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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.

setembre 
ARTESA DE SEGRE 
Manquen dades del Registre Civil

NAIXEMENTS (*vegeu nota)

DEFUNCIONS
2 agost: Benito Fité i Coll (93 anys), natu-

ral de Gavarra
dia 4: Salvador Galceran i Roma (92 

anys), natural d’Artesa de Segre
dia 8: Ernest Capell i Solsona (89 anys), 

natural d’Artesa de Segre
dia 18: Francisco Coma i Sabartés (84 

anys), natural del Tossal

25, 26 i 27 d’octubre
Al Cubtural, el Grup de Teatre d’Ar-
tesa representa la comèdia musical 
T’estimo, ets perfecte, ja et canvia-
ré. Divendres i dissabte a les 22 h, 
diumenge a les 18:30 h. Organitza: 
Artesenques Actives i GTA

2 de novembre
22 h, Cubtural. Representació de la 
comèdia Les coses excepcionals de 
Duncan Macmillan

3 de novembre
2a Meló Bike, cursa de BTT (p. 27)

10 de novembre
A Vilanova, Fira de la Perdiu

14 de novembre
17:30 h, Cubtural. Aules de Forma-
ció de la Noguera: conferència Els 
oficis perduts a càrrec de Pere Es-

teve. Organitza: Consell Comarcal, 
Ajuntament i Artesenques Actives

15 de novembre
9-15h, Cubells. Curs de l’ús del des-
fibril·lador extern automàtic (DEA), 
adreçat a tota persona interessada. 
Cal inscriure’s a l’Ajuntament de 
Cubells

16 de novembre
Cinema al Cubtural. Doble sessió: 
19 h, Maléfica 2 (infantil). 22 h, 
Mientras dure la guerra

22 de novembre
Entre les 18 i les 22 h, a la sala 
d’actes de la Cooperativa d’Artesa, 
celebració de la 1a Festa Espinjola’t 
(Festa de l’Espinjolada del Vi Novell 
i Premi Espinjoladors de l’Any)

temps

Agenda
ciutadana

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

setembre

ARTESA DE SEGRE    
A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana: 20,6°
Temperatura màxima: 35° (dia 2)
Temperatura mínima: 9° 
       (6, 7, 9 i 28)
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima:  4 mm 
   (dia 20)
Total precipitacions: 7,3 mm

B) BALDOMAR 

Temperatura mitjana: 20,2°
Temperatura màxima: 32,4° 
   (dia 17)
Temperatura mínima: 7,7° 
   (dia 7)
Dies amb precipitacions: 7
Precipitació màxima: 2,9 mm 
   (dia 14)
Total precipitacions: 9,3 mm

VILANOVA DE MEIÀ     
Temperatura mitjana: 20,2°

Temperatura màxima: 31,5° 
   (dia 17)
Temperatura mínima: 8,3° 
   (dia 7) 
Dies amb precipitacions: 7
Precip. màxima:        4,6 mm   
   (dia 10)
Total precipitacions: 13,2 mm

Actes
que sabem que es faran

Fe d’errates
En la revista anterior, el movi-
ment demogràfic de Vilanova 
de Meià apareixia publicat com 
a Foradada. Disculpeu l’errada.

Per publicar els naixements és ne-
cessari que la família ens faci arri-
bar les dades (data de naixement, 
nom sencer i noms del pare i de la 

mare) al correu electrònic revista@
lapalanca.cat. Si no es comuniquen 
expressament i en el format indicat, 
no es podran publicar.

Avís naixements
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Sí, ja tenim la tan esperada sentència 
contra els nostres presos i preses po-
lítiques. Ai!, això de “presos i preses 
polítiques” se’ns ha escapat. Es veu 
que no es pot dir. Doncs bé, nosaltres 
no som TV3 ni Catalunya Ràdio. Així 
és que: presos i preses polítiques, 
presos i preses polítiques, presos i 
preses polítiques... fins a l’infinit (així 
no ens mengem més espai).
Dèiem que la sentència era espe-
rada. O potser, gent de bona fe, us 
pensàveu que els absoldrien o que 
els posarien penes menors? Això sí, 
no per esperada ha deixat de ser ex-
tremament dolorosa i ens ha deixat, 
qui més qui menys, tocats emocional-
ment. A tothom no, és clar. Hi ha gent 
plena d’odi que voldrien que aques-
tes persones valentes es podrissin 
literalment a la presó i segur que 
consideren que el càstig encara és 
massa poc. I com que no en tenen 
prou, ara volen arrossegar també el 
president Puigdemont i companyia.
El país ha reaccionat d’una forma que 
probablement el Govern espanyol 
no s’esperava. I és que després de 
dos anys de calma tensa i de pair 
tot el que va passar durant la tardor 
de 2017, molta gent ha dit prou. Les 
mobilitzacions dels primers dies han 
estat espectaculars i han comptat 
amb molta participació. Cal destacar 

l’ocupació de l’aeroport de Barcelona 
i les marxes per la llibertat. I durant el 
cap de setmana que tindreu la revista 
a les mans hi ha prevista una gran 
manifestació a Barcelona que es pre-
veu multitudinària. No volem passar 
per alt les actuacions de desobedièn-
cia que s’han produït arreu: talls de 
carreteres, ocupacions de vies de 
tren, concentracions... on algunes 
actuacions policials ens han deixat 
amb molts dubtes sobre l’adequació i 
la proporcionalitat. I no parlem només 
de la policia espanyola. La part més 
negativa han estat els aldarulls pro-
duïts en les principals ciutat del país, 
cada nit més greus que l’anterior, 
amb forts enfrontaments entre jovent 
i policia. Si més no, contrasta amb 
l’ideal de no-violència que el movi-
ment independentista ha mantingut 
durant tant de temps. La trista realitat, 
però, és que aquestes imatges han 
servit per posar Catalunya a l’ordre 
del dia mundial. I és que regalar 
clavells a la policia és molt bucòlic, 
però el que realment crida l’atenció 
i preocupa és quan es comença a 
ocupar i destrossar els carrers.
La rabiosa actualitat farà que, quan 
llegiu això, hagin passat moltes coses 
més. Esperem que siguin bones. A 
part d’això, preparem-nos per dictar 
la nostra sentència el 10N.

Ja la tenim aquí
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noticiari

E l 14 d’octubre es van saber les 
duríssimes sentències contra 

els presos i les preses polítiques i 
les reaccions van ser immediates a 
tot arreu. Cal destacar la concentra-
ció a l’aeroport del Prat, convocada 
per Tsunami Democràtic.

A Artesa, però, el dia va trans-
córrer amb força normalitat. Només 
un grup molt reduït es va manifes-
tar a migdia. Al vespre, tots el grups 

municipals van aprovar en ple ex-
traordinari una moció de rebuig a 
la sentència. A les 20 hores, es van 
concentrar més de 200 persones 
davant de l’Ajuntament. Després de 
la lectura d’un manifest i del cant de 
l’himne nacional, es va fer una mani-
festació espontània per la carretera.

El mateix dia o posteriorment, 
els plens dels ajuntaments d’Alòs, 
Cubells, Foradada i Vilanova també 

van aprovar mocions de rebuig.
Algunes persones d’Artesa i co-

marca van participar en els actes 
que es van succeir durant els pri-
mers dies. Concretament el dia 16, 
una trentena van participar en algun 
dels trams de la primera etapa de les 
marxes per la llibertat, convocades 
per ANC i Òmnium. I el dia 18, vaga 
inclosa, n’hi ha que es van desplaçar 
fins a Barcelona.

Artesa reacciona contra la sentència 
A l’esquerra i al mig, concentració i manifestació del dia 14, i a la dreta, marxa del 16 d’octubre | D. Bella, B. Llobet

E l passat 1 d’octubre, en un acte organitzat pel CDR 
d’Artesa, es va commemorar el referèndum de 2017 

a la plaça de la Nació Catalana. L’acte, que tenia un 
caràcter estrictament reivindicatiu segons l’organització, 
va començar a les 7 del vespre i va aplegar prop d’un 
centenar de persones.

De forma voluntària, qui va voler va col·laborar en la 
renovació dels cartells que, al Centre d’Entitats, ens re-
corden les persones preses i exiliades. S’hi va afegir car-
tells de les detingudes el 23S i altres amb els resultats de 
1-O a Artesa i als municipis de la rodalia. Posteriorment 
es va renovar també la gran estelada que presideix la 

façana i es va cantar Els Segadors. En acabar, l’Ajunta-
ment va oferir un petit refrigeri.

Acte en record del 
referèndum de l’1-O

L’acte es va fer a la plaça de la Nació Catalana | J. Farré
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E l dijous 10 d’octubre es van in-
augurar les Aules de Formació 

a Artesa, organitzades pel Consell 
Comarcal, l’Ajuntament i l’associa-
ció Artesenques Actives, que consis-
teixen en un cicle de conferències de 
periodicitat mensual sobre temes de 
cultura general. La conferència de la 
sessió inaugural va anar a càrrec del 
filòsof i professor Joan Morera i es 
titulava “Mites de l’illa de Creta”. La 
propera conferència és el dijous 14 

de novembre i es titularà “Els oficis 
perduts”, a càrrec del divulgador cul-
tural Pere Esteve. 

L’assistència a les conferències 
és a partir de la inscripció a tot el ci-

cle, i en acabar s’obté el diploma de 
participació. La iniciativa ja funciona 
en diferents municipis de la Nogue-
ra, però a Artesa aquesta n’és la pri-
mera edició.

Comencen 
les Aules de 
Formació

El dijous 10 d’octubre es va fer la inauguració i la primera conferència | J. Farré

noticiari
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Artesa de Segre - 25730

Acompanyament i trasllat sanitari 
Desplaçament per a empreses
Trasllats a estació, port i aeroport
Desplaçament nacional
Servei cap de setmana grups

Recollida a domicili

pere_jubete@hotmail.com

Pere Jubete 
Llicència nº 3
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E l dissabte 14 de setembre va 
tenir lloc una nova edició de la 

desfilada de Tardor-Hivern de l’As-
sociació de Comerç i Serveis d’Arte-
sa de Segre que, com l’any passat, 
va anar seguida del Cuniplec, l’aplec 
del conill, en el seu format renovat 
com a sopar popular. La desfilada 

va començar a les 19 hores i hi van 
participar quatre botigues de l’asso-
ciació, Caracal·la, Clotet, Quitxalla i 
Xics. 

Els encarregats de mostrar les 
propostes d’aquests comerços per la 
temporada de tardor-hivern van ser 
una setantena de models. Tot seguit, 

a les 21.30 hores, va tenir lloc el Cu-
niplec, al qual van assistir unes 140 
persones que van gaudir d’un sopar 
popular cuinat per Càrniques Pijuan 
que consistia d’un entremès i conill 
amb caragols, amb postres de Pas-
tisseria Borrell. Va amenitzar la nit el 
músic Marc Anglarill.

A la desfilada hi van participar quatre botigues de roba i una setantena de models diferents | Jordi Farré

Desfilada de tardor-hivern i Cuniplec

E l 16 de setembre van aparèixer 
rebentades les bústies de les 

entitats del Cubtural, amb restes 
de cartes cremades. La Palanca 
ho va denunciar a l’agent munici-
pal i l’Ajuntament estudia mesures. 
Temps enrere va passar el mateix 
al Centre d’Entitats. Qui ho hagi fet 
no deu ser conscient que la violació 
de la correspondència és un delicte 
greu que atempta contra els drets fo-
namentals.

No és la primera vegada que 
aquest accés al Cubtural pateix van-

dalisme. És un lloc amagat on s’hi 
concentren joves que no tenen res 
a veure ni amb les entitats ni amb 
l’Escola de Música, principalment 

les nits dels caps de setmana. Tam-
poc és l’únic indret “discret” que 
s’ha convertit en punt de trobada 
d’aquest jovent.

El Cubtural pateix 
actes vandàlics

Les destrosses a les bústies han estat una de les bretolades | La Palanca

  I 9



E l 16 de setembre es va presentar 
el nou vi del celler del Montsec 

de la Cooperativa d’Artesa, que por-
ta per nom Mirapallars. L’acte va te-
nir lloc en el marc d’un tast molt es-
pecial en un entorn únic, el tossal de 
Mirapallars que li dóna nom i que és 
un dels pics més alts de la serralada 
del Montsec, amb 1.684 metres. La 
pujada al cim va començar amb una 
aproximació amb vehicles tot-terreny 

fins als 1.450 metres d’alçada, i es va 
continuar caminant uns 2 quilòme-
tres, amb 220 metres de desnivell, 
tot gaudint d’unes vistes increïbles.

Hi van assistir professionals de 
l’hostaleria i sommeliers, a més del 
President de la Cooperativa d’Arte-
sa, Josep Trepat, i el gerent, Josep 
Soldevila. Des de l’entitat afirmen 
que “el tossal de Mirapallars és visi-
ble des de gairebé totes les vinyes 

de la cooperativa, ens ubica, forma 
part del nostre paisatge i de la nos-
tra vida, així que ara estem contents 
que esdevingui el nom d’un dels nos-
tres vins”.

El cupatge és fet a base de la va-
rietat Cabernet Sauvignon, porta una 
petita part de Cabernet Franc i un toc 
de Merlot, tot ajustat amb una criança 
curta amb bóta de roure francès per 
respectar el caràcter Montsec. 

La presentació i el tast del vi es van fer al mateix cim del Mirapallars, que li dóna nom | Cooperativa d’Artesa de Segre

Nou vi del celler de la Cooperativa d’Artesa
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Entre les propostes de la Biblio-
teca Municipal aquest octubre 

hi ha les exposicions Entrenúvols, 
d’Oriol Mayora, i Discotheque, de 
Marcel·lí Ribes. Entrenúvols mostra 

la feina de Mayora a l’empresa del 
mateix nom, que fa vols en parapent 
per a persones amb discapacitat. Es 
pot veure fins al 15 de gener. Per 
la seva banda, Discotheque és una 

mostra de cartells publicitaris de  dis-
coteques punteres d’entre el 1990 i 
el 2010. Es pot veure fins al dia 31.

Aquest mes també ha començat 
el club de lectura infantil, per infants 
de 8 a 10 anys, i s’ha presentat el 
llibre Els fills de la vuitena.

A l’esquerra, una de les fotografies de l’exposició Entrenúnvols i a la dreta, inauguració de Discotheque | Biblioteca d’Artesa

Actes a la Biblioteca

noticiari

Montmagastre va celebrar la festa de Sant Miquel la 
tarda del dissabte dia 21. Va començar amb l’ac-

tuació del grup de música tradicional Ribatònics, seguida 
d’una degustació de productes de proximitat. Va acabar 
amb l’espectacle de màgia Sermagic. | Foto: E. Serradell

Sant Miquel a Montmagastre
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E l diumenge 8 de setembre va tenir lloc l’aplec de la 
Vedrenya, a Montmagastre, en el qual van partici-

par una seixantena de persones i, com és tradició, es 
va fer missa i es va repartir el pa beneït. | Foto: Dolors Bella

Aplec a la Vedrenya

La festa major de Montargull d’aquest any ha comp-
tat per primera vegada amb un torneig d’escacs, 

que han guanyat Xavier Fornés, amb el primer premi, i 
Jordi Roiger, amb el segon. | Foto: Jordi Farré

Festa Major de Montargull

Aquest mes, Seró Espai Trans-
missor ha organitzat tres activi-

tats pel públic familiar. El dia 12, amb 
motiu de les Jornades Europees del 
Patrimoni, es van recrear a mida 
real les estàtues-menhir conserva-

des al museu, una de les quals és 
la més alta d’Europa, amb 7 metres 
d’alçada. El mateix dia es va recrear 
l’agricultura de fa 5.000 anys amb 
rèpliques d’eines antigues i una va-
rietat prehistòrica de cereal que es 

va sembrar al costat del jaciment. 
La intenció és fer-ne en cervesa 
neolítica. Per altra banda, el dia 27 
a les 11h hi ha prevista la conferèn-
cia “Agricultura i eines al neolític”, a 
càrrec de Toni Palomo.

Seró Espai Transmissor dedica l’octubre al neolític

baldomar
EMD Baldomar

25  ANIVERSARI DE LA 
RIUADA DEL BOIX

El dia 4 de novembre farà 25 anys 
de la gran riuada del Boix, que es 
va emportar el pont que hi havia en 
arribar al poble. Es recorda com la 
riuada més gran d’aquest riu, se-
gons els més vells del poble. Justa-
ment aquest estiu 2019 ha estat molt 
calorós, i ja fa molts dies que el riu 
és sec.

NOU PUOSC 
El Departament de Presidèn-

cia de la Generalitat ha recuperat 
la convocatòria única per a la con-
cessió de subvencions del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya, 

període 2020-2024. En aquest cas, 
pel que fa a les EMD, hi ha una línia 
específica per a inversions i una al-
tra per a acció territorial, cadascuna 
d’elles amb una dotació màxima de 
120.000 euros, subvencionables fins 
a un 95 per cent.

L’any 2013, quan estava tot en 
marxa per poder executar la convo-
catòria de l’últim PUOSC, el Govern 
de la Generalitat va derogar l’ajut 
per manca de capacitat econòmica.

LA MELÓ BIKE PASSARÀ 
PER BALDOMAR

L’entitat esportiva CUDOS orga-
nitza la segona cursa de BTT Meló 
Bike, que transcorrerà pel municipi 

d’Artesa el diumenge dia 3 de no-
vembre i que també passarà pel ter-
me de Baldomar. Força participants 
van gaudir de la cursa l’any passat. 
Desitgem als ciclistes una bona jor-
nada (més informació a la pàgina 
27).

ELECCIONS GENERALS 
DEL 10 DE NOVEMBRE

La mesa electoral corresponent 
a aquests comicis tornarà a estar 
ubicada al Centre d’Entitats de les 
Monges d’Artesa. La mesa només 
s’ubica al poble per les municipals, 
però en ser en dates tan properes, a 
les anteriors Generals també es va 
votar a la mesa de Baldomar.
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E l 5 d’octubre es va fer el 5è Tor-
neig de Combat Medieval al 

Castell de Montsonís, una edició 
que era la primera de nivell interna-
cional i en el marc de la qual es va 
fer el segon concurs de fotografia. 
El torneig l’organitzaven el Club Es-
portiu K2 Born Combat Medieval de 
Barcelona, l’Ajuntament de Forada-
da i la Fundació Castells Culturals 

de Catalunya. El combat medieval 
és una disciplina en plena expansió 
que uneix història, cultura i esport 
de contacte amb armes i armadures 
pròpies dels segles XIV i XV. Amb 

un rigorós reglament, l’activitat s’ha 
adaptat a l’actualitat i es desenvolu-
pa de manera similar a com es feia 
abans, és a dir, en forma de tornejos 
medievals. 

El combat medieval és una disciplina amb un rigorós reglament | Castells Culturals

Combat 
medieval a 
Montsonís

municipis

A Foradada, els actes de com-
memoració de la Diada de Ca-

talunya van començar el dia 10 de 
setembre amb la penjada de l’este-
lada a Sant Urbà de Montsonís, tot 
seguit es va fer una llonganissada 
popular al recinte poliesportiu de 
Foradada i en acabar, tots els assis-
tents van gaudir d’una cantada d’ha-
vaneres a càrrec del grup Marinada.

El dia 11 van continuar els ac-
tes amb la penjada de l’estelada al 
Calvari de Rubió, lloc on es va oferir 

esmorzar a tots els presents, i a la 
plaça major de Foradada, on l’alcal-
dessa, Maricel Segú, va llegir el ma-

nifest de la Diada. La jornada del dia 
11 va finalitzar amb un dinar de ger-
manor al poliesportiu de Foradada.

Actes de la Diada 
a Foradada

L’alcaldessa, Maricel Segú, va llegir el manifest | Ajuntament de Foradada
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La Diputació de Lleida va emprendre a finals de se-
tembre les obres de restauració al Castell d’Alòs de 

Balaguer, monument de la seva titularitat. Aquests tre-
balls continuen les actuacions que es van iniciar l’any 
2009 amb la consolidació de la muralla sud-oest.

El Castell d’Alòs és un edifici d’interès històric nota-
ble. Sempre s’havia considerat que datava del segle XI, 
però els estudis de datació amb radiocarboni contras-
tada en dos laboratoris que s’han fet recentment, han 
permès situar les primeres construccions del monument 
al segle VIII, temps d’influència carolíngia, tal com es va 
donar a conèixer al febrer.

Les obres previstes en la fase iniciada a finals de se-
tembre consistiran en l’excavació arqueològica de la part 
superior del castell i la consolidació de la torre del segle 
VIII esfondrada, que es refarà parcialment per donar se-
guretat estructural a les restes i facilitar-ne la reutilització 
com a mirador. El pressupost de l’obra adjudicada és de 
108.537 euros. 

La Diputació inicia les obres 
de millora al Castell d’Alòs

La Festa del barri de Sant Miquel de Cubells va co-
mençar a les 17.30h amb jocs populars per petits i 

grans. Tot seguit es va fer la missa a l’església de Sant 
Miquel. En acabar, es va repartir coca amb xocolata per 
a tothom i per finalitzar la vetllada es va gaudir de la 
música d’Alberto Castell. | Foto: Ajuntament de Cubells

El barri de Sant Miquel de 
Cubells celebra el seu patróL ’Ajuntament Cubells condicionat les darreres setma-

nes 12 quilòmetres de camins municipals, incloent la 
Torre de Fluvià. Les obres han consistit en aportar àrids 
i anivellar i perfilar el ferm. L’alcalde, Josep Regué, ha 
explicat que “era una millora molt necessària, ja que la 
majoria de camins no estan asfaltats i amb el pas del 
temps es deterioren”. L’obra ha costat 103.000 euros i la 
Generalitat en subvenciona la meitat. | Foto: Aj. de Cubells

Cubells arranja camins
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la noguera
ERC DE LA NOGUERA A BRUSSEL·LES

D iversos càrrecs electes d’ERC a la Noguera, entre 
ells la regidora d’Artesa Maria Cusola i l’alcalde de 

Vilanova, Xavier Terré, van visitar Brussel·les el 21 de 
setembre, on es van reunir amb Meritxell Serret.

COMARKALADA “DE SÈRIE”

La 14a Comarkalada va convertir els carrers de la 
Sentiu en un gran plató el dissabte 5 d’octubre, amb 

centenars de joves disfressats de personatges de sèries 
de TV. Era la Fira Jove, en què cada associació de jo-
ves fa d’ambaixadora del seu poble i munta un estand. 
Aquest any el lema era “La meva sèrie preferida”.

DENÚNCIES DELS AGENTS RURALS

E l cos d’Agents Rurals ha fet dues noves denúncies 
per actuacions a la Noguera, en concret d’una em-

presa elèctrica i d’una d’agrícola. Les infraccions han 
estat llaurar un camp de 4.500 metres quadrats, en un 
cas, i eliminar 800 metres quadrats de superfície fores-
tal, en l’altre, ambdós sense el permís de la Conselleria 
d’Agricultura. Per aquestes accions cal el permís de la 
conselleria i el beneplàcit de l’ajuntament afectat.

  I 17



ANTONI AMIGÓ I PONS
Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Control de corrents subterranis sota casa

Ctra. d’Agramunt, 117 - Mòbil 660 349 648

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE
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E l dia 14 de setembre, les Terres 
del Marquesat ens vàrem des-

plaçar al bonic i pintoresc poble de 
Benabarre/Benavarri, situat al peu 
de la carretera N-230, que uneix 
Lleida amb la Vall d’Aran, i la N-123, 
que va a Graus i també des d’aquest 
lloc es pot anar a Roda d’Isavena i 
l’Esquarri.

La població està situada a 782 m 
d’altitud entre els rius Esera i Queixi-
gar, en un petit sinclinal. Tenia una 
població el 2018 de 1.111 habitants i 
és a 90 km d’Osca i 65 de Lleida. És 
la capital de la Baixa Ribagorça, a la 
Franja de Ponent, que el 1834 passà 
a formar part de la província d’Osca.

La sortida va ser des de Cubells, 
on ens vam reunir gent d’Agramunt, 
Artesa de Segre, Alòs de Balaguer, 
Castellnou d’Ossó, Barcelona, Cama-
rasa, Manresa i Cubells, i amb pun-
tualitat a les 8.30h sortíem. Arribàvem 
a Benavarri vora les 10h a Xocolates 
Brescó, una fàbrica de xocolata on hi 
ha delicadeses de tota mena i gustos i 
que és a 1’5 km de la població i al peu 
de la N-230 direcció a Vielha.

Després d’una bona degustació 
i compres, sobre les 11h érem a la 
porta de l’ajuntament, on ens espe-
rava Javier García (arqueòleg) que 
va venir d’Osca per explicar-nos to-

ta la història del 
castell que havia 
estat domicili dels 
Comtes de Riba-
gorça, que a les 
guerres carlines 
i napoleòniques 
va rebre força i 
del qual s’han re-
construït les mu-
ralles; l’església 
de Santa Maria d’estil gòtic, que està 
molt transformada. La nostra gent va 
voler pujar al campanar, que té una 
vista imponent a 360 graus i des d’on 
en Javier va explicar una bona lliçó 
d’història. De retorn també va explicar 
els carrers que secunden el castell i 
tota la zona antiga i alguns porxos 
que li donen molta personalitat.

Cap a les 13h, a la plaça de l’es-
glésia de baix, l’església parroquial de 
Santa María la Mayor o de Val de Flo-
res, ens esperava la guia de turisme 
Nuria Plana, que ens va obrir la porta 
i de la seva mà ens va explicar tota la 
història del retaule gòtic de Pere Gar-
cía, dit el Mestre de Benabarre, autor 
d’aquesta gran obra. Ja eren prop de 
les 14h quan ens acomiadàrem de la 
Nuria Plana, que en poca estona va 
dir molt i ben explicat.

Després d’un bon dinar d’acomia-

dament vàrem brindar pel final de curs 
i els 25 anys de la nostra associació, 
amb cava al restaurant Can Pere, 
però no de Camarasa, en aquest cas 
de Benavarri, on vam dinar com Déu.

De retorn, en Josep M. Mata Pere-
lló va fer la segona intervenció geolò-
gica als llacs càrstics d’Estaña, ja que 
la primera havia estat al punt geodè-
sic del castell i des del campanar.

Des d’aquí volem destacar la molt 
bona col·laboració de les senyores/
desde aquí queremos destacar la 
muy buena colaboración de las se-
ñoras Yolanda Castello Carrasquet 
(Teniente de alcalde del Ayuntamien-
to de Benabarre/Benavarri) y a Nuria 
Plana de la Oficina de Turismo y una 
mención muy especial al arqueólogo 
Javier García.

| Francesc Gessé, Terres del 
Marquesat

Descobrim Benavarri

Foto de grup a Benavarri | Terres del Marquesat

les entitats
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Durant l’any, són moltes les activitats que organitza o 
en les quals col·labora l’associació de dones Arte-

senques Actives. Algunes d’aquestes activitats són ober-
tes i d’altres, només per a les sòcies. Vàrem començar 
aquesta temporada el 5 de setembre amb la presentació 
de les Aules de Formació de la Noguera, activitat pro-
moguda pel Consell Comarcal en la qual col·laborem, i 
el 13 de setembre es va fer la primera xerrada del nou 
curs a la sala de l’associació (Centre d’Entitats). Va anar 
a càrrec de la podòloga Goretti Miralles Vilanova, la qual 
ens va parlar sobre la salut dels peus, tant d’infants com 
de grans. Va ser molt interessant i hi va haver molta as-
sistència de sòcies. | Foto: Dolors Bella

Xerrada de podologia

E l dia 22 de setembre, l’Associació de Puntaires d’Ar-
tesa, juntament amb les puntaires de Sanaüja i de 

Balaguer, vam fer una excursió en autocar a una trobada 
de puntaires a Aïnsa (Osca). 

A més de participar de la trobada, vam poder gaudir 
i veure un dels pobles més bonics del Pirineu Aragonès, 
amb la seva gran plaça Major, els seus carrers empe-
drats, les seves cases senyorials i les seves vistes es-
pectaculars. Després de dinar a un restaurant típic, ens 
vam dirigir a Torreciutat, on ens esperava el guia per fer 
una visita al santuari. Va ser un diumenge complet, on el 
“bon rotllo”, les rialles i el companyerisme ens van acom-
panyar tot el dia. | Foto: D.B.

Les puntaires visiten Aïnsa

E l 25 d’octubre es fa la presenta-
ció oficial del llibre La Fàbrica i 

Colònia de Vilves – El Pont d’Alen-
torn 1902 – 1967,  editat pel Club de 
Lectures Artesenc Associació Cultu-
ral, a la Llar del Jubilat (C/ Escoles, 
edifici Escoles Velles) a les 6 de la 
tarda. Hi assistiran els autors i sig-

naran exemplars, a part de respon-
dre les preguntes dels assistents. 
També volem recordar que l’exposi-
ció sobre la Fàbrica i Colònia es pot 
veure al Museu del Montsec d’Arte-
sa tots els diumenges d’octubre i no-
vembre d’11h a 14h. Es una versió 
molt ampliada i molt documentada 

de la que es va poder veure durant 
la fira de Sant Bartomeu a l’estand 
del Club. Volem agrair a l’Ajunta-
ment d’Artesa la cessió de la Sala 
Vicent Roca Mianes del Museu per 
l’exposició, així com agrair a l’alcal-
de, Mingo Sabanés, que presidis els 
actes inaugurals de la mateixa du-
rant aquesta Festa Major. | Josep 
M. Espinal Secretari CLAac

La Fàbrica 1902-1967

E l 5 d’octubre va començar el curs 
de català a la Llar de Jubilats 

organitzat per l’Associació de Gent 
Gran d’Artesa i Comarca i obert a 
tots els socis. Es fa els dissabtes a la 
tarda amb professor/a. Si hi esteu in-
teressats, podeu trucar al 696 60 60 
16 (Dolors Godés) i us informarem.

Per altra banda, també ha co-
mençat el nou curs d’informàtica, 

que es fa dos dies a la setmana i és 
gratuït, gràcies a l’Obra Social de la 
Caixa. Està obert a tots els socis de 
l’entitat i també és amb professor/a. 

Per a més informació, podeu trucar 
al 669 80 49 62 (Dolors Morera). | 
Dolors Morera, Associació de 
Gent Gran d’Artesa de Segre

Els cursos de català i informàtica han començat aquest mes | D. Bella, J. Farré

Cursos de català 
i informàtica
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institut els planells

E l passat 19 de juliol, en Blai 
Gabaldón, la Bruna Pereira i la 

Mikaela Stoyanova van participar 
en l’acte de lliurament de les Distin-
cions per a les Proves d’Accés a la 
Universitat 2019, que va tenir lloc a 
l’Auditori de Barcelona i va ser pre-
sidit pel Molt Honorable President 
de la Generalitat de Catalunya, Joa-
quim Torra.

Aquestes distincions les atorga 
anualment el Consell Interuniversi-
tari de Catalunya des de l’any 2001. 
L’objectiu d’aquest lliurament és re-
conèixer públicament l’esforç dels i 
les estudiants, així com la seva bona 

preparació per a 
les proves PAU. 
Es concedeix la 
Distinció de les 
PAU a l’alumnat 
que hagi obtin-
gut una qua-
lificació igual 
o superior a 9 
punts en la fase 
general de les 
proves.

Ens enorgu-
lleix i alegra molt aquest merescut 
reconeixement i us desitgem el mi-
llor en l’etapa universitària que ini-

cieu aquest curs 2019-2020. Mikae-
la, Bruna, Blai, enhorabona!

| INS Els Planells

Distincions per les PAU a alumnes de l’Institut

Els distingits amb els guardons, a Barcelona | INS Els Planells
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ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa 

amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor

Tel. 617 410 668
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Com cada curs, els alumnes són 
els protagonistes de l’escola i 

del seu procés d’ensenyament apre-
nentatge. L’aprenentatge és un pro-
cés de canvi, ja sigui en la conducta, 
en els esquemes mentals, en els 
significats,... L’aprenentatge acadè-
mic consisteix en un procés de canvi 
en la identitat, entre altres coses.

Des de l’escola disposem d’una 
pàgina web https://agora.xtec.cat/
escolaelsplanells/ on podreu con-

sultar sobre gairebé tots els esde-
veniments realitzats. A hores d’ara 
hi podeu trobar les fotografies dels 
alumnes dels diferents nivells edu-
catius. Ells són els protagonistes. 
També hi trobareu més endavant 
imatges de festivitats  (la castanya-
da, el Nadal, Setmana intercultural  
- DENIP...), així com sortides i pro-
jectes, els documents del centre, 
serveis que ofereix l’escola i l’AMPA.

La web és una eina on les famí-

lies podeu visualitzar i descarregar 
totes les imatges que desitgeu. És 
un mitjà de connectivitat entre tota 
la comunitat educativa i del qual to-
thom en pot fer ús, un bon ús.

Visualitzar la pàgina web de l’Es-
cola també és un recurs per promou-
re la implicació de les famílies en el 
procés escolar i educatiu dels fills i 
filles i la seva participació en el fun-
cionament del centre. |  Escola Els 
Planells

La pàgina web de l’Escola

escola els planells

A l’esquerra, els alumnes de P3, els més petits de l’escola, i a la dreta, els de Cicle Superior | Escola Els Planells
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tema del mes

La Festa Major acull la primera 
Trobada Gegantera d’Artesa
Una de les principals novetats de 

la Festa Major d’enguany ha 
estat la 1a Trobada Gegantera, or-
ganitzada per la colla local que es va 
formar a principis d’any.

L’acte es va desenvolupar durant 
el dissabte al matí. A primera hora 
van començar a arribar les colles, 
que anaven col·locant els respectius 
gegants davant l’Ajuntament. Poste-
riorment, van esmorzar allà mateix. 
Llonganissa i cansalada a la brasa, 
entre altres. Tot organitzat i preparat 
pels amfitrions.

Abans de començar la cercavila, 
la colla d’Artesa va sortejar 25 lots 

de productes procedents de dona-
cions de comerços locals. I després 
de l’actuació de ball de bastons de 
l’Ateneu Pere III de Balaguer, es va 
iniciar el recorregut pels carrers de 
la ciutat. Es va fer una parada da-
vant la Residència de la Gent Gran, 
on els residents van poder gaudir 
d’alguns balls de gegants. Després 
es va continuar per la carretera en 
direcció a la plaça del Ball. Allà es va 
acabar l’acte amb els darrers balls, 
abans que la cobla comencés a to-
car sardanes.

Des de l’inici fins al final del recor- 
regut un gran nombre de persones, 

sobretot famílies amb infants, van 
seguir amb gran interès i entusias-
me el seguici geganter.

En total hi van participar set colles 
geganteres procedents d’Alòs, Arte-
sa, les Borges Blanques, Ossó de 
Sió, Ponts, Pradell i Tàrrega, a més 
dels grallers Bufalagralla de Bell- 
vís. També estava prevista la partici-
pació dels gegants de Seró, que no 
va poder ser.

Aplegar totes aquestes colles ha 
estat fruit dels intercanvis que ha fet 
o haurà de fer la colla local, que du-
rant els seus primers mesos d’activi-
tat ja havia visitat la majoria d’aques-

El seguici geganter va acabar a la plaça del Ball després de recórrer els carrers d’Artesa | Jordi Farré, Dolors Bella
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tema del mes #temadelmes

tes poblacions. La colla artesenca, 
presidida per Jordi Garcia, està molt 
satisfeta pel desenvolupament de la 
Trobada en general. En destaquen 
la col·laboració dels comerços i de 
l’Ajuntament, així com la participació 
entusiasta de la gent que va seguir 
la desfilada.

BALANÇ POSITIU GENERAL

La valoració positiva que s’ha fet 
de la trobada gegantera és la tòni-
ca dominant a la resta d’actes de la 
Festa Major d’aquest any, ja que de 
tots ells, tant participants com orga-

nització, n’han fet un balanç satis-
factori. L’alcalde, Mingo Sabanés, ha 
qualificat la festa de “molt completa, 
amb actes per totes les edats”, i ha 
destacat la bona acollida dels con-
certs i balls de les orquestes, de la 
nit jove, en què es va completar tot 
l’aforament i fins i tot es va quedar 
fora una cinquantena de persones, i 
dels actes per la canalla, com la txa-
ranga o els inflables.

L’alcalde ha destacat la feina de 
la Comissió de Festes, de la qual 
s’ha declarat “molt content” tant 
abans com durant la festa, afirmant 

que “s’ho van treballar molt, portant 
el bar, ajudant a servir el sopar del 
dijous...”. Pel que fa als gegants, ha 
assegurat que “han fet que la Festa 
Major quedés més lluïda, algun any 
s’havien fet venir castellers o ge-
gants de fora però així és millor”. 

En el pla econòmic també s’ha 
mostrat satisfet i, a falta de tan-
car els comptes, tot apunta que la 
despesa es quedarà entre 50.000 i 
55.000 euros com estava previst.

El programa d’enguany mantenia 
tots els actes més consolidats, co-
mençant amb les havaneres, en què 

En aquesta pàgina i la següent, recull gràfic que mostra que la Festa Major tenia actes per tots els públics | D.B., J.F., B.L.
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es van servir una desena de casso-
les de rom cremat, i continuant amb 
el sopar de germanor dijous, amb 
215 assistents. Divendres, el corre-
foc i la Nit Jove, amb Zoo de cap de 
cartell, van ser un èxit rotund. Diven-
dres també es va fer el campionat 
de botifarra: els primers classificats 
a la Champions van ser Jordi Aume-

des i Amat Mora i els segons, Serafí 
i Betriu. A la Lliga, els primers van 
ser Guillem Pérez i Isaac Pérez i els 
segons, Gerard Torrelles i Ivan.

Dissabte, a banda de la trobada 
gegantera, també hi va haver la de 
motos clàssiques, ballada de sar-
danes... Al vespre, va ser el torn de 
l’espectacle Audiència-i-real, de To-

ni Albà. Diumenge al matí, el centre 
històric es van centrar en el públic 
familiar, amb cercavila i jocs de fus-
ta, i a la tarda hi va haver el partit de 
futbol CE Artesa-CF Solsona i ball 
de final de festa. També cal destacar 
la bona acollida que van tenir molt 
els actes de l’Alternativa, que podeu 
llegir a Cartes a la Redacció (p 33).
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esports

El CUDOS tanca la Lliga Noguera a Gerb 
i ultima la preparació de la 2a Meló Bike

A l’esquerra, dos trams de la Meló Bike 2019; a dalt a la dreta Gerb Trail i a baix, podis de Nieto i Solsona  | CUDOS

E l 6 d’octubre es va disputar la 
darrera cursa de la Lliga Nogue-

ra, la Gerb Trail, en què va participar 
un grup d’11 socis del CUDOS, 9 a 
la cursa de 20 quilòmetres i 2 a la 
cursa/caminada d’11 quilòmetres. 

En la secció de trail també des-
taca la tercera posició d’Angel Nieto 
a la Copa Catalana de Curses de 
Muntanya en categoria junior, posi-
ció que va consolidar el 16 de se-
tembre a la cursa Taga 2040, a Sant 
Joan de les Abadesses.

A banda d’aquestes curses, al-
tres socis han tingut papers desta-
cats en competicions com la Vertical 
Aran (4,3 km amb 1.200 metres de 
desnivell positiu), en què el 5 d’oc-
tubre Marta Serret va quedar en ter-

cera posició a la general, la Vertical 
d’Àger, de 6 km i 1.000 metres de 
desnivell positiu, en què Nieto va 
quedar 5è a la general i 3r de cate-
goria el 13 d’octubre, i la cursa Alta 
Segarra a Sanaüja, de 24 km i 1.000 
metres de desnivell, en què el ma-
teix 13 d’octubre Xavier Solsona va 
quedar quart de la general. 

A banda de la secció de trail, en 
BTT destaca la participació del club 
a la Transiscar d’Agramunt, cursa 
de BTT que oferia tres recorreguts i 
en què hi va haver representació de 
club en tots ells, Joan Call al de 32 
quilòmetres, David Herrera, Josep 
Martos, Josep Trepat, Sergi Beltran i 
Josep M. Ribera al de 60 i Marc Co-
tonat, Josep Roca i Benet Camats, 

al de 80 quilòmetres. La cursa es va 
fer el 12 d’octubre.

SEGONA EDICIÓ DE LA MELÓ BIKE

Per altra banda, la secció BTT i 
tot el club estan bolcats aquests dies 
en ultimar els preparatius de la se-
gona edició de la cursa de BTT Me-
ló Bike, que es farà a Artesa el 3 de 
novembre i que enguany forma part 
de la Ponent Bike Series. La sortida 
serà a les 9.30 de la plaça de l’Ajun-
tament i es poden fer tres recorre-
guts, un de 20 quilòmetres amb uns 
250 metres de desnivell, un de 40 
amb uns 800 metres i un de 52 amb 
uns 1.200 metres. Per ara ja hi ha un 
centenar d’inscrits, i la inscripció és 
oberta. | CUDOS
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La vacunació és una de les mesu-
res més eficaces en la prevenció 

de les malalties infeccioses. Els be-
neficis de la vacunació per la pobla-
ció a qui està indicada són sempre 
més grans que els riscos. 

La vacunació antigripal i el rentat 
de mans són les mesures més efica-
ces per prevenir la grip. 

Què cal saber de la vacuna de la 
grip? Els virus gripals canvien. Per 
aquesta raó cal vacunar-se cada 
any, ja que la vacuna es prepara per 
protegir-nos del virus que arribarà 
aquest hivern. La vacuna està ela-
borada a partir de virus mort, mai 
pot produir la malaltia. Pot produir 
molèsties locals lleus en entre el 15 i 
el 20 % dels casos i, rarament, febre 
i malestar.

Qui s’ha de vacunar? Totes les 
persones a partir dels 60 anys, les 
que pateixen malalties pulmonars 
i/o cardíaques, malalties del fetge, 

les que tenen diabetis, les que te-
nen malalties renals, les que tenen 
obesitat mòrbida, les que estan im-
munodeprimides per una malaltia 
o tractament i les embarassades. 
També ho han de fer les persones 
que poden transmetre la grip a les 
persones dels grups de risc, com 
ara les que treballen o conviuen amb 
persones malaltes i tothom qui presti 
un servei essencial a la comunitat.

Els motius per vacunar aquests 
col·lectius són que a partir dels 60 
anys, el sistema immunitari està dis-
minuït i és més fàcil patir malalties 
com la grip, perquè un sistema im-
mune debilitat unit a patir una malal-
tia crònica fa que la grip es manifesti 
amb més severitat i perquè la grip 
pot agreujar les patologies cròni-
ques esmentades. 

La vacunació antigripal evita en-
tre un 50-60% d’hospitalitzacions, 
un percentatge semblant de casos 

de malaltia greu i redueix en un 80% 
la mortalitat.

A més, la grip pot agreujar pro-
blemes de salut en l’embarassada i 
les patologies greus en dones em-
barassades poden ser perilloses per 
al fetus. La grip en l’embaràs pot ser 
causa de naixements prematurs i de 
baix pes al nàixer, així que amb la 
vacuna protegim la mare i el nadó.

És important que les persones 
que conviuen amb aquestes per-
sones es vacunin contra la grip, ja 
que com més persones de les que hi 
conviuen es vacunin, menor serà la 
circulació del virus i hi haurà menor 
probabilitat d’emmalaltir i/o de con-
tagiar la malaltia. 

A Artesa, enguany la campanya 
de vacunació començarà el dia 28 
d’octubre. Podeu demanar hora al 
CAP d’Artesa de Segre, tingueu a 
mà la targeta sanitària. 

 | CAP d’Artesa de Segre

Com podem prevenir la grip?

el cap informa
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in memoriam

Mentre un calfred recorre el meu 
cos

Les agulles s’aturen un instant
Tots aquells records d’enyorança
Ara immortalitzats en forma de 

llàgrima
Acaricien el meu rostre i ànima

Amb un desig d’esperança
El record d’aquella dona ferma

Molt avançada, generosa
Una dona lluitadora i carinyosa

Que seguia els passos de la seva 
mare

Aquell caràcter tan intens
Que tant la caracteritzava

Mostra de la seva energia
Mostra de com ens estimava

Rialles i somriures que perduren
Com a fruit de la seva fe i espiri-

tualitat
Que avui atrapades en el temps
Passen a formar part del passat

Però per inevitable llei de vida
Tot s’ho acaba emportant el temps

Transformant el món físic
Mantenint el sentiment

Clausurant en els nostres cors
L’essència d’aquell moment

| Marc Mola Vilella

M. Rosa Aldavó i Pineda

La família Aldavó Mola volem 
expressar el nostre més sincer 
agraïment per les mostres de con-
dol i afecte que hem rebut per la 
pèrdua de la nostra estimada ma-
re i àvia.

També volem agrair al perso-
nal del CAP d’Artesa de Segre les 
atencions rebudes i la seva dedi-
cació.

Sempre estaràs al cor dels qui 
t’estimem.

Artesa de Segre, juliol de 2019

A la meva estimada àvia
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Rafel Gomà neix a Artesa de 
Segre el 6 de juliol del 1935, en el 
s de la família que viurà en la casa 
on l’any 1863 nasqué el Bisbe Ber-
naus, que fou el primer bisbe de 
la ciutat de Bluefields (Nicaragua) 
des l’any 1913 fins la seva mort el 
1930. Home inquiet, la seva qualitat 
de persona impregnada de llibertat 
feia que mai l’hagués pogut veure 
assegut més de 5 minuts seguits al 
llarg d’una conferència, no era per-
sona feta per als espais tancats. El 
seu ofici itinerant li oferia l’oportuni-
tat de visitar molt territori i el contacte 
amb els seus clients d’arreu, unit a 
la seva curiositat per descobrir i tro-
bar, el feren acumular molt inventari 
de llocs, monuments inèdits i restes 
arqueològiques en el seu arxiu de 
la memòria. Era poc donat a escriu-
re les seves experiències i treballs, 
condicions que ens haurien aportat 
un enorme potencial de coneixe-
ment, però a la vegada era expressiu 
i amb facultat de compartir i transme-
tre, no tan sols localitzacions, sinó, 
també experiències i consells, a més 
de coneixements. A la fotografia ad-
junta el podem veure amb el paleon-
tòleg Antoni Lacasa en una sortida 
de reconeixement per certificar les 
icnites trobades al municipi d’Artesa. 

La seva incursió en el món de 
l’arqueologia li ve de la mà del pro-
fessor i arqueòleg Joan Maluquer 
de Motes. El veïnatge i les aptituds 
comunes els relacionen, el Profes-
sor Maluquer de Motes troba en ell 
el coneixedor del territori i en Rafel 
és compensat amb la transmissió 
de coneixement de l’il·lustre ar-
queòleg. Al llarg de la seva trajec-
tòria vital en aquest àmbit va loca-
litzar diversos jaciments, entre ells 
l’Espluga Negra de Santa Maria, la 
cova Fosca de Tòrrec, la cova Vall- 
ferina de Vilanova de Meià, la co-

va dels Picalts, 
junt amb el Dr. 
Joan Maluquer 
de Motes va des-
cobrir les restes 
del poblat ibèric 
d’Antona.... a 
més de participar 
a diverses exca-
vacions com ara 
els túmuls d’Al-
menara, els dòlmens de les Lloelles, 
la cova del Parco que porta el seu 
sobrenom, el poblat ibèric del Molí 
de l’Espígol a Tornabous, la prime-
ra campanya a Antona...  Amb l’ar-
queòleg Jordi Pérez i Conill va fer 
les primeres prospeccions a l’assen-
tament de Refet publicades a les ac-
tes de la XXVI Jornada de treball del 
GRTP, celebrada a Artesa l’any 1992 
a la memòria del Dr. Joan Malu-
quer de Motes. Va ser co-fundador 
de l’Associació Cultural la Roureda, 
prenent com a nom la Roureda de 
Vernet, partida on el propi Gomà va 
descobrir un taller d’eines de pedra 
del neolític. Aquesta entitat va fer 
una important tasca de descoberta, 
catalogació i divulgació del patrimoni 
d’Artesa i la seva àrea d’influència, 
publicada en 126 butlletins entre oc-
tubre de 1999 i març de 2010, a més 
de reiniciar l’activitat del Museu del 
Montsec d’Artesa.

Altres aspectes del coneixement 
que van ser d’interès de Rafel Gomà 
foren la catalogació i les maneres 
dels oficis, les antigues instal·lacions 
comunals com ara els pous de gel, 
forns de calç i de guix, teuleries i 
altres espais i elements d’us per a 
l’elaboració de remeis i altres mate-
rials i productes. Interessat en tots 
els aspectes de l’etnologia, costums, 
hàbits i oficis, també resseguí la ruta 
de la transhumància i va aprofundir 
en tècniques de filats, teixits i altres 

oficis com ara els treballs del camp 
des de la perspectiva de la manera 
de fer tradicional.

La tasca feta al llarg dels anys 
va propiciar que el 17 de novembre 
del 2005, de la mà de l’alcalde Joan 
Clos al Saló de Cent de l’Ajuntament 
de Barcelona, rebés el Premi d’Ac-
tuació Cívica de la Fundació Lluís 
Carulla. Aquest premi es concedeix 
a persones que realitzen tasques 
anònimes i desinteressades, però de 
gran mèrit que han treballat diversos 
aspectes de la vida social. 

Vinculat al Grup de Recerques de 
les Terres de Ponent, en la Jornada 
a Verdú de l’any 2004, amb el títol 
d’Arqueologia i arqueòlegs, Jordi 
Trullols de la Roureda va presentar 
una comunicació amb el nom Rafel 
Gomà (Parco), mitja vida dedicada 
a l’arqueologia, on el ponent fa un 
semblant curricular de la seva figura. 
Anys després, al 2010, a la jornada 
XL celebrada a Artesa amb el títol Ri-
tuals i simbolismes, de la prehistòria 
a l’actualitat, el GRTP dedica l’edi-
ció a homenatjar la figura d’en Rafel 
Gomà. En aquesta ocasió, el GRTP 
instaurant el guardó Athanàgia dóna 
el primer d’aquests premis a l’home-
natjat Rafel Gomà.

Rafel Gomà ha estat un dels ho-
mes que ha estimat el territori treba-
llant incansable i fructíferament per 
al seu coneixement. Descansi en 
pau.| Ramon I. Canyelles

Rafel Gomà, lo Parco (1935-2019). Trepitjant el territori
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cartes a la redacció

La Plaça Major és un referent 
identitari i cabdal en tots els nos-

tres pobles i ciutats. És un espai veï-
nal bàsic, per entendre la nostra his-
tòria i la nostra cultura mediterrània 
i occidental, si bé també la podem 
trobar en altres cultures. 

Quan viatgem pel nostre con-
tinent i visitem una gran ciutat o 
qualsevol vila, per petita que sigui, 
trobem aquest espai, clarament 
identificat. Tots tenim una foto, ara 
una “selfie”, de les places més co-
negudes o d’aquelles que tenen un 
encant particular...

Però el sentit d’aquest espai és 
quelcom molt més profund: la Plaça 
–àgora en grec-, és el “cor de la ciu-
tat”. Els romans l’anomenaven “fo-
ro”, d’aquesta paraula es deriva el 
concepte de furs: “usatges” que es 
concedien a cada comunitat per tal 
de regir-se. 

És el lloc on, des de temps imme-

morials, la gent es troba, parla, cele-
bra,  comparteix, gaudeix, riu i balla! 

Ha estat el lloc fonamental pel 
desenvolupament de la “pràctica 
política”, de la vida pública, de la 
societat –en totes les èpoques i cir-
cumstàncies-. Generalment, al seu 
entorn s’hi ubiquen edificis signifi-
catius i serveis, alhora que també 
hi trobem altres locals que faciliten 
l’encontre i la praxis del veïnatge co-
munitari.  

La plaça significa convivència, 
vivències personals, història ... Avui 
més que mai, cal preservar aquests 
llocs i dotar-los d’elements i de re-
cursos que reforcin el seu paper 
històric, comunitari i veïnal, ja que 
necessitem saber d’on venim per 
poder comprendre millor el present, 
tot orientant-nos vers el futur. 

Generalment i per sort, els dife-
rents responsables d’urbanisme mu-
nicipal i altres agents socials, tenen 

la suficient sensibilitat i capacitat per 
mantenir i optimitzar aquest recurs 
tan valuós: ho veiem sovint a les 
nostres contrades, revitalitzant els 
nuclis antics

Però, a voltes, a algun gestor veï-
nal se li acudeix fer “un experiment”, 
construint un equipament “socio-
comunitari” alternatiu, per forçar el 
desplaçament de la vida col·lectiva 
a un nou lloc, deshabitat i allunyat 
dels carrers i de les places per on 
ha transcorregut la vida de totes les 
generacions que han anat construint 
“poble”. 

Aquest tipus de decisions, de 
vegades personalistes, suposen no 
saber i no entendre que s’està fent 
un atemptat moral al “cor de la ciutat 
i de la civilitat”. 

| Carme Borbonès i Brescó, 
veïna de Baldomar

La Plaça Major és el cor del poble
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G ràcies, gràcies i gràcies. Des-
prés d’aquesta Festa Major no 

podem començar d’una altra mane-
ra, donant les gràcies a tota la gent 
del poble. I és que més enllà de l’èxit 
que van suposar els diferents actes 
organitzats, volem donar gràcies per 
la implicació de tot el poble, des de 
les mans externes a l’Alternativa que 
no dubten en ajudar-nos en el que 
puguin, fins a les gairebé 40 perso-
nes de jovent que hem estat impli-
cades durant aquestes intenses set-
manes preparant la Festa Major.

I és que el jovent d’Artesa estem 

més vius que mai. 
No volem sentir 
més als que sem-

pre diuen que no fem res pel poble o 
que no participem de la realitat d’Ar-
tesa. Amb l’Alternativa aquest any 
ha quedat demostrat que a Artesa 
hi ha un jovent amb molt potencial 
i amb ganes de fer coses. Sense 
anar més lluny hem aconseguit or-
ganitzar una Festa Major repleta 
d’activitats. Des de l’escalabirres, a 
una xerrada sobre temes relacionats 
amb el territori, passant per un so-
par amb més de 130 persones i uns 
concerts inoblidables. Sense des-
cuidar-nos el Correbars, que ja s’ha 
convertit en l’esdeveniment més es-

perat pel jovent del poble. I tot això 
s’ha fet sense comptar amb cap me-
na d’ajuda econòmica, amb la feina 
de cadascun dels que hi participem i 
amb el suport desinteressat de mol-
ta gent del poble.

I és que creiem que aquest és el 
camí a seguir en les futures festes, 
apostant per la gent del poble i so-
bretot per les noves generacions, 
que com s’ha demostrat, tenim ga-
nes de donar vida a una Artesa que 
fa molt temps que sembla apagada 
i que ens dona l’esquena com a jo-
vent. 

Tenim ganes de renovar Artesa, 
i ho farem! 

| L’Alternativa

L’esplanada de les Sitges va acollir la majoria dels actes de l’Alternativa, com l’escalabirres o els concerts | L’Alternativa

Gràcies, Artesa!

E l grup d’Amics de la Parròquia 
es complau en comunicar que, 

tal com s’havia anunciat, el dia 14 
de setembre es va sortejar un viatge 
a Praga, per a dues persones, entre 
els participants al sorteig per ajudar 
a finançar algunes millores de la 
nostra església parroquial. El núme-
ro premiat ha estat el que es corres-
pon amb les tres darreres xifres del 
premi de la Loteria Nacional d’aquell 
dia, que va ser el 75.213 i, per tant, 
la butlleta premiada del nostre sor-
teig és la que té el número 213.

L’havia adquirit M. Carmen Cluet, 
de Cal Peroches. Aprofitem aquest 

comunicat per do-
nar-l’hi la més since-
ra enhorabona.

A la fotografia po-
deu veure l’afortuna-
da recollint el premi 
de mans de la Maite, 
responsable de Viat-
ges Montline, agèn-
cia organitzadora del 
viatge. 

Volem donar 
gràcies a tothom, 
tant per la participació al sorteig 
com pels donatius que s’han anat 
rebent i que permetran fer possibles 
vàries de les millores proposades. 
Us recordem també que encara sou 
a temps de fer les aportacions per 
aquest objectiu al punt d’ingrés que 
hi ha a l’església o bé al número de 

compte del Banc de Sabadell amb 
les dades següents:

Titular:  Parròquia de l’As-
sumpció  Artesa de Segre – Bisbat 
d’Urgell

IBAN: ES83 0081 1898 8800 
0106 7411

| Amics de la Parròquia

Sorteig d’un 
viatge a Praga

M. Carmen Cluet, recollint el premi | Amics de la Parròquia
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La zona de confort és l’estat men-
tal la característica principal del 

qual són els comportaments rutinaris 
per aconseguir un nivell constant de 
rendiment sense tenir sentit de risc. 
En altres paraules, són conductes, ac-
tituds i estratègies que solem emprar 
per a romandre en l’ambient que ens 
fa sentir segurs, on fem bé les nostres 
coses. Tu que fas, t’hi quedes o t’arris-
ques a cercar altres coses?

Un bon dia, un petit gripau, gairebé 
en el moment de néixer, ingènua i dis-
tretament, va caure en un forat: Ploft! 
Allà es va quedar. Era un buit raona-
blement ampli, tenia aigua, era fosc, 
lliure de perills ... En definitiva, era l’es-
cenari perfecte per a garantir la seva 
supervivència, un món meravellós.

El temps va anar passant i es va 
convertir en un gripau adult, gran i en 
una fenomenal zona de confort. Un 
dia, enmig d’un aldarull estrany i nou, 
va caure al mateix forat una bestiola 

estranya i enganxosa. “Ui! Qui ets, 
tu?”, li va preguntar el gripau, espan-
tat. “Sóc un gripau!”, li va respondre el 
visitant. “Però .... El gripau sóc jo!”, va 
qüestionar l’habitant del forat. “Amic ... 
Hi ha milions de gripaus al món, allà fo-
ra” va replicar l’altre. “El món allà fora? 
Com és això?”, va indagar el gripau, 
intrigat. “A veure .... El món allà fora és 
meravellós. I una de les coses que fan 
que sigui més meravellós encara, són 
unes petites criatures especials, raó 
major de la nostra vida de gripaus: les 
gripau femella”. “Més enllà d’això”, va 
continuar, “és magnífic el capvespre, 
quan estem tots junts cantant als llacs 
i ens alimentem dels mosquits que vo-
len desorientats”. “Llacs? Mosquits?”  
quantes sorpreses per al vell i acomo-
dat gripau. “Encara una mica més: al 
vespre és bonic el cel ple d’estrelles!” 
va ressaltar romànticament el gripau. 
“Aquí sí que no em fas enveja. Jo tam-
bé, totes les nits puc comptar quatre o 

cinc estrelles, des d’aquí” va presumir 
l’acomodat gripau. “No, amic, quatre 
o cinc, no ... Veiem milions i milions 
d’estrelles!”. Així el gripau li va conti-
nuar explicant la bellesa i els avantat-
ges del món exterior. Poc després, va 
reflexionar i va prosseguir: “Per altra 
banda, hi ha un animal terrible, i hem 
de tenir molta cura ... És l’home. Però 
a més de l’home, hi ha un altre animal 
traïdor, és el que hem d’estar sempre 
alerta: les serps. Però s’hi està bé. És 
meravellós viure i estimar al món d’allà 
fora! De fet, se m’està fent tard. Faig 
un salt i continuo el meu passeig”. “Un 
salt?”, es va sorprendre encara més el 
gripau. “Sí, amic. T’agradaria venir?” 
“Pensant-ho bé, amb l’home, la serp ... 
Prefereixo quedar-me aquí. Ja sé que 
s’hi està bé. Pots marxar ... Jo estic 
molt bé aquí al meu món”. I allà es va 
quedar: gros, feliç i acomodat i sense 
conèixer res més!

Si no et desfàs d’allò a què t’afe-
rres sense que et faci feliç, no podràs 
gaudir d’allò nou i donar-li una oportu-
nitat per millorar.

reflexionem
Què és la zona de confort?

Mercè Nogues
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psicocàpsula
Actualment l’ansietat és una de 

les emocions que més proble-
mes ocasiona, ja que és molt inca-
pacitant: la persona se sent com 
si estigués a la vora d’un precipici, 
amb sensació de descontrol, se 
sent superada, no pot dormir, no pot 
menjar o menja més del compte, no 
es pot concentrar, entre altres con-
seqüències. 

Una font d’ansietat són les pre-
ocupacions. Cal tenir present que 
els fets en si mateixos no ens afec-
ten, sinó que ens afecta la valoració 
que en fem, el significat que els hi 
donem. Per tant, un mateix esdeve-
niment pot tenir reaccions molt dife-
rents depenent de com el gestionem. 

Cal tenir en compte que és nor-
mal experimentar diferents emo-
cions, inclosa l’ansietat, en determi-
nats moments de la vida. Ara bé, si 
perduren en el temps i ens incapaci-
ten, el millor que podem fer és acu-

dir a un/a professional per a què ens 
ajudi a gestionar-les. 

Què pots fer quan l’ansietat et 
desborda? Primer, defineix què et 
preocupa: és important analitzar i 
pensar què és allò que t’està inco-
modant o que t’agradaria canviar 
a la teva vida, que no t’agrada o et 
fa por... D’aquesta manera, podràs 
identificar què et preocupa i podràs 
enfrontar-hi. Si ho evites, la por aug-
mentarà. A vegades, només definint 
el problema, l’ansietat es redueix.

Busca solucions: pensa si pots 
fer alguna cosa per solucionar el 
problema que tens o per millorar allò 
que et preocupa. Si és així, fes una 
llista i passa a l’acció. Recorda que 
els petits objectius són més fàcils 
d’aconseguir i són més realistes.

Accepta: has de tenir en compte 
que hi ha situacions que no tenen 
solució o no depenen de tu. Si és 
així, preocupar-te no té sentit, ja que 

no hi pots fer res. El millor en aques-
tes situacions és acceptar allò que 
ha succeït de la millor manera pos-
sible. A vegades, hem d’experimen-
tar emocions desagradables, com la 
tristesa o la ràbia, que formen part 
de la vida i ens ajuden a aprendre. 

Viu el present, no anticipis: no cal 
patir per una cosa que encara no ha 
passat, perquè pot ser que no passi 
i hauràs malgastat una energia molt 
valuosa. Si passa, ja t’hi enfrontaràs.

Crea espais per a tu: troba temps 
per tu, escolta allò que necessites 
i allò que t’agrada per sentir-te bé. 
Dedicar-se temps realitzant activi-
tats agradables genera emocions 
positives i fomenta una bona autoes-
tima. La teva atenció i el teu temps 
estaran focalitzats en allò agradable 
i hi haurà menys espai per l’ansietat.  
| Anna Balcells Molina, psicòlo-
ga i psicoterapeuta, col·legiada 
número 20605

L’ansietat: la pitjor enemiga
Anna Balcells i Molina

  I 37



38 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Octubre 2019 I Núm. 436



HORARI D’ESTIU De dilluns a divendres de 10 a 13 h

notícies
NOVEL·LA

Les fúries invisibles del cor. John 
Boyne. Empúries
De l’autor d’El noi del pijama de rat-
lles i El noi de la casa de la muntanya. 
Novel·la apassionant, divertida i com-
movedora a parts iguals que narra la 
història de Cyril Avery, un nen adoptat, 
des d’abans que nasqués el 1945 fins 
a la seva mort, 70 anys després. 

Largo pétalo de mar. Isabel Allende. 
Plaza & Janés
Un viatge pel segle XX de la mà d’uns 
personatges inoblidables que desco-
briran que en una sola vida n’hi caben 
moltes i que, a vegades, el que costa 
no és fugir, sinó tornar.

Tres assaigs. Jaume Cabré. Proa
Cabré fa dècades que dóna respostes 
i solucions al procés creatiu i ha es-
crit tres textos que són un tresor per 
a qualsevol amant de la literatura. El 
volum reuneix tres llibres anteriors de 
Jaume Cabré: El sentit de la ficció, La 
matèria de l’esperit i Les incerteses.

Sal roja: el Llop de Cardona.  Ra-
mon Gasch. Columna
Agost de 1711, guerra de Successió. 
En Miquel treballa a la mina de sal de 
Cardona, casat amb una dona que es-
tima, té dos fills petits i espera el tercer 
i veu com el seu món s’esfondra amb 
l’arribada de l’exèrcit filipista, que mas-
sacra el poble i mata la seva família.

L’observador de núvols. Marc Cap-

devila. Angle

Retrat de la joventut actual amb un ba-
tec intemporal, d’eterna rebel·lia. Avui, 
com sempre, el jovent recorre des-
orientat el laberint fins a la maduresa.

ALTRES GÈNERES

Las almas de Brandon. César Bran-

don Ndjocu. Espasa (Poesia)

Història. Jan Vilanova Claudín. Diputació 
de Barcelona (teatre).

NOVEL·LA JUVENIL

Quina tocada de nassos! Ruth 
Tormo. Barcanova

Tancat en una bombolla.  Stewart 
Foster. Bambú

Los niños tontos. Ana María Matute. 
Cátedra

CONEIXEMENTS 
ADULTS

Artur Bladé: escriure la memòria 
(1907-1995). Josep Sancho Sancho.  
Cossetània

El diari d’una noia. Anna Frank. 
Gemma Redortra i Eusebi Coromina. Eumo

Parlem-ne: 33 situacions de ca-
talà pràctic. Josep Rosell, Lluís Homs. 
Barcanova

Tu pots!: esport i activitat física 
sense excuses. Javier Peña. Eumo

Infusiones naturales: 69 recetas. 
Fern Green. Lunwerg

Guia per a conèixer els arbusts 
i les lianes. Francesc Masclans. Mont-
blanc: Centre Excursionista de Catalunya

Infàncies: educar i educar-se. Vi-
cenç Arnaiz, Mari Carmen Díez. Graó

Message in the sky.  Steve Owen. 
Burlington Books

Jojo. Rachel Barnes. Santillana

INFANTIL

Gats indòmits. Sarah  Andersen;  tra-
ducció d’Alena Pons. Bridge (Còmic)

NOVETATS  
D’OCTUBRE Activitats

• 29 d’octubre i 5, 12 i 19 de no-
vembre  – 11.30 a 12.30 
Taller de memòries compartides

• 8 de novembre  – 19.00 
Xerrada La Marató de TV3. 
Malalties minoritàries

• 13 de novembre – 20.00 
Reunió Club de Lectura

• 15 de novembre  – 19.00 
Xerrada Enigma resolt, somriure 
segur, Jordi Estevan

• 20 de novembre  – 17.30 
L’Hora del conte

• 21 de novembre – 20.00 
Concert de Santa Cecília

• 22 de novembre – 18.00 
Reunió Club de Lectura infantil

• 29 de novembre – 19.00 h 
Xerrada amb Elisenda Roca                                                               

• Fins al 31 d’octubre 
Exposició Discotheque, de Mar-
cel·lí Ribes (veure p. 11)                                                                  

• Fins al 15 de gener 
Exposició Entre núvols, d’Oriol 
Mayora, al replà escala (p. 11)  

• Fins al 30 de desembre 
Exposició Unió Escacs d’Artesa

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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M ’agradaria destacar d’aquesta 
revista els articles que, des de 

diverses perspectives, ens parlen de 
temes relacionats amb els nostres 
costums i tradicions.

PORTADA. La imatge correspon 
al cartell de la Fira de la Perdiu, rea-
litzat per l’artista Enric Corcoll.

EDITORIAL. Titulat Treballar la 
consciència ecològica, el contingut 
podria ser ben bé actual. Al marge 
de les reflexions sobre catàstrofes 
naturals i el treball d’algunes perso-
nes i entitats en defensa de la natu-
ra, crida l’atenció la referència al fet 
que Artesa va aparèixer tres dies se-
guits a la premsa per “delictes ecolò-
gics”: abocament de purins al Segre, 
la possibilitat d’un piròman i un pre-
sumpte caçador furtiu. Déu n’hi do!

OFICIS ARTESANS. Joan Fon-
tanet i París dedica la secció a Ca-
simir, el forcaire, i repassa la vida i 
la forma de treballar de l’entranyable 
Casimiro d’Alentorn. Molta gent re-
cordarem per sempre més el que va 
ser denominat com a darrer forcaire 
en actiu. A més, fou un gran difusor 
d’aquest interessant ofici artesanal. 
Reproduïm una de les fotos del Sis-
quet que acompanyen l’article.

VILANOVA DE MEIÀ. Amb un pa-
rell de imatges de Fira de la Perdiu, 
la secció ens informava que la pro-
pera edició seria el 13 de novembre.

OPINIÓ. En quin món ens ha 
tocat viure? és el títol que Sícoris 
va escollir per expressar la seua 
perplexitat davant la rebuda festiva 
d’una noia de Badalona que havia 
estat diversos anys en un presó tai-
landesa i condemnada inicialment a 

mort per traficar amb heroïna, tot i 
alegrar-se del seu retorn.

COMARCA. L’article Festa de la 
verema a Marcovau no està signat. 
En ell s’explicava que aquesta es va 
celebrar el 12 d’octubre, seguint una 
antiga tradició, i que es van lliurar di-
ferents premis entre els veremadors.

A peu de pàgina, en una nota 
d’agraïment dirigida “als clients i 
amics”, la Casa Petit informava que 
tancava després de 75 anys.

DES DEL MIRADOR DEL MONT-
SEC. També sense signar, el text es 

divideix en tres parts. En la primera 
es parlava de la gastronomia de la 
zona (ternasco, coca de samfaina, 
panades, cargols, caça i diverses 
postres on la mel hi és present). La 
segona feia referència a un parell 
d’indrets on es poden veure bones 
vistes: el santuari de Meià i el Cas-
tellot. Finalment, els esports: sende-
risme, cicloturisme, barranquisme i 
vol lliure.

CULTURA. A les pàgines cen-
trals, la redacció ens parlava de la 
Presentació d’un llibre. Durant la 

fa 25 anys
Octubre de 
1994
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

Festa Major es va presentar el pri-
mer dels quatre volums dedicats a 
la Noguera de la col·lecció Fets, lle-
gendes i costums de Joan Bellmunt. 
Dins de la secció es reprodueix un 
text del llibre, signat per Brunet, on 
s’explica la gran atracció que va sig-
nificar l’enlairament d’un globus du-
rant la Festa Major de 1916.

AMB LA LLUM DEL RECORD. 
Amat Bernaus i Marqués signa l’in-
teressant article El cinema. Bernaus 
va fer un bon retrat del cinema du-
rant la postguerra, centrant-se en 
el cinema Coliseum (on avui hi ha 
Fusteria i Mobles Giribet). A l’hivern, 
el local s’escalfava amb estufes 
de clofolla o de serradures, que no 
eren suficients. La primera pel·lícu-
la sempre era una “espanyolada” on 
“el desenllaç ressaltava aquella mo-
ral epidèrmica”. Entremig, el NO-DO 
“amb les notícies tan edulcorades i 
descaradament propagandístiques 
del règim”. Després, un film americà 
que la mentalitat de l’època “no cop-
sava prou bé, incompatible amb una 
societat avançada 50 anys”.

OPINIÓ. Llegim un altre article 
de Sícoris: Quan la passió cega el 
coneixement. L’autor parlava d’una 
nova onada contra Catalunya per 
part de diversos sectors espanyols i 
es lamentava: “Semblava que, amb 
l’arribada i la consolidació de la de-
mocràcia, aquest odi atàvic i visceral 

contra el fet diferencial 
català s’havia tancat en 
les mansardes de l’oblit”. 
Sobren comentaris.

VIDA FAMILIAR. La 
revista publicava un arti-
cle de Letícia Soberón i 
Mainero, de l’Àmbit Maria 
Corral: La llibertat, clau 
de la família. En l’Any 
Internacional de la Famí-
lia, l’autora reflexionava 
sobre l’evolució dels mo-
dels de convivència fami-
liar en les darreres dèca-
des. Al final, concloïa: “La 
família és el planter de la 
llibertat (...) per la decisió 
lliure d’estimar-se mútua-
ment sense condicions”.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNI-
CIPAL LOCAL. En el ple ordinari del 
12 de setembre es van aprovar di-
verses adjudicacions d’obres i crida 
l’atenció la retirada de l’ordre del dia, 
per part de l’alcalde, de dos punts 
relacionats amb l’obra d’arranjament 
de l’entrada de la carretera d’Agra-
munt, ateses les al·legacions d’al-
guns veïns que plantejaven dubtes 
entre els regidors de l’oposició.

ESPORTS. L’article El karate a 
Artesa és obra de Moisès Martí Sa-
les, que explicava els orígens i les 
característiques d’aquest esport. Al 
final, se centra en el karate infantil.

OBRES COMARCALS. Amb tres 
fotografies i amb dues línies de text, 
s’informava de l’acabament gaire-
bé simultani de tres obres: l’estació 
d’ITV, la carretera de Colldelrat i la 
bàscula municipal.

MERCAT MEDIEVAL A MONT-
SONÍS. A contraportada, sis imatges 
acompanyen un breu text on s’expli-
cava la representació de la conques-
ta de Balaguer, feia 800 anys, que 
va fer el Grup de Teatre de Montso-
nís sota la direcció d’Elisenda Ro-
ca. Amb altres autoritats, hi havia el 
conseller d’Agricultura d’aquell mo-
ment, Francesc X. Marimon, i Marta 
Ferrusola.
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Recollida d’objectes voluminosos
Dilluns, 4 de novembre (tant pobles agregats com 
Artesa). Cal trucar a l’Ajuntament per informar del 
lloc de recollida. Servei només per casos justificats 
que no puguin anar directament a la deixalleria.
Renovació del DNI
Els dies 6 (sol·licitud) i 8 (recollida) de novembre 
de 10 a 12h es renovarà el DNI al Centre d’Entitats. 
Cal reservar a l’Ajuntament o per telèfon (973 400 
013). Fora d’aquests dies, ho podeu fer a la Comis-
saria de la Policia Nacional a Lleida, només amb 
cita prèvia, al C/ Ensenyança, 2.
Ajuntament d’Artesa de Segre

Dates a recordar

informació       municipal d’artesa
Ple	extraordinari	de	8	de	juliol	

Queden constituïts els grups po-
lítics i designats els seus portaveus:
- ERC: Mingo Sabanés Porta
- APC: Pere Martí Fernàndez
- JxA: Josep M. Farré Codina

L’alcalde delega les diferents 
àrees a les següents regidors/es:
- Pobles agregats: Alba Boher Baró
- Hisenda local: Alba Boher (Suport: 
Mingo Sabanés)
- Indústria: Josep M. Farré (Suport: 
Mingo Sabanés)
- Personal: Mingo Sabanés (Suport 
Josep M. Farré)
- Obres i urbanisme: Mingo Sabanés 
(Suport Josep M. Farré)
- Comerç: Josep M. Farré (Suport: 
Mingo Sabanés)
- Cultura i educació. Mitjans de co-
municació: Maria Cusola Aumedes 
(Suport: Sara Teixidó Serret)
- Festes i fira. Entitats: Sara Teixidó 

(Suport: Mingo Sabanés)
- Agricultura i ramaderia: Josep M. 
Farré (Suport: Mingo Sabanés)
- Turisme i medi ambient: Jaume Ca-
baller Brito (Suport: Alba Boher)
- Joventut: Carles Serra Comenge 
(Suport: Sara Teixidó)
- Esports: Carles Serra (Suport: Ma-
ria Cusola)
- Sanitat: Sílvia Cardona Canes (Su-
port: Maria Cusola)
- Afers socials: Sílvia Cardona (Su-
port: Maria Cusola)
- Seguretat ciutadana: Alba Boher 
(Suport: Sílvia Cardona)

S’aprova, per unanimitat, establir 
que les sessions ordinàries del Ple 
tindran lloc el primer dilluns no fes-
tiu de cada mes a les 21:00 hores 
d’abril a octubre, i a les 20:00 hores 
de novembre a març, excepte l’agost 
o qualsevol altra causa justificada.

S’acorda, per unanimitat, nome-

nar tots els regidors i regidores de la 
corporació membres de la Comissió 
Informativa Permanent i establir que 
les sessions ordinàries d’aquesta 
comissió seran el darrer dilluns de 
cada mes i sempre que sorgeixin 
temes d’estudi, informe o consulta 
dels assumptes prioritaris i/o urgents 
que s’hagin de sotmetre al ple. Tin-
dran lloc a les 21:00 hores d’abril a 
octubre, i a les 20:00 hores de no-
vembre a març, excepte l’agost o 
causa justificada.

S’aprova nomenar tots els regi-
dors/es de l’equip de govern mem-
bres de la Comissió de coordinació 
i treball de Govern i establir que 
les sessions ordinàries d’aquesta 
comissió seran els dilluns, sempre 
i quan hi hagi assumptes a tractar. 
Tindran lloc a les 21:00 hores d’abril 
a octubre, i a les 20:00 hores de no-
vembre a març.

Mesos de juliol, agost i setembre

Informació sobre guals
Les úniques plaques de gual municipals que com-
pleixen la normativa són les que tenen l’escut de 
l’Ajuntament, els tres castells, que són les que es fa-
cilita en obtenir la llicència i són les que cal respec-
tar. Des de 2018, no porten l’adhesiu amb la revisió 
anual perquè s’utilitza un altre sistema de control. 
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informació       municipal d’artesa
Eva Maza i Batlle

A favor: 8 vots (ERC, JuntsxArte-
sa), en contra: 3 vots (APC).

S’aprova, per unanimitat, crear la 
Comissió Especial de Comptes, pre-
sidida per l’alcalde, Mingo Sabanés, 
i integrada pels següents regidors/
es; Alba Boher d’ERC, Pere Martí 
d’APC i Josep M. Farré de Junts.

S’han nomenat les següents ti-
nences d’alcaldia:
- 1a Tinent: Maria Cusola
- 2n Tinent: Josep M. Farré
- 3a Tinent: Alba Boher

S’acorda, per unanimitat, desig-
nar als representants municipals en 
els òrgans col·legiats que tot seguit 
es relacionen:
- Consell escolar IES Els Planells: 

Maria Cusola
- Consell escolar Escola Els Pla-
nells: Sara Teixidó
- Consell escolar Escola de Música: 
Maria Cusola
- ADF Sant Mamet: Josep M. Farré i 
Mingo Sabanés
- Segarra-Garrigues: Josep M. Farré
- Comissió delimitació territorial: 
Mingo Sabanés, Alba Boher, Carme 
Segura Dalmases (secretària), Jo-
sep M. Farré i l’arquitecte municipal.

S’aprova en concepte d’indemnit-
zació per les despeses d’assistència 
efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats de la corporació:

- Al ple: 50 €/ple
- A la Comissió informativa per-

manent i a la Comissió especial de 
comptes: 30 €/comissió

- A la comissió de coordinació i 
treball de govern: 200 €/Comissió

APROVACIONS

La relació de factures majors de 
120,20 €, pendents d’aprovació, co-
rresponents a l’exercici comptable 
2019, que pugen la quantitat total de 
187.967,79 €.

INFORMES D’ALCALDIA

S’informa que quatre nois dels 
MENA (Menors estrangers no acom-
panyats) han col·laborat com a vo-
luntaris en diferents tasques durant 
la Fira del Meló i la Festa Major.

 

Segueix-nos
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partits polítics

En el ple del 23 de setembre 
s’aprovà un augment de l’IBI, 

de l’Impost sobre els vehicles i de 
l’Impost sobre construccions, ins-
tal·lacions i obres. En l’últim ple, el 
celebrat el 7 d’octubre, s’aprovà un 
augment de la taxa de serveis de 
clavegueram, de la taxa de cementiri 
municipal, un augment de la taxa per 
l’entrada de vehicles a través de les 
voreres i per reserves de via pública 
per a aparcament exclusiu, càrrega 
i descàrrega de mercaderies i de la 
taxa per ocupacions del subsòl, el 
sòl i la volada de la via pública. 

Aquests increments impositius 
busquen augmentar els ingressos 
per pal·liar l’enorme desviació pres-
supostària de l’any 2018, en què 
l’Ajuntament gastà entre 700 i 800 
mil euros més dels que inicialment 
havia pressupostat, cosa que supo-
sarà que, per primera vegada des 
de la crisi, l’Ajuntament no compleixi 
els objectius d’estabilitat pressupos-
tària.

En tots aquests casos, Artesa pel 
Canvi va votar en contra d’aquests 
augments ja que entén que aquest 
cost no ha de recaure sempre so-
bre la mateixa gent i que suposen 
un pedaç totalment insuficient. En 

lloc d’aquests augments, o a més 
d’aquests, s’hauria de realitzar un 
estudi profund dels costos de l’Ajun-
tament: dels contractes de serveis 
i d’obres, del cost de manteniment 
dels edificis municipals, etc. Tenim 
el convenciment que hi ha un gran 
marge d’estalvi i que la solució és la 
realització d’un pla integral que no 
contempli només augments d’impos-
tos i taxes. A més, també s’hauria de 
ser més hàbil en la recerca i acon-
seguiment de subvencions, ja que 
creiem que s’estan perdent moltes 
oportunitats. En tot això, com ja hem 
dit i demostrat, l’equip de govern pot 
comptar amb nosaltres.

També vam mostrar la nostra 
preocupació sobre altres aspectes. 
Segons l’Agència de Residus de 
Catalunya, la correcta gestió dels 
residus biodegradables d’origen 
vegetal, de tipus llenyós, generats 
en l’esporga d’arbres i/o arbustos, 
requereix d’una recollida específica 
(diferenciada de la fracció orgànica) 
i una trituració prèvia, que en redueix 
la mida, n’optimitza el transport i en 
facilita la valorització. 

Aquestes restes, normalment,  es 
porten a les plantes de compostatge, 
on es tracten els residus orgànics 

que, per l’acció de microorganismes, 
es descomponen i es transformen 
en compost, adob natural que aporta 
nutrients per al creixement dels ve-
getals. A les plantes de compostatge 
es porten els residus orgànics gene-
rats a les llars i els comerços de la 
ciutat i les restes de poda i jardineria 
del municipi.

Doncs bé, a Artesa, les restes de 
poda es porten a una zona propera 
als “silos” per, quan n’hi ha prou vo-
lum, ser cremades. Això fa que habi-
tualment hi apareguin altres residus 
que caldria portar a la deixalleria i no 
es fa. Aquest fet l’hem denunciat en 
els últims dos plens i esperem que 
quedi solucionat tan aviat com sigui 
possible (foto superior esquerra).

En l’últim ple també vam dema-
nar que es faci un pla de manteni-
ment periòdic de la plaça de l’Ajunta-
ment (foto superior) dreta. Aquest és 
un emplaçament que moltes famílies 
visiten diàriament i, tot i que per part 
de l’equip de govern es va tenir en 
compte la nostra sol·licitud d’arre-
glar alguns dels jocs malmesos, es-
perem que s’acabin d’arreglar tots. 
També cal buscar una solució pel 
desguàs de la font, que sempre està 
entollat. | APC 

Artesa Pel Canvi
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Josep Galceran

Baixaran	calentes!

Temps de castanyes i d’eleccions

humor
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la vie en ROS
Fem la teva llar diferent

www.ros1.com

  I 47



la foto

Alguns dels integrants del grup d’artesencs que el dia 16 d’octubre van participar en les marxes que es van fer des de 
diferents indrets de Catalunya, en aquest cas des de Tàrrega, per acabar confluint el dia 18 a Barcelona | Dolors Bella


