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EDITORIAL
CAP A UN AJUNTAMENT "TOTAL"

3

Passadala campanya, leseleccions, i la constitució del
Consistori a tornat la calma política a la nostra Ciutat.
Ara és hora de posamos a treballar tots plegats, els que
ens han de dirigir desde la Casadel Poble i els ciutadans
de "a peu" doncs és cosa de tots desenvolupar aquesta
Comarca i sols nosaltres en serem els responsables. Com
va dir cert polític, que el dia de demà els nostres fills no
ens puguin dir que els hem fet un poble que no els hi
agrada.

En aquesteseleccions i desprésentre els partits, a Ar-
tesa no hi ha hagut polèmiques de pactes entre les dife-
rents formacions polítiques com ha passaten general, que
el trafiquejar els vots per constitució dels Ajuntaments,
ben airejades per la premsa i mitjans de comunicació ha
portat a situacions anormals al pactar partits ben distants
entre sí per tal d'aconseguir l'alcaldia del poble. Aixo és
negatiu pels votants doncs voten a certes formacions i no
se sap a quI recòlzaran els seusvots.

Aquí al treure la majoria absoluta i les altres forma-
cions reconéixer deportivament a la guanyadora, tal com
quedà demostrat el passat dia 23 que el Batlle fou votat
per tots els regidors i explicant públicament la seva pos-
tura en aquesta votació, quedà demostrat el seny i bona
disposició de les persones que enstenen que dirigir. Aixó
fa possible el que va dir el Batlle en les seves paraules
"Que tots els regidors se sentin útils" Creiem que així ha
de ser i que entre tots vagin a "per totes" i com va dir
un assistent a l'acte han de fer un Ajuntament "total"
o sigui tots atacant i tots defensant o recolzant on calgui,
ho sabeu fer, tots els "poders reals" del poble recolzaran
ho sabeu fer, tots els "poders reals" del poble els apoiaran
i llavors els ciutadans també "formarem" com els primers
i entre tots lluitarem amb seguretat i fermesa, procuran
arribar dels capdavanters en aquesta etapa que hem es-
comés.

"La Palanca" sols pot oferir-se a tots i per tot el que
estigui al seu abast reflexant i divulgant el pensament de
tots els artesencs, posant així el seugra de sorra en la rea-
lització del nostre poble. Res mésque felicitar-nos a tots i
"endavant".
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4 LOCAL

INFORMAQÓ MUNICIPAL
Acte de constitució de la nova Corporació

El proppassat dia 23 de maig tingué lloc la
constitució del nou Ajuntament. Obrí l'acte,
l'anterior Batlle En Vicencs Roca i Mianes que
amb sentides paraules agraïria l'ajut i recolza-
ment que havia rebut al capdevant de la Corpo-
ració, en el llarg d'aquests quatre anys, així com
també perdonava a qui pel motiu que sigui havia
fet critica destructiva. També agraïr la col.labo-
ració que havia rebut dels alcaldes pedànis allí
presents. Finalment encoratjà als nous regidors
en la seva tasca de portar a Artesa el més alt pos-
sible.

A continuació es procediria a formar la Tau-
la d'Edat que va presidir el Regidor Antoni
Fons i Armengol juntament amb el més jove En
Benet Tugues i Boliart. Tot seguit va fer-se la
Proclamació de Regidors. Després de la mateixa
el President de la Taula d'Edat va dirigir-se a tot-
hom amb unes breus paraules sobre la democrà-
cia i la llibertat.

Va passar-se seguidament a la elecció del Bat-
lle d'Artesa de Segre i que donà lloc a la votació
per part dels Regidors. El resultat va ésser d'on-
ze vots favorables a En Jaume Cardona i Vila
quedà proclamat nou Batlle.

En la explicació de vot/el portaveu d'Esquer-
ra Republicana de Catalunya, En Jaume Campa-
badal i Farré digué que el seu grup reconeixia a
la candidatura guanyadora per voluntat popular i
que no volien que hi hagués divergències d'entra-
da i que pensaven col.laborar amb tots en les tas-
ques de govern de l'Ajuntament.

El represent ant d'Aliança Popular, En Mi-
quel Massana i Rodriguez digué que també apor-
taria la seva col.laboració encara que més minsa,

reservant-se el dret de manifestar les seves opi-
nions en qualsevol moment concret.

En nom de Convergència i Unió el nou Batlle
d'Artesa de Segre, En Jaume Cardona i Vila
agrair en primer lloc la participació del electorat
d'Artesa en els comicis del 8 de maig aiXí com la
confiança que els altres grups municipals l'hi ha-
vien fet en la votació tot hi assumint la respon-
sabilitat que representava. També manifestà que
en unes eleccions municipals democràtiques no
hi havia ni guanyadors ni perdedors i que pensa-
ven fer una Gestió Municipal basada en el treball
en equip, pel que era necessari la participació
real de tot l'equip municipal; que tots els Regi-
dors, tots, se sentin útils i puguin fer feina posi-
tiva, doncs a la fi, tots son representants del Mu-
nicipi.

Continuà dient que calia aconseguir la parti-
cipació ciutadana com assessora de la gestió, pel
que era necessari establir una mútua informa-
ció, entre ciutadans i representants.

Finalitzà amb aquestes paraules: "El nostre
desig és el d'aconseguir que després del curs na-
tural de la :legislatura, quan novament aquí, do-
nem pas a un nou Consistori sortit de la voluntat
popular, pugueu dir: Ha estat una gestió Honesta
i Eficàs".

Abans de passar al torn de precs i preguntes
es constituiria la Comissió Permanent formada
pel Batlle com a President i quatre Regidors, tres
de Convergència i Unió i un d'Esquerra Republi-
cana de Catalunya. per ordre de llista d'ambdues
candidatures.

~

Fescosd'aquestamàamigoque us ofereixels serveismés.
bonsd'avui01dia....

CLOTETAssegurances
MUTUA NACIONALDE L'AUTOMOBIL

Ctra.d'Agramunt,91- Telèfons4003 38 i 400221 ARTESA DE SEGRE



LOCAL 5
ÀREES DE TREBALL

I. POBLES AGREGATS: Pere Vidal i Purgimon / Josefina Sa.
bartes i Capell/Benet Tugues i Boliart / Antoni Fons i Ar.
mengol.

11- GOVERNACiÓ i HISENDA: Joan Macià i Solé / Benet Gal.
ceran i Cuders / Miquel Massana i Rodriguez.

III - URBANISME, OBRES PÚBLIQUES, i OBRES, SERVEIS i
EQUIPAMENTS: Jaume Campabadal i Farré / Ramon Re-
gué i Montserrat / Joan Macià i Solé / Benet Galceran i Cu-
ders / Miquel Massana i Rodríguez.

IV - INDÚSTRIA, COMERC;:, TURISME, AGRICULTURA i
RAMADERIA: Ramon Regué i Montserrat / Joan Macià i
Solé / Jaume Ribes i Baldomà / Jaume Campabadal i Farré /
Antoni Fons i Armengol.

V. CULTURA, ESPORTS, ENSENYAMENT, JOVENTUT i
TERCERA EDAT: Pere Vidal i Purgimon / Josefina Sabar-
tés i Capell / Ramon Regué i Montserrat / Jaume R ¡bes i
Baldomà / Benet Galceran i Cuders / Benet Tugues i Boliart.

NOTICIARI LOCAL PerJosep M. Solans

Apart d'aquesta tanda de conferències a les que se.
guí un c01.l0qui i també il.lustrades amb diapositives.
s'organitzaren unes competicions esportives de distinta
modalitat, que es desenrotllaren simultàniament a Ics
instal.lacions municipals i a les de l'Institut. A la cloenda
de les jornades culturals vàrem tenir, com activitat musi-
cal, l'actuació del conjunt "GREC" (Grup de Rock Ex-
perimental Català) a la discoteca local.

Sens dubte va ésser una setmana molt complena.
molt ben compaginada d'activitats de tota índole, a la
que hi va assistir-hi gran participació ciutadana.

. . .

Els ciutadans d' ~tesa de Segre, així com els de la
resta de l'Estat, el dia 8 de maig van acudir, per segona
vegada, a les urnes en compliment en el deure demo-
cràtic per a elegir els responsahles que tindran que regir
el nostre municipi durant els propers 4 anys.

El dia aparegué clar, encara que la vigilia al vespre, al
mostrar-se el temps una mica advers, semblava que ha-
gués dificultat un xic el dia i al mateix temps la concur-
rència de votants als c01.legis electorals. De fet no va és-
ser així, tan sols fou una \Jeugera pluja que refrescà l'am-
bient viciós que portavem respirant durant tots aquells
dies.

Per tant, les eleccions municipals a la nostra ciutat
han transcorregut amb tota normalitat i sense haver
ocorregut cap incident, veguent-se més incrementada
l'assistència de votants cap a la tarda, ja que durant el
matí, i com és habitual cada diumenge a Artesa, es cele-
brà el mercat setmanal, i això gairebé va influir notable-
ment l'escasa participació que hi havia en un primer mo-
ment.

'. '. ..

OBRES DE RECONSTRUCCIÓ A L'ERMITA DEL PLA

L'origen és, havent-se independitzat el Santuari de
Salgar de la parròquia d'Artesa, pot i vol revaloritzar
també l'ermita del Pla, que sembla que va ésser la prime-
ra església parroquial de la nostra ciutat. Per començar
aquest any es va determinar celebrar l'aplec anyal el di-
lluns de la segona pasqua -a la qual hi va assistir-hi un
gran nombre de persones-. En segon \Joc ha començat la
reconstrucció, tant de l'església, com el seu entorn.

Parlant de l'església, s'ha repintat de dins i de fora,
posant-hi als baixos de la paret, un plàstic d'anti-humitat.

En quant a l'entorn s'ha fet una neteja general, s'han
construit set amples taules amb els corresponents bancs,
la qual cosa permetrà que puguin menjar còmodament
sentats, unes 70 persones. També s'ha iniciat l'arboritza-
ció, amb la plantació de 14 escàcies, tasca que es pensa
anar-la continuant.

. . .

Organitzat per l'Institut de Formació Professional
d'Artesa de Segre, donà inici a la nostra ciutat la "Setma-
na Cultural" que es desenvolupà des del dia 24 fins el
dia 28 de maig, ambdós inclusius.

El dimarts s'inaugurà els actes d'aquesta "Setmana
Cultural" a càrrec de l'Alcalde d'Artesa, i immediata-
ment es donà pas a tot un seguit d'activitats que van
composar els cinc dies culturals, que en la seva majoria es
van celebrar a la sala d'audiovisuals de l'Institut.

Entre els temes d'interès que es prepararen per
aquests dies figurava els d' "Història de l'energia", "La
Formació Professional Administrativa" i el "Món del
Treball", "La Problemàtica jovenil", entre altres.

AGENDA CIUTADANA

Naixements: Gemma Galceran i Vila.
Josep Galceran i Marquilles.
Roger Farré i Cuñat.
Maria Caelles i Sanchez.

Casaments: Josep M. Oliva i Rovira amb M. Àn-
gels Tomas i Buliart.

Defuncions: Ramona Suria i Llordes (Ceró)
Maria Vile\Ja i Vila.

r;~
'-- ¡¡



6COMARCA

Des del Mirador del Montsec
EL FÒSSIL

D'INTERÈS TURÍSTIC (11)
Parlar dels fòssils d'anar per casa és quelcom corrent

a la Coma de Meià perquè la Pedrera de Rúbies romana
prou lluny com per a anar-hi fàcilment.

Quan es diu d'anar-ne a buscar pel Montsec cal refe-
rir-se a caminar tot el riu Merlè, pujar a Paús. cercar al
llarg i ample de la Llobera i Fabregada. arribar-se fins a.1
Coll d'Orenga i Perauba, fer els barrancs i barrancades de
St. Pere de Rúbies. fer els Plans del Montsec...

ELS FÀCILS

No ha de sorprendre trobar cloïsses, caragols i cara-
golines, eriços de diverses menes. musclos. corals... són
els que en podríem dir tòssils fàcils.

De caragols i caragolines (gasteròpodes) n'hi ha més
de ]5 .000 espècies. Són bastants comunes les formes cò-
niques enrotllades en tirabuixó. La seva formació com la
de la resta de fòssils del Montsec pertanyen. normal-
ment, a l'Era Mesozoica, període de] Triàsic (230 milions
d'anys) al Juràsic (195 milions d'anys) quan els movi-
ments sísmics d'aquelles remotíssimes èpoques van acabar
amb el paisatge tropical de les nostres contrades. pohla-
des de coníferes i falgueres. boscos exuberants. plantes
amb flors. petits mamífers. abundants caragols marins i
d'aigua dolça, reptils voladors. anfibis. colònies de corals.
equinoderms, peixos de mar i de riu, i per a fer trehallar
una mica més la imaginaciÓ de llavors. eren els dinosau-
rios nom que significa "Llangardaixos terribles" qui pre-
sidien la vida del Montsec càlid.

D'aquelles èpoques són doncs. dotzena de milions
d'anys més o menys. gairebé tot el que es pot t robar al
Montsec com per exemple els bivalvs (dues closques).
musclos, cloïsses (almejas) i les ostres que reben diversos
noms tècnics que es poden consultar en un manual casso-
là qualsevol (gryphaea, hippurites. trigonies).

Més difícil de trobar és l'ammonite (gran caragol
enrotllat). Semblant als biva]s hi ha els braquiòpods (sem-
blants als musclos).

Una altra espècie fàcilment cercada són els equino-
derms (eriçons) de diverses formes i edats.

Trobar crustacis (crancs), aràcnids (aranyes), anurs
(granotes) o restes de mamífers o aus així com peixos ja
són paraules majors i de primera plana de diari.

El que sí és tacil més que res al Montsec són els co-
rals grans i petits, autèntiques colònies amb curioses es-
ponges. En el món dels corals la diversitat d'espècies i ta-
manys també és molt nombrosa i se'ls diu popularment
"panets i caps de xut" entre d'altres coses.

LES ORIENT ACIONS

Buscar fóssils és una afecció apassionant i anar a les
estribacions i indrets del Montsec assenyalats en un prin-
cipi s'ha de fer seriosament.

-- Sense sohrecàrreguesi sensefer escaladesinneces-
sàries.
--- un martell o piqueta de paleta. A més, si se'n té,
càmara fotogràfica.

la motxila amb bosses, menjar i aigua.
no espatllar tanques ni conreus.

-- lluny delbestiar i senseembrutar la natura.
- dient a algúon es va i a quina hora es pensatornar
- millor acompanyat que no pas un de sol.

- En picar el terra o una roca per fer-ne sortir un
fòssil, cal fer-ho amb cura i sense pressa per no es-
patllar el que més d'una vegada serà un roc sense im-
portància.
- Després a l'arribar a casa consultar el manual i ne-
tejar el fòssil amb aigua sense exageracions, deixant-
lo estobar però no massa i raspant-lo amb deteni-
ment.

Finalment. des del Mirador del Montsec. un consl'll
per als futurs afeccionats o els esporàdics. Trohar fòssils
és fàcil. trohar-ne de bons ja no ho és tant i fer una col-
¡ecció Qe cert interès (sempre turíslic i personal) ésqiies-
lió de temps. paciència i caminarbastant.

Ferran [)anchel Agust "

FORADADA
En les eleccions municipals del proppassat 8 de maig

la pa11icipació ciutadana en el nostre districte fou molt
bai..xa. d'un total de 136 electors va haver-hi 60 VOlants
en total.

Lògicament SOlÚ elegi~a la única candidatura pre-
sentada apoyada per e .ili. Es lamentable aquest desinle-
rès per la cosa pÚblica que s'observa tant a nivell local
com nacional.

EI dia 22 diada de Pentecosta. celebràrem la festa

major que estigué molt concorreguda. Com cada anyal
dematí es pujà en processó a l'ermita de Sant l'rhà can-
tant-se els goigs en honor del Sant. Al retorn es celebrà la
Santa Missa amb acompanyament d'un conjunt musical.
I:.n sortir es repal1í la tradicional coca de sant Urbà. A la
tarda i a la nit hi hagué sessions de ball amb gran assis-
tència de públic.

El dia 23 s'efectuà una competició de tret al plat ha-
vent -hi un bon nombre de concursants. Quedaren finalis-
tes dos tiradors amb 14 de 15. En el desempat subse-
güent resultà guanyador en Josep M. Sanchez. de Bala-
guer. amb 13 de 15 emportant-sc com a premi un magn{-
fic corder. EI segon classificat fou en Josep M. Margalida
també de Balaguer amb 12 de 15. rebent com a premi un
saborós pernil. És de destacar el gran nombre de trofeus i
obsequis de Bancs i cases comercials. majoritàriament
d'Artesa de Segre.

Prèviament. el dissabte anterior s'havia celebrat una

competició local resultant guanyador en Plàcid Lladós.
el trofeu, una magnífica copa donada gentilment per la
Diputació Provincial.

També el mateix dia 23 a la tarda tingué lloc a l'A-
juntament la elecció del nou alcalde municipal, resultà
elegit per unanimitat en Jaume Nadal i Albareda, de Ru-
bió.

Desitgem al nou Ajuntament encel1 i eficàcia en la
seva gestió.

No voldriem acabar aquesta hreu misceLlània sense
referir-nos a la preocupació que ens embarga, sobretot
als qui dia rera dia estem en contacte amb la marc terra,
que com deveu endevinar, és la inlplacable sequera que
estem sofrint, el que uns mesos abans era una promesa
de esplendorosa collita la inclemència del temps amenaça
convertir-la en una trista caricatura.

SALGAR-MONTSONÍS
Mn. Roc Salvia, fundador del campament

"Amics de la Natura':
"EL MONESTIR POT SER UN LLOC
DE RETROBAMENT I D'ESTANCA"

A l'igual que els altres anys en aquestes dades, el ser-
vei de colònies de vacances d'Urgell ha preparat el pro-
grama d'activitats dels campaments a desenvolupar du-
rant el transcurs de les vacances estiuenques.

EI campament "Amics de la Natura" de Salgar, ha
convocat els seus toms de colònies per a nois i joves, a
partir del 3 de juliol fins el14 d'agost, amb un bon i ex-
tens ventall d'activitats programades, per a poder conviu-
re amb nous amics enmig de la Natura i, poder disfrutar
plegats noves experiències educatives i formatives a la ve-
gada. ~

a
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Ci Església, 4 Telèfon 400065

ARTESA DE SEGRE
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Mn. Roc-- "la imatge primitiva la que ja tenia. Aquest
sentit d'acolliment, de pregària, de repós, un lloc bonic,
per què és d~ls més bonic's que hi ha en tota la rodalia,
que crida a tot l'Urgell i, ha molta gent. La il.lusió era
aquesta, ara això costa diners i temps".

Mn. Roc Salvia és el director i fundador d'aquest
Hac d'esbarjo, rector del poble de Foradada. Darrera-
ment s'ha fet càrrec del Monestir de Salgar, aconseguint-
se en poc temps la solidesa de les parets i retornar-li la
fisonomia exterior de dit edifici, amb el sol propòsit de
poder conservar la part antiga "per a fer-ho servir com a
estança i, després la part més moderna que és de l'any
1600 i pico, que es pogués fer un tipus de residència"
-ens comentà Mn. Roc.

La imatge que s'hi pensa donar a Salgar és --segons

CAMP

MÓN AGRARI

Per altre costat, i pel que respecta al campament
"Amics de la Natura", cal dir que fa 21 anys que estan
realitzats aquests moviments pels joves en cent llocs dife-
rents, dels quals onze corresponen a Salgar.

EL S.E.N.P .A.
Davant de la imminent desaparició d'aquest

organisme oficial o la pèruda de moltes de les se-
ves funcions cal fer unes reflexions sobre el què
ha representat per l'agricultura espanyola i la
prQblemàtica que comportarà.

Després de la guerra civil el govern va haver
de controlar el mercat dels cereals i concreta-
ment el blat com producte de primera necessitat,
per aquesta funció es va crear el S.N.T. que passa
a ser el S.N.C. i finalment el SENPA (Servicio
Nacional de Productos Agrarios).

Ha tingut molta importància per les ajudes a
la comercialització de productes conflictius.
fent-se càrrec dels excedents, pagant immovilit-
zacions i contractant dipòsits que en alguns mo-
ments han estat decisius per evitar ensorraments
de preus. També ha subvencionat cultius dels
que som deficitaris (blat de moro, lleguminoses,
etz.) així també ajudes 'per construcció de ma-
gatzematge i mecanització adient per l'estocatge
dels cereals, que junt amb els magatzems propis
del S.E.N.P.A. fa que el dels nostres país tinguin
l'ensilatge i financiació que necessita.

Això ha fet que la nostra agricultura i fabri-
cació de farines estigui respaldada, finançada i
condicionada al SENP A i que al perdre les seves
funcions portaran greus problemes per no estar
preparats i haver viscut massa tranquils.

L'entrada a la C.E.E. ve condicionada a l'alli-
berament dels cereals, a més amb una economia
de lliure mercat no hi pot haver cap producte
monopolitzat per l'Estat (el Blat) i que aquest
intervingui i fixi els preus a molts productes.

A la nostra comarca i a Catalunya aquest
problema serà menys greu, ja que el consúm és
superior a la producció, ) la comercialització ja
està bastant "lliberada" però a la resta de l'Estat
que el primer comprador és el SENPA la cosa se-
rà més difícil i la seva situació pot arrastrar tam'
bé el nostre mercat. .

Per aquest servei contem amb les Cooperati-
ves i altres organitzacions d'agricultors però cal
pensar d'on sortiran els 500.000 milions de pes-
setes que es necessiten per financiar les compres
que fa el SENPA cada any. Aquí tindran un im-
portant paper les Caixes Rurals i el Banc de Crè-
dit Agrícol al que se li vol donar un altre caràc-
ter i agilitat que avui no disposa. Però tot això
no serà res fàcil i menys a curt términi. EI que
si està clar és que si no ho fem nosaltres o faran
les multinacionals cerealistes que ja estan pre-

nent posicions al nostre país i això seria molt
més negatiu pels pagesos que la situació imposa-
que hem tingut fins ara.

Espero que el Covem tingui en compte la si-
tuació i que estudii bé les funcions del S.E.N.P.A.,
F.G.R.P.A. (fons de regulació de productes agra-
ris) i del B.CA. que juntament amb els fabri-
cants de farines i les organitzacions agraries pu-
guem fer front a la situació i no quedar en mans
elL' les grans empreses i amb clar desavantatge
comparat amb els pagesos europeus quan tin-
guem lliure competència am bells.

Jesús Santacreu

La P .P .A. i Artesa de Segre
P.P.A. són les sigles de la perillosa pesta por-

cina africana, l'epidèmia ql\e ens fa més por als
ramaders del sector porquí. ja que fina ara no
s'ha descobert cap remei.

Fa pocs dies malauradament la premsa de
Lleida ha parlat de les nostres contrades amb lle-
tres majúscules, i paraules tràgiques. els protago-
nistes han estat (fins ara) el poble de Balc\omà, i
la seva ramaderia de porquí, afectada per la
P.P.A.

Aquesta premsa una mica sensacionalista ex-
plica la propagació de l'epidèmia des de dues ves-
sants: una que la glossopeda. o febre aftosa ani-
quila les defenses dels animals i els fa propensos
a l'enfermetat, i l'altra a l'ocultació per part dels
ramaders del focus evitant així la erradicació.

Jo pregunt o, si la culpable és la glossoped a
per què no es vacuna tot el bestiar?, tinguent en
compte que aquesta vacuna està subvencionada i
per les mares és totalment gratuïta, per què no
hi ha vacuna?~ és què no es reparteix bé'? qui
se'n cuida de vacunar? què passa aquí?

I si hi ha ocultació, per què?, està el ramader
ben informat?, s'ha d'analitzar si és negligència.
mala fe, o desconfiança, o temor a l'administra-
ció, i en funció de l'anàlisi obrar en conseqÜèn-
cia. Crec que és millor que l'administració gasti
energies per preveure aquests factors, no pas en
fer de detectiu quan s'ha produit la desfeta.

Però no tenim que oblidar d'altres factors
que també ajuden a la propagació de l'epidèmia
com per exemple, els camions i camionets que
traginen porcs i porquets i no els desinfecten: els
escorxac1ors i els seus sub-productes -a vegades
contagiats-, i que van al pinso: les altres enfer-
metats com la clàssica. l'aujesky, la rinitis. que
també resten defenses a l'animal: la mala ventila-
ció de les granges (cosa important) doncs a la~
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sortida de l'hivern és quan s'acusa més l'enferme-
tat, i tinguem en compte que aquells garrins vàren
néixer amb temps fred, i per evitar-lo de vegades
es tanquen massa les finestres; i el factor més im-
portant segons els meus criteris, el trasllat de gar-
rins en edat de lactància cap al engreix, doncs es
provoca a l'animal un stress tan fort que moltes
vegades acaba en P.P.A.

L'A.D.A.R.C.O. o associació de defensa sani-
tària d'Artesa de Segre i Comarca. recentment
constituida, i aprovada el 29 de març del 83 ha
de començar a funcionar JA i assolir la proble-
màtica. el passat dia 21 es va contractar al veteri-
nari encarregat Sr. Jordi Jordana Vidal, ell durà
a terme els programes de vacuna cie prevenció en

la ramaderia agrupada, dins del programa sanitari
que ha hi ha establert.

Des d'ací i fent PALANCA es prega a tots els
ramaders responsables i preocupats pel problema
que s'associïn a l'A.D.S.. a la Caixa Rural d'Ar-
tesa es poden inscriure. s'acceptarà a tothom, i
s'ha d'aconseguir que en poc temps estiguem
tots els ramaders units i agrupats en la mateixa
causa.

Crec que aquesta és l'única manera d'evitar
que l'afaire de Baldomà es repeteixi. i estic ple-
nament convençut que d'aquests esforços tots en
recullirem el fruit quant de les nostres contrades
hi haguem allunyat per sempre la perillosa P.P.A.

D.S.G.

INFORME Els petrolers de Corniols
Van aparèixer de sobte, i l'an establir-se a Artesa. Porten un ample parc de maquinària, camions,

rulots i cotxcs de bona cilindrada matriculats a dil'erses prol'incies espanyoles. Alguns porten la família
i han ocupat pel curt espai de gairebé un mes, hotels, fondes ipisos particulars d'Artesa i voltants. Són
les branques més primes de les multinacionals. Són els nómades de la recerca del petroli. Han estat per
unes setmanes. els petrolers de Corniols, r¡ue com a paradoxa, han tingut els carnialls aparcats Ull mes
daraJlt de la gasolinera d'Artesa. .--- -----

Quan el món sembla que ha enfollit pel con-
sum massiu i per abaratir el cost de l'energia. a la
nostra comarca també n'hem tingut un petit tes-
timoni. del que pot ser una febril recerca a escala
mundial: la localització i el posterior aprofita-
ment de la riquesa del subsòL en el cas que ens
ocupa. dels hidrocarburs.

Encara que ens diuen que no saben si en tro-
baran o no. admeteixen que hi han possibilitats.
Partint d'aquest supòsit ens atén molt amable-
ment el Sr. Antonio Garcia, Enginyer Tècnic de
Mines i "Jefe de Misión" de l'equip d'aquesta zo-
na. Personal i material pertànyen a la "Compa-
ñía General de Geofísica, S.A." (CGGSA) que és
l'empresa francesa que treballa a 15 països i que
té 50 anys de vida.

Han estat contractats per I.N.H., Insitut Na-
cional d'Hidrocarburs, molt propera a l'I.N.I.
D'aquesta primera depen E.N.I.E.P.S.A., que vol
dir exactament Empresa Nacional de Investiga-
ción y Explotación del Petróleo, S.A., que és

III! .

com dir que tots treballen per l'Estat. qui en de-
finitiva és el propietari real del subsòl.

Des del 1972, l'empresa contractista. està
fent prospectives en aquesta zona. sempre per
compte d'uns tercers. No és una zona massa bo-
na, -ens diuen-, si bé les possibilitats sempre
existeixen. Han anat tancant el cercle per acabar
aquest any amb una zona molt concreta, que
aquí no ens poden especificar. Encara que ens
diuen que la zona estudiada ha estat molt ampla:
des de Tremp fins a Balaguer a la dimensió
Nord-Sud i des de la carretera d'Andorra fins al
límit de la província d'Osca, d'Est-Oest.

L'equip que ha desplaçat a Artesa l'empresa
contractista, c.G.G.S.A., és també molt extens.
A part del Cap de Missió, que és qui ens ho ex-
plica i que té 8 anys d'experiència en aquest tre-
ball concret, hi ha un altre enginyer, amb catego-
ria d'Enginyer Electrònic. Són els que tenen tí-
tOl professionaL La resta del personal, són gent
especialista formada a l'empresa. Ara, en total,
són 87 a Artesa de Segre.
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Des del dia 2 de maig fins a finals de mes es-

taran amb nosaltres. Són un total de 41 vehicles
que han repartit per aquí. sense comptar els cot-
xes particulars. 14 Lan-Rover. 9 Camions Cister-
na, 9 unitats de perforació. 5 de registre d'infor-
mació, i la resta fins a 41 vehicles. són auxiliars
i sondejadors.

Quan es preveu una campanya el procés a de-
senvolupar és el següent: el primer és un estudi
geològic. Després els permisos d'investigació, que
segons la normativa vigent han de ser quadrats
o rectangulars. La zona que ara s'investiga és un
quadrat que va des de la Roca dels Arcs al Pas
Nou fins a Pallerols i d'una llargada de la Conca
de Tremp fins a Montmagastre i Lluçars.

El tercer tràmit és fer una previsió d'inversió.
Això comporta que per Hectària es porta desig-
nada implícitament una quantitat de diners fixa.
La quarta i última fase és l'execució. Al haver-se
estudiat abans la geologia del terreny es proce-
deix dins de la geofísica, al procediment sísmic.
que sent el sistema més car. és també el que més
resultats dóna.

El que els mètodes geofísics busquen en reali-
tat. és obtenir zones propicies del subsòL que
puguin guardar o aixoplugar hidrocarburs. com
petroli. gas, etc., capaços de donar energia. En
realitat mai cap petroli és igual a un altre.

Ens asseguren que no busquen minerals, que
si busquen una cosa determinada no poden per-
dre el temps en d'altres. A més. si basen el càlcul
sobre una fondària de 2.500-3.000 metres, seria
privatiu de treure'n mineraL pel cost que suposa-
ria aconseguir-ho.

El nostre objectiu es troba a una profunditat
concreta aquí. Sabem que en cas de que n'hi ha-
gi ha !l'estar a una fondària per davall d~ 1.000 i
geixen uns paràmetres per davall de 1.000 i
2.500 metres, pel que és impossible localitzar al-
gún mineral que estigui a més de 1.000 metres.

Quan hi ha una zona verge que es vol explo-
rar -continua explicant-, formen unes quadrí-
cules o línies de reconeixement. Amb les dades
que obtenim, tabulats els primers resultats en ge-
neraL es van tancant línies. Llavors en fem unes
altres amb més detall i buscant més concreta-
ment.

Una vegada es té la zona estudiada, es fa un
sondeig de 2.500 metres a l'indret que sembli
més favorable. En realitat no anem a obtenir pe-
troli. sinò a obtenir la informació del lloc que si-
gui més favorable per la seva extracció. Al final
de tots els nostres treballs. s'assoleix per cada lí-
nia d'investigació, una secció, que és un gràfic
que disecciona una bQna part del subsòl. Ens en
ensenya un de gràfic, que per la presentació i ta-
many sembla el plànol d'una vivendq, però el
grafisme que conté és molt diferent. Es una in-
vestigació feta amb un paràmetre de 2.000 me-
tres i escaig. La cosa que els interessa -ens ho
detalla-, està entre els 1.000 i 2.000 metres.
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Quan s'ha optat pel lloc més adient es proce-

deix al sondeig. Es \'an trait'llt mostrt's de cada
una de les capes de terrenys. per tal dt' podt'r
identificar cada una d't'llt's. Aqut'stt's dadt's s'ar-
xiven i t's guarden. i podt'n st'r t'n t'1 futur ell'o-
mençament d'una noya in\"\:stigaciÒ o d'un~l pos-
terior extracció.

La metodologia del lrt'hall l;S molt sl'll/illa.
encara que lt's complical'ion~ \ inguin despr"~. I ~
tracta de proyocar petits tl'rratrl'nwls L'onlrl)I~lh.
pel que perforem. és l'aloca din~ d'ella una l'Úrl'-
ga d'explosius i es prmOl'a 1"'"plosiÚ i c'~ ?,!!',i\.1
en una cinta magnetofÒnica k, \ ihr~lcion~ 'ILIl'
retorna la tt'rra. Aquestes cinlt:, ,','11\ il'n ~I \Li-
drid, encara que hi ha l'enlrl's d'aqu,'st tiplh l'eT
tot el món. Allí s'ol'tt'lll'n Il" d~ld,', 'IUl' l"! ~In
gravades a la cinta. ¡\questes dad,', l'~ ILk'{l'n
posteriorment. per obtl'nir ks sl'cl'iolls l)U.' ,l)!1
els gràfics que ens han enst'nyat

Si es fan sondejos. la imersil\ passarÚ dels
1.000 milions de pessetes. Us trat'lallh:'nh qUl'
es fan a Madrid de les dades, poden ser molt més
costosos que els treballs que es fan sohrl' L'ItL'r-
reny. El cost del material emprat aqui. no elb el
volen dir exacte, però es reconeix qul' l'I Ilw\i-
ment de l'equip desplaçat aqllJ' ultrapas,a l'Is
300 milions, si bé una màquina sola pot l'(htar
20.000.000 de pessetes.

Li preguntem pel benefici qut' pot aportar a
aquesta zona. Ens diu que si t's té una font d't'"
nergia propera, interessa mon1ar noves ind ústries
aquí. a l'obtenir l'energia més o menys barata.
Encara que el benefici reverteixi a l'Estat t's po-
tencia la insdústria de la zona.

Possibilitats? Si s'està aquí és perqu0 n'hi
han. Encara que no ens podem fer falses i!.lu-
sions. doncs és una cosa que encara està enlaire.
Dir alguna cosa abans del primer sondeig és aven-
turat.

Ara estan a punt de marxar. Se'n \an a Jaca.
on tenen previst de treballar 3 mesos. "Alli el ja-
ciment és segur. El va trobar la nostra empresa
entre l'any 1975 i 1979. A Jaca es \3 començar
igual que aquí". De moment les possihilitats del
terme municipal d'Artesa no estan encara deses-
timades. Seria bo que en aquest. com en tots t'ls
altres terrenys. la nostra comunitat pogués apro-
fitar tota la riquesa que ara tenim en potència.

BAR TOM EC JOVE

CARBÒNIQUES
PUIGREDON

ARTESA DE SEGRE



12 Retalls d'Història

Polític i Jurisconsult català,
conegut a Artesa de Segre

com «Don Juanito»-2
Joan Maluquer i Wahl

A la caiguda de la Dictadura de Primo de Rivera (29-
1-30) al tenir-se que renovar els càrrecs polítics per part
del Govern del Gemal Berenguer, S.M. el Rei Alfons
XlII nomenà President de la Diputació de Barcelona a
Joan Maluquer i Viladot. La data era el 24 de febrer de
1930. Quan li van oferir el càrrec mitjançant una telefo-
nada d'en Joan Ventosa i Calvell (22-2-30) va costar
molt de convence'l fIns que al fmal va dir: "Tot seguit
pel bé de Catalunya" i acceptà.

La presa de possessió té lloc el dia 25 de febrer i
Don Joan immediatament tornà a posar en ús ofIcial a la
Diputació la llengua catalana arreconada durant la Dic-
tadura.

En efecte, el parlament de presa de possessió co-
mença així: "He vingut a ocupar aquest lloc..." essent in-
terromput pels aplaudiments de tots els Diputats assis-
tents a l'acte.

El parlament acaba com segueix "Desitjo que el De-
cret sigui confirmat pels meus companys els Diputats
aquí presents car sense llur ratificació jo no podria seguir
en el càrrec". Va ser ratificat per unanimitat. Com a po-
lític que era sabia que un mínim de democràcia era ne-
cessaria.

El mateix dia després de la presa de possessió, d pri-
mer acte de la Diputació fou l'aprovació de la següent
proposició: La Diputació de Barcelona com a primer ac-
te de la seva obra de restauració manifesta el desig que la
terra catalana torni a ésser regida per una sola institució
com fou la Mancomunitat de Catalunya, que respongui a
l'unitat i al valor de la terra i atengui suficientment les
seves necessitats materials i de cultura".

El dia següent, el 26 de febrer, s'aprova la proposi-
ció de demanar al Govern una amplicaicó del Reial De-
cret d'amnistia delS de febrer per tal que hi siguin com-
presos tots els delictes de rebelió i de sedició polítics i
socials sense excepcions que es consideren injustificades.

La popularitat de Don Joan cada dia és més gran.
Per exemple, "Mirador" del 13 de març de 1930 deia
entre altres coses: ..."L'únic home que pot parl\lr en
nom de Catalunya és el Senyor Maluquer..." i més avall:

. "El Senyor Maluquer ha demostrat que sense inspira-
cions de partit és capaç d'interpretar el pensament del
país a cada instant. Tota la seva actuació i especialment
el interès que des del primer moment ha demostrat per
l'amnistia fa que la gent digui: "És curiós i aquest home
és monàrquic..." per acabar "que en aquest moment Ca-
talunya és el Senyor Joan Maluquer i Vilador a qui -ho
diré en estil monàrquic- Déu gaurdi la vida per molts
anys".. .

La campanya pro amnistia té un gran èxit i es recu-
llen 205.000 signatures de dones catalanes demanant-la,
que Don Joan porta en persona a Madrid per fer la en-
trega ofIcial a SM. el Rei.

El mateix dia, el 2 d'abril de 1930 es publicava l'in-
dult a Compte i els seus companys condemnats per la
temptativa d'atemptat al Rei mitjançant la voladura d'un
dels túnels de Garraf i ellS d'abril es publica el Decret
d'amnistia. .

L'alegria de la població catalana tant la de Catalu-
nya com la de l'exili fou gran. Tant és així que el 20 d'a-
bril un nucli de catalans exiliats residents a París enviaven
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Un aspecte poc conegut de Joan Maluquer i Viladot, President de
la Diputació de Barcelona, al 1930.

una lletra de felicitació i agraïment pel Decret d'amnis-
tia. Anava dirigida al Sr. Maluquer i Viladot, President de
Catalunya. El prin1er signatari és Jaume Miravitlles.

Entre les moltes actuacions de Don Joan de cara a
Catalunya destacarem el restablin1ent de la festa de Sant
Jordi el 23 d'abril i l'acord amb el Govern per l'ús de la
senyera catalana.

El 27 de maig de 1930 el President de la Diputació
de Barcelona telegrafIa als Presidents de les Diputacions
de Lleida, Girona i Tarragona en els termes següents:
"La nostra bandera s'ostenta des d'avui amb garantia de
la Llei. Agraïts al Govern del General Berenguer cridem
ben alt: Visca Catalunya!".

En efecte, ellO de juny següent es publiquen els de-
crets sobre la senyera i l'idioma derogant el decret d'en
Prin10 de Rivera del 18 de setembre de 1923 que la pro-
hibien.

Per últim en la diada de l' 11 de setembre de 1930
Don Joan com a President de la Diputació col.loca una
corona de flors al peu de l'esta tu a de Rafel de Casano-
ves, homenatge que no havia pogut ser realitzat durant
els anys de la Dictadura.

Val a dir ací que durant l'estada del Rei Alfons XlII
a Barcelona al maig de 1930 aquest visità el Canal d'Ur-
gell i baixà en barca pe! Canal d'Urgell des de la presa
fills a La Peixera i un cop visitada la finca seguí el seu ca-
mí per la nova carretera de Collfret al Pont, feia poc po-
sada en servei.

L'amo de La Peixera era Don Juanito que havia
acompanyat al Rei com a President de la Diputació de
Barcelona i President del Canal d'Urgell. Una placa a la
façana de la casa La Peixera commemora el fet que tin-
gué lloc el 30 de maig de 1930.

Recordel!l que fou gràcies a l'intervenció de Joan
jyí.Juquer i Viladot que es construí la carretera del Pont
a Collfret inaugurada en 1928 i que sempre havia comen-
tat: "Jo hi faré passar el Rei per aquesta carretera".
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La Discotecadela Comarca
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ARrI' ESA DE SE(;f-lE~

FABRICA DE mOBlES

Ctr~o de Lleida, Om. 47 - Telèfon 400329
ARTESA DE SEGRE

Pretensatsi derivatsdel ciment

CLUET
LA QUADRA

DE VERNET

- Agent Oficial URALITA
- Fibresde vidre VITROFIB
- Blocsaïllants YTONG

.
Fàbrica: Ctra Lleida, Qm. 46'6- Tel. 400225

Magatum: Ctra. de Tremp, 22 - Tel 400136

ARTESA DE SEGRE

PUB - RESTAURANT
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PETITA HISTÒRIA DE LA MEDICINA ARTESENCA

Vida del metge Sr. Lluís Gramunt i Puig
El pare, del Sr. Gramunt, don Ramon Gramunt i

Juer, notari, havia nascut a la vila de Castellbó, bisbat
d'Urgell. Tenia el dret llegítim al títol de la Baronia de
Sendes i al Senyoriu de Banyus, distincions atorgades
al palau reial de Madrid, el dia 4 de desembre del 1764, i
fIrmades pel marqués de Campo Real. El pergamí origi-
nal d'aquestos nomenaments, existeix a l'Arxiu General
de Simancas, secció de Gràcia i Justicia, llegat 872.

Don Ramon Gramunt no va ostentar mai els títols
citats, perquè era un home senzill i honest, al que li sem-
blava poc adient de fer-ho, a l'haver d'exercir la carrera
notarial per sostenir a la seva familia.

La mare del Sr. Gramunt, va ésser donya Assumpta
Puig i Fontanals, natural de Balaguer.

El metge, Sr. Lluís Gramunt i Puig, nasqué a Bala-
guer, on el seu pare era notari, el dia 21 de juny del 1895.
Els anys d'infantesa els va viure junt amb els seus pares i
germans, en la casa on havia nascut, al carrer del Miracle.
Aquesta casa fou enderrocada anys més tard.

Assistí a l'escola primària dels Pares Escolapis de Ba-
laguer. 1 com aleshores el barxillerat s'havia de cursar en
una capital de província, el feu a Tarragona, a l'Institut
dels Germans Maristes, vivint a casa del seu oncle Simó,
que també era notari.

En quant a la carrera de medecina, la va cursar a la
Universitat de Barcelona, acabant-la als 25 anys, o sigui
en 1920.

El Sr. Gramunt es va casar amb la Srta. Carme Martí
i Talens, natural de Barcelona, el dia 25 de març del
1926, a la BasI1ica de la Mare de Déu de Montserrat.
S'havien conegut en la casa dels Srs. de F oó, que tots dos
freqüentaven a Barcelona.

Fent un petit incís, comentem que, una vegada mort
el pare del Sr. Gramunt, la seva mare i la seva germana,
varen seguir residient a Balaguer. El seu únic germà, que
es deia Manel, i que era més gran que ell, exercia la carre-
ra notarial a Santa Isabel de Fernando Póo (avui Mala-
bo), a la Guinea Equatorial Espanyola. Aquest germà, va
morir solter a Balaguer, després del Sr. Gramunt.

Tornant al nostre personatge central, va establir-se
amb la seva muller a Artesa de Segre, el dia 2 de febrer
del 1928. Ho va fer per voluntat pròpia i exercia lliure-
ment la carrera a Artesa i comarca, ocupant la titularitat
del districte d'Anyà. A l'anar a Artesa, va substituir al
metge Sr. Trinitat Aubert, i ocuparen el seu pis de la Car-
retera d'Agramunt, núm. 36.

En aquell temps, a Artesa i comarca, també hi exer-
cia la seva carrera professional el metge, Sr. Ignasi Solé i
Poch, gran company i amic.

També hi vivien, ja retirats, els metges Srs. Boquet i
Hereter, respectivament. Posterioement s'establí a Arte-
sa, el metge procedent de Cubells, Sr. Andreu Serralta,
amb el que sempre van estar en correcta relació. Per cert,
que el seu pis el va ocupar el no:.!metge, traslladant-se ells
a la seva segona residència artesenca. .

El citat canvi de residència fou motivat per que, en-
front mateix del seu domicili, hi havia un cafè (com avui
encara hi és) per el qual s'entrava al ball "La Lluna". El
doctor Gramunt va considerar que si aquell lloc era molt
distret per la vida particular, ho era molt poc per la vida
professional, doncs a tota hora hi havia gent a la porta
del cafè "matant l'aranya", i no li agradava que els seus
pacients o pacientes, estiguessin tan vistos pels contertu-
lis del cafè.

Magí Serra i Piqué

La segona residència fou al carrer Pi i Margall. nÚm,
13, segon pis, propietat de la familia CastelJana. casa l)]1.
després de la guerra civil, hi va haver el cinema "Coli-
seum". No cal dir que el nom d'aquell carrer, era i és
avui el de les Monges, que en aquell temps de la 11Repll-
blica va canviar-se, com molts d'altres.

El dia 1 d'agost de11931, va entrar al servei ue la fa-
mI1ia Gramunt-Malií la SI1a. Rosa Riudeuhàs i Sala. de
familia artesenca. La seva activitat laboral, d'una ent rega
i dedicació absoluta, va perllongar-se durant 44 anys. fins
el dia 25 de setembre del 1975,

Durant la primvera ue l'any 1938. en un 1l()lI1b~n.
deig, el seu pis va quedar molt malmés i saquejat. LLt\ors
la familia Trepat-Reig, de cal "Xollat". els va \)ferir gene-
rosament hostatge i en aquest hi varen viure' un tcmps.
PerÒ, com que no se sentien segurs en el citat Ilo,'. degut
als seguits bombardejos a que estava sotmesa Anesa dc
Segre. van decidir anar a viure a una masia de Vilvcs. dt'
la familia Solanes-I'uigredón, que es van porta r mara\('-
llosament amb ells.

Recentment acabada la guerra civil. varen t ornar a
establir-se a AI1esa. Aquesta vegada, en el primer pis dc
cal "Perotxes". a la Carretera de Tremp. on hi van \iurc
fins la seva marxa d'AI1esa.

Mentrestant, els anys anaven passant. tot c-'\crc'int la
seva carrera de metge, per la que estava pal1iculallnent
inclinat i dedicat. Foren uns anys d'entrega i dedicació
complerta, reconegyts i recordats amb afecte i simpatia
pels aliesencs que varen tenir l'oportunitat de tractar-lo
com a persona i com a professional de la medecina,

El Sr. Gramunt era un home alt, molt ben plantat.
de cabell ros, pell clara, ulls clars, enèrgic, dinamic. es-
sent posseidora tota la seva persona, d'un aire de distin-
ció, d'un port elegant i noble; era el que sempre hem en-
tés com "tot un senyor".

Degut a la seva vocació, el que més li agradava era
llegir llibres de medecina, així com també li apassionava
la geografia i l'astronomia, també Ja lectura déls clàssics
i les biografies de personatges famosos.

De la música, la clàssica dolça (Strauss. Weber. Cho-
pin) i un llarg etc. En l'aspecte esportiu, li agradava el
futbol (havia sigut president del club al1esent molt
temps), i com a practicant la natació i el billar, a pali de
la conducció de cotxes i motos.

Durant els anys que hi varen viure. la relació de la
familia Gramunt amb els diferents capellans d'AI1esa i
comarca, sempre havia estat amical i afectuosa, panicu-
larment amb el famós rector de Vall-llebrera, mossèn Va-
lentí, i amb el rector d'Artesa, mossèn Lluís Domènech i
Peralta, que amb motiu de l'accident que aquest va sofrir
el dia de Sant Jaume de l'any 1936, sempre més s'havien
guardat un gran afecte.

El dia 23 d'abril del 1953, el matrimoni Gramunt
deixa Artesa de Segre, traslladant-se a Balaguer, per po-
sar-se al front dels interessos fan1iliars i obrir un despatx
de tocologia, que era la seva veritable especialitat.

També regentà durant uns anys. la titularitat de
metge de Vallfogona de Balaguer, fins a la seva jubilació
oficial als 7Oanys, o sigui en 1965.

El Sr. Lluís Gramunt i Puig, va morir a Balaguer, el
dia 1 d'abril del 1979, prop de cump1ir els 84 anys, e.p.r.
No havia tingut cap fill en el seu matrimoni. La seva ví-
dua, segueix vivint a Balaguer, en el xalet familiar, davant
l'església gòtica de Santa Maria, al costat del riu Segre.

.
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La Sra. Carme, ha sigut la font d'aquestes pinzellades
biogràfiques i ella n'ha autoritzat la seva publicació a
"La Palanca".

El dia 20 de maig del 1979, la ciutat d'Artesa de Se-

gre, celebrà un funeral per l'ànima del metge Sr. Gra-
munt, en l'església parroquial plena de fidels, que es reu-
niren per donar el darrer testimoni de recordança i amis-
tat vers ell. Que al cel ens puguem veure tots plegats.

ASSOCIACIONS
Carta Oberta de la Societat de Pescadors Esportius
d'Artesa de Segre al Sr. Joan Segú Brescó.

Fa uns dies tot el poble d'Artesa es veié inquiet i
quasi tota la gent s'interessava pel desenvolupament de
les eleccions municipals, quan es feia un míting, presen-
tació de candidatura o taula rodona, un gran nombre de
gent es desplaçava allà on interessar-se pels homes que
tenien que regir els destins del poble, això era una clara
mostra de que al nostre poble la gent ja està cansada de
que Artesa no sigui el que li correspon ésser, i s'interessa-
ven per les obres que els futurs regidors els hi exposaven;
hom tenia ganes de fer una Artesa més gran.

Mentres passava tot això vosté és dedicà a escriure
un escrit al Medi Natural (abans ICONA) fent-li saber
que el nostre Acotat de Pesca tenia 11 Km. i que la nos-
tra Societat no respectava el final de terme entre Artesa i
el poble veí; dit escrit que per a nosaltres no era més que
paper moll, ens va molestar molt, no per la carta en sí,
sinó la intenció com estava feta; amb aquest escrit,
ens preguntem què pretenia vosté, arranjar alguna cosa,
fer una Artesa més gran com els futurs regidors? No! el
que pretenia és ajudar a una Societat veina nostra que
com que no podia fer-nos passar per allà on ells volien, el
van utlitzar a vosté per a fer-nos pressió a nosaltres.

Els fruits que vostés pretenien amb aquest escrit no
es varen fer esperar, el dilluns dia 9 de maig, es varen pre-
sentar aquí el Sr. Boneta i 2 Guardes del Medi Rual per
a donar compliment a dit escrit; dies abans el Sr. Bonet
ja ens va comunicar que es veia en la obligació d'inspec-
cionar l'Acotat degut a dit escrit.

Sabiem que fa molt de temps que vosté no recolza-
ria res del que és fes a Artesa, fos el que fos, la Societat a
vosté no li a caigut mai bé, doncs des d'un principi vosté
airejava que no seriem capaços de fer una Societat, i en
aquest aspecte s'ha tingut que tragar un mal xerop,
doncs la societat no sols està formada, sinó que funcio-
na de maravella; des del primer dia de funcionament d'a-
questa Societat, vosté es va passejar pel poble dient-ne
mal, que si l'acotat no acabava aquí, que no començava
allà, que si les tablilles no eren legals, etc.

Nosaltres et contestem a quantes trabes has volgut
posar a l'acotat però no per aclarir-li una postura a vosté,
sinó per aclarir-ho a quanta gent fas anar confosa amb les
teves explicades fetes sense coneixement de causa.

En quant al començament de l'acotat, en contra del
que dius, diem que és al Pont d'Artesa-Vernet i no al
Pont d'Alentorn que tu dius, per aclarir-te tu mateix
aquesta postura, llegeix el reglament de Pesca, editat
aquest any a l'Apèndix núm. 5, pàg. 160, on hi diu: "Es
zona de Trucha el río Segre desde su nacimiento hasta el
puente de Artesa de Segre", etc. (La reglamentació d'uns
anys abans i del Pont d'Alentorn). Per més aclaracions la
Generalitat amb data 14 de març de 1983, ha resolt do-
nar.nos l'acotat segons la nostra sol.1icitud, que era el
Pont de Vernet-Artesa.

Per si les tablilles eren legals llegeix el Diari Oficial
de la Generalitat del 23 de febrer de 1983 (DOG núm.
306).

En quant al final, aclarim que és el límit d'Artesa de
Segre, aigües amunt del Segre. I en quant a les tablilles

que havia aigües anmnt de l'acotat que era la zona on
anaven els socis sense pagar res, també et diem que era
una zona perfectament legal. sinó llegeix la reglamenta-
ció del Medi Natual de la data 10-7-82 al apartat f, on hi
diu: Cada coto de pesca, que como máximo, tendrá una
logitud de 8 Km, podrá prolongarse. aguas arriba o abajo
del mismo, en una longitud de 2 Kms. donde los pesca-
dores miembros de la Sociedad podrán ejercer la pesca
sin necesidad de permiso para el acotada.

Vos ens dirà si tan legal és. perquè han tret les tabli-
lles'). Molt senzill: nosaltres, la Societat, teniem sol.1icita-
da la petició de tal perllongació de paraula i per escrit; de
paraula ja ens havia autoritzat a allargar-ho i per escrit
encara no ens ha contestat, a fi de no formar una mala
imatge de la nostra Societat, que tant vosté com una So-
cietat que vosté ja coneix, estan tan interessats hem deci-
dit en perjudici de tots els socis, i en benefici d'aquesta
Societat treure les tablilles; per una altra campanya de
pesca, ja ens tornarem a plantejar l'afer.

Espero que aquestes ratlles sense ànim de polèmica
li facin veure les coses d'Artesa d'una altra manera.

Junta de la Societat de Pescadors Esportius d'A11esa

Cos de Bombers Voluntaris
Artesa de Segre, maig del 1983

Quan ja fa un any que el COS DE BOM-
BERS VOLUNTARIS s'ha format, ens veiem en
la obligació d'expressar a la opinió pública de la
nostra tasca realitzada. així com la nostra consti-
tució.

Fa ja molt de temps que la nostra estimada
ciutat i comarca, tenia necessitat d'aquest servei.
Pels motius que fossin, els Aliesencs i comarcans
no ens haviem conscienciat prou per a lliurar el
que nosaltres creiem aquest servei prioritati a la
comunitat. A raó d'uns incendis que es produï-
ren a la nostra ciutat, tots ells amb un curt ter-
mini de temps, un grup de persones ens varen fi-
car de cap a buscar a la gent que estés disposada
a formar un grup de Bombers cosa que amb gran
satisfacció, sortiren ràpidament 24 voluntaris i
que en el decurs de l'any, a pesar d'alguna baixa.
actualment el formen 26.

Una vegada format el grup l'Ajuntament va
firmar el conveni amb la GENERALITAT DE
CATALUNY A, la qual es comprometé a equipar
i preparar al Cos de Bombers Voluntaris d'Arte-
sa, a la vegada que l'Ajuntament té que pagar a
la Generalitat l'I per cent del seu pressupost
anyal per aquest servei.

L'estructura' del Cos de Bombers està for-
mat: pel Cap de Par a continuació hi ha quatre
grups amb un capdavanter per cada un d'ells. ai-
xí com un Jefe de manteniment, secretari. etc...
Cada setmana hi ha un grup de retén el qual fa
les seves pràctiques corresponents i en cas de si-
nistre o necessitat dels veins d'Artesa i comarca.
¿s el primer que ha de sortir.

Els serveis realitzats durant l'any han estat
quantiosos, per anomenar-ne alguns. Focs Ru-



rals: Alos, Cubells, Peramola, Tivissa, etc... en
quant els d'Artesa Ciutat: escombraries d'Artesa,
Fonda La Palma, casa d'en Vicenç Aumedes i
altres, així com també durant la riuada es realit-
zaren més de 40 serveis variats.

Amb tot això només hem volgut que Artesa
conegui la nostra tasca, que ens sembla primor-
dial i necessària.

Ja per finalitzar, fer menció que el passat dia
2 d'abril celebràrem la festa deli er Aniversari de

Cartes a la Redacció'
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la constitució del Cos de Bombers Voluntaris a
la Discoteca New Estudy de la nostra localitat, i
que malauradament, el poble d'Artesa no estigué
a l'altura de les circumstàncies com s'esperava
en aquesta diada, sols resta esperar que en pro-
peres ocasions el nostre poble respongui amb
l'entusiasme que el caracteritza.

COS DE BOMBERS VOLUNTARIS
AR TESA DE SEGRE

La Candidatura d'ESQUERRA REPUBLI-
CANA DE CAT ALUNY A, amb motiu de les
proppassades elecions municipals del dia 8 de
maig, vol donar les més expressives gràcies a tots
els que amb el seu vot ens han donat suport i a
tots els que han col.laborat en la campanya elec-
toral.

Analitzant els resultats, creiem que hem fet
un bon paper, que es podia superar corregint de-
fectes i falles que hem comés. Malgrat les nostres
falles, voldríem expressar públicament el nostre'

. descontent vers l'actuació de la JOVE CAMBRA
del nostre poble en la celebració de la TAULA
RODONA, en la que es van saltar les normes més
elementals, per ells dictades, de convivència i res-
pecte als ciutadans i a la seva vida privada, do-
nant una llastimosa imatge de poca imparcialitat.

Lamentem que aquesta taula rodona fos mo-
tiu d'acusacions indignes i irresponsables, les
quals, portats per la nostra bona fe: no vàrem sa-
ber preveure i evitar.

Creiem que amb l'experiència adquirida no
es repetirà un cas semblant i la seva tasca serà el
que ells volien, treballar per fer ARTESA més
gran i més pròspera.

Els regidors que han sortit del vostre vot,
procuraran no defraudar a ningú i treballaran fi-
dels al seu programa per la prosperitat d' AR TE-
SA.

Molt agraïts a tothom i VISCA AR TESA! i
VISCA CATALUNYA!

"ESQUERRA REPUBLlCAN A
DE CATALUNYA"

Artesa de Segre, maig 83

Sr. Director de La Palanca. Ciutat.

En primer lloc el meu agraiment a tots els
que col.laboren en fer el possible aquesta revista,
és una feina abnegada i desinteressada que me-
reix l'aplaudiment de tots els artesencs, ja que és
deure de tots el contribuir i fomentar les iniciati-
ves positives vers la nostra Ciutat.

I parlant de contribuir cal dir-los-hi el que fa
dies és comentari del carrer, doncs fixant-nos en
els membres que composen el consell de redac-
ció i administració s'aprecia sols una tendència,
és a dir, quasi tots ells pertanyen a un mateix
partit polític. No tinc res en contra d'aquest par-
tit, ja que a nivell personal mereix les meves sim-
paties. Penso que si està al servei d'algún partit
s'hauria de posar ben clar, i no voler. donar la
imatge d'independent.

Si és que de veritat vol ésser independent do-
narieu un pas endavant en la democràcia accep-
tant col.laboradors d'altres tendències i així do-
narieu a aquesta revista garanties i proves de la
seva imparcialitat i bon fer, guanyant al mateix
temps en credibilitat que és el fonament princi-
pal d'una bona informació.

Desitjo el millor per Artesa i La Palanca.
Roser.

Recordant al mestre i a l'amic
Recordo com si fos ara i ja han passat vint-i-

vuit anys, quan aquell nou mestre, ros i baixet,
de cara menuda i alegre, ens va obrir els ulls a la
vida amb una lliçó magistral:

PERQuE ANEM A L'ESCOLA?
...Anem a l'escola per aprendre de llegir i es-

criure, eines indispensables en qualsevol activi-
tat... Si, i per alga més...

...Anem a l'escola per aprendre les ciencies
matemàtiques, el domini de les quals ens obrirà
molts camins en el pervindre... Si, i per alga
més...

...Anem a l'escola per aprendre les obres dels
homes, tant manuals com-intel.lectuals fetes en
el curs del temps com ens ensenya la història...
Si, i per algo més...

... Anem a l'escola, per aprendre les ciencies
de la natura, per meravellar-nos amb els coneixe-
ments de tot el que ens envolta, per saber, què
són els estels, els planetes, l'espai, la terra, l'ai-
gua, el foc,... Si, i per alga més...

... Tot això és necessari, però per damunt de
tot anem a l'escola a aprendre la manera de com-
portar-nos dintre de la societat,. a respectar els
drets dels demés, a conviure amb els nostres
veins a cercar el benestar comú..., anem a l'esco-
la a a,prendre a SER HOMES DE PROFIT PEL
DEMA.

Aquesta senzilla i gran lliçó s'ha estat repe-
tint durant vint-i-vuit anys a la nostra escola;
som molts els alumnes que l'hem escoltada i po-
dem estar satisfets d'haver gaudit de l'ensenya-
ment d'un home de la categoria humana del se-
nyor Espinal, dedicat durant tots aquests anys al
servei del nostre poble. Ell ja ha complert la seva
tasca i pot acollir-se satisfet a un ben guanyat re-
pós. Ara ens toca a nosaltres, al poble d'Artesa,
demostrar-li el nostre agraïment... ¿i com es pot
fer? ... dies enrrera se li va fer un emotiu home-
natge, però crec que l'homenatge més gran se li
podrà fer en la mesura que aquests HOMES que
han sortit de la seva escola siguem capaços de
transmetre la lliçó als demés ciutadans i siguem
capaços de fer un poble model de comportament
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cívic, de respecte als demés, de convivència i de
benestar.

(És probable que en les eleccions del 8 de
maig surtin elegits alguns deixebles que hagin es-
coltat aquesta lliçó. A ells, i a tots els altres, mol-
ta sort i que sapiguin recordar i transmetre la lli-
çó que després de vint-i-vuit anys segueix sent
d 'actualitat).

Avui he saludat
al Sr. mestre Espinal

El vaig conéixer quan le meves correries comercials
per la Ribera del Sió: Preixens, Pradell, Ventoses... i va
ser en aquest últim que el vaig conéixer. Era un poble di-
vertit, alegre, de conviure simpàtic. Feia ben pocs anys
que s'havia acabat la nostra guerra, però tots ens recorda-
vem del que havia passat i estavem contents i amb ganes
de fer xirinola. En aquells pobles hi feia uns bons nego-
ciets, perquè els apreciaba i ells em corresponien. Una ve-
gada que em traslladava de Ventoses a Castellserà a cavall
d'una moto GUZZI, el vaig veure assegut a un ribàs tot
capficat: "Bona tarda, ¿què fas?". "Mira, ja ho veus.
Pensant on puc posar el cap per poguer-me guanyar la
Vida". "Que tinguis sort. Amb Déu".

I passant pel costat d'una colla d'arbres mal cuidats i
desperdigats, el camí ample i ple de pols, i el canal d'Ur-
gell a la meva esquerra, vaig arribar a Castellserà on amb
la meva "jerga" mitat enibustera, em creia amb la obliga-
ció d'ensenyar a l'ensems que vendre, el meu gènere. Ca-
mises, mocadors de mocar, toballoles, etc. etc., em ser-
vien per poguer-me guanyar la vida i ajudar als meus a
fer-se grans.

Passant els anys ens vam tornar a trobar a Artesa.
Aquí va fer de mestre 25 anys, potser 30 anys i vam te-
nir ocasió de conviure i trobar-nos moltíssimes vegades
més. Ens trobavem a la carretera, a la sortida d'estudi...
Els de la seva classe i els que nQ ho eren, els saludaven
sempre, demostrant que el mestre Espinal ja sigut un ho-
me, com a mestre d'escola, del milloret que vàrem aco-
llir al nostre poble, a la nostra ciutat d'Artesa.

Aquesta salutació és de quan està jubilat. De quan
ens tornem a trobar a Artesa i em diu: "He pujat a veure-
us". Però jo intueixo que si, que ha pujat a veure'ns, pe-
rò més que això, perquè enyorava i enyora la seva colleta
de nens i nenes...

Que tingueu una llarga i saludable jubilació acompa-
nyat dels vostres més volguts, és el que us desitja el vos-
tre amic.

BRUNET D'ARTESA

Amb bona comprensió i col.
laborant-hi tots.Sr. Director:

Amb humiltat i senzillesa voldria deixar palesa la
meva opinió vers els recents mítings celebrats per A.P.,
E.R.C. i C.iU., les tres úniques candidatures presentades
per Artesa a l'alcaldia durant les passades eleccions muni-
cipals. Les seves xerrades han estat molt interessants per
l'intens contingut de bones idees i proposicions, coinci-
dint gairebé tots en el propòsit de fer una Artesa pròspe-
ra, democràtica i lliure. Això de democràtica i lliure
s'hauria de subratllar perquè hi ha molt a parlar. Real-
ment té raó la dita que diu: "Obras son amores y no bue-
nas razones".

El desenvolupament de la campanya resultava optI-
mista flliS l'observar que les paraules dellider d'E.R.C.,
candidat també a l'Alcaldia d'Artesa, eren un tant iròni-
ques, donant-se un caire de superioritat menyspreant a
les altres candidatures, la qual cosa resulta quelcom con-
fusa, puix de tots és coneguda la gran personalitat i el
bon sentit ètic d'aquesta persona vers els demés. No obs-
tant són aquests els qui estan donant un relleu especial
en crítica a les seves paraules. És absurd i penós que s'ha-
gi de valuar aquestes pamplines, quan els fets que s'estan
esdevenint són tan seriosos i importants.

El diumenge 8 de maig es van celebrar les votacions
municipals o locals, amb gran concurrència de votants.
En arribar les vuit de la tarda i en haver acabat l'escritini,
es donà guanyador per majoria de vots a Convergència i
Unió, per tant el successor de l'actual alcalde senyor Vi-
cent Roca, serà el senyor Jaume Cardona.

Com és lògic, l'esdeveniment s'havia de festejar i es
va fer amb gran tertúlia i molts amics, acompanyat d'un
esplèndit aperitiu i abundant xampany, però l'ingredient
principal fou el bon humor amb grans mostres de frater-
nitat i bona unió. El futur batlle fent un èmfasi a la fes-
ta digué textualment: ¡Què bonic hauria estat celebrar-
ho tots plegats amb els d'E.R.C. i A.P.! Tot seguit esclatà
un fort aplaudiment, perquè tots hi estavem d'acord.
Com la suggerència quedà a l'aire ¿per què no fer-la rea-
litat? Sens dubt_~ amb unió, bona comprensió i col.labo-

rant-hi tots, Artesa podrà ésser feliç i pròspera. ,R.T.G.

Setmana cultural a l'Institut

de F.P. d'Artesa de Segre
El proppassat dia 24 de maig i amb la presènciadel

Batlle dé la Ciutat, Sr. Jaume Cardona i del Coordinador
provincial de la F.P., Sr. Emili Duró, s'inaugurà a l'Insti-
tut de Formació Professionald'Artesa de Segre,i per pri-
mera vegada, una setmana d'activitats extraordinàries, a
fi de potenciar l'ambient cultural entre l'alumnat i des-
vetllar.a Artesa i comarcade vers el que té a l'abast el seu
àmbit estudiantil i cultural.

Els actes, d'apertura popular, han estat revestits
d'un gran entusiasme;iparticipació per part de tothom.

Des dels concursosliteraris i artístics, passant perles
curses, competicionsesportives,cine-fòrum,viatge cultu-
ral i acabant p'er les actuacions de sardanes i festival de
Rockexperiemtnal català, tot, sense excloure-res,ha es-
tat totalment positiu i coronat per l'èxit.

L'Institut de F.P. d'Artesa de Segredes dels seusini-
cis, i com també actualment, ha estat sempre conscient
de' la trascendència d'aquest fer país tot fent camí amb
el seualumnat. .. M.Pau.

TROBADA D'ARQUEOLOGIA

El passat 29 de maig,. ens van visitar a la nostra ciu-
tat un grup de cursellistes de l'Institut d'Estudis Her-
dencs de Lleida, amb motiu del "11 CURSET D'AR-
QUEOLOGIA" que aquest mes de maig s'ha desenvolu-
pat a la capital. De tots és coneguda la bona relació i~ol-
laboració que Artesa té amb aquesta entitat capdavante-
ra a Lleida, no sols amb arqueologia, sinó com a promo-
tora de tot un ampleve~tallcultural.

Els rebé per la part artesenca, el nou Batlle Dr. Car-
dona, amb els regidors, Sabartés, Regué, Galceran i Mas-
sana, que plegats prenien part en aquest primer acte pú-
blic, de portes enfora, que celebrava el nou Consistori.
Es va visitar el Museu-Arxiu Comarcal de la Noguera de
la nostra localitat, on se'ls va oferir un vi d'honor, pas.
sant els Tècnicsl Arqueòlegs Srs. Gonzàlez i Rodriguez a
agraï~ la bona acollida i a oferir-nos la seva casa per pro.
peres col.laboracions.
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COMAltCALET83

Quan aquestes ratlles vegin la llum, el "Comarcalet
'83" ja estarà disputant-se. Els resultats, per tant, ja hau-
ran donat alegries i decepcions, a uns o altres.

Aq1adts resultats, però, no són pas el més important
en veritable esperit esportiu. El que sí haurà quedat pa-
lés, serà que el MUNDIALET de l'any passat, va ésser
quelcom més que una simple manifestació esportiva.

Aquell exercici de ciutadania, civisme i convivència
entre tots els pobles de Catalunya, com deia el President
de la Generalitat, ja té una continuitat en les Terres de
Ponent. La mateixa Direcció General d'Esports, la Dipu-
tació de Lleida i la Delegació de la Federació Catalana de
Futbol, han fet possible aquesta realitat. Un grup de ~ent
aplegátl pel seu sentit del que ha de ser l'esport, des de
la base, tindran cura de totes i cada una de les nombroses
dificultats que representa una competició d'aquest tipus.

Dotze equips representants de cada una de les co-
marques de la Terra Ferma, amb la participació d'Andor-
ra, s'agrupen en tres zones:

- tona A: La Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà,
Vall d'Aran.

- Zona B: Solsonés, Alt Urgell, La Cerdanya, An-
dorra.

- Zona C: La Segarra,Urgell,Les Garrigues,Segrià.
Aquest Campionat de Seleccions Infantils Comarcals

es disputarà en dues fases. La primera, sistema lliga a
dues voltes donarà un campió de cada grup. Els tres cam-
pions juntament amb el segon classificat amb més pun-
tuació, passaran a la segona fase que es jugarà sistema co-
pa a doble partit, representant, per tant, unes semifinals
que donaran els dos fmalistes;aquests disputaran la final.

MERCERIA

CASA REBOLLEDA

Bisbe Bernaus, 17
ARTESA DE SEGRE

8OC6ffAT
HSCAOORS
ESPORTIUS

ARTESA
DE

SEGRE

GRAN CONCURS DE PESCA

Aquesta Societat es complau en anunciar
als seus socis i simpatitzants, la celebració del
ler. Campionat de Pesca de Truita, que serà
així:

Dia 18-6-1983: Campionat Infantil de
pesca de ta truita. Amb inscrip-
ció gratuita.

Dia 19-6-1983: Campionat de pesca de la
truita per a Semors. Amb ins-
cripció gratuita per als socis i de

, 500 ptes. per alsno socis.
Es faran programes a part. No obstant

'aquesta Societat té el plaer d'invitar-vos a tots
a aquest campionat que tindrà lloc a l'acotat
de la Societat de Pescadors Esportius d'Artesa
de Segre.

US ESPEREM A TOTS
Per la Societat de Pescadors Esportius

d 'Artesa de Segre

ÓPTICA-F ARMÀ CIA
Anàlisi Clíniques

Lda. M? Rosa Aldavó
Carretera d'Agramunt, 17 Tel 40 00 64

ARTESA DE SEGRE

Pintures Article. per a le. belle. arts
Paper. pintats Marc. per a quadre.
Elements decoratiu. po.te,.

valls
Ctra. d. Tremp,8 -T.lèfon 400089

ARTESA DE SEGRE
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1>err"qlleria rcània.
Carrer Sant Joan, 10 Telèfon 400309

~RTESA DE SeGRE

SPORTS
Salvador Cardona

Monges, Tel. 40 01 31
ARTESA DE SEGRE
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MATERIALS

D! LA CONSTRUCCiÓ

ANTONI OLIVA
ARTESA DE SEGRE
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amb un Agent Professional

ASSEGURANCES GARDEL
Ctra. Agramunt, J5
Tels. 40 a2 32 - 40 CX354

ARTESA DE SEGRE

Carrer Sió, 41
Tel. :I) 01 ffi

AGRAMUNT
BENJAMí CAMATS i PUIG


