrega d’una placa 
commemorativa. Nogués va ocupar 
el càrrec durant 33 anys, fins que el 
passat 2016 va ser rellevat per l’ac-
tual jutge, Joan Vidal. 

La distinció la va lliurar l’alcalde, 
Mingo Sabanés, en nom de tot el 
consistori, el dia 16 de desembre. Va 
ser en el marc d’un àpat en el qual 
Nogués va estar acompanyat de la 
seva família i de diversos membres 
del consistori, i durant l’acte es va 
posar de relleu la dedicació que li ha 
requerit el fet d’ocupar aquest càrrec 
durant tants anys, així com  la impar-
cialitat i transparència amb les quals 
l’ha desenvolupat.

La figura del jutge de pau l’escull 
l’Ajuntament entre els candidats que 

es presentin a la convocatòria per un 
període de quatre anys i desenvolu-
pa funcions de cooperació i auxili ju-
dicial i registre civil, entre altres.

L’Ajuntament homenatja Joan Nogués pels 
seus 33 anys com a Jutge de Pau

A dalt, Nogués, amb la família i a 
baix, entrega de la placa | foto: Norprint
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baldomar
REIS 2017

Enguany han tornat els Reis 
Mags d’Orient, que han deixat 

diferents regals per la mainada, tot 
i el fred que feia. Aquest any varen 
entrar al poble pel carrer de la Mes-
quita, donat que, segons van dir, 
baixaven de Clua.

PRESSUPOST 2017

En el Ple Extraordinari del 27 de 
desembre es varen aprovar els 

Pressupostos de l’EMD pel 2017, 
amb un import de 121.225 euros.

Inclouen les despeses corrents i 
altres millores, algunes vinculades a 
diferents ajuts atorgats. En concret, 
hi ha 3.000 euros per les infraes-
tructures de distribució de l’aigua; 
1.500 euros per fer millores al dipò-
sit general; 5.000 euros pel canvi de 
portes i finestres del museu; 1.500 
euros pel canvi de paviment al ca-
rrer dels Horts; 121.000 euros per 
l’arranjament de camins amb àrids 

reciclats; 2.000 euros per aplics en 
punts foscos de l’enllumenat públic i 
1.500 euros pel pla de joventut. Per 
altra banda, també preveu anar des-
envolupant l’espai infantil i esportiu 
dels Freginals i el manteniment a la 
segla de l’Horta.

Pel que fa al tancament del 2016, 
queda pendent fer front a algunes 
despeses per manca de liquiditat, 

donat que tenim pendents de cobrar 
diferents ajuts de fa molts mesos. 
Ho volem resoldre amb la formalitza-
ció d’una pòlissa de crèdit en la qual 
estem treballant.

Insistim en la millora que cal fer 
amb la recollida de la brossa, perquè 
es preveu una forta pujada en el re-
but de cara a l’any 2018.

Bon 2017 a tothom!!!

Novetats de l’EMD

Situació de l’estació | EMD

EMD Baldomar
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La visita de Quim Masferrer, con-
ductor del programa El Foraster, 

a Foradada va culminar el dia 30 de 
desembre amb l’enregistrament del 
característic monòleg que esdevé 
després el fil conductor del progra-

ma de televisió.
Masferrer va ser a Foradada en-

tre els dies 12 i 15 de desembre, du-
rant els quals va compartir moments 
de la vida quotidiana dels habitants 
del municipi (vegeu el número de 

desembre de La Palanca).
Ara bé, l’equip del programa va 

deixar per més endavant el monòleg, 
que finalment es va fer al Castell de 
Montsonís el dia 30. Es desconeix la 
data concreta d’emissó del capítol.

El Foraster enregistra el monòleg a Montsonís
Alguns dels moments de Masferrer, ‘El Foraster’, amb els veïns i veïnes de Foradada | fotos: Benjamí Llobet, AE Lo Bunker

Dos escaladors van haver de ser 
rescatats pels Bombers de la 

Generalitat en una via de Vilanova 
de Meià el diumenge dia 8 de gener. 
Segons va informar el cos de Bom-

bers, l’avís es va rebre cap a dos 
quarts de dues del migdia. Dues per-
sones havien resultat ferides en cau-
re’ls una roca quan feien escalada 
a la via Diedre Farreny. Fins al lloc 

s’hi van desplaçar efectius del Grup 
d’Actuacions Especials (GRAE), as-
sistits per un helicòpter.

Un dels muntanyistes, de 24  
anys, va resultar ferit de poca grave-
tat i ha estat evacuat en un helicòp-
ter del Sistema d’Emergències Mè-
diques (SEM) a l’Hospital de Tremp. 
L’altre va ser atès al lloc dels fets.

Els Bombers rescaten dos 
escaladors a Vilanova de Meià
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Montsonís va acollir la segona 
Fira d’Any Nou el dia 1 de ge-

ner. El certamen està organitzat per 
l’Ajuntament de Foradada en col·la-
boració amb les empreses i entitats 
Castells de Lleida, Medieval Cercós, 
La Botiga de Montsonís, Fundació 
Castells Culturals de Catalunya i 
l’Orfeó Artesenc. 

PARADES I ACTIVITATS

La mostra, que va aplegar una 
desena de parades de productes ar-

tesans i medie-
vals, va comptar 
també amb ac-
tivitats comple-
mentàries diri-
gides a tots els 
públics. Entre 
les propostes, per exemple, es va 
dur a terme un concert de l’Orfeó Ar-
tesenc a l’església de Santa Maria, 
així com diferents visites guiades al 
Castell de Montsonís o un especta-
cle de màgia i jocs infantils per als 

més petits. Enguany, a més, també 
es va fer un dinar d’Any Nou a càrrec 
de La Botiga de Montsonís i Medie-
val Cercós. La fira, que va obrir a les 
11 del matí, va aplegar força afluèn-
cia de públic durant tota la jornada.

Montsonís celebra la 
segona edició de la  Fira 
d’Any Nou

La fira aplegava una desena de parades | foto: Castells de Lleida

Cubells es va solidaritzar amb La 
Marató de TV3, enguany sobre 

la detecció i prevenció de l’ictus, i va 
organitzar una sèrie d’activitats el 
diumenge dia 18 de desembre.

L’Ajuntament de Cubells, l’Asso-
ciació de Joves “Jo Qblls” i l’Asso-
ciació de Dones Mareselva, es van 
coordinar per oferir un complet pro-
grama que va començar a les 5 de la 
tarda, a la Sala d’actes de l’Ajunta-
ment de Cubells, amb una conferèn-

cia a càrrec del doctor Joan Bargés, 
sobre ictus i lesions medul·lars i ce-
rebrals traumàtiques. A les 6, al lo-
cal de Sant Miquel, va tenir lloc un 
berenar de coca amb xocolata i, tot 
seguit un bingo solidari. El preu de 
l’entrada era de 2 euros. 

A més d’aquests actes, l’Associa-
ció de Dones Mareselva, com cada 
any, va fer entrega dels fons recollits 
amb la venda de loteria de Nadal. 
L’alcalde, Josep Regué, va agrair a 

Joan Bargés la seva participació a 
la xerrada, “així com la col·laboració 
dels joves de Jo Qblls amb l’organit-
zació del vermut i del bingo solida-
ris”. 

Finalment també va donar les 
gràcies al Restaurant Roma per 
aportar la xocolata del bingo i a l’As-
sociació de Dones, per donar els be-
neficis que fan amb la loteria. Entre 
totes les activitats i donatius, Cubells 
va recaptar 676 euros”.

L’Ajuntament i les associacions de dones i 
de joves de Cubells es bolquen en la Marató

A l’esquerra, la xerrada, i a dalt, el berenar | Aj. de Cubells
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Un any més, Montclar no va faltar 
a la cita i el dissabte 17 de des-

embre es va fer la jornada solidària 
amb La Marató de TV3. Les activi-
tats es van iniciar amb la projecció 
del reportatge divulgatiu produït per 
la Fundació La Marató de TV3 i tot 
seguit, la infermera Magda Mitjavila 
va oferir una xerrada informativa so-
bre l’ictus i les lesions medul·lars i 
cerebrals traumàtiques, a les quals 
es dedicava La Marató. Posterior-
ment, es va fer la ja tradicional xo-

colatada amb coca de sucre i per 
acabar, un bingo amb productes do-
nats pels comerços col·laboradors. 
L’activitat va ser un èxit d’assistència 
i va recaptar 600 euros, que es van 
destinar íntegrament al programa.

Els organitzadors volem donar 
les gràcies als assistents, així com 
a l’Ajuntament d’Agramunt, la Jun-
ta Administrativa de Montclar i els 
comerços que, un any més, han 
col·laborat amb nosaltres, sense 
els quals seria impossible realitzar 

el bingo solidari: Cal Rellotger, Cal 
Mianes, Aquí Natura, Perruqueria 
Dolors, Cal Peroches, Radio Mateu, 
Torrons Fèlix, Torrons Roig, Disbo 
Tiberi, Blanc i Negre, Floristeria Gili, 
Llibreria Espiga, Ferreteria Molinet i 
Ferreteria Firal.

Per altra banda, els Reis també 
van passar per Montclar el dia 5 de 
gener a la tarda, primer perquè els 
pogués veure tothom i durant la nit, 
per repartir regals a les llars. | Da-
vid Hernández

Marató i rebuda dels Reis Mags a Montclar

Visita dels Reis (esq) i xerrada per la Marató (dreta) | D. H.
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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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la noguera
ACCIDENT DE TRÀNSIT MORTAL

Un jove de Balaguer de 24 anys va ser primera víc-
tima mortal de l’any en accident de trànsit a Ca-

talunya. Yeray Darias era molt conegut perquè era el 
capità del CF Balaguer i va morir quan el turisme en 
què viatjava va xocar frontalment amb un tot terreny 
la matinada de l’1 de gener a Vallfogona de Balaguer. 
Tres persones més van resultar ferides menys greus 
en l’accident.

GUARDA-RAIL AL PONT DE SANT MIQUEL

L ’ajuntament de Balaguer, en col·laboració amb la 
Generalitat, ha substituït les pilones metàl·liques 

horitzontals del Pont de Sant Miquel per un guarda-rail 
protector amb l’objectiu de vetllar per la seguretat dels 
vianants i evitar els accidents que s’han produït els da-
rrers anys. Aquesta, però, no és una solució definitiva, 
que arribarà, segons va explicar l’alcalde, Jordi Ignasi 
Vidal, quan el pont torni a ser de titularitat municipal, 
quan s’executi la variant del Secà. Des de la instal·la-
ció de les pilones el 2011, hi ha hagut diversos acci-
dents i queixes veïnals. 

AGREDIT UN ÀRBITRE DE FUTBOL BASE

L ’àrbitre del partit que enfrontava el dissabte 7 de 
gener l’Escola de la Noguera i el Cervera B a Vila-

nova de la Barca (Noguera) va patir una agressió d’un 
jugador i va haver de ser evacuat a l’hospital Arnau de 
Vilanova. Els fets van passar cap al minut 15 de la se-
gona part quan un jugador cerverí, després d’un gol en 
pròpia porta del seu equip, va increpar l’àrbitre, va ser 
expulsat i li va etzibar un cop de puny. El col·legiat va 
denunciar els fets a la comissaria de Tàrrega. El pres-
sumpte agressor té 18 anys i tot apunta que el subco-
mitè de competició aplicarà una sanció exemplar.

APOSTA PEL TURISME ASTRONÒMIC

E l Parc Astronòmic del Montsec (PAM) va fer un nou 
rècord de visitants el 2016, amb 32.000, i es con-

solida com a atractiu a explotar. Amb aquest objectiu, 
s’han creat nous paquets turístics i s’ha editat una Guia 
de tematització en Astroturisme per assessorar els es-
tabliments, la primera d’Espanya. Per altra banda, el 
PAM renovarà la Certificació de Reserva Starlight del 
2013, que acredita la qualitat del cel nocturn, i dema-
narà el reconeixement de Qualitat de cel fosc a l’entitat 

nord-americana International Dark Sky Association, les 
recomanacions de la qual són molt valorades.

PROMOCIÓ DE LA NOGUERA A FITUR

E l Consell Comarcal de la Noguera va assistir a la fi-
ra de turisme Fitur de Madrid del 18 al 22 de gener, 

donant a conèixer l’oferta de turisme astronòmic, actiu 
i cultural, entre d’altres, de la comarca. L’estand oferia 
els catàlegs de la marca Montsec, que també inclouen 
totes les empreses relacionades amb el sector, i s’hi 
van presentar novetats turístiques com el paquet Em-
presa i Estrelles, que aplica els reptes de l’astronomia 
als objectius de l’empresa, i l’Autocar a les Estrelles, 
que començarà a funcionar al març amb sortides des 
de Barcelona el primer divendres de mes. A més, els 
representants del consell es van reunir Renfe per crear 
un nou producte lligat al tren que podria anomenar-se 
En AVE al Cielo del Montsec: el Tren a las Estrellas.

UN SETRILL DEL S XI, PEÇA DEL MES 

E l Museu de la 
Noguera va pre-

sentar el 13 de gener 
un setrill del segle XI 
trobat al Pla d’Almatà 
com a “peça del mes”. 
S’emmarca en l’expo-
sició “A Taula!…”, una 
combinació d’obres 
artístiques i peces ar-
queològiques, algunes 
d’elles mai exposades, 
que formen part de les col·leccions del Museu de la 
Noguera.
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Després de 30 anys exercint la docència a la nostra 
escola, la Rosa Sabartés i Capell va donar les últi-

mes classes l’11 de gener a causa de la seva jubilació, 
quan només feia sis mesos que l’Anna ens havia deixat 
pel mateix motiu.

La Rosa ens ha acompanyat al llarg d’un gran viatge, 
entregant entusiasme i valors amb la feina ben feta, que ha 
contribuït a fer-nos sentir que la vida pot ser millor. 

L’últim dia del trimestre, en l’acte que tota l’escola es 
reuneix per cantar nadales, els alumnes de 2n i de 4t, dels 
quals ha estat tutora, li van oferir unes actuacions de co-
miat. La cap d’estudis, en representació del centre, també 
li va dedicar unes emotives paraules d’agraïment.

Posteriorment, el personal docent i no docent del centre 
ens vam trobar amb ella en un dinar de comiat. 

Moltes gràcies i molta sort en aquesta nova etapa de la 
vida, Rosa!

escola els planells
Moltes gràcies, Rosa

Entre els actes previs a les va-
cances escolars de Nadal, vo-

lem destacar que, el dimecres 21 de 
desembre a la tarda, l’alumnat de 6è 
va traslladar-se a la Residència de 
la Gent Gran d’Artesa per oferir una 
cantada de nadales als padrins i pa-
drines.

FELICITACIONS I BERENAR

En acabar, els nens i nenes van 
fer entrega d’unes felicitacions na-
dalenques personalitzades a cada 
una de les persones residents. Per 
la seva part, la Residència ens va 
obsequiar amb un bon berenar.

Tots plegats vam compartir una 
tarda entranyable, plena de records i 

emocions. De ben segur que aques-
ta no serà l’última trobada.

Cantada de nadales a la Residència de Gent Gran

Els alumnes de sisè van oferir una cantada als residents | Escola Els Planells
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escola els planells institut els planells

Com cada any, els alumnes de 
1r d’ESO, en coordinació amb 

Càritas d’Artesa de Segre, hem or-
ganitzat una recollida de joguines 
destinada als nens de les famílies 
amb pocs recursos. 

Estem molt contents del resultat 
obtingut i agraïm de tot cor la col·la-

boració de tothom, ja que pràctica-
ment totes les joguines han estat 
entregades en molt bon estat.

Ens ha agradat molt poder com-
partir amb Càritas aquest projecte. 
Hem gaudit molt organitzant-lo, per-
què hem recordat moments de la 
nostra infància i ens hem sentit va-

lorats i orgullosos de la nostra petita 
tasca. 

Tothom mereix una oportunitat 
per a jugar! 

Gràcies per la vostra solidaritat.

| Jana Regué i Leal
| 1r ESO

Joguines per a tothom!
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tema del mes

L ’any 1998 hi va haver una mena 
de baby boom a Artesa de Se-

gre. Aprofitant que el passat 2016 
els qui llavors eren nadons de me-
sos es van convertir oficialment en 
adults, La Palanca n’ha intentat reu-
nir el màxim possible.

El primer pas va ser fer la foto 
de grup de rigor, que va tenir lloc a 
mitjans de desembre a la plaça de 
l’Ajuntament. I a banda de veure’ls, 
també ens interessava saber què 
fan, pensen i senten. 

Hem descobert que tots estu-
dien, la majoria, carreres universi-
tàries i alguns, cicles formatius. Els 
cicles formatius són de la branca 

tecnològica (motor, imatge i so) i les 
carreres universitàries són predomi-
nantment de lletres (filologies) però 
també n’hi ha 
de l’àmbit de 
l’economia i 
empresa i do-
bles titulacions 
que combinen 
l’administració 
d ’ e m p r e s e s 
amb altres sec-
tors com el màrqueting o l’enginye-
ria. 

Sense entrar en posicionaments 
ni ideologies polítiques, senzillament 
ens preguntàvem si es confirma la 

creença que el jovent no s’interessa 
per la política, i aquests joves ens 
han desmuntat el mite. Alguns con-

testen obertament 
que no, però són 
una minoria. Al-
tres diuen que sí, 
també amb clare-
dat, i, el que més 
crida l’atenció, és 
que alguns diuen 
que la política no, 

però sí que els interessa qui pren 
decisions al país, o que creuen que 
necessita un canvi, de manera que 
sí que mostren clarament un interès 
per la vida pública, lluny de la des-

La multitudinària generació del 
1998 arriba a la majoria d’edat

‘La Palanca’ ha reunit alguns dels nascuts el 1998 aprofitant que han fet 18 anys | Marta Serret

Tot i que Artesa 
els agrada, pocs 

creuen que hi 
viuran en un futur
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vinculació que tan sovint s’atribueix 
als joves.

ARTESA AGRADA, PERÒ POT 
MILLORAR

També els preguntàvem per Arte-
sa, si els agrada el poble i si creuen 
que hi acabaran visquent de manera 
definitiva. Per una banda, els agra-
da, ja sigui pel lloc o perquè hi tenen 
amics i família i s’hi troben a gust. De 
fet, molts dels qui estudien fora en-
tre setmana manifesten la necessitat 
de tornar els caps de setmana. Però 
per l’altra, pocs es veuen visquent-hi 
en un futur: molts dubten que hi pu-
guin trobar oportunitats laborals i 
altres obertament prefereixen altres 
indrets, des de grans ciutats fins a 
un poble de muntanya o el principat 
d’Andorra.

I relacionat amb la seva opinió 
sobre Artesa, també els hi vam de-
manar que ens diguessin què creu-
en que cal millorar. Tot i mostrar-se 
força satisfets amb el poble, sí que 
manifesten algunes crítiques. 

Per exemple, molts coincideixen 
a demanar més oferta d’oci per la 
gent jove, tant espais per trobar-se 
com activitats per a fer. També són 
força els que proposen intensificar la 
vida cultural. Altres van més enllà i 
hi aporten un punt de vista econò-
mic, demanant més diversificació 
per reduir la dependència del sector 
primari. També en critiquen les ma-
les olors i l’estat d’abandó d’espais 
emblemàtics com el centre històric.

A banda del lloc on viuran, també 
volíem saber com veuen el seu futur 
i el de la societat en general. Aquí 
es nota que han madurat en anys de 
crisi, perquè es mostren prudents i 
un punt escèptics, però sense ser 
pessimistes. Alguns veuen “negre” 
el futur de la societat, però no el seu.

tema del mes #temadelmes

E l gener de 1999, veient el 
rècord de naixements de 

l’any anterior (36 a Artesa, 3 
a Vilanova, 1 a Cubells i 1 a 
Foradada), La Palanca també 
va reunir els nadons per fer 
una foto de grup. Llavors, com 
veieu a la portada de gener de 
1999, la trobada va ser al pave-
lló i va reunir 27 nounats.

Fa 18 anys ja 
van ser notícia

La majoria viuen i estudien fora, però tots tornen a Artesa els caps de setmana
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E l primer que cal definir és què 
és l’ictus. Doncs bé, l’ictus és 

una malaltia ocasionada per una 
alteració sobtada de la circulació 
de la sang al cervell. L’alteració pot 
consistir en el taponament o en el 
trencament d’una artèria, de manera 
que la conseqüència és que no arribi 
sang a una part del cervell (si hi ha 
un taponament) o que aquest quedi 
negat de sang (en el cas d’un tren-
cament). Sigui com sigui, l’alteració 
provoca que les cèl·lules cerebrals 
morin.

SÍMPTOMES

Quins símptomes té l’ictus?
Cinc signes ens poden ajudar a 

identificar aquesta malaltia.
En primer lloc, hi ha l’afectació 

sobtada de la visió, que pot ser en 
un ull o tots dos.

També pot ser indicativa d’un ic-
tus la pèrdua sobtada de força en 
un braç o els dos, o en una cama o 
ambdues.

Una altra alerta d’ictus és l’apari-
ció sobtada de problemes per parlar 
i/o entendre el que ens diuen.

Finalment, també ens han de cri-
dar l’atenció a l’hora de detectar un 
ictus a temps si apreciem una apa-
rició sobtada de desequilibri o ines-

tabilitat. A més a més, alguns ictus 
també van acompanyats d’una apa-
rició sobtada de mal de cap.

EMERGÈNCIA

Cal insistir en la detecció precoç 
perquè l’ictus és una emergència 
mèdica, de manera que la possibi-
litat de recuperar-se sense seqüeles 
que pot deixar un ictus depèn, en 
gran mesura, del temps que passa 

des que es produeix fins que es fa 
un diagnòstic i s’administra el tracta-
ment adequat. 

Com més temps passi entre l’inici 
dels símptomes i el diagnòstic, men-
ys possibilitats hi ha de tractar l’ictus 
i més possibilitats de presentar se-
qüeles permanents. En aquest cas, 
podem dir que “temps és cervell”.

En el cas que dubtem davant 
l’aparició de possibles símptomes,  
qualsevol persona pot sospitar d’un 
ictus fàcilment, aplicant ràpidament 

aquesta maniobra tot seguint els 
passos següents:

1. Riure: Ens mostrarà si la per-
sona té dificultats per moure els 
músculs de la cara i si torça la boca 
cap a un costat.

2. Aixecar els braços: Mostrarà si 
hi ha debilitat o paràlisi d’alguna ex-
tremitat superior.

3. Parlar: Mostrarà si la persona 
té problemes per parlar correcta-
ment i fer-se entendre, o per enten-
dre el que li diem

Si té algun d’aquests símptomes, 
pot tractar-se d’un ictus i cal trucar 
immediatament al 112.

PODEM PREVENIR L’ICTUS?

L’ictus es pot prevenir, i de fet és 
la millor eina. Tot i l’efectivitat dels 
tractaments dels quals disposem ac-
tualment per determinats tipus d’ic-
tus, el millor abordatge terapèutic 
segueix essent la prevenció. 

Així, mantenir els factors de risc 
controlats, com a mínim els que de-
penguin de nosaltres i dels nostres 
hàbits, és la millor eina per dismi-
nuir la incidència d’aquest tipus de 
malalties. Els factors de risc són el 
consum de tabac i alcohol, el seden-
tarisme, la hipertensió, la diabetis, 
l’obesitat i el colesterol.

L’ictus i la seva prevenció

el cap informa

L’ictus l’ocasiona 
una alteració en 

la circulació de la 
sang al cervell
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esports
La sisena edició de la cursa de 

Sant Silvestre d’Artesa, ja ple-
nament consolidada en el format de 
cursa de muntanya apta per a corre-
dors i caminadors, va ser un èxit de 
participació i d’organització, compar-
tida entre el CUDOS i l’Ajuntament. 

Els assistents van elogiar el re-
corregut, amb sortida de la plaça de 
l’Ajuntament i que, després de fer 
una volta no competitiva pel centre 
històric del poble, se n’anava cap a 
l’horta i seguia per corriols sobre la 
muntanya de Vernet, per acabar al-
tra vegada a Artesa, en aquest cas 
al parc de Bombers.

RECORREGUT VARIAT

A banda de la bona organització 
pel que fa a la senyalització i als avi-
tuallaments, els participants també 
van agrair la varietat i els atractius 
de l’itinerari, tot i que la boira no va 
permetre gaudir de les vistes que 

ofereixen els punts més elevats.
En total, entre caminadors i co-

rredors van completar el recorregut 
de 10 quilòmetres 110 persones. Els 
participants procedien no només del 
municipi d’Artesa, sinó també d’al-
tres indrets de tota la Noguera i fins i 

tot de la resta de la província o d’al-
tres punts de Catalunya. 

Amb una inscripció de 3 euros la 
cursa oferia un abundant avitualla-
ment a l’arribada, amb llonganissa i 
arengades a la brasa, aigua i refresc 
i vi i cervesa.  Tot plegat fa que la ini-

La Trail Sant Silvestre suma elogis

Entre corredors i caminadors van superar el centenar de participants | J. Farré

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

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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ciativa mantingui el caràcter familiar, 
lúdic i no competitiu que va portar a 
organitzar-ne la primera edició, és a 
dir, que sigui una excusa per fer es-
port enmig dels excessos de Nadal i 
Cap d’Any, però que al mateix temps 

millori any rere any pel que fa a les 
prestacions i serveis que s’ofereixen 
als participants.

Edicions com la d’enguany fan 
pensar que el futur d’aquesta cursa 
està assegurat, tot i que en les edi-

cions en què el dia 31 de desembre 
no cau en cap de setmana, resulta 
més complicat arribar a uns nivells 
tan elevats de participació. Sigui 
com sigui, es va fent un lloc al calen-
dari dels corredors.

Diversos moments de la cursa, al seu pas pel centre històric, a la sortida i a l’arribada | J. Farré
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E l CE Artesa de Segre ha acumu-
lat una victòria i dues derrotes 

en els partits de desembre i principis 
de gener, interromputs per l’aturada 
de les festes nadalenques. 

En concret, l’11 de desembre els 
artesencs es van imposar per 4 gols 
a 0 a la UD Balàfia al partit jugat al 
Camp Municipal d’Esports. La set-
mana següent, el 18 de desembre, 
l’equip dirigit per Fran Bessone es 
va desplaçar a Mollerussa, on va 
perdre per 3 a 1. 

Finalment, la represa després de 
vacances també va ser en forma de 
derrota, en el partit jugat a casa con-

tra el CF Solsona el 7 de gener, que 
va acabar amb un resultat de 0 a 1.

Val a dir que el Solsona és un po-
tent equip, segon a la classificació. 
En aquell partit, 
a banda de la 
falta d’encert 
davant de por-
teria, també es 
va criticar inten-
sament l’arbi-
tratge.

Per altra 
banda, a finals de desembre l’equip 
va jugar un partit amistós al camp de 
l’Alpicat, de categoria superior, que 

va guanyar per 5 a 1.
Així mateix, durant aquell partit 

es va fer un acte en memòria del ju-
gador del Balaguer mort en accident 

de trànsit l’1 de 
gener, Yeray Da-
rias (vegeu pàgi-
na 21). També es 
van dedicar uns 
minuts a recordar 
el soci i exalcalde 
d’Artesa Vicent 
Roca, recentment 

traspassat, i el també desaparegut 
president de l’Atlètic Segre Ramon 
Farrús. 

Dues derrotes 
i una victòria 

entre desembre i 
principis de gener

esports
Resultats del CE Artesa de Segre
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A dalt, tres fotos del Powerade Cup i a sota, dues imatges del Torneig Ciutat de Balaguer | foto: David Mardones / EFA

E ls equips de l’Escola de Futbol 
d’Artesa de Segre (EFA) van 

participar al desembre en tornejos 
de gran rellevància. 

Per una banda, els benjamins 
van participar els dies 3 i 4 de  
desembre al V Torneig Ciutat de Ba-
laguer. Encara que els artesencs no 
van poder superar els seus rivals en 

cap dels encontres disputats, es van 
endur grans dosis de bon futbol, ja 
que van jugar contra equips del nive-
ll de l’Atlético de Madrid, el Balaguer 
o el Pla d’Urgell, entre altres.

Per un altre costat, els alevins 
van jugar també el diumenge dia 4 
de desembre a la tarda el Torneig 
Powerade Cup, que es juga anual-

ment a Cornellà de Llobregat i que 
arribava a la setena edició. Els ar-
tesencs van aconseguir resultats 
desiguals en els diferents enfronta-
ments, i finalment van acabar en-
caixant quatre derrotes i aconse-
guint una victòria. L’experiència de 
participar en un torneig com aquest, 
però, va ser un gran estímul per ells. 

Els equips de l’EFA participen al Torneig Ciutat 
de Balaguer i al Powerade CUP de Cornellà
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TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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E l dia 4 de desembre, l’AMPA de 
l’Escola de Música d’Artesa de 

Segre (EMMA) va organitzar una 
sortida per assistir a l’espectacle 
Les Músiques del Món i fer una visita 
guiada al Palau de la Música Catala-
na. 104 persones ens vam dirigir cap 
a Barcelona per veure i escoltar un 
espectacle per a tots els públics, que 
vam poder gaudir tant els més pe-
tits com els més grans. És un viatge 
musical pels cinc continents per des-
cobrir-ne les músiques més tradicio-
nals o populars. El més original és 
que les músiques es fan amb la veu, 
reproduint sons de violins, trompe-
tes, guitarres, flautes, trombons, ma-
raques,… Els cinc cantants les van 
interpretar a les 12 del matí, comple-
tament a cappella. Molt aplaudides 
van ser les cançons dedicades a 
Catalunya, interpretades magnífica-

ment  i plenes de sentiment.
Després del concert es van fer 

dues visites guiades a una de les 
perles del modernisme català, el 
Palau de la Música, per admirar la 
magnífica obra arquitectònica realit-
zada entre 1905 i 1908 per Lluís Do-
mènech i Montaner.

Des de l’AMPA voldríem agrair 
la resposta de les 28 famílies que 
van acudir a la sortida, tot encora-
tjant-les per les possibles activitats 
que volem organitzar el 2017.

També us voldríem informar de 
les compres que hem efectuat a re-
queriment de l’EMMA: Unes parti-
tures per veu i orquestra per poder 
fer el concert de final de curs de 
l’escola, 10 faristols plegables i una 
banqueta per la bateria. L’AMPA va 
oferir l’aperitiu del dia 17 de desem-
bre al finalitzar el concert de Nadal 

al Cubtural.
Des de l’AMPA volem ratificar la 

bona entesa que existeix amb la no-
va direcció de l’escola, amb la qual 
mantenim reunions periòdiques i es-
tem constantment en contacte. 

Per qualsevol qüestió relacio-
nada amb les nostres tasques, ens 
podeu trobar a la bústia que tenim 
al costat de la porta d’entrada de 
l’EMMA o al correu electrònic: ampa.
musica.artesa@gmail.com

| AMPA Escola de Música

L’AMPA de l’Escola de Música organitza una 
visita al Palau de la Música Catalana

les entitats

Un moment de la visita | AMPA EMMA
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entitats

L ’Assemblea Popular d’Artesa de 
Segre treballa per trobar i activar 

punts d’enllaç entre els veïns i veï-
nes que componem avui la realitat 
viva del poble. A Artesa hi coexis-
teix una gran diversitat de cultures i 
llengües que es fa palesa al carrer, 
al mercat, a les aules de l’escola, 
al CAP i arreu. Una diversitat que, 
per inèrcia, podria seguir camins ex-
cloents i que l’Assemblea Popular, 
juntament amb altres entitats ciuta-
danes, considera que es pot orien-
tar cap a un enriquiment de tots; per 
això promou accions que segueixen 
la ruta de la inclusió i la intercultura-
litat, tot fent que el català, la llengua 
del país, sigui, en aquestes iniciati-
ves, llengua de convit i d’oportunitat 
per a les persones que no la tenen 
com a primera. 

A partir de contactes amb res-
ponsables de l’AMPA i la direcció 

de l’escola Els Planells s’ha anat 
configurant un petit projecte de tro-
bada setmanal al centre entre mares 
i pares dels alumnes i membres de 
l’Assemblea. 

És una trobada en què els catala-
noparlants ajudaran els nouvinguts 
a entendre i parlar la nostra llengua 
i on “nou-vinguts” i “vell-estants” tin-
dran ocasió de relacionar-se uns i al-
tres de manera oberta, distesa i enri-
quidora. Una trobada que es farà els 
dimecres a la mateixa escola, entre 
les 15.15 i les 16.20 hores, mentre 
els fills són a estudi. Es preveu co-
mençar-la el 15 de febrer i acabar-la 
a finals de maig. 

L’activitat compta amb l’assesso-
rament i el suport metodològic que 
la Coordinadora d’Associacions per 
la Llengua Catalana (CAL), www.
cal.cat, proposa a partir del projec-
te Xerrem Junts, de pràctica oral de 

català en grup. 
És una proposta oberta als adults 

que viuen a Artesa, vinguts d’arreu, 
que hi vulguin participar. Per això, 
és important que els lectors i les 
lectores de La Palanca la coneguin 
i la difonguin entre aquelles perso-
nes amb qui estan en contacte i els 
hagin expressat el desig de comu-
nicar-se en català i fer també seva 
la nostra llengua. Només cal que ho 
comuniquin a la CAL (93 415 90 02). 

Tant de bo aquesta iniciativa de 
compartir experiència humana i llen-
gua pugui dur-se a terme amb èxit 
i serveixi d’alçaprem per a altres 
propostes interculturals al nostre 
poble i per a col·laborar en l’impuls 
d’un coneixement més complet de la 
nostra llengua entre tots els vilatans 
d’Artesa. 

| Assemblea Popular d’Artesa 
de Segre

Català per a persones nouvingudes
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per què diem...
Albert Vidal

Aquesta dita no vol dir altra co-
sa que si per la Candelera plou 

-plora- el fred ja s’acaba, mentre que 
si riu -fa sol- encara n’hi ha per dies.

I és que el dia de la Candelera, el 
2 de febrer, és gairebé al mig de l’hi-
vern. De fet, el dia central seria el 4 de 
febrer, quan han passat 45 dies i en 
falten 45 més, però la saviesa popular 
ha fet els seus comptes i així ha que-
dat, segurament perquè la Candelera 
és més significativa que Sant Isidor 
de Pelusium o Sant Andreu Corsini.

Una altra interpretació, més cien-
tífica, és que si la nit de la Candelera 
la lluna és nova, és a dir, no es veu, la 
primavera s’avança, mentre que si és 
lluna plena, ben rodona, es retarda.

Com en tantes altres coses, el 
cristianisme va fer seva la data l’any 
496, de la mà del papa Gelasi, re-
creant la presentació de Jesús al tem-
ple de Jerusalem just 40 dies després 
del naixement, segons l’obligatori ritu 
jueu de la purificació de les mares, 
amb l’ofrena de candeles. Era una 
manera més de lluitar contra les tra-
dicions paganes. 

Els romans celebraven la festa de 
la llum repartint espelmes per pro-

tegir-se de les malalties de l’hivern i 
ajudar a la deessa Demèter a buscar 
la seva filla Persèfone, raptada per 
Hades.

El ritual de la llum el van adoptar 
les esglésies cristianes per la Can-
delera, encara que en la cerimònia 
només podien participar-hi les dones 
que havien infantat l’any anterior, les 
prenyades, les que havien patit un 
avortament i les vídues. Finalment, la 
tradició marca també que aquest és el 
dia de desmuntar el pessebre.

Els romans, aquests dies, cele-
braven les Parentàlia, vestits de ne-
gre. Es trobaven els parents i amics 
de les persones mortes per visitar-ne 
les tombes, fent una processó d’es-
pelmes fins als cementiris, per vene-
rar-les i d’indicar a les seves ànimes 
el camí de la llum. Es tancaven els 
temples, els magistrats no duien in-
sígnies i no es podien celebrar casa-
ments fins a la Carístia, el darrer dia.

EL MITE DELS ÓSSOS

Una tradició popular diu que 
aquest dia els óssos desperten de la 
hivernació, miren fora de la cova i si hi 
ha lluna plena, dormen 40 dies més. 

Per això en algunes poblacions cata-
lanes se celebra el Ball de l’Ós o de 
l’Óssa, com als Estats Units i Canadà 
se celebra el Dia de la Marmota.

A Prats de Molló, a la Catalunya 
Nord, se celebra la Festa de l’Ós. 
Quatre vilatans baixen de la muntan-
ya disfressats amb pells de xai, amb 
la cara emmascarada amb oli i sutge 
representant els óssos, i s’enfronten 
als altres veïns, entre els quals trien 
víctimes que empastifen de dalt a 
baix. Mentre, els homes de blanc, 
amb una mena de guardapols enfa-
rinats, s’hi encaren i acaben afaitant 
els óssos, és a dir, arrencant-los les 
pells, emblanquinant tantes noies 
com poden. Un ball posa fi a la festa, 
que de totes maneres ara se celebra 
el diumenge de Carnaval.

També s’explica l’origen dels mi-
tes referits als óssos amb una altra 
història: un d’aquests animals va rap-
tar una noia pirinenca i se la va en-
dur a la seva cova. L’ós va estar nou 
dies oferint-li els millors presents del 
bosc, però ella el va rebutjar, per més 
esforços que va fer l’animal. La don-
zella, però, va aconseguir fugir sense 
cap mal el dia de la Candelera.

... si la Candelera plora, l’hivern és fora; si la 
Candelera riu, el fred és viu?
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in memoriam
El passat 18 de novembre ens va deixar la nostra esti-
mada esposa, mare, padrina i germana. 
Ens ha deixat un gran buit, però nosaltres sempre la 
portarem en el nostre cor i el seu record viurà sempre 
en la nostra memòria. No t’oblidarem mai.

La família vol donar les gràcies per les mostres de con-
dol i suport  rebudes. Gràcies.

| La família. 

Enriqueta Comelles i Pijuan
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notícies de la biblioteca
NOVEL·LA ADULTS

El càtar proscrit. Jaume Clotet. Co-
lumna.  
Un cavaller occità lluita per preservar 
la memòria dels càtars, moviment re-
ligiós considerat una heretgia. Frares 
arrogants i nobles despietats con-
flueixen amb la vida d’un nen destinat 
a ser el rei més gran de la corona cata-
lana i topen amb la determinació d’uns 
cavallers sense possessions però amb 
desig de justícia. 

Volar en cercles. John Le Carré. Edi-
cions 62.
Als 84 anys, l’autor britànic escriu les 
seves memòries. El text és la història 
de la segona meitat del segle XX, de 
la Guerra Freda fins als nostres dies, 
un cop d’ull al viatge d’un escriptor que 
durant 60 anys ha buscat l’espurna 
que ha donat vida als seus personat-
ges.

Et donaré tot això. Dolores Navarro. 
Columna.

Premi Planeta 2016. Manuel va a Ga-
lícia a reconèixer el cadàver del seu 
marit mort en accident i descobreix 
que el cas s’ha tancat massa ràpid. 
El rebuig de la seva poderosa família 
política l’impulsa a fugir però al mateix 
temps, el reté l’al·legat que Noguei-
ra, un guàrdia civil jubilat, esgrimeix 
contra la família d’Álvaro, així com i la 

sospita que no és la primera mort em-
mascarada com a accident. 

El laberint dels esperits. Carlos 
Ruiz Zafón. Planeta.  

             

A la Barcelona de finals dels 50, Daniel 
Sempere ja no és aquell nen del Ce-
mentiri dels Llibres Oblidats. El misteri 
de la mort de la seva mare li ha obert 
un abisme a l’ànima i la seva esposa i 
un amic intenten salvar-lo. Quan creu 
que és a punt de resoldre l’enigma, es 
veu atrapat en una conjura desplega-
da des del règim, però apareixerà l’Alí-
cia, per ajudar-los a descobrir a veritat.

Un abogado rebelde. John Grisham. 
Plaza & Janés.  

Sebastian Rudd és un advocat atípic, 
va armat i l’oficina és una camioneta a 
prova de bales. Defensa els qui altres 
no voldrien ni veure: un drogoaddicte, 
un noi tatuat que suposadament forma 
part d’un culte satànic, un criminal al 

NOVETATS DE GENER
Activitats
• Taller familiar de reciclatge “La 

corba camina i recull” 
1 de febrer, 17:30h. Places limita-
des, inscripcions a la Biblioteca. 

• Hora del conte i berenar amb D.O.  
La Caixa de Contes explicarà 
contes relacionats amb el vi i en 
acabar, berenarem pa, vi ranci i 
sucre.  
*Els menors han d’anar acom-
panyats i autoritzats per un adult. 
15 de febrer, 17:30h. 

• Visita guiada a Mas Ramoneda 
18 de febrer, 11:00h, instal·la-
cions del celler a Montmagastre.

• Club de Lectura amb D.O. 
Parlarem de Temps de família, de 
Tània Juste, acompanyat d’una 
copa de vi. 22 de febrer, 20:00h

• Maridatge Música i Vi 
Arxelo interpretarà peces de vio-
loncel maridades vi Mas Ramo-
neda. 24 de febrer, 20:00h

• Premi de Narrativa Breu 
Fins al 17 de març es poden pre-
sentar les obres a la biblioteca.

• Exposició de llibres relacionats 
amb el món del vi 
Fins al 30 de març, 1r pis

• Projecte Biblioteques amb D.O. i 
el Celler Mas Ramoneda 
Escala biblioteca

• Exposició “Cançons de pandero”-
Fins al 10 de març
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notícies de la biblioteca
corredor de la mort,....

L’hora de despertar-nos. Kirmen 
Uribe. Edicions 62.
El quadre Nit d’artistes a Ibaigane re-
produeix una escena nocturna típica 
dels anys 1920, un ball amb persones 
bevent i divertint-se i amb una banda 
de jazz al fons. La novel·la explica les 
vides del trompetista, Txomin Leta-
mendi, i la seva dona, Karmele Urresti, 
transformades per la Guerra Civil.

NOVEL·LA JUVENIL

Mentiders. Elisabeth Lockhart. Fan-
books.

CONEIXEMENTS 
ADULTS

Los secretos que jamás te con-
taron. Albert Espinosa. Grijalbo.

Solo para tus ojos. J. J. Benítez. Pla-
neta

Homo Deus: breu història del 
demà. Yuval Noah Harari. Edicions 62.

El llibre del vi. Plini el Vell. Entrecomes.

La guia de vins de Catalunya: 
Tast a cegues: 2016. Jordi Alcover. 
Columna.

L’amor et farà immortal. Ramon 
Gener. Ara Llibres.

Risotto de la A a la Z. Algaida.

Cocina Vegetariana. Louise Pick-
ford. Elfos

INFANTIL

Costura superfàcil. Rosa M Curto. 
Edebé.

El Grúfal: llibre titella. Julia Donald-
son. Brúixola.

El caganer. Anna Canyelles. La Galera.

El món de les cebetes. Luigi Gar-
lando. La Galera.

Un llop Badabadoc. Jordi Palet. Pa-
rramon.

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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D iria que aquesta vegada estem 
davant d’una revista totalment 

heterogènia, amb continguts molt di-
versos. Sembla que hauria de predo-
minar tot allò relacionat amb el Nadal, 
però no és així. Per tant, la portada 
resulta una mica enganyosa.

PORTADA. Dues imatges de Fo-
tos Joan ens recorden que la recep-
ció de l’alcalde als Reixos es feia al 
peu de les escales del carrer Bisbe 
Bernaus, abans d’entrar a l’església. 
Curiosament, es prioritza les imatges 
a la capçalera, que apareix al mig, 
reduïda.

EDITORIAL. L’article L’economia: 
un ball de xifres repassa les dades 
de l’IPC de l’any anterior. A Europa 
hi havia una tendència inflacionista, 
però sembla que això creava rique-
sa i que l’economia en general anava 
força bé. L’índex va pujar un 6,8% a 
Catalunya, un 5,5% a Espanya i un 
4,2% a Alemanya.

MONTSONÍS. Amb uns mesos de 
retard, la revista publica 2n Concurs 
de Pintura Ràpida, organitzat pels 
Amics de Montsonís el 8 de setembre 
d’aquell any. L’article ens informa dels 
detalls del concurs i dels premiats, i 
ve acompanyat de sis imatges dels 
quadres guardonats. El primer premi 
absolut va ser per a Josep Guillem 
Catalan, mentre que en categoria in-
fantil va correspondre a Joan A. Gili 
Noguera, de Montsonís.

LOCAL. Els Jubilats es queixen 
és un text que deixa constància dels 
nombrosos i variats actes vandàlics 
que de forma reiterada patien les ins-
tal·lacions de la Llar de Jubilats, ubi-
cada aleshores on actualment hi ha 
la llar d’infants, a les Escoles Velles. 
La crida que es fa a famílies i a do-

cents per a revertir aquesta tendèn-
cia no sembla haver donat resultat, ja 
que el vandalisme continua avui pre-
sent a la societat artesenca.

CULTURA. La Biblioteca Munici-
pal ens presenta les darreres nove-
tats pel que fa a llibres infantils. Per 
altra banda, ens informa del nou ho-
rari: de dilluns a divendres, de 2/4 de 
6 a 8 de la tarda; els dissabtes al ma-
tí, de les 11 a la una.

TEATRE. La secció ens parla de 
l’obra Estraperlo, representada pel 
grup Teatredetext, de Lleida, el 29 de 
desembre a la Dàlia Blanca, entitat 
organitzadora amb la col·laboració 
de La Palanca i Creu Roja. L’obra 
formava part d’un cicle de teatre que 

comptava amb el suport del Pla d’Ac-
ció Cultural de l’Associació del Per-
sonal de “la Caixa”.

OPINIÓ. Sícoris ens parla aquest 
mes sobre la desaparició de la URSS 
durant el 1991 amb un títol propi de 
l’autor: La caiguda d’un gegant... amb 
peus de fang. En una primera part, es 
refereix al fet com a sorpresa inespe-
rada de l’any finalitzat. Després se 
centra en el promotor d’aquest gran 
canvi, Mikhaïl Gorbatxov, que va re-
bre el Premi Nobel per acabar amb 
la guerra freda i que va promoure 
l’anomenada Perestroika (reestructu-
ració), que va donar lloc al desmem-
brament de la URSS i al retorn teòric 
de la democràcia a Rússia.

fa 25 anys
Gener 1992
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

ENTREVISTA. En l’article Fotos 
Joan: la creativitat com a expressió 
artística la revista fa un interviu als jo-
ves empresaris artesencs Joan Serra 
i Xavier Joval. L’empresa feia 12 an-
ys que funcionava i en les respostes 
podem intuir un gran entusiasme per 
la fotografia però també pel nostre 
entorn rural: “Hem après a tractar, 
informar, crear, vendre imatge i crear 
necessitat d’imatge. El món rural dó-
na molt de sí”.

EN MEMÒRIA. Sense signar, 
l’emotiu text A un bon amic, el José 
Luis està dedicat a la memòria del jo-
ve artesenc José L. Lapeña, traspas-
sat en un accident de trànsit i que va 
passar a formar part de la llarga llis-
ta negra que malauradament al llarg 
dels anys s’ha anat emplenant amb 
els noms dels nostres joves desapa-
reguts per aquest motiu.

OPINIÓ. Ferran Sánchez Agustí 
escriu l’article Un mestre de Seró, on 
ens parla de Lluís Ferré i Guasch (la 
Bisbal del Penedès, 1898 - Sallent, 
1975), que va exercir de mestre a 
Seró en el període 1928-1935: “Se-
riós en el tracte, era molt apreciat per 
tothom”. Durant la dictadura li van 
obrir un expedient per promoure l’ús 
del català i fou expulsat del cos de 
mestres.

Bases de la nova Europa és un 
article signat per Lourdes Flavià, 
de l’Àmbit Maria Corral. L’autora re-
flexiona sobre quins fonaments s’es-
tava construint la nova Europa, en 
un moment de ressorgiment dels na-
cionalismes mentre apareixien brots 
de xenofòbia. Finalment, apel·la a la 
tolerància i al respecte a la pluralitat 
“si es vol continuar parlant de casa 
europea comuna”. Sembla un debat 
totalment vigent encara.

NADAL EN IMATGES. Sense 
text, la secció ens ofereix tres fo-

tos del Sisquet. Les dues primeres 
ens mostren imatges de la cantada 
de nadales i de la representació de 
l’obra Els pastorets del ferrer Magí 
que el Col·legi Sant Josep va organit-
zar a la Dàlia Blanca la tarda de Sant 
Esteve. Reproduïm la tercera, on els 
Reis d’Orient entreguen regals a tres 
infants, també a la Dàlia Blanca.

La secció es complementa amb 
un poema de Sícoris, La caminada 
més formosa, en referència al camí 
cap a la independència.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNI-
CIPAL LOCAL. Són tres pàgines i 
mitja d’informació, repartides en els 
apartats sessions del ple, acords de 
les comissions de govern, vida mu-
nicipal i informació. Al desembre hi 
va haver tres plens, un d’ordinari i 
dos d’extraordinaris. L’absència dels 
tres regidors de CiU a l’ordinari va 
ser motiu de debat. El pressupost de 
1992, de 95,8 milions de pessetes, 
va ser aprovat amb només 4 vots a 
favor (ERC), 3 vots en contra (1 CiU 
i 2 PP) i una abstenció (PSC) en un 
ple extraordinari amb absència d’un 
regidor d’ERC i dos de CiU. L’apartat 
de vida municipal informa de diver-
ses gestions municipals, on destaco 
la visita de l’alcalde a la Direcció Ge-
neral de la Guàrdia Civil a Madrid, on 

li van dir que la rehabilitació de la ca-
serna s’havia endarrerit fins al 1993. 
A informació, s’explica la posada en 
funcionament del nou servei de re-
collida d’escombraries i del consul-
tori mèdic provisional als baixos de 
l’Ajuntament (avui hi ha les oficines 
principals) mentre no estigui enllestit 
el CAP.

CUINA. Josep M. Morell, el res-
taurador de Balaguer, ens ofereix 
una interessant recepta gastronòmi-
ca, sobretot per als gormands: Peres 
de Lleida al sucre caramel.

HUMOR. Quimet i Cosme co-
mençaven l’any amb força, barrejant 
economia i política. El conjunt de 
quatre acudits té com a títol genèric 
Els diners, sota el qual hi trobem una 
curiosa dedicatòria: “Als polítics, amb 
por, amor i simpatia”.

DE LA VELLA ARTESA. La secció 
parla del carrer del Joc de la Pilota 
(avui Bisbe Bernaus) i situa la imat-
ge cap a 1918. Es destaca el movi-
ment que hi havia els diumenges, dia 
de mercat, i hi trobem la relació de 
cases de l’època. També ens explica 
que “...l’any 1931, el primer ajunta-
ment de la República (...) va suprimir 
les boques dels trulls, va pavimentar 
tot el carrer (...) i les escales (...) es 
van fer arribar d’un costat a l’altre...”.
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reflexionem
Mercè Nogués

H i havia una vegada un arbre 
que tenia l’estranya peculiari-

tat que cada vegada que li brotava 
una fulla verda i plena de vida, al 
mateix temps i en direcció oposada 
n’hi brotava una altra de negra i sen-
se força. L’arbre sentia la vida que 
li proporcionava tenir fulles verdes 
però no arribava a comprendre el 
perquè de les negres, que les sentia 
com un gran pes. Per què la seva 
naturalesa vegetal no es desprenia 
de tanta càrrega inútil?

I així, el nostre arbret creixia molt 
a poc a poc, gastava tanta energia 
rebutjant amb tota la seva força 
aquelles fulles negres, que tot just 
tenia fulles i branques. En els arbres 
veïns no s’apreciaven fulles negres 
i es lamentava de ser tan diferent. 
Sempre tenia l’esperança que un dia 
comencessin a caure les fulles ne-
gres, era el seu únic desig. 

Però la vida li va concedir un altre 
regal: la comprensió que les fulles 
negres no caurien mai! Al principi 
va creure morir i va patir com mai. 
Aquest sofriment li va fer adonar-se 
que té més sentit intentar acceptar 
que intentar comprendre.

I va triar canviar, va decidir re-
lacionar-se amb totes les fulles 

d’una altra manera. Al cap i a la fi, 
ara s’adonava que les fulles verdes 
que tenia eren precioses, i com més 
les apreciava i agraïa, més creixien 
i més vigoroses es posaven. Al seu 
costat, com sempre, creixien les al-
tres fulles negres, però ja no el mo-
lestaven massa.

I així va començar a créixer com 
mai: el tronc, les branques, les fulles 
verdes i negres,… Semblava que, 
més que el sol i l’aigua, era la se-
va apreciació el que el feia créixer, 
i va començar a treure branques 
enormes que s’obrien al cel i que 
s’omplien de més i més fulles ver-
des i negres. L’arbre ja sortia de la 
copa, estimava tant les fulles verdes 
i havia aconseguit acceptar tant les 
negres que va créixer com cap i, ja 
centenari i sabent que la vida no li 
regalaria massa més fulles ni temps, 
va prendre una altra gran decisió. 
Havia començat a agafar afecte a 
les fulles negres i va decidir inten-
tar estimar-les. No sabia com co-
mençar, mai s’havia fixat en elles, no 
les havia mirat de veritat com a les 
verdes. Però s’havia proposat esti-
mar-se completament tal com era i 
es va mirar com mai abans ho havia 
fet. Es va adonar que no tenia fulles 

negres! El que semblaven fulles ne-
gres, no era altra cosa que l’ombra 
de les verdes. Va ser llavors quan va 
descobrir que no només necessita-
va les fulles per sobreviure, sinó la 
seva ombra refrescava les branques 
i tronc. I el seu amor i agraïment va 
ser tan gran que ara podia compren-
dre més. Va comprendre que neces-
sitava creure en les fulles negres 
per aprendre a acceptar el que no 
podia comprendre. I estimà com mai 
abans ho havia fet les fulles verdes, 
a les negres, l’ombra i la llum. Totes 
les realitats presents i a les il·lusions 
passades.

I la força d’aquest amor va obrar 
el miracle: cada fulla negra que an-
tany rebutjava, ara es transformava 
en esferes de colors i les ombres, en 
llums de comprensió i brillantor.

I així roman des de llavors, ple de 
fulles, de llum i colors i amb l’estrella 
de la comprensió a la copa com un 
etern somriure.

REFLEXIÓ

A vegades ens fixem més en les 
coses que no volem acceptar, que 
no ens agraden, que no hem triat, i 
ens descuidem de les coses fantàs-
tiques, alegres, que ens acompan-
yen en el nostre dia a dia. Intentem 
acceptar-les i viure plenament amb 
tot el que ens porta la nostra vida.

Fulles verdes i negres

42 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I gener 2017 I Núm. 406



* Renovació del DNI 
Fins pròxim avís per part de la Policia, no es 
tornarà a renovar el DNI a l’Ajuntament. Per a 
més informació, podeu adreçar-vos a l’oficina 
de Lleida, situada al C/ Jaume II, 15. El telè-
fon és el 973 21 42 74. De dilluns a dijous, 9h 
a 17h; divendres, 9h a 14h. 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)
- Pobles agregats: 31 de gener. 
- Artesa de Segre: 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 
(12 de desembre de 2016)

S ’acorda, per unanimitat, aprovar 
provisionalment les següents or-

denances municipals:
- Ordenança fiscal número 4, re-

guladora de l’impost sobre construc-
cions, instal·lacions i obres.

- Ordenança número 39, regula-
dora de la tinença d’animals de com-
panyia i de gossos potencialment 
perillosos.

S’acorda, per unanimitat, l’apro-
vació inicial de l’ordenança número 
40, reguladora de la Transparència i 
Administració Electrònica.

S’aprova, per unanimitat de tots 
els membres presents, la modifica-
ció del Reglament de règim intern de 
la Llar de Residència municipal d’Ar-
tesa de Segre.

S’aprova, per unanimitat de tots 
els membres presents, el plec de 
clàusules administratives particulars 
que han de regir l’alienació de les 

parcel·les número 22, 28 i 30 del po-
lígon industrial del Pla.

LLICÈNCIES D’OBRES

Pel que fa a llicències d’obres, 
a continuació us apuntem breu-
ment i esquemàticament el sistema 
de càlcul i les variables a emprar 
per determinar l’import, tot i que a 
l’Ajuntament us oferiran informació 
detallada de cada actuació i el preu.

Obres majors
L’impost es calcula a partir de 

tres variables: 
- P1 i P2: valor material de la 

construcció estimat, en funció del 
tipus d’actuació (P1 per usos prede-
finits, magatzem, construccions ra-
maderes, aparcaments, usos indus-
trials i altres, i P2 per urbanitzacions, 
piscines, camins rurals, moviments 
de terres i altres) i segons valor per 
metre quadrat o metre cúbic

- T: coeficient corrector segons la 

situació de l’edificació (entre mitge-
res, en cantonades o edificis aïllats)

- R: coeficient corrector no aplica-
ble a les obres de nova planta o am-
pliació. Aplicable segons la tipologia 
de la reforma o de la rehabilitació 
(conservant només la façana, afec-
tació o no d’elements estructurals i 
instal·lacions) 

Les fórmules són: 
- P1	x	T	x	R	x	m2 afectats o 
- P2	x	m2/m3 afectats, 
respectivament.

Obres menors
El càlcul es fa multiplicant el valor 

de l’impost, que varia segons quina 
sigui la intervenció (cobertes, faça-
nes, interiors i acabats, paviments…) 
pels metres quadrats afectats o per 
unitats, depenent del caràcter de la 
intervenció.

També hi ha càlculs diferents en 
els casos d’ascensors i muntacàrre-
gues, de rètols i cartelleres i d’obres 
a la via pública.

Mes de desembre
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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)

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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humor
Josep Galceran

Per sortir de la crisi

– A veure si ens fa cas el Sant Pare Francesc i ens posa un parell 
de	Nadals	i	de	Pasqües	al	calendari...	Així	farem	més	calaix!
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La foto està presa a l’inici de la  
carretera de Montsonís i la pa-

noràmica que s’hi veu és força dife-
rent de l’actual. Fa 50 anys el nucli 
urbà d’Artesa s’acabava en aquest 
indret.

A la part dreta s’observen una 
paret de les Escoles Velles (encara 
en peu) i la Casa dels Mestres ende-
rrocada fa uns anys i on avui dia hi 
ha la carcassa de la futura Llar dels 
Jubilats.

A la zona central, actualment hi 
ha la Residència d’Avis, lloc on als 
anys 60 del segle passat s’hi cons-
truí una pista de ball. Aquest equipa-
ment fou realitzat pel jovent de l’èpo-
ca a jova i durant un temps s’hi feren 

lluïdes sessions de ball amb música 
en directe.

La pista de ball fou aixecada en 
terrenys municipals sota el mandat 
de l’alcalde Joan 
Macià. Una colla 
de joves volun-
tariosos hi treba-
llaren durant uns 
quants caps de 
setmana, i en les 
seves hores lliu-
res pavimentaren 
el terra, construïren un mur perime-
tral, un escenari i instal·laren l’enllu-
menat. Eren uns altres temps i les 
principals diversions eren el cinema 
i el ball.

A la foto també es pot observar 
un indicador del Càmping del Cel 
de Rubió, que funcionà des dels 
anys 1960 fins a principis d’aquest 

segle i que durant 
anys atragué turis-
tes vinguts d’arreu 
d’Europa a les nos-
tres contrades. En 
l’actualitat, desgra-
ciadament, aquell 
indret que esdevin-
gué bucòlic, està en 

estat d’abandonament i deixadesa.
Es pot observar que la carretera 

de Montsonís llavors era camí de 
pedres i on avui hi ha el pavelló i 
l’escola, hi havia camps de conreu.

L’equipament 
fou realitzat 
pel jovent de 

l’època, a jova

imatges d’ahir
1963

La pista de ball

Miquel Regué i Gili

Fa 50 anys el nucli urbà d’Artesa acabava en aquest punt situat al començament de la carretera de Montsonís | Foto: 

Sisquet (cedida per Joan Macià)
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la foto

El Pavelló Poliesportiu va acollir el Parc de Nadal, dut a terme gràcies a la col·laboració de diverses entitats locals, del 
27 al 29 de desembre. Un dels moments clau va ser la visita del patge reial i l’entrega de cartes, el dia 29 | M. Àngels López


