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PUBLICACIÓ DELS MUNICIPIS D’ARTESA DE SEGRE,
VILANOVA DE MEIÀ, CUBELLS, ALÒS DE BALAGUER,
FORADADA I DEL POBLE DE MONTCLAR

Alòs a tot gas
Alòs de Balaguer va inaugurar el
passat 2 de desembre la canalitza-
ció del gas propà. Alòs aposta per
donar serveis als seus ciutadans i
millorar així la seva qualitat de vida.

Foto: Miquel Regué i Gili
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Agenda ciutadana Actes que sabem que es faran

Dades facilitades pels Registres Civil i de l’Arxiprestat d’Artesa de
Segre i pels ajuntaments de Foradada i de Vilanova de Meià.
Recull efectuat per Ramon Giribet i Boneta.

MES DE NOVEMBRE

MeteorMeteorMeteorMeteorMeteorolooloolooloologiagiagiagiagia

Municipi d’Artesa de Segre

Defuncions:
dia 4: Apol.lònia Domingo i Clapera  (70 anys) natural de
Figuerola de Fontllonga
dia 9: Cándido Delgado i Martín (90 anys) natural de Marbella
dia 10: Carles Solé i Puig (63 anys) natural de Guissona
dia 11: Baldomer Ribera i Jovell (73 anys) natural d’Artesa de
Segre
dia 20: Mercè Roca i Bandé (84 anys) natural de Tremp
dia 24: Benigne Camats i Serra (75 anys) natural de Montsonís
dia 26: Antoni Riart i Marsà (72 anys) natural de Montargull
dia 26: Mariona Vidal i Macià (18 anys) natural d’Agramunt
dia 29: Càndida Cases i Baró (87 anys) natural de Montsonís

Municipi de Vilanova de Meià

Defuncions:
dia 12: Maria Baella i Serentill (82 anys) natural d’Alòs de
Balaguer
dia 26: David Sala i Novau (15 anys) natural de Vilanova de
Meià

Veure la pàgina Activitats del Nadal 2000 a Artesa.

Del 16 al 23 de gener:
A la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot d’Artesa:
Setmana del llibre infantil i juvenil, amb l’exposi-
ció de llibres Mira i compara
i l’exposició d’obres originals d’il.lustradors Pai-
satges il.lustrats.

20 gener:
Festivitat de Sant Sebastià.
A la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot d’Artesa:
L’hora del conte a càrrec de Laia Cirera.

NOVEMBRE

Recull efectuat per Ramon Giribet i Boneta.

Municipi d’Artesa de Segre
Dades facilitades per l’Ajuntament d’Artesa de Segre (observa-
tori de la Pça. de l’Ajuntament).

Temperatura mitjana del mes: 7,6°
Temperatura màxima: 18° (dia 28)
Temperatura mínima: -2° (dies 9 i 21)
Amplitud tèrmica màxima: 14° (dies 11, 21 i 26)
Amplitud tèrmica mínima: 1° (dia 30: màx. 10°
i mín. 9°)
Dies amb precipitacions: 8
Precipitació màxima: 17 mm (dia 5)
Total precipitacions: 78,5 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Dades facilitades per l’Ajuntament de Vilanova
de Meià (estació del Camp de Futbol).

Temperatura mitjana del mes: 6,8°
Temperatura màxima: 18,4° (dia 28)
Temperatura mínima: -2° (dia 18)
Dies amb precipitacions: 11
Precipitació màxima: 23,2 mm (dia 23)
Total precipitacions: 68 mm

Municipi de Foradada
Dades facilitades per l’Ajuntament de Foradada.

Dies amb precipitacions: 8
Precipitació màxima: 20 mm (dia 23)
Total precipitacions 62 mm
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NOTA
Està oberta a totes les col.laboracions, encara que no hagin estat
sol.licitades. Amb tot, solament s’admetran els escrits signats amb el
nom, cognom, domicili i DNI de l’autor.
El Consell de Redacció es reserva el dret de publicar les col.laboracions.
«LA PALANCA» no fa seves, necessàriament, les opinions i criteris
expressats pels seus col.laboradors.

Amb la col.laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, l’IEI de la Diputació de Lleida, l’Ajuntament d’Artesa de
Segre i el Consell Comarcal de La Noguera.

Membre de

Artesa estava immersa, fins fa uns mesos, en una anarquia circulatò-
ria. Tothom podia passar per on volia i podia, pràcticament, aparcar
on li convingués. Eren pocs els senyals que regulaven el trànsit que
ens podíem trobar els conductors. Aquesta situació portava sovint
més d’un problema circulatori. Finalment, després d’algun temps de
parlar-ne, l’Ajuntament ha encarregat un projecte de senyalització
que s’està executant d’uns mesos ençà.
    Malgrat aquesta nova senyalització, es continua fent una mica el
que es vol, veus una placa de prohibit aparcar, i darrera una corrua de
cotxes aparcats. Un carrer de sentit únic i... és igual, jo continuo fent
el mateix que fins ara. Estacionament limitat una hora... cotxes que
s’hi passen dies sencers. Càrrega i descàrrega... un matí, no passa
res. I així podríem realitzar una llista llarguíssima.
    Potser ja està bé! No? És que si no és amb fortes sancions econò-
miques ningú fa cas de res? Només es rectifica quan se’ns toca la
butxaca? Si l’Ajuntament ha encarregat aquest estudi a uns experts,
se suposa que sabien el que es feien i que això hauria de millorar el
trànsit per Artesa i ens hauria de facilitar el dia a dia. Seria conveni-
ent que tots plegats hi reflexionéssim una mica; aparcar en un lloc on
està prohibit potser crea inconvenients a algú altre que, senzillament,
fa el que toca. Segurament tot aniria millor i tot seria més fàcil si
tothom respectés les normes per convenciment i no per imposició,
com acostuma a succeir.
    Un altre tema és que l’Ajuntament hauria pogut consultar als ciu-
tadans la nova senyalització. No costava gaire, degut a la importàn-
cia del tema. D’aquesta manera, possiblement, no s’haurien donat
algunes incongruències que es donen en l’actual senyalització. Di-
uen que hi veuen més quatre ulls que dos; per alguna cosa serà. Pot-
ser aleshores, els ciutadans d’Artesa respectarien més les normes,
perquè s’haurien sentit més partícips de la nova senyalització i pot-
ser no la trobarien tan imposada, com potser succeeix ara.
    Malgrat tot, ja que no s’ha consultat des de l’Ajuntament als ve-
ïns, si a algú no li sembla bé alguna cosa, parlant la gent s’entén,
però el que no es pot admetre és el passotisme d’alguns conductors,
que, de moment i per desgràcia, són una bona colla.

La senyalització viària, serveix de res?

Col.laboradors del mes: Josep Miró, Maite Camats, Jaume Cardona,
Janette Solsona, Noemí Farré, Calçats Cercós, Sícoris, M. Neus
Bròvia, Richard Córdoba, Rafa Córdoba, Jordi Alins i Ramon Monfà
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Prohibició de fer més granges
El Departament de Medi Ambient de la Generalitat ha proposat
una moratòria d’un any per a l’obertura de noves granges de porcí
o l’ampliació de les ja existents, en sis zones de Catalunya que
pateixen contaminació de purins. A Lleida, la mesura afectarà a
les comarques de la Noguera, Pla d’Urgell,Urgell, Segarra i Segrià.
Segons el conseller de Medi Ambient, Felip Puig, s’està elaborant
un programa de gestió d’excrements ramaders per minimitzar
l’impacte de purins en el seu origen i transformar-los en adob i
energia. A la comarca hi ha prevista la construcció de tres plantes
de tractament de purins. Cal destacar que les obres d’una d’aquestes
plantes ja han començat. Es tracta de la de Foradada, que s’ubicarà
a peu de la C-1313, davant de Marcovau.

Festa de la Mare de Déu a Salgar
Com cada 8 de desembre, Mn. Roc organitzà una Festa a la Mare
de Déu. L’any passat es va restaurar una imatge que presideix la
façana del monestir. Enguany, s’ha recuperat un Sant Crist de les
escombraries i després de restaurar-lo, s’ha col.locat dins l’esglé-
sia, amb un mural pintat per Mn. Roc, de fons, entrant a mà es-
querra. La missa, que va ser cantada per un grup local, va comen-
çar amb la benedicció d’aquest Sant Crist. Cal dir que el Santuari
de Salgar presentava un aspecte magnífic, a vessar de gent I des-
prés de la celebració religiosa coca amb xocolata per a tothom.

L’esperit de la Marató també a Vilanova
L’Associació de Dones de la Coma de Meià, amb la col.laboració
de l’Ajuntament de Vilanova, va organitzar el 9 de desembre un
sopar de germanor en benefici de la Marató de TV3. L’acte que es
va realitzar a la sala d’actes de l’ajuntament de la vila, va aplegar
més d’un centenar de persones de Vilanova, Santa Maria, Gàrzola
i Lluçars, a més de persones amb segona residència. L’Associació
de Dones ha col.laborat en repetides ocasions en motius benèfics,
com la campanya contra el càncer que es duu a terme per la Fira
de la Perdiu; i per la Marató, dedicada enguany a la recerca i
investigació en el camp de l’esquizofrènia i d’altres malalties
mentals. L’èxit d’assistència, l’aportació de nombrosos

col.laboradors i varis donatius van fer que la
recaptació s’elevés a la xifra de 192.000 pts. Per
tot això, l’Associació de Dones i l’Ajuntament
donen el seu més sincer agraïment a tots aquells
que hi han participat.

La carretera de Clua a La Columna deTV3
El 14 de desembre, al programa de TV3 La Co-
lumna, presentat Júlia Otero es va parlar de Clua
i, més concretament, de la seva carretera. Van en-
trevistar l’alcalde d’Artesa, Jaume Campabadal,
el qual feia referència als incovenients de viure a
Clua basant-se sobretot en l’accés: uns 5 km de
carretera sense asfaltar i difícil de mantenir en
bon estat a causa dels pendents. Això dificulta,
entre altres coses, el transport diari dels escolars.
Campabadal va aprofitar, no obstant, per fer una
bona propaganda dels formatges de Clua. Una part
del reportatge també va tenir lloc en aquest nucli
agregat a Artesa, tot i que no van poder parlar
amb el seu Alcalde, Jordi Conejero, que no hi
era. L’arranjament de la carretera de Clua està
previst des de 1991 i l’Ajuntament d’Artesa ha
reivindicat reiteradament la seva realització als
diferents Consellers que han passat pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de
la Generalitat. L’únic que s’ha aconseguit fins al
moment és la construcció del pont sobre el barranc
de Clua, que havia deixat el poble incomunicat.
En el pressupost de la Generalitat de l’any 2001,
però, la Comissió d’Agricultura del Parlament té
previst incloure-hi una partida d’uns 50 milions
de ptes., que seran suplementats amb uns 50 més
el 2002; és a dir, que el pressupost actualitzat,
sense el pont, supera els 100 milions. En el seu
moment es va pressupostar sobre uns 90 milions,
dels quals 7 ja es van gastar amb el pont.
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El Pla d’Obres i Serveis als nostres municipis
l Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya, més conegut com a

PUOSC, és una planificació quadri-
ennal que la Generalitat de
Catalunya fa pels ajuntaments, a tra-
vés de la Direcció General d’Admi-
nistració Local, per tal de subvenci-
onar una part de les principals obres
que aquests han planificat per al seu
mandat, després d’haver estat elegits
en les eleccions municipals.
    Fins el passat 23 de novembre, la
Comissió de Cooperació Local no va
resoldre les 1.073 al.legacions presen-
tades en el tràmit d’informació pública
de l’atribució inicial del PUOSC 2000-
2003. D’aquestes, un total de 733 van
ser estimades; la qual cosa ha suposat
un increment de 2.122 milions de ptes.
En total, la formulació definitiva

no té programada cap obra dins el
PUOSC 2000-2003.
    Les abreviatures utilitzades en les
taules volen dir: PG és el Pla General,
- NA és el Pla per als Nuclis Agregats,
- DL és el Pla de la Diputació de Lleida
(que abans anava a part).

Aquesta zona d’Artesa millorarà sensiblement           Ramon Giribet

d’aquest quadrienni ha
suposat l’aprovació
d’una subvenció de
37.553.600.612 ptes., amb
un pressupost d’inversió de
113.466.175.731 ptes. Ara
bé, les subvencions adjudi-
cades per al bienni 2000-
2001 són definitives, men-
tre que les dels anys 2002 i
2003 se sotmetran en el seu
moment a un nou període
d’informació pública.
    A continuació, en un quadre per a
cada un, resumim les obres correspo-
nents als municipis de la nostra àrea
d’influència: Alòs de Balaguer, Artesa
de Segre, Cubells, Foradada i Vilanova
de Meià. També hem pogut comprovar
que Montclar (municipi d’Agramunt)
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Artesa de Segre
De forma global, segons l’Alcalde Campabadal, Artesa s’ha vist molt beneficiada respecte al quadrienni 1995-1999 ja que
gairebé s’ha doblat la quantitat global de subvencions, que sumen més de 68 milions de ptes. per a obres que suposen una
inversió total de 161,5 milions. En l’adjudicació inicial, però, les subvencions per al municipi d’Artesa ascendien a uns 61,5
milions. Ara, amb les al.legacions fetes per l’Ajuntament, a més d’incrementar-se el total, l’obra més important s’ha vist
avançada del 2002 al 2001 (Urbanització dels trams finals dels carrers Escoles, Monges i Jesús Santacreu). Per contra, les
obres corresponents a Baldomar i Seró es faran en dues fases en lloc d’una, tot i que han vist incrementada fins al 70% les
seves subvencions (Baldomar passa de 6,5 milions a gairebé 12, mentre que Seró passa de 6,5 a gairebé 8).
    Cal afegir que les obres amb subvencions per al 2000, com és lògic, s’hauran de fer durant el 2001. La diferència entre
aquestes i les previstes per al 2001, segons ens ha manifestat l’Alcalde, és que les primeres ja es podran incloure al pressu-
post ordinari, mentre que les segones hauran d’esperar alguna modificació del pressupost.

(*) Es tracta de la mateixa obra, per això només se suma una vegada a la columna del total del pressupost. Això també succeeix a tots els altres municipis ja que
la Diputació de Lleida (DL) subvenciona part d’alguna de les obres del Pla General (PG).

Alòs de Balaguer
Alòs, sense nuclis agregats, aposta decididament pel sector turístic en les seves obres. El total de les subvencions suposa un
69,25% del total de les inversions.

E
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NoticiariNoticiariNoticiariNoticiariNoticiari

Cubells
Durant el període 2000-2003, Cubells realitzarà una obra d’envergadura, en la seva primera fase, en el seu únic nucli
agregat. El total de les subvencions suposa un 59,72% del total de les inversions.

Foradada
Aquest municipi realitzarà almenys una obra en cada un dels agregats i repartirà les inversions, tot i que la més gran és per
Foradada. Cal destacar també les dues obres a Montsonís. Les subvencions suposa un 80% del total de les inversions.

Vilanova de Meià
Vilanova només realitzarà una obra pels seus agregats (a Gàrzola), tot i que prou important. Les altres dues obres seran pel
cap del municipi. El total de les subvencions suposa un 69,25% del total de les inversions.



10

la
 P

al
an

ca
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Artesa amb la Marató de TV3
a tarda del diumenge 10 de de-
sembre es va convertir en un

d’aquells moments en què es nota que
Artesa, malgrat el que puguem dir o
sentir en determinades ocasions, és
una ciutat viva. La prova la van po-
der veure les més de 400 persones que
van donar-se cita a la Dàlia Blanca.
No solament el local es va emplenar
de gom a gom, sinó que també l’es-
pectacle que se’ns va oferir era d’una
alta qualitat.
    L’acte va ser organitzat pel Gimnàs
Altis d’Artesa i la finalitat era recaptar
diners per a destinar-los a la Marató de
TV3 d’enguany. També hi van partici-
par Pac-Dom d’Almacelles, Gimnàs
Integral de Mollerussa i Gimnàs de
Bellvís. Entre tots van fer diferents de-
mostracions de gimnàstica rítmica, sal-
sa, aeròbic, funky... L’espectacle va
comptar amb la col.laboració de diver-
ses persones i entitats, a més de l’Ajun-
tament d’Artesa.

    Tot va començar puntualment a l’ho-
ra anunciada. En un primer bloc, es va
fer la presentació de l’acte amb unes
primeres paraules de salutació de l’Al-
calde, Jaume Campabadal. A continu-

ació, la Dra. Montse Coma va
fer una petita introducció al
tema d’aquesta novena edició
de la Marató: les malaties men-
tals greus i, concretament, l’es-
quizofrènia. Posteriorment es
va projectar el vídeo de difu-
sió sobre aquest tema. Aques-
ta primera part va acabar amb
unes paraules de la responsa-
ble del Gimnàs Altis, la Sra. Mer-
cè Nogués.
         En el segon bloc, van te-
nir lloc totes les actuacions dels
grups de fora. Però la part més

esperada i, per què no dir-
ho, també la més reeixi-
da va ser l’última, amb les
actuacions de diferents
grups del Gimnàs Altis,
que van combinar músi-
ques pròpiament d’aerò-
bic amb melodies tan co-
negudes com Arrasando,
Ven conmigo, Baila, Torn
to you, etc. Totes les ac-
tuacions van ser molt
aplaudides pel públic que
va gaudir d’allò més. Cal
destacar també la presen-

Aquestes  noies van donar molta marxa a la tarda amb diverses actuacions

tació, que anà a càrrec del jove artesenc
Joan Caubet.
   Segons la Sra. Mercè Nogués, la
suma de diners recaptats (entre els do-
natius i el bar) ascendia a unes 260.000
ptes., tot i que aquesta xifra es podia
veure incrementada per donatius pos-
teriors de persones que no van poder
assistir a la Dàlia Blanca. En el moment
que aquestes línies vegin la llum, aques-
ta quantitat ja haurà estat destinada ín-
tegrament, el 17 de desembre, a La
Marató de TV3 per a potenciar l’avenç
científic en el camp de les malaties
mentals greus.

Text i fotos:  Ramon Giribet i Boneta

L

Tots els grups del Gimnàs Altis a la foto final

Els més veterans també van aportar el seu gra de sorra a l’espectacle
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Agenda esportiva - gener 2001
BÀSQUET (Pavelló Poliesportiu d’Artesa)
CENG Cooperativa d’Artesa. Equip sènior masculí A. Tercera Catalana.

Diumenge 14 de gener a les 18h: CENG Trèbol - CB Cervera
CENG Cooperativa d’Artesa. Equip sènior masculí B. Tercera Territorial.

Dissabte 13 de gener a les 17,30h: CENG Calvet - Sant Guim
CENG Cooperativa d’Artesa. Equip júnior masculí. Júnior Territorial.

Dissabte 20 de gener a les 16h: CENG Miró - Borges
CENG Cooperativa d’Artesa. Equip infantil masculí. Infantil Territorial B.

Dissabte 20 de gener a les 19h: CENG Cooperativa - Agramunt
CENG Cooperativa d’Artesa. Equip sènior femení. Júnior Territorial(*).

Diumenge 21 de gener a les 16,30h: CENG Jovell - Alt Urgell F.
CENG Cooperativa d’Artesa. Equip júnior femení. Júnior Territorial(*).

Dissabte 13 de gener a les 19h: CENG Lluïsa - CB Balaguer
Dissabte 27 de gener a les 19h: CENG Lluïsa - CB Maristes

CENG Cooperativa d’Artesa. Equip cadet femení. Cadet Territorial B.
Dissabte 27 de gener a les 17’30h: CENG Altis - Sedis Vuarnet

CENG Cooperativa d’Artesa. Equip infantil femení. Infantil Territorial A-2.
Dissabte 27 de gener a les 16h: CENG Macià - Sedis Caditour

NOTA: Els dos equips assenyalats amb asterisc (*) juguen a la mateixa categoria.

FUTBOL (Camp d’Esports Municipal d’Artesa)
CE Artesa de Segre. Equip amateur. Primera Territorial - Grup 5.

Diumenge 7 de gener a les 15’15h: CE Artesa de Segre - CF Torrefarrera
Diumenge 28 de gener a les 15’45h: CE Artesa de Segre - CF Pardinyes

CE Artesa de Segre. Equip Prebenjamí. Grup 2.
Dissabte 13 de gener a les 12h: CE Artesa de Segre - CE Ivars d’Urgell
Dissabte 28 de gener a les 12h: CE Artesa de Segre - UE Bordeta

Veterans Artesa de Segre. XXII edició Torneig Telègrafs.
Diumenge 14 de gener a les 10h: Veterans Artesa de Segre - Veteranos Monzón
Diumenge 28 de gener a les 10h: Veterans Artesa de Segre - Penya Nostra

NOTES: Els equips benjamí, aleví, infantil i juvenil del CE Artesa descansen durant el mes de gener.
Aquesta temporada el CE Artesa no té equip cadet.

FUTBOL SALA (Pavelló Poliesportiu d’Artesa)
CENG. Equip sènior. Divisió d’Honor.

Dissabte 6 de gener a les 16h: CENG Grues Gañán - Gpo. Fernàndez Orvepard
Dissabte 12 de gener a les 16h: CENG Grues Gañán - Borges FS
Dissabte 27 de gener a les 16h: CENG Grues Gañán - Maristes Guerin In
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Baldomar, com en tants altres llocs
de Catalunya, també hi van arri-

bar els àrabs, i si bé no sabem quants
dels vuit-cents anys que van estar a la
Península en van passar a les
nostres contrades, hi deurien
estar el temps suficient perquè
hagi quedat l’empremta del
seu pas  (hi ha qui diu que fins
i tot ens van deixar el nom del
poble, de Vall d’Omar pot ha-
ver-ne quedat Baldomar). De
les obres que podien haver fet
només es conserva el Pont de
la Mesquita que ha donat el
nom al  barranc que creua.
    Pel valor històric que té, per
la seva antiguitat (es calcula
que va ser construït al voltant
de 1200), per la importància que ha tin-
gut com a via de comunicació i per la
utilitat que continua tenint per traspas-
sar el barranc, és molt important la seva
conservació.
    Intentaré contar-vos el que jo recor-
do al llarg dels meus anys, que comen-
cen a no ser pocs. Abans de la guerra i
durant uns quants anys després, no hi
havia cap altre camí per anar a Clua que
el que passava pel Pont de la Mesquita,
fins que el Guàrdia d’Artesa va fer una
tallada d’arbres a Clua mateix. Les con-
dicions les desconec, però fou alesho-

El Pont de la Mesquita
res quan s’obrí l’actual camí ja que els
camions no passaven pel Pont.
    A casa dels meus pares, en aquells
temps ens dedicàvem al transport, amb

el carro i les mules, i trèiem de Clua
llenya, carbó, gra… per això recordo
tan bé el camí de pas.
    Una cosa que recordo de la guerra,
no gens agradable com gairebé cap de
les que van passar en aquella època, és
quan Baldomar estava ple de soldats.
Casa meva la va ocupar  la 30a Divi-
sió, i és va fer presoner un tinent de les
forces feixistes. El van retenir a la Casa
de la Vila dos dies, però al tercer el van
portar al barranc de la Mesquita. Se-
gons es va contar, durant el trajecte va
voler tirar una bomba que portava ama-

gada sota la bufanda que, per mala for-
tuna seva, no va explotar. Van seguir el
camí i a l’altre costat del Pont el van
executar. Del lloc us en podria donar

testimoni perquè aleshores jo
era un xaval i ens posàvem a
tot arreu.
    També recordo, i això amb
molt afecte, quan els diumen-
ges algunes parelles feien el
passeig fins al Pont. Sobre la
barana empedrada marcaven
una renguereta i es passaven
la tarda jugant. Més d’una hi
va gravar les inicials per dei-
xar testimoni de la seva ten-
dresa (S i L, F i L).
    Actualment el Pont de la
Mesquita està força deteriorat,

per això, des de l’Associació de Veïns
de Baldomar es fan gestions per poder-
lo restaurar. Ja està concedida una aju-
da de la Diputació de Lleida i l’Ajunta-
ment d’Artesa també ha comunicat que
ho tindrà en compte en els pressupos-
tos del proper any.
De manera que, si la gent del poble col·-
labora, es portarà a terme la reconstruc-
ció del Pont. Crec que val la pena, pels
valors que representa, no només con-
servar-lo sinó també donar-lo a conèi-
xer a tothom.

Florenci Bastús

 un quilòmetre de Baldomar, sobre
el camí del bosc del Porta i situa-

da en un cingle de calcàries, cara a
migdia, hi ha una balma de 12 metres
de llarg per 5 de profunditat. Es troben
restes de cendres a 30 centímetres del
nivell superior (superfície), així com
també restes de ceràmica del bronze i
eines treballades de cornunienta. A la
paret de la balma es troben restes de
pintures de color ocre (ramiformes) de
gran tamany.
    Aquesta balma està protegida dels
vents del nord. A 50 metres, a un nivell
una mica més alt, hi ha una altra balma
més coberta on es troba una espiral pin-
tada que recorda el sol.

La balma d’en Borrell (Edat de Bronze)
    Seguint el cingle direcció sud, se’n troben
altres que formen un bon conjunt d’abric.
A 200 metres passa el riu Boix, el qual in-
dica una situació de lloc habitable.
    La paret  del cingle està situada de
cara a migdia. Conserva l’escalfor fins
a la posta de sol. La troballa es va noti-
ficar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs en
el seu moment. Esperem que algun dia
sigui estudiada en profunditat.

Antoni Borrell

AA

AA

Nota: Les fotografies del mes pas-
sat sobre la Fira de la Perdiu van ser
realitzades per l’Antònia Estrada, a
qui agraïm la seva col.laboració. LP
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En cartellera
Miquel Mota

Poseídos. USA. 2000. De Janusz
Kaminski. Est. 27-10-00. Amb Winona
Ryder, Ben Chaplin, John Hurt, Elias
Koteas.
    Que el cinema de terror resulta un
filó inesgotable pels guionistes de tot
el món, ja és per tots sabut, però la
invasió de pel.lícules terrorífiques a les
nostres cartelleres en els últims dies, fa
constatar que com ja he comentat altres
vegades, la major part van dirigides a
un públic bastant jove i predisposat a
deixar-se esglaiar i bramar al primer
ensurt. Cintes supèrflues i banals com
Scary movie, Leyenda urbana 2, La
celda, la pretenciosa i fallida Lo que la
verdad esconde, etc. conviuen amb
l’obra mestra El exorcista, les genials
La comunidad, El último escalón i la
present Poseídos.
    Janusz Kaminski director de
fotografia de films com La lista de
Schindler i Salvar al soldado Ryan,

eligeix el gènere del terror per a dur a
terme el seu debut com a director
cinematogràfic, narrant-nos la història
d’una noia que va ser exorcitzada de
petita i que ha estat elegida per a tractar
d’evitar que el diable posseeixi a un
jove escriptor d’èxit just en el dia del
seu 33 aniversari. Competint en
cartellera amb l’obra mestra absoluta
del gènere El exorcista, surt airós de la
comesa i ens ofereix un producte
estilitzat, culte i pausadament seré, que
fuig de les imatges fàcils d’impacte a
base de sang i fetge a les quals ens té
acostumats el terror d’avui en dia. La

fotografia pretesa gòtica i angoixadora,
l’ambientació obscurantista i les
sessions impactants de diferents
exorcismes, amb tota la parafernàlia
que els envolta, constitueixen
juntament amb les estimables i sòbries
interpretacions dels actors
protagonistes, el millor d’una pel.lícula
que es podria definir com de terror adul-
ta i intel.ligent. (puntuació: 9/10)

Scary Movie. USA. 2000. De Keenen
Ivory Wayans. Est. 3-11-00. Amb Da-
vid Sheridan, Carmen Electra.

A principis dels 80, un seguit de
pel.lícules crearien escola i
aconseguirien gran acceptació entre els
espectadors, en dedicar-se a parodiar
diferents gèneres cinematogràfics a
base de gags constants. Aterriza como
puedas i les seves continuacions,
parodiaven el cinema de catàstrofes,
Top Secret, el cinema bèl.lic i d’espies,
La loca academia de policia i la seva
saga, les cintes policíaques,, etc. I avui
en dia després del daltabaix que van
patir Hot shots i altres refregits
cinèfags, ens arriba Scary movie com
una pretesa pel.lícula de terror paròdic.
    Doncs bé, el terror brilla per la seva
absència, i el pretès humor no deixa de
ser més que una constant successió
d’acudits escatològics, banals, amb

poca gràcia, en ocasions sexistes i
racistes, en la major part dels casos de
mal gust (que no políticament
incorrectes) i que no aporten res
d’original al gènere de la comèdia. No
es parodia, es plagia descaradament i
amb un presumible sentit de l’humor
(diria americà, però ja que aquí i altres
països també ha arribat
incomprensiblement al núm. 1...), films
com Scream i la seva saga, Aún se lo
que hicisteis el último verano, El sex-
to sentido, Matrix, Sospechosos habi-
tuales, etc. Demostrant així, que per
desgràcia cintes com aquesta són la
carta de pas a les sales de cinema
d’energúmens/-enes que tan sols hi
acudeixen a bramar, fer soroll menjant
crispetes, bufant la palleta, xerrant i
contant les tafaneries dels amics, jugar
amb els mòbils i buscar gresca amb
qualsevol cinèfil de la sala, i és que clar,
per sort totes les pel.lícules no són com
Scary movie, encara que molts
d’aquests energúmens així ho
considerin. (puntuació: 0/10)

Lo que la verdad esconde. USA. 2000.
De Robert Zemeckis. Est. 24-11-00.
Amb Michelle Pfeiffer, Harrison Ford.

    El sobrevalorat director de Regreso
al futuro, La muerte os sienta tan bien,
Forrest Gump, etc., s’entesta en reunir
cinematogràficament parlant, per pri-
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mer cop en les seves carreres, a dos de
les stars del cinema actual, Harrison
Ford i Michelle Pfeiffer. El vehicle per
a portar-ho a terme, pretén ser una cin-
ta de suspens i terror en la línea
del mestre Alfred Hitchcock,
però és clar, Hitchcock és el
mestre i per alumne avantatjat
ja té Brian de Palma, mentre
que Zemeckis queda com a sim-
ple aprenent, del mestre per
descomptat, encara que no en
té prou i a part de referències a
La ventana indiscreta, Psico-
sis (fins i tot li plagien la músi-
ca a Bernard Herrman, brrr...) estén els
seus tentacles i s’inspira en altres
directors i pel.lícules, com per exemple
Diabólicas i El sexto sentido, creant un
artifici de més de dues hores de duració,
i del qual tant sols es salva la mitja hora
final i la supèrbia interpretació de la
sempre magnífica Michelle Pfeiffer, la
millor i més glamourosa actriu del ci-
nema americà actual. Per altra part el
sempre etern Indie, resulta totalment
increïble en la seva interpretació
del dolent de la pel.lícula.
 (puntuació: 4/10)

Los ángeles de Charlie. USA. 2000.
De McG (McGinty Nichols, o sigui, tan
satisfet deu estar dels resultats, que fir-
ma “marca no t’hi fixis”). Est. 1-12-00.
Amb Cameron Diaz, Drew Barrymore,
Lucy Liu, Bill Murray.
    Recordo amb un cert aire nostàlgic,
l’emissió a finals dels anys 70, per part
de les dues úniques cadenes televisives
existents en aquell temps, d’un seguit
de sèries d’indubtable qualitat i no
menys impressionant èxit, encara que
la limitació de cadenes televisives feia
que molts programes obtinguessin
audiències milionàries, cosa que per si,
ja voldrien alguns dels programes
estendards de les tele-escombraries
actuals. Starcky i Hutch i Los hombres
de Harrelson ens començaven a mar-
car en aquelles joves edats, ja que hi
havia altres coses que no fossin el
Mazinger-Z, Vickie, el vikingo, Heidi,
però la sèrie que realment s’emportava
tota la nostra atenció i recalava l’atenció
dels nostres ulls, si podíem convèncer
els pares per a superar la presència dels
dos rombes, era sense cap mena de

dubte Los ángeles de Charlie, i les
seves tres protagonistes Jaclyn Smith,
Farrah Fawcett i Kate Jackson.
    Ara arriba a les pantalles la seva pre-

sumible modernització i adaptació per
a la pantalla gran, pel qual s’ha buscat
a tres nenes maques i imponents del ci-
nema americà actual, dotant als
personatges de la sensualitat, erotisme
i morbositat que en la sèrie televisiva
es trobava coartada donats els gustos
que imperaven en la seva època
televisiva. Però vet aquí que ha perdut
tota la gràcia de qualsevol dels capítols
televisius, obtenint-se un producte
autoparòdic, proper a la pallassada i a
l’insult envers els personatges originals
i els fans antics de la sèrie, on tret de la
presència de les noies poca cosa més
es salva i on fins i tot no són ni originals
en les lluites, on de nou una pel.lícula
es dedica a plagiar a Matrix. En defini-
tiva, com totes les noves adaptacions
de serials de culte, siguin com aquesta
(alguna d’anterior, Déu n’hi do, Los
picapiedra, etc.), val més que ens
decidim per comprar a TV els capítols
gravats de les sèries, i esperem que a
Espanya no els doni per l’adaptació de
Verano azul, seria el súmmum.
(puntuació: 3/10)

Besos para todos. Espanya. 2000. De
Jaime Chavarri. Est. 1-12-00. Amb
Emma Suárez, Eloy Azorín, Chusa
Barbero, Roberto Hoyas.
    Jaime Chavarri, director tot terreny
que s’ha atrevit amb varietat de gèneres,
que abarquen des del bio-pic quasi do-
cumental de El desencanto, al musical
més pur amb Las cosas del querer,
passant (i això te molt mèrit) pel porno
amb Regalo de cumpleaños, ens
ofereix una història ambientada al
Cádiz de 1965, en plena dictadura fran-
quista, i on un grup d’estudiants

universitaris de la facultat de medicina
distribueixen el seu temps entre els
estudis i les seves anades al mític club
Pay-Pay de la ciutat, on coneixeran a

dues prostitutes que treballen al
club com a ballarines en
espectacles de cabaret, que
trasbalsaran les seves vides, i
amb les quals descobriran
l’amor, comprovant també
aquestes que tothom té coses a
aprendre.
    El film s’erigeix en una
tragicomèdia iniciàtica, que ens
retracta perfectament la felicitat

que sentim en trobar-nos dins la primera
fase de la vintena, i l’època en què es
desenvolupa la trama amb la repressió,
el sentiment de religiositat, i les formes
de comportar-se d’aquells anys. Dins

aquest panorama el despertar juvenil
dels protagonistes suposa l’esperança
d’obrir portes a una nova vida i a un
nou règim. La interpretació de Emma
Suárez, secundada magistralment per
tot un elenc de noves promeses del ci-
nema hispà, la consolida com una de
les millors actrius del panorama actual,
així com a ferma candidata –
probablement- a futurs premis, de fet
títols com La ardilla roja, El perro del
hortelano, Tierra, Sobreviviré, i aquest
últim no fan si no que incrementar la
vàlua de l’actriu a passos agegantats.
(puntuació: 10/10)
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www.lapalanca.arrakis.es
a Palanca estrena web. Els
internautes podran consultar, a

partir d’ara, l’edició digital de la pu-
blicació d’Artesa de Segre i Comarca.
    Ja fa uns anys que existeix una web
d’Artesa de Segre (www.lleida.net/cli-
ents/artesa), on es poden trobar algu-
nes pàgines que parlen sobre el muni-
cipi artesenc. Aquesta és de caire pri-
vat i és força limitada. En ella també es
podia trobar alguna pàgina de la nostra

revista, però només era a tall anecdòtic.
    Ara, La Palanca ha fet un gran es-
forç humà i econòmic i ha decidit llen-
çar a la xarxa una edició que es pot con-
sultar a Internet. Per això, s’ha comp-
tat amb l’inestimable tasca del tècnic
informàtic d’Artesa  Josep Maria Espi-
nal i Aubet, creador de la nostra web.
    Els temps canvien i, tot i que creiem
que les revistes i diaris amb suport pa-
per no desapareixeran mai, hem volgut

estar a l’avantguarda
dels mitjans de comunicació.
L’edició digital de
la revista es pot consultar a
www.lapalanca.arrakis.es i l’ac-
cés és gratuït. A l’edició digi-
tal, de moment, es poden con-
sultar els números de la revista
dels mesos de juliol, agost i se-
tembre-octubre de 2000, i la
nostra intenció és anar-la actu-
alitzant amb els números que es
vagin publicant. Això sí, l’ac-
tualització es farà dies després
que la revista hagi sortit al car-
rer. La maquetació de l’edició
digital permet una fàcil i còmo-
da consulta dels números i,
amés a més, moltes de les fotos
són EN COLOR! Amb el temps
esperem millorar-la i esperem
que us agradi. També comuni-
quem als tots aquells que esti-

L guin interessats en contractar publici-
tat per les pàginnes web, que poden
posar-se en contacte en nosaltres.
    D’altra banda, volem agrair a tots els
lectors, compradors i subscriptors de la
revista el seu suport, gràcies al qual
creixem dia a dia, fins al punt que, ac-
tualment hem arribat al nostre tiratge
rècord de 725 exemplars mensuals

La Palanca
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Fa mil anys que arribava
un Nadal molt singular,
doncs la gent tota astorada
amb temença i terror esperava
del món la fi, sens tardar...

Feia temps que es predicava
que al Cap d’Any, d’aquell any trist,
quan enmig la nit gelada
s’escoltés la campanada
dotzena, de mitja nit...

S’acabaria la vida
per tota la humanitat
car la justa prou cauria
per tothom, sens treva i mida,
pel pobre i pel potentat...

I volaren les jornades
i el paorós moment va arribar...
i sonaren les campanades
amb tant de terror esperades
però el Món, no es va acabar...

El vent constant de la vida
un nou mil.lenni ha portat
i el Món segueix i camina
tot i fent la seva via
per camins d’Eternitat...

I un nou Nadal ja s’albira
dels dies a l’horitzó,
sadollant la nostra vida
d’una il.lusió beneïda
de pau i germanor...

Saludem, doncs, sense recances
a un Nadal nou i gentil,
amarant de benaurances
i formoses esperances...

El Nadal de l’Any 2000!

Sícoris

La Nadala de 2000

Els Consells de Redac-
ció i d’Administració de
la Palanca, així com tots
els col.laboradors, us
desitgem que passeu un
Bon Nadal i que tingueu
un pròsper any 2001.
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Divendres, 22 de desembre
De les 11 h a 13 h pels carrers d’Artesa
Cantada de Nadales en Pro d’ajut so-
cial.
Organitza: IES “ Els Planells”
11:15 h a la Sala d’actes del CEIP «Els
Planells», representació de l´obra “Un
Conte d’Àngels i Dimonis” de Miquel
Rayó i Ferrer (6è nivell) i Cantada de
Nadales
Organitza: CEIP “Els Planells”
22 h  a la Dàlia Blanca, dins el Cicle
“Èxits Contemporanis”
Projecció de la pel·lícula “Matrix” de
Larry i Andy Wachowski
Organitza: Ànimes Cinèfiles

Diumenge, 24 de desembre
12 h  a l’ermita del cim de Sant Manet
(Alòs de Balaguer)
Col·locació d’un pessebre a la serra
de Sant Mamet
La pista que porta al cim és apta per a
tota mena de vehicles i està ben senya-
litzada.
Més informació al 973 40 01 34
Organitza: CUDOS
22 h al Santuari de Salgar
Missa del Gall
Organitza: Agrupament Escolta i
Guia Mare de Déu del Pla (AEiG
M.D. del Pla)
23 h al Monestir de Sta. Maria de Re-
fet
Missa del Gall
Organitza: Comunitat Religiosa de
Refet
24 h a l’Església Parroquial d’Artesa
Missa del Gall
Organitza: Parròquia

Dilluns, 25 de desembre
13 h a la sortida de l´Església Canta-
da de Nadales.
Organitza: Branca de Castors de
l’AEiG M.D. del Pla.
19 h a l’Església Parroquial Concert
de Nadal a càrrec de l’Orfeó Artesenc,
la Coral Infantil
«Brots d’I·lusió» i l’Aula Municipal
de Música
Organitza: Orfeó Artesenc i Aula
Municipal de Música

PrPrPrPrProoooogggggrrrrrama d’Actes de Nadalama d’Actes de Nadalama d’Actes de Nadalama d’Actes de Nadalama d’Actes de Nadal

Actes del Nadal 2000 a Artesa de Segre
Dimarts,  26 de desembre
Durant el matí visita del jurat del 45è
Concurs de pessebres artístics i ca-
solans.
Organitza: Parròquia
A partir de les 11 h pels carrers
d’Artesa Cantada de nadales
Organitza: Equip de Caps de l’AEiG
M.D. del Pla
18 h al Casal de la Gent Gran
«Cagar el Tió»
Organitza: Casal de la Gent Gran

Dimecres, 27 de desembre
22 h  a la Dàlia Blanca, dins el Cicle
“Èxits Contemporanis”
Projecció de la pel·lícula “El Sexto
Sentido” de M. Night Shyamalan
Organitza: Ànimes Cinèfiles

Dijous 28, divendres 29 de desembre i
dissabte 30 de desembre
De les 16 h a les 19 h al Pavelló
Poliesportiu.
Parc de Nadal
Organitza: Comissió de Festes
Biblioteca al Parc de Nadal. Durant
aquests dies, la Biblioteca Municipal
«Joan Maluquer i Viladot» serà present
al parc.
Organitza: Biblioteca Municipal
«Joan Maluquer i Viladot»

Divendres, 29 de desembre
22 h  a la Dàlia Blanca, dins el  Cicle
“Èxits Contemporanis”
Projecció de la pel·lícula “Todo Sobre
Mi Madre”
Organitza: Ànimes Cinèfiles

Diumenge,  31 de desembre
21 h al Monestir de Santa Maria de
Refet, “Missa d´Ofrena del Món a
Maria” per celebrar l´entrada del nou
mil.lenni.
Organitza: Comunitat Religiosa de
Refet
22 h al Casal de la Gent Gran
Sopar de Cap d’Any
Organitza: Casal de la Gent Gran

Dimecres,  3 de gener
18 h a la Biblioteca Municipal

L’hora del conte a càrrec de Núria
Serret
Organitza: Biblioteca Municipal
«Joan Maluquer i Viladot»

Diumenge 31 de desembre
00:00 h a la Dàlia Blanca, Gran Festa
de Cap d’Any.
Organitzen: Comissió de Festes, el
Korral i Aqualum

Dijous,  4 de gener
19 h a la Llar-Residència Municipal de
la Gent Gran   Visita del Patge  Reial
19:30 h  pels carrers d’Artesa Arriba-
da del Patge Reial
Organitza: Llar-Residènica Munici-
pal de la Gent Gran i Branca de Truc
de l’AEiG M.D. del Pla

Divendres, 5 de gener
18’00 h Gran Cavalcada dels Reis
Mags d’Orient, adoració al nen Jesús
i repartiment de regals.
Arribada per la carretera d’Agramunt.
Organitza: Diverses entitats d’Artesa

Dissabte, 6 de gener
12 h desprès de la missa Lliurament
dels Premis del 45è Concurs de pes-
sebres artístics i casolans.
Organitza: Parròquia

Diumenge,  7 de gener
19 h a la Dàlia Blanca
Concert Instrumental
Organitza: Orfeó Artesenc i Aula
Municipal de Música

NOTA:
Aquest programa inclou els actes dels
quals n’ha tingut coneixement l’Àrea
de Cultura de l’Ajuntament abans del
12  de desembre. No obstant, les acti-
vitats que hi faltin seran anunciades per
l’Emissora Municipal de Ràdio.
Aquest any  SS MM els Reis Mags
d’Orient repartiran els regals a casa, en
comptes de a la Dàlia Blanca.
Tots els que vulgueu que SS.MM. us
portin els regals, heu de trucar a l’Ajun-
tament (tel. 973 40 00 13) fins el dia
2 de gener de 2001
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El gas canalitzat arriba a Alòs de Balaguer
l passat 2 de desembre l’Hono-
rable Conseller de la Generali-

tat Sr. Artur Mas visità la població
d’Alòs de Balaguer, on inaugurà les
obres de canalització de gas propà
d’aquesta vila.
Tot el municipi d’Alòs, el Consistori i
al capdavant  el seu incombustible Bat-
lle Sr. Martí Galceran,  han demostrat
un cop més que el tamany d’un poble
no és l’únic factor determinant per fer
inversions importants en infraes-
tructures.
    Són molt conscients que l’única for-
ma d’evitar el despoblament progres-
siu dels petits nuclis és intentar dotar-
los dels màxims serveis i així aconse-
guir una major qualitat de vida dels seus
ciutadans.
    Aprofitant que s’havia de millorar
tota la canalització d’aigua i clavegue-
ram del poble, i degut al fet que com-

portava aixecar tots els carrers i tornar-
los a fer de nou, l’Ajuntament va con-
siderar oportú estudiar la possibilitat de
fer passar les conduccions del gas i així
poder gaudir en un futur d’un servei de
gas propà.
    Es convocà una reunió per informar
del tema i copsar l’opinió de la gent. A
grans trets, el plantejament inicial fou
que cada casa havia de pagar 30.000
ptes. en concepte d’escomesa pel sub-
ministrament de gas i la part proporci-
onal de tota la canonada. Tot i que la
postura de Repsol en aquells moments
no era prou segura, i per tant la viabili-

tat del Projecte i el
seu futur funciona-
ment eren molt in-
certs, la veritat és
que la gent d’Alòs
es va arriscar un
cop més: 128 cases
van sol.licitar l’es-
comesa i s’embar-
caren en aquest
gran projecte.
    El pressupost to-
tal de l’obra del
subministrament
del gas (inclosa la
part proporcional d’obra civil) és de
27.507.076 ptes., de les quals prop de
4.000.000 ptes. van ser pagades direc-
tament pels habitants i la resta entre
l’Ajuntament i l’empresa subministra-
dora Repsol.
    L’obra es va fer en dues fases i du-

rant més de 6 me-
sos els carrers van
estar aixecats,
amb els inconve-
nients que això
suposa. Cal agrair,
doncs, la pacièn-
cia de tothom que
durant tot aquest
temps va patir el
mal estat dels car-
rers, conscients
que valia la pena
soportar-ho per-
què, al cap i a la
fi, era en bé de
tots.

    El punt màxim es va produir el pas-
sat dia 2 de desembre de 2000 quan,
després de molts      estira-i-arronses
entre l’Ajuntament i l’empresa Repsol,
es va poder inaugurar el ser-
vei     de gas a Alòs de
Balaguer.
    Per un acte tan impor-
tant, es va convidar l’Hono-
rable Conseller d’Econo-
mia, Finances i Planifica-
ció, Sr. Artur Mas, el qual
va fer els honors.
    Van assistir-hi també al-
tres personalitats, polítics

de renom a nivell provincial i nacio-
nal, tals com: el Delegat del Govern de
la Generalitat a Lleida, Il.lm. Sr. Estanis
Felip; el President de CDC a Lleida, Sr.
Isidre Gavín; i el Senador Sr. Jaume
Cardona, a més d’Alcaldes de diversos
Municipis de la Comarca de La Nogue-
ra. Per part de Repsol, va assistir-hi el
Director Territorial per Catalunya i Ba-
lears, Sr. Artur Vilà.
    En una obra d’aquesta dimensió i en
un municipi tan petit, l’èxit no es pot
atribuir només a l’Ajuntament o a la
voluntat dels seus habitants. El cert és
que tot això no hauria estat posible sen-
se la gran col.laboració de l’empresa
subministradora: Repsol. Volem fer un
especial esment al Sr. Artur Vilà, pel
seu  bon tarannà i la comprensió que
en tot moment ha demostrat envers les
necessitats del poble.
    Actualment, Alòs ja disposa de gas
propà canalitzat, essent un dels primers
pobles petits que gaudeix d’aquesta font
d’energia neta i ecològica.

Maite Camats i Josep Miró

E

El Conseller de la Generalitat Artur Mas en l’acte d’inauguració

Les autoritats fent els parlaments de rigor
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Martí Galceran i Blanch va
néixer a Alòs de Balaguer
el 25 de novembre de 1925.
Pagès de professió, és un
home que, per sobre de tot,
estima el seu poble i que ha
aconseguit que a Alòs hi
regni una bona convivència
entre tots els veïns. No es
cansa mai de trucar a les
portes de les diferents ad-
ministracions, i així, mica a
mica, esgarrapa algun
duret per millorar els equi-
paments de la població.
L’última obra realitzada és
la canalització del gas pro-
pà, que farà que els veïns
d’Alòs disposin d’aquest
servei, que moltes poblacions
grans de la nostra comarca
ja voldrien per a elles.

La Palanca: Vostè és un dels pocs al-
caldes de Catalunya que ho és des
dels inicis de la democràcia...
Martí Galceran: Vaig entrar de regi-
dor a l’Ajuntament d’Alòs als anys 70,
al final de l’època franquista. Sóc al-
calde des del 2 de febrer de 1976 quan
un dels primers decrets democràtics va
fer que els Ajuntaments escollissin els
seus propis alcaldes, sense que hagues-
sin de ser designats pel govern civil.
L’anterior alcalde, el Joan Castany es
va accidentar en un viatge i tot i que es
va recuperar, no va tornar a exercir po-
líticament. En les primeres eleccions
municipals democràtiques, al 1979, els
habitants d’Alòs em van donar la seva
confiança i he estat alcalde fins ara.
Durant aquest anys els meus lemes han
estat “pau i progrés”. La Guerra Civil
em va marcar molt, vaig veure moltes
barbaritats i em vaig prometre que llui-
taria perquè la nostra gent tingués una
bona convivència.

LP: Durant aquests anys, quins re-
gidors ha tingut al seu costat?
MG: Curiosament, fins a les últimes
eleccions, l’any 1999, vam treballar
junts els mateixos homes: Pere Brescó
Roca, Xavier Durany Eroles (acs),

Entrevista a Martí Galceran i Blanch, alcalde d’Alòs

Jesús Llera Porta, Delfí Gambandé Solé
i jo mateix. Els estic molt agraït a tots,
perquè sempre em van donar el seu su-
port i, malgrat que teníem diferents ide-
ologies, de seguida vam anar tots a una.
Ens vam presentar per UCD i a les se-
güents ja vam fer-ho sota les sigles de
CiU. El 1999, es van retirar tots de la
política i jo també volia fer-ho, però un
grup de joves decidits em van venir a

veure i em van dir que treba-
llarien pel poble si jo volia en-
capçalar-los. I així va ser com
vaig ser alcalde de nou.
Aquests joves són Ramon
May Calvet, Josep Miró
Ballabriga, Josep Riasol Ba-
talla i Lluís Soldevila Cuadrat
i penso que amb ells, l’Ajun-
tament tindrà empenta i con-
tinuïtat durant molts anys.

LP: Tot i que Alòs és un po-
ble petit, disposa d’uns ser-
veis que ja voldrien molts...
MG: Alòs té 138 cases i té
censats 189 habitants tot i que
a l’estiu arriba als 500. Té un
pressupost de només 14 mili-
ons de pessetes. És un poble
petit i amb pocs recursos, però
sempre hem intentat que dis-
posi dels màxims serveis i

infraestructures. L’últim que hem fet,
és portar el gas a les cases, aprofitant
que havíem d’aixecar els carrers per fer
un nou clavegueram. Donar serveis als
pobles petits és quelcom imprescindi-
ble per evitar que es despoblin i morin.
Ha calgut trucar a moltes portes i
insisitir molt, ens hem hagut de moure
i, per sort, a les administracions sem-
pre han comprès les nostres necessitats
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i ens han ajudat. Com anècdota, puc ex-
plicar que quan la riuada del 82 es va
emportar el pont, vaig “col.lar-me” en
una reunió del president i els consellers
de la Generalitat per tal d’exposar-los
la necessitat de fer un nou pont. El pre-
sident Pujol i el conseller Cullell em
van dir que ens farien un pont penjant i
jo vaig dir que no, que havia de ser un
pont com Déu mana. Al final, i amb
l’ajut del bon amic Coll i Alentorn, els
vam convèncer i vam rebre ajudes per
construir un pont exemplar.

LP: Durant l’últim segle, al seu mu-
nicipi hi ha hagut grans projectes que
no han tirat endavant. Què ens en pot
dir?
MG: Hem tingut moltes il.lusions, però
poques s’han dut a terme. Ja al segle
passat, es volia fer passar la C-1313 per
Alòs, seguint el recorregut del riu
Segre. Però finalment, la carretera va
passar per Cubells. També estava pro-
jectat que la línia de ferrocarril Lleida-
La Pobla de Segur passés per Alòs fins
a Terradets, però tampoc es dugué a
terme. Al 1907 la Diputació va fer un
projecte per fer una carretera entre
Artesa i Alòs com Déu mana, però par-
tia moltes propietats i el poble no el va
aprovar, així que continuem tenint un
camí enquitranat, que és tort i estret.
Al 1948 es van començar a explotar les
mines de bauxita Molins a la partida
de Forradella, que van donar un nou aire
a l’economia del poble. També als 50
va explotar-se una altra mina als Coms.
Alòs en aquells anys era un bullidor de
gent, van arribar 200 persones de fora.
Amb els anys, aquesta activitat minera
deixà de ser rendible i es tancaren les
explotacions. Als anys 80, el senyor
Josep Pons, un empresari multimilio-
nari descendent d’Alòs i resident a
Madrid, va prometre que instal.laria a
la nostra població una indústria quími-

TTTTTema del Mesema del Mesema del Mesema del Mesema del Mes

ca i una gran piscifactoria, però aquests
projectes no van quallar. També als 80,
uns nois d’aquí que havien anat a
Barcelona a fer fortuna, van tornar i van
muntar l’empresa “Plàstics del Segre”,
que va donar feina durant uns anys a
25 persones. Feien objectes de plàstic,
entre aquests la famosa nina “Barbie”.
Van agafar una
mala època i van
haver de tancar.
Fa uns mesos,
uns nois de
Barcelona va for-
malitzar una soci-
etat turística amb
seu a Alòs, van
comprar cavalls i
van organitzar ru-
tes per les nostres
contrades. Algu-
na cosa va fallar i
la societat es va
dissoldre. Ja ho
veieu, n’hem vist
de tots colors, però la majoria dels pro-
jectes han acabat amb decepcions.

LP: El turisme és un dels recursos
econòmics que moltes poblacions po-
tencien. Com està aquest tema al seu
municipi?
MG: El municipi d’Alòs té una gran
extensió, 68.76 Km2, i compta amb una
sèrie d’indrets que fan que tingui un po-
tencial turístic excepcional. Té el riu
Segre, moltes fonts, la Serra de Sant
Mamet (amb el seu refugi i l’ermita),
pintures rupestres a les Aparets (decla-
rades Patrimoni de la Humanitat), el ja-
ciment Neolític de la Cova del Parco,
les coves de Saborell i Dona Morta
(molt apreciades pels espeleòlegs),
l’Església de Sant Feliu, dos retaules
gòtics del S. XIV, el castell (una part és
cristiana i l’altra àrab), un pont penjant
sobre el Segre, el congost dels Dos rius,

diverses àrees de
pícnic, etc. Aquests
indrets comencen a
ser reconeguts i va-
lorats arreu i ja dis-
posem d’una casa de
turisme rural, cal
Fraret, de dos restau-
rants, la Font del Prat
(o ca la Roser) i el

Molí, i amb el cafè de cal Calsa (des
del segle XVIII). Crec que s’hauria
d’explotar molt més aquest potencial i
fer que aquesta activitat econòmica
donés vida a la gent d’aquí o que al-
menys complementés l’activitat agríco-
la. Tenim previst urbanitzar espais d’es-
barjo per al foment d’activitats turísti-

ques, i per això tenim un pressupost de
més de 19 milions de ptes.

LP: Respecte al futur, quins projec-
tes tenen al calaix?
MG: Hi previstes diverses coses. Hi ha
un projecte per instal.lar un parc eòlic
a Sant Mamet per produir electricitat,
que si bé no suposarà llocs de treball si
pot servir per augmentar els ingressos
de les arques municipals. Aviat es co-
mençarà la restauració de la capella de
Sant Miquel, que és una esglesiola ro-
mànica del segle XI molt estimada per
tothom. Fa un parell d’anys que una co-
operativa de Sant Vicenç dels Horts va
comprar 14 Ha. de terreny a l’altre cos-
tat de riu, per tal de fer-hi en els pro-
pers anys una casa de colònies i un càm-
ping pels seus associats; ara hi han por-
tat l’aigua i ben aviat hi faran una de-
puradora d’aigües residuals. També te-
nim en ment demanar que es faci una
carretera cap al Doll o cap a Camarasa,
per millorar les vies de comunicació i
entrar dins el projecte del Montsec Sos-
tenible, que servirà per potenciar i donar
un nou impuls a zones poc habitades com
Alòs. Hi ha també pendent el tema de la
carretera que va a Artesa  i aviat aprova-
rem les normes subsidiàries.

Text i fotos: Miquel Regué i Gili
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No a la variant de Vernet!
El motiu del següent escrit és donar a
conèixer a l’opinió pública, amb l’es-
perança d’encetar el debat i aconseguir
recolzaments per a una posterior reco-
llida de firmes,  la polèmica que, molt
a desgrat, mantenim un petit col·lectiu
de futurs afectats per expropiació for-
çosa amb el consistori a causa d’un
projecte incomplert i per tant defici-
ent, d’infraestructures que recentment
ha estat aprovat per aquest i el qual cap
de nosaltres el sap veure encertat, ni
legalment ni tècnicament, car l’apre-
ciem mancat de l’interès comú indis-
pensable a tota obra amb expropia-
cions i gairebé sense viabilitat de re-
alitzar en la seva totalitat, degut a la
gran despesa que generaria, segons
informa un estudi tècnic qualificat
elaborat a instàncies nostres.
   L’obra en qüestió, de la qual s’ha fet
ressò la premsa local (veure La Palan-
ca d’agost del 2000), és la denominada
“variant de Vernet” que consisteix en
construir, de moment, una rotonda que
connecta tres vials:
   1) Un ramal de carretera que porta al
pont de Vernet (de nova construcció).
  2) Al carrer Jesús Santacreu (de re-
cent urbanització)
   3) ¿..? (Al ramal que connectarà amb
la C-1313 i que de moment no està
previst construir). De tota manera,
aquest tercer ramal, que no consta en
el projecte, ja que encara no està defi-
nit el lloc per on passarà – citem
l’Hermes municipal -, no podrà seguir
qualsevol traçat, ja que forçosament ha
de defugir de la zona urbana (ja que
estem parlant d’una variant), la qual
cosa descarta que segueixi paral·lel al
Senill aigües amunt. Les opcions que
queden comporten totes elles un llarg,
llarg ramal de carretera fins arribar a la
C-1313, amb un nou pont sobre el Se-
nill, nova rotonda a l’encreuament amb
la carretera de Montsonís, més veïns
afectats per expropiacions... i al final,
un altre sac de milions malbaratats (fins
a 140 milions més segons el nostre in-
forme) pels qui haurien de gestionar-
los amb cura. Diem malbaratats, per-
què nosaltres defensem altres opcions
iguals de vàlides, més respectuoses amb

el veïnatge i més econòmiques. Però,
en tot cas estem especulant i res més
fàcil de rebatre que una especulació,
així que ens centrem en el que sí conei-
xem de cert.
   Tenim que la rotonda està connecta-
da a la xarxa viària principal mitjan-
çant el carrer Jesús Santacreu prolon-
gat opcionalment per la carretera de
Montsonís o la del Poliesportiu fins a
la benzinera (descartem que els vehi-
cles s’endinsin al poble pel c/ Maria
Anzizu per després pujar pel c/Balmes).
   O sigui que mentre no s’obri el mis-
teriós i faraònic nou ramal (que segu-
rament tardarà anys i panys) qualse-
vol connexió de la carretera de Vernet
amb la  C-1313 contindrà, almenys,
una travessia urbana que encara que
sigui provisional haurà de poder satis-
fer les exigències del trànsit i per tant
s’haurà d’acondicionar per a  poder
suportar el pas de vehicles pesants
(amb un cost estimat d’uns 40 mili-
ons, la totalitat dels quals els haurà
d’aportar l’ajuntament ja que l’obra
queda restringida al casc urbà i que
caldrà afegir als 60 milions gastats
en la variant).
   Certament, apreciem que no s’hi gua-
nya gran cosa amb aquesta nova tra-
vessia urbana, filla borda de la vari-
ant, ja que apart de la gran despesa que
causarà està ubicada en plena zona es-
colar, residencial i de lleure (polies-
portiu i futures piscines) i estem segurs
que molts veïns, pares/mares i pa-
drins/padrines dels infants escolars
no veuran amb bons ulls que es diri-
geixi trànsit cap una zona on hauria
d’haver-hi el mínim possible per res-
pecte a la seguretat dels infants i per
respecte a l’esperit de les normes sub-
sidiàries que qualifiquen la nova àrea
urbana del Senill com a residencial, i
conseqüentment exempta de trànsit in-
terurbà dins dels seus carrers. Estem
convençuts que aquests col·lectius
d’afectats, indirectament i negativa-
ment, per la variant col·laboraran acti-
vament a la recollida de signatures.
   Abans de prosseguir fem una pun-
tualització. Una variant és una obra vi-
ària que fan les administracions, intel·-

ligents i sensibles amb la ciutadania,
amb la finalitat d’eliminar travessies
urbanes i disminuir la densitat de tràn-
sit dins de la població, allunyant-lo de
la zona urbana. No sembla aquest el
cas de la nostra “variant” que can-
via una zona urbana per una altra.
Potser el més correcte seria parlar de
desdoblament (que és l’obra viària que
fan les administracions intel·ligents i
sensibles amb la ciutadania per donar
fluïdesa a trams de la xarxa viària que
suporten gran intensitat de trànsit) ja
que cal suposar que quan estigui feta la
nova carretera encara quedaran usuaris
de la vella.
   Ja veuen, tindrem desdoblada la
carretera que va d’Artesa  al pont de
Vernet!. Genial!.
   L’Ajuntament, administració intel·-
ligent i sensible amb la ciutadania, ha
volgut presentar com a futurs benefici-
aris d’aquesta magna obra a tots els
usuaris potencials:
     Als veïns d’Artesa (que descartem,
perquè, com ja hem dit, associada a la
“variant” hi ha una nova travessia ur-
bana, res escaient que creiem que nin-
gú pot voler). Pocs artesencs valora-
rien positivament que s’esgarri una
zona residencial o que s’augmenti la
inseguretat dels escolars que caminen
cap a “Els Planells”.
     Als veïns de Vernet, Baldomar,
Clua (que certament sí que apreciaran
el canvi) però als qui oferim la següent
reflexió:
Com voleu que l’Ajuntament invertei-
xi a les vostres poblacions quan se’ls
està gastant innecessàriament a Artesa?.
Allò lògic seria que acceptéssiu una
nova entrada, millor que l’actual, però
el més econòmica possible i que de-
manéssiu que tot l’estalvi que s’acon-
seguís dels 30 milions s’invertís a les
vostres poblacions. Demaneu-ho, ara
és el moment!.
     Als veïns  del municipi d’Alòs de
Balaguer, que segurament sí que apre-
ciaran una millora a l’entrada d’Artesa.
A l’igual que apreciarien que l’Ajunta-
ment fes una variant a Baldomar que
eliminés el tram de corbes de dins del
poble i que impedeix als camions de
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gran tonatge transitar entre les dues
poblacions. Pensem que de fer-se
aquesta segona variant hi hauria més
beneficiaris reals al poble d’Alòs.
Potser fins i tot nomenarien al nostre
batlle “Fill predilecte de la Vila d’Alòs”.
Nosaltres li suggerim que consideri
aquesta variant de Baldomar com de
més prioritat ja que probablement
comptaria amb tant o més suport a les
quatre poblacions citades com qui esti-
mem poden donar a la “variant de
Vernet a Artesa”.
     Als transportistes que han d’anar
a voltar al Pont d’Alentorn i allargar el
recorregut en 6 Qm. Nosaltres no els
veiem com a beneficiaris de la nova
carretera. Ells venen un servei de
transport i cobren en funció de la dis-
tancia recorreguda. Al final de dia gua-
nyaran els mateixos diners, tant si es fa
l’obra com si no es fa.
   Tots ells són, ja ho hem dit, potenci-
als usuaris però en cap cas beneficiaris
ja que aquesta variant, en cas de fer-
se, no milloraria en res la qualitat de
vida de cap dels col.lectius citats. A
quantes infraestructures, que si millo-
rarien la nostra qualitat de vida, hem
de renunciar per fer la variant?. Al
voler identificar usuaris amb benefici-
aris l’Ajuntament es confon o bé mira
de confondre a tothom. Els beneficia-
ris reals són pocs: Són els destinataris
dels transports dels camions (que s’es-
talviarien pagar el cost de recórrer
aquests 6 Km), l’existència dels quals
s’ha oblidat de recordar-nos l’ajunta-
ment en la propaganda oficial publica-
da a La Palanca i diaris de difusió pro-
vincial. Quin lamentable oblit!.
   Arribat en aquest punt volem recor-
dar una cosa que ja s’ha dit: No hi ve-
iem l’interès comú per enlloc i sí més
aviat hi veiem interessos particulars.
I ens dol que l’Ajuntament posi els in-
teressos de 4 per damunt dels drets de
20 (recordem que la constitució recull
el dret a la propietat i que nosaltres de-
fensem el nostre dret de continuar sent
propietaris). No volem ser expropiats
en aquestes condicions!.
   Pensem que si l’Ajuntament., admi-
nistració intel·ligent i sensible amb la
ciutadania, vol gastar-se al menys 100
milions aplicant mesures per a engrei-
xar encara més les arques de  l’indús-

tria agropecuària són ben lliures de fer-
ho (a les següents eleccions ja se’ls pas-
sarà factura).
   Que no volen que els camions facin
un recorregut llarg, doncs que l’es-
curcin!.
   Però que mirin de fer-ho d’una for-
ma civilitzada i democràtica, trepitjant
el mínim possible i buscant el màxim
recolzament social (si hem de pagar-
ho entre tots procurem que almenys es
minimitzi l’agressió a la ciutadania).
   Hi ha altres opcions, que estan més
en aquesta línia de pau social i que són
més coherents amb el que s’ha fet pú-
blic respecte l’evolució futura de la
xarxa de carreteres de la Generalitat a
Artesa, que preveu eliminar totes les
travessies urbanes i traslladar la inter-
secció de la Carretera de Tremp amb la
C-1313 fins a la partida de Soles. Con-
seqüentment totes elles postulen con-
nectar el Pont de Vernet amb la carre-
tera de Tremp. Les presentem orde-
nades de menys a més costoses:
 -La més econòmica de totes,  fer el
carrer  Prat de la Riba  de direcció
única (per pujar) des del pont de la se-
gla fins a cal Calsilla i fer-ho també amb
els trams corresponents dels carrers de
Balaguer i Girona per poder baixar des
de la C-1412 (la carretera de Tremp)
fins al pont de la segla.
Acompanyant aquesta actuació caldria
adequar l’ITV per tal que els camions
poguessin fer canvi de sentit allà (su-
posant el cas que els convingués fer-ho
per a encarar la baixada).
 -Allargar la recta que ve des de la
Palanca, fent-la passar pel darrera dels
horts tancats, (allà on tot és panissos
trangènics), fins a trobar la carretera de
Tremp a l’ITV, connectant-les mitjan-
çant una rotonda, la qual facilitaria al-
hora l’entrada i la sortida dels vehicles
que són inspeccionats.
 -Asfaltar la carretera que hi ha a
l’altra riba del Segre (la de la gravera
del Roca) i que ja fan servir ara amb
aquest trajecte de 6 Km. des del Pont
d’Alentorn.
-Que la connexió amb la xarxa viària
des del pont de Vernet es faci per l’ITV,
fent passar la carretera per sobre la
segla (entubada) en la majoria del tra-
çat, sense haver d’expropiar a gairebé
ningú i sense crear una nova travessia

urbana i amb un quilometratge més
modest.
    Finalment assenyalem l’opció (des-
estimada per nosaltres, però que l’ajun-
tament hauria de considerar seriosa-
ment) d’executar el projecte complert
(amb la connexió perifèrica a la C-1313
ja definida) començant a obrar-lo des
de la xarxa viària provincial (C-1313)
fins al Pont de Vernet ja que en fer-ho
d’aquesta manera no s’afectaria per res
la zona residencial-poliesportiu-”Els
Planells” que a més perdria de vista el
trànsit pesant que genera la carretera de
Montsonís.
    Realitzar-ho a l’inrevés, tal com està
projectat, obliga a pensar que molestar
el veïnatge és quelcom desitjat per l’al-
caldia (motor del projecte) ja que s’ex-
cusa argumentant (creiem que falsa-
ment) que motius tècnics impedeixen
projectar la connexió a la C-1313 i que
si ens esperem uns anys llavors proba-
blement (si hi ha sort, diem nosaltres)
la Diputació es farà càrrec d’acabar i
finançar totalment la resta de la vari-
ant. Estalviant així a l’Ajuntament una
greu despesa que sol no pot afrontar.
    Reflexioni el lector: “I quin sentit té
començar incorrectament una actuació
d’aquesta magnitud si ni tan sols sabem
si arribarà mai a bon fi?. No seria mi-
llor esperar que la diputació donés el
sí?”.
    La polèmica queda servida i esperem
poder obtenir, fruit d’ella, almenys l’ad-
hesió del 20% dels ciutadans artesencs
amb dret de vot. La qual cosa donaria
peu que el ple de l’Ajuntament debatís
de nou la conveniència o no de mante-
nir tan quimèric projecte.

Carta signada per:

Espinal Aubet, Felicià
Giribets Almuzara, Albert

Jovell Solé, Josep
Farrando Ales, Jaume

Fons Capell, Pere
Macià Cercós, Joan

Solé Riart, Antoni
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alta només  una setmaneta per
l’esperat 25 de desembre. És un

dissabte al matí i la  Diana i la Bea aca-
ben d’arribar a Barcelona per a fer
les seves compres nadalenques. Deci-
deixen asseure’s en un banc de la pla-
ça Catalunya per tal de fer recompte
de tots els regals que han de fer.
BEA: Tira directe cap al Corte Inglés.
He de comprar: un mocador de seda per
ma mare, un Lacoste per mon pare, un
compac per mon germà, uns bombonets
pels meus padrins, un mòbil pel nòvio...
Ah! I unes arracades de la Tous, un jer-
sei, una bufanda i unes sabates de xa-
rol per mi! Ostres, i el perfum Armani!

DIANA: Tranqui tia! Tot aquest muntet
de coses penses comprar?
BEA: És clar! I segur que me n’he dei-
xat la meitat.
DIANA: I d’on penses treure la pasta?
Perquè el que se’n diu treballar, tu no
ho coneixes!
BEA : Doncs de la targeta dona, així
no cal tenir “calers”.
DIANA: Però que ets curta, tia? Et pen-
ses que amb la targeta de crèdit no gas-
tes? Si no tens “peles” al banc... Mala-
ment t’ho vec.
BEA: Ah! Però d’això ja se n’ocupen
els meus vells!
DIANA: Doncs així, regales amb els

Fal.lera nadalenca
F diners dels altres! I jo que m’ho he de

suar aguantant cada dia aquella canalla
del pis de baix...
BEA: Ben tonta que ets! Ja et vagarà prou
de treballar! Bé, així que has de comprar
tu?
DIANA: Doncs... Doncs jo... Em com-
praré un pijama i si em queden diners,
un davantal per ma mare!
BEA: Un davantal? Que estàs bé del
cap!?
DIANA : Què tia! És el més barat i útil
que he trobat!
BEA : Bé, deixem-ho córrer, no sé com
t’aguanto. Entrem o se’ns farà de nit.

Nosaltres
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Des del PDes del PDes del PDes del PDes del País dels Pirineusaís dels Pirineusaís dels Pirineusaís dels Pirineusaís dels Pirineus

La gran decepció
n aquesta falaguera vida de les nos-
tres limitacions i misèries, en nom-

broses ocasions els humans aixequem
altars en els fons de les nostres ments,
idealitzant persones i fins i tot comuni-
tats i en massa ocasions, també, la crua
realitat ens fa baixar dels núvols
sublimants per tocar de peus a terra.
Amb el llast de la decepció.
    “Malaurat aquell que no viu en-
ganyat” –afirmà en certa ocasió aquell
profon clàssic poeta castellà que res-
ponia al nom de Calderón de la Barca-
i afelisto que per la nostra part, a fur de
sincers, no ens toca més remei que en-
tonar el “mea culpa”, i reconèixer que
hem viscut anys i panys totalment
autoequivocats, amb la imatge en el
fons de la nostra ment, d’uns Estats
Units d’Amèrica del Nord, posseïdors
de tots els dons haguts i per haver, com
una mena de país de les meravelles, on
els rics eren més rics, i els pobres menys
pobres, i on per damunt de tot i per so-
bre de tot imperava la més absoluta
perfecció...
    Però amic lector, tota aquesta mena
de somni plaent s’ha vist trencat de cop
i volta per un amarg despertar al conjur
d’una llatzerant realitat, imposada per
aquest espectacular escàndol electoral,
amb motiu dels comicis per l’elecció
d’un nou President del referit i poderós
Estat, que han desembocat en una mena

d’histriònica i sainetera bufonada, tot
fent tremolar les mateixes essències de
la credibilitat envers les institucions
existents a casa de l’oncle Sam.
    No cal pas dir que la decepció ha
estat vertaderament tremendista, puix
era tanta l’admiració que hom sentia per
l’omnipotent nació ame-
ricana, punta de llança de
la tecnologia més agosa-
rada, “santa santorum”
de la democràcia, gen-
darme mundial del paci-
fisme, controladors de
l’economia planetària,
terra de màfies, d’espais
infinits i pàtria de la coca cola i del Rock
and Roll, que la constatació d’aquesta
immensa tupinada electoral ens ha om-
plert, a tots, de pena i de tribulació.
    L’embolic ha estat de tal magnitud,
de tal envergadura, i l’ombra d’una evi-
dent corrupció ha colpit tan fortament
el sentiment col.lectiu de la pràctica
totalitat dels ciutadans de l’ample món,
que el llampegant prestigi que fins ara
havia gaudit la pàtria del dòlar, ha que-
dat tan malparat, tan tocat, que difícil-
ment podrà recuperar-se en un futur ben
llunyà...
    Ben possiblement que si aquesta
aberrant situació, s’hagués produït en
algun país de les terres situades a sota
del Río Grande del Sur, o en qualsevol

altra contrada de la
terra, els “marines”
ja haguessin desem-
barcat o les nacions
Unides ja haurien
enviat una força per
controlar aquest
monumental desga-
vell escrutinari que,
com la cançó de

l’enfadós, marxa camí de durar fins al
mateix dia del Judici Final...
I allò que més ens dol a tota aquella
gent que continuem creient que el sis-
tema democràtic, amb tots els seus de-
fectes, continua essent el millor siste-
ma de govern, és el fet vergonyant que

als mateixos Estats Units d’Amèrica,
el pilar fonamental del sistema adduït,
concentrat en l’expressió UN home
igual a UN vot, s’ha pretès substituir-
lo per l’enunciat UN home igual a UN
vot, sempre que no hi hagi TUPINADA...
    Per nostra part ens resta el consol de
posseir la ferma seguretat que el gran
decebement comentat, ben segurament
que no es reproduirà en les eleccions
del febrer vinent a les nostres Valls
d’Andorra, doncs els 13.000 vots, a tot
estirar, que conformen el Cens Electo-
ral del nostre minúscul país, seran
comptats i recomptats, manualment, en
menys del que canta un gall, i amb llum
de taquígrafs...
     Mentrestant els industrials de la neu
de casa nostra, estan rossegant el fre de
la seva impaciència, en els preludis
d’una nova temporada blanca, car si la
meteorologia acompanya, hom pensa
connectar la llum verda, en tota la tera-
nyina dels complexes hivernals andor-
rans, amb els inicis del desembre con-
gelat, aprofitant l’avinentesa d’un for-
mós i llarg pont en perspectiva.

Sícoris

E

Si aquesta aberrant situació s’ha-
gués produït en algun país de les
terres situades a sota del Río
Grande del Sur, els “marines” ja
haguessin desembarcat
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es cançons que us presentem
aquest mes són tres nadales que

recolliren Joan Tomàs i Joan Ama-
des l’estiu de 1929 en una missió de
l’Obra del Cançoner Popular de
Catalunya que començaren a Coll de
Nargó (17 de juliol), continuaren a
Oliana,, Bassella, Solsona, Cas-
tellnou, Tiurana, Miralpeix, Gual-
ter,  Ponts, Vilanova de l’Aguda,
Cabanabona, Vilalta, l’Alzina de Ri-
belles, Guisona, Agramunt, Bala-
guer, Cubells, Montclar i novament
Balaguer (1 de setembre). Concreta-
ment, en referència a les nostres con-
trades, el dia 28 d’agost de 1929, van
aturar-se a Cubells i van anotar, en
un sol dia, un total de 42 melodies.
L’endemà, el 29 d’agost de 1929, es
dirigiren a Montclar, on hi recolliren
19 melodies més.
    Els informants que van facilitar les
42 tonades de Cubells als missioners
foren: Teresa Tàpies Cases dita l’espar-
denyera, Agnès Canosa dita de cal
Moreno de Tossal, Agnès de cal Pau,
Maria Sabanés dita la Jaumetona,
Manosia Foreu de Vall-llebrera (el nom
d’aquesta darrera és difícil de llegir en
la fotocòpia del microfilm, és possible
que estigui equivocat tal i com està es-
crit). Els informants de les 19 melodi-

es de Montclar foren: Maria Bernaus i
Balagueró de 77 anys, Prudència Julià
i Cercós de 50 anys, Teresa Soler d’uns
50 anys d’edat, Pilar Carreres d’uns 30
anys, Maria Soler de Montblanc (l’edat
que fem constar és la que anotaren els
missioners de l’OCPC en els seus
apunts). És curiós veure que tots els
cantaires són dones, hom pot interpre-
tar, que essent l’estiu, els homes devi-
en estar treballant.
    Aprofitant que estem als vols de
Nadal, aquest mes presentem tres na-
dales, dos de Cubells, La tunc catantunc
i A Betlem me’n vull anar, i una de
Montclar, Manyaguet de la mare. Ad-
juntem amb la partitura una còpia dels
microfilms d’on hem extret la informa-
ció. Anotem les cançons tal i com les
varen cantar, respectant la melodia i el
ritme, però realitzant alguna correcció
en el text i canviant alguna paraula, puig
creiem que queden millor així. També
afegim el títol a aquelles que no en te-
nen a la fitxa, generalment una matei-
xa cançó tradicional presenta diferèn-
cies segons la zona on es cantava, però
en el fons fan referència a la mateixa.
Per exemple de les 62 melodies reco-
llides entre els dos pobles trobem dues
o tres Dames d’Aragó i dues o tres ver-
sions més de La presó de Lleida, amb

L
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diferències notables una d’una altra.
    Les dues de Cubells foren cantades
per na Agnès de cal Pau de Cubells. A
La tunc catantunc  els missioners no-
més anoten una lletra (segurament en
devia cantar més) i anoten literalment
“Versió coneguda”, donant a entendre
que aquesta nadala està àmpliament
recollida i amb totes les lletres. Con-
cretament, una altra versió d’aquesta
nadala està gravada en un dels CD del
Clup Super 3, la lletra de la qual s’adap-
ta perfectament en aquesta versió de
Cubells. La segona, A Betlem me’n vull
anar, és una versió de la nadala que
porta el mateix títol. Aquesta, però, té
unes característiques melòdiques i de
text, pròpies de les contrades on es va
recollir (Cubells). Finalment, la reco-
llida a Montclar, fou cantada per Maria
Bernaus i Balagueró de 77 anys d’edat
(segons anoten els missioners a la fit-
xa, hem pogut comprovar que és cor-
recta la informació). En els dos fulls que
contenen aquesta nadala, observem que
no té títol, senzillament li posaren
“Nadaleta”. Un altre fet curiós que s’en-

treveu en la fitxa de la cançó és que
després de la segona lletra, Amades
anota “la cantaire no en sap més”, hi
posa la data i el nom de la cantaire. Un
xic més avall, trobem dues lletres més.
Es pot deduïr que la cantaire devia re-
cordar-les al cap d’una estona.
    Tenint en compte que les escoles són
l’ens encarregat de transmetre la cultu-
ra i les tradicions, l’Aula Municipal de
Música i la coral infantil Brots d’Il.lusió
estan ensenyant als seus alumnes i can-
taires aquestes tonades de les nostres
contrades. Actualment estan treballant
amb vuit d’aquestes nadales (d’Artesa
de Segre, Baldomar, Cubells i Mont-
clar) que cantaran durant el tradicional
Concert de Nadal que realitzaran
l’Orfeó Artesenc, la coral infantil
Brots d’Il.lusió i els conjunts corals
de l’Aula de Música el dia de Nadal
a les 7 de la tarda, a l’Església Par-
roquial d’Artesa de Segre.

Sergi Valls i Jové
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Concert de Nadal el dia 25 a les 7 de la tarda
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SESSIONS DEL PLE

14-11-00 - Ple ordinari

Aprovació per unanimitat de la
modificació del pressupost municipal
4/2000 i del pressupost del Patronat de
l´Emissora Municipal de Ràdio 1/2000,
amb uns suplements de 5.400.0000 i
700.000 pts, respectivament, per poder
atendre la necessària realització d’obres
inajornables per a la bona marxa dels
serveis.  La quanitat a suplementar es
finança de majors ingressos en diver-
ses partides.

Aprovació per unanimitat de la
sol.licitud a l’Excma. Diputació Provin-
cial de dos avenços reintegrables  de
10 anualitats sense interessos de
1.200.000 pts per “Arranjament de ca-
mins a Colldelrat” i 1.000.000 pts pel
“Reforç del ferm del camí de la CC-
1313 a Tudela de Segre”.

Aprovació per unanimitat del
text refós de modificació de les NNSS,
redactat per l´arquitecte municipal Sra.
Espar, en el referent a la regulació de
la línia d’edificació en carreteres i ca-
mins de titularitat municipal.

Aprovació per unanimitat de la
proposta de pròrroga del Contracte pel
Servei de gestió i funcionament de la
Llar Residència Municipal, a favor de
l´empresa, Centre Geriàtric del Pirineu
S.L.

Aprovació per unanimitat de la
proposta de sol.licitud a l’Excma. Di-
putació Provincial dues petites per a la
realització de les següents obres:

Petita ajuda de 800.000 pts per les obres
de “Reforç del ferm del camí de la C-
1313 a Tudela de Segre”, amb  un pres-
supost d´execució per contracta de
3.480.000 pts.
Ajut extraordinari d’1.000.000 pts per
l’obra ”Arranjament de camins a
Colldelrat”, amb un pressupost
d´execució per contracta de 3.432.648
pts.

Mes de novembre
Aprovació per unanimitat de la

proposta de desistir del recurs conten-
ciós administratiu, interposat contra els
acords adoptats per la junta de la Co-
munitat General de Regants del Canal
d’Urgell i la Confederació Hidrogràfi-
ca de l´Ebre, sobre la liquidació de der-
rames per Embassaments d´Aigua cor-
responents a l’any 1996.

Aprovació per unanimitat la
subscripció amb el DARP d’un “Pro-
tocol per a la Cessió d’ús de la Sitja
d´Artesa de Segre”, per un període de
cinc anys prorrogables anualment.

Aprovació per unanimitat de la
subscripció d’un “Conveni de col.la-
boració amb el Departament de Gover-
nació per a la cessió d´ús del nou parc
de bombers voluntaris”, per un període
de 5 anys prorrogables anualment.

Aprovació per unanimitat de la
devolució de la fiança de 68.057 pts a
Carvajal Corredera, S.L. per l´obra
“Renovació  del rellotge del campanar
de l´església d´Artesa de Segre”, deprés
de transcorregut més d’un any de la re-
cepció de l´obra signada pel tècnic de
la mateixa.

ACORDS  DE  LA  COMISSIÓ  DE
GOVERN
(dels dies 6, 20 i 27)

Proposar a l´Alcaldia la conces-
sió de la següents subvencions per re-
habilitació de façanes:
Al Sr. Pere Fons i Capell, 100.000 pts

per rehabilitació de la façana de l´edifici
C/St. Cosme i Damià, 32 d´Artesa de
Segre.

Proposar a l´Alcaldia l’accepta-
ció de les següents subvencions del Pla
d’Electrificació (PERC):

Electrificació rural masia Ca n’Eroles,
de la partida La Vedrenya a
Montmagastre, amb un pressupost de
subvenció de 836.113 pts.
Electrificació rural masia Pedrós a Seró,
amb un pressupost de subvenció de
1.654.737 pts.

Proposar a l´Alcaldia l’aprova-
ció de les següents certificacions
d´obres:

Certificació única, per import de
550.000 pts corresponent a l’obra
d´Arranjament de camins a Vall-llebre-
ra, signada per l´arquitecta Sra. Espar i
realitzada per Excavacions Jumela,
S.C.P.
Certificació única, per import de
650.000 pts corresponent a l´obra d’Ar-
ranjament de camins a Vilves, signada
per l´arquitecta Sra. Espar i realitzada
per Excavacions Jumela, S.C.P.
Certificació única, per import de
280.000 pts corresponent a l´obra
d´Arranjament de camins a Vernet, sig-
nada per l´arquitecta Sra. Espar i rea-
litzada per Excavacions Jumela, S.C.P.
Certificació única, per import de
1.770.097 pts corresponents a l´obra
d’Arranjament de camins a Baldomar,
signada per l´arquitecta Sra. Espar i re-
alitzada per Excavacions Jumela, S.C.P.
Certificació única, pr import de 498.000
pts corresponents a l´obra
d´Arranjament de camins a Collfred,
signada per l´arquitecta Sra. Espar, i
realitzada per Excavacions Jumela,
S.C.P.

Proposar a l’Alcaldia l’adjudica-
ció dels Serveis de piscines, bar i pista
Poliesportiva Municipals a Sílvia Sal-
vat i Abadal, pel preu ofert de 100.001
pts, amb subjecció a la Memòria Tèc-
nica i plecs de condicions aprovats.

InfInfInfInfInfororororormació Municipal d’Armació Municipal d’Armació Municipal d’Armació Municipal d’Armació Municipal d’Artesatesatesatesatesa
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Proposar a l’Alcaldia la conces-
sió de les següents llicències d’obres:

Al Sr. Ramon Abelló i Roig, per nete-
jar local i fer tancament de portes, a
l´edifici situat a la carretera
d´Agramunt, 9, d’Artesa de Segre.
Al Sr. Ruben Llobet i Reig, per substi-
tució d’enrajolat i repintar parets inte-
riors, a l’edifici situat al C/Ctra. de
Ponts, 8, d’Artesa de Segre.
A la Sra. Eulàlia Serralta i Codern, per
arranjament d’una escala a l´edifici situ-
at al C/del Forn, 10, d´Artesa de Segre.
A la Sra. Carme Tarragona i Gaset, per
arranjament d’escala i neteja de celler,
a l’edifici situat al C/Balaguer,5,
d’Artesa de Segre.
Al Sr. Benito Novau i Gual, per recons-
trucció de la coberta de l’edifici
d´habitatges situat al C/Calvari, 17
d’Artesa de Segre.

Proposar a l’Alcaldia donar-se
per assabentada de la següent obertura
d’establiment:

Legalització d’un magatzem existent,
destinat a la venda de pinsos, medica-
ments per bestiar, plaquicides, adobs,
llavors, material ramader i línia llar, ti-
tularitat de la Sra. Dolors Artigues i
Piqué, a l´edifici situat al C/Ctra.
D’Agramunt. 54, d´Artesa de Segre.

Informes d’Alcaldia:

La senyora Genoveva Clua Ca-
ses ha comunicat a l´Ajuntament
d´Artesa, que ha presentat un recurs
contra l´anunci de l´Ajuntament de Fo-
radada d’establir una planta de tracta-
ment de purins al seu terme municipal.
Atès que la ubicació d´aquesta
instal.lació és llindant al terme munici-
pal d´Artesa de Segre, demana a

l´Ajuntament que faci el mateix.
El Departament d´Agricultura,

Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya, propietària de la finca on es
roba la sitja de gra d´Artesa de Segre,
ha fet cessió d´ús a favor de l’Ajunta-
ment d´Artesa de Segre dels terrenys i
instal.lacions.

El Bisbat d´Urgell ha enviat una
còpia de la Memòria Valorada que els
seus serveis tècnics han redactat per
l´arranjament de l´església de Sant
Romà de Comiols, juntament amb la

còpia de la comunicació de l’obtenció
d´una subvenció de 750.000 pts de l’IEI
per a la realització de l´obra.

La senyora Teresa Font Boixadera,
que va perdre la seva casa en un incendi a
Tudela de Segre, ha ingressat a la Llar Re-
sidència d´Artesa de Segre.

En la darrera visita l’alcalde
d´Artesa de Segre al Conseller d´Agri-
cultura de la Generalitat, aquest darrer
va comunicar que la carretra de Clúa
s’iniciarà la propera primavera i estarà
acabada el mes d´octubre.

La direcció General d’Adminis-
tració Local de la Generalitat, ha con-
cedit a la Sra. M. Carme Alés i Novell
secretària d’Administració Local, pròr-
roga de la comissió de serveis que té a
la plaça de secretària intervenció de
l’Ajuntament d´Artesa de Segre.

En la visita efectuada a la direc-
tora de l’Agència Catalana de l’Aigua,
al tractar de l´obra dels Col.lectors de
l´estació depuradora d´aigües residuals,
la directora s´ha compromès a que
aquests es perllonguin uns 500 m més
fins a la zona del polígon.

El Museu de la Noguera ha in-
augurat l’exposició “La Noguera Anti-
ga”, on s´exposen diverses peces pro-
vinents del Museu del Montsec d´Arte-
sa de Segre.

La setmana del 16 al 23 de ge-
ner de 2001 es cel.lebrarà a la Bibliote-
ca Joan Maluquer i Viladot d´Artesa de
Segre la setmana del Llibre Infantil i
Juvenil a les Terres de Ponent, activitat
organitzada pel Consell Català del Lli-
bre per a Infants i Joves i la Central de
Biblioteques de Lleida.

S’ha adjudicat a HPC Ibérica,
perl preu de 1.999.762 pts l’obra del
parc Infantil de les Escoles Velles.
El despatx dels Serveis Tècnics Muni-
cipals, serà emprat per REACSA, em-
presa redactora del projecte de concen-
tració parcel.lària de les terres a regar
amb l´aigua del Canal Segarra Garri-
gues, per citar els propietaris afectats
pel projecte.

Reunió el dimecres 29/11/00
amb els veïns del C/de l’Horta, per par-
lar de la urbanització del carrer de sota
de la secla.

Aprovació de despeses per un
import de 15.609.225 pts.

Aprovació de despeses del Pa-
tronat de l´Emissora Municipal de Rà-
dio per un import de 624.117 pts.

Aprovació de les actes de les
sessions ordinàries de 30 d’octubre, 6 i
20 de novembre.

M. Neus Bròvia i Pijuan

L’endemà del dia de Reis, l’Ajuntament habilitarà un servei de recollida de
cartons i papers per evitar les acumulacions que es produeixen durant aques-
tes dates.
Cal que deixeu els deixeu empaquetats i ben amuntegats al costat dels con-
tenidors blaus de recollida selectiva de paper i cartró.
Cal també que durant aquestes dates es tingui una cura especial en l’ús dels
contenidors de recollida selectiva, ja que es genera gran quantitat residus
que poden ésser reaprofitats si són recollits separadament (vidre, paper, ...)
Ajuntament d´Artesa de Segre, a 9 de desembre de 2000.

L’Ajuntament d’Artesa de Segre oferirà, prèvia
trucada al telèfon 973-400013, un servei de re-
collida a domicili d’avets i arbres de Nadal per
replantar-los al Castellot.
Aprofita l’avinentesa per demanar que no es llen-
cin als contenidors i es faci ús d´aquest servei,
ajudant així a la conservació de l’entorn natural.
Ajuntament d’Artesa de Segre, 9 de Desembre
de 2000.

InfInfInfInfInfororororormació Municipal d’Armació Municipal d’Armació Municipal d’Armació Municipal d’Armació Municipal d’Artesatesatesatesatesa
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inalment s’ha produït en el si del
Consell Comarcal de la Nogue-

ra, allò que mai ni en cap cas, havia
d’haver succeït. Un trencament en-
tre els dos partits de la coalició de
CiU, de manera que amb el pretext
d’un govern d’unitat s’ha conformat
un canvi en l’equip de govern. Qui
estava a l’oposició s’ha convertit en
govern, i qui estava al govern està a
l’oposició, malgrat i en contra de
l’aplicació de la normativa electoral,
i tot això com a conseqüència de l’ac-
titud de dos consellers.
    Cal dir, abans de tot, que les decisi-
ons que han pres en tot moment els dos
consellers presentats per Unió – Presi-
dent i vice-president a hores d’ara-, han
estat sempre pel seu compte, sense ni
tan sols el coneixement previ del par-
tit. Així el decret de destitució dels con-
sellers de CDC de la Comissió de Go-
vern, els hem conegut un cop estava ja
signat. Per tant, responsabilitat total i
absoluta d’ambdós consellers, que han
amagat al seu propi partit les decisions
que volien prendre fins l’extrem de ne-
gar-se a reconèixer que estaven pactant
amb els altres grups un govern alternatiu.
    Diuen que això no és transfuguisme,
perquè no han canviat de partit. Ha es-
tat precisament aquest el que els ha ini-
ciat un expedient d’expulsió per la seva
actuació. En el concepte de passar-se
d’un costat a l’altre, què han fet sinó?
Doncs s’han passat del seu grup comar-
cal de CiU, pel qual havien entrat a for-
mar part del Consell, a constituir-se jun-
tament amb els altres com alternativa
de govern. Això sí, sense deixar els
càrrecs per tal de mantenir-los, que els
van proporcionar els vots dels conse-
llers de CDC, mentre que els actuals
companys de pacte, es varen abstenir.

Els vots per accedir a la Presidència els
van donar uns i ara continua en el càr-
rec amb el suport dels qui no ho varen
votar. Un veritable joc d’enginyeria
política.
    També diuen que el seu partit no els
pot demanar moralment la seva dimis-
sió. El que no es pot fer és negar-se al
fet que faci el que cregui més conveni-
ent en tot moment. Tant en el moment
que els va donar el càrrec, com quan
els demana que el deixin. Perquè, com
el designen –no s’elegeixen, ull!- els
conseller comarcals? D’acord amb l’ar-
ticle 21.1 de la Llei d’Organització
Comarcal de Catalunya, els represen-
tants legals dels partits designen les
persones que han de proclamar-se
membres entre els regidors dels muni-
cipis de la comarca. Si el partit els de-
signa, també els hauria d’exigir la seva
renúncia, cosa que ja han signat
prèviament a l’elecció tots els candi-
dats, encara que després no es compleixi.
    En conseqüència, ningú més que no
sigui Convergència i Unió, els dóna
autoritat moral per fer el contrari, per-
què no els ha elegit la gent de la co-
marca, ja que són eleccions de segon
ordre i només els han elegit per a l’ajun-
tament del seu municipi. Ha estat Unió
i la coalició de CiU qui els va donar la
confiança per exercir el càrrec de con-
sellers comarcals. Per tant, els dos par-
tits els van designar
consellers i els con-
sellers de CiU varen
elegir el President.
Ningú més. Quin ús
n’han fet? Senzilla-
ment utilitzar-ho de
manera només per-
sonal.
    Les coses han

anat així i caldria no confondre més la
gent de la comarca. No volen dimitir
per les raons que siguin, que ells sa-
bran i els altres podem sospitar, com
pot ser les assignacions corresponents,
però que no s’excusin més en el fet que
és lo millor pel partit o lo més conveni-
ent per la comarca. M’ho podria arri-
bar a creure si renunciessin a les retri-
bucions, tal i com jo mateix vaig fer. El
cert és que varen fer falta tres trobades
amb la màxima autoritat del partit, com
han recollit els mitjans de comunica-
ció, per tal de signar un escrit al partit
amb la renúncia i sense cap condició.
Voler condicionar-ho ara, només repre-
senta excuses per no deixar el càrrec.
    Sembla que s’ha arribat al final de
tot el procés, o només al final d’un ca-
pítol o acte. El temps donarà o traurà
raó, però no estan legitimats per ningú
més que per Convergència i Unió i tot
l’altre és una burla a la confiança que
se’ls va fer en un moment donat. Serà
molt difícil conjuminar els interessos
tan diferents i antagònics dels diferents
grups que formen part del nou equip
de govern.

Jaume Cardona i Vila
Expresident del Consell Comarcal

 de la Noguera

Un mal exemple
F
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Encreuat per Jordi Alins Rodamilans

Horitzontals
1. Plural, tros de tela que es porta penjada al coll per motius
religiosos. Sostenidor de la carn.- 2. Conjunt de normes. Home
que es pinta quan va a la guerra.- 3. Teixit de lli i de cotó.
Consonant vibrant. Romandran en un lloc molt temps.- 4. So-
miatruites. Part de l’extremitat superior. Cinc-cents.- 5. Forma
prefixada procedent del grec que significa odiar. Animal que
posa el fetge per elaborar el foie gras. L’inventor del vi. Arbre
que té nom de lletra grega.- 6. Serveix per fer preguntes relaci-
onades amb el lloc. Blat de moro. Habitant d’un país nòrdic.-
7. La part visible més bonica del cos de Cleopatra. Lletra grega
o tela llarga com les tallarines. Braç artificial del policia.- 8.
Vocal prima. El braç d’un ocell. Instruments usats per lluitar.
Al revés, pronom “xinès”.- 9. Deixar anar afluixant. Argó. El
suc de les olives, en el bon sentit de l’expressió.- 10. Al revés,
preposició llatina. Al revés, actua. Plural, insult que mai no
diria un ecologista. 11. Al revés, beguda puntual. Cinc. Jugada
d’escacs. Dit del matrimoni vàlid.-.- 12. Ciència que estudia el
comportament de l’home en grup. Element de l’espiga.

Verticals
1. Persones posseïdes pel dimoni.- 2. El silenciador de la trompeta. Derivat de la llet que es pot acompanyar amb mel.- 3. Plural,
conjunt de fills d’un animal. Grau òptim d’humitat de la terra. Cent.- 4. Al revés, les quatre primeres lletres de l’almanac.
Consonant amb dos arquets. Una de les fulles de la porta de la boca.- 5. Aliment que es demana al parenostre. Al revés, instrument
musical representatiu de la dansa nacional. Lletra rodona.- 6. Petita vesícula o sac petit. Vocal oberta. Article.- 7. Pronom de
tercera persona. Moure’s fent salts. Negació rodona.- 8. Arbre nadalenc. Al revés, facultat de raonar. Al revés i singular, en tenen
les espigues i les cares dels joves.- 9. Que passa ras. Interjecció.-10. La vocal del puntet. Consonant amb teulada. Lletra rodona.
En alguns jocs de cartes, la sota d’oros.- 11. Individus que comparteixen una part del cos. Mil.- 12. Al revés, aparell usat per
assecar figues. Població de la Cerdanya. Al revés, element de l’escala.- 13. Tipus de composició poètica. Estar en perill.- 14.
Activista o afiliat a un sindicat.

Jeroglífic per  www.enigmacard.com
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Problema
d’escacs

   Hi ha algun sospitós?

Solucions
Encreuat
HORITZONTALS: 1.- Escapularis. Os. 2.- Normativa. Indi. 3.- Dril. R. Estaran. 4.- Idealista. Ma. D 5.- Mis. Oca. Noe.
Pi. 6.- On. Millot. Suec. 7.- Nas. Beta. Porra. 8.- I. Ala. Armes. Il 9.- Amollar. Ar. Oil. 10.- Da. Af. Animals. 11.- Et. V.
Enroc. Rat. 12.- Sociologia. Gra.A partir de les horitzontals, trobareu les verticals.
Jeroglífic
El majordom és el primer (el major DOM és el primer)
Problema d’escacs
1- Th5, Txh5 ( si Tc1; 2- Ta6+, Tc6; 3-Taa5, Re6; 4-Th6+, Rf7; 5-Ta7+, Rg8; 6-Txc6, Rf8; 7-Te6, Rg8; 8-Te8++); 2-
Ta6+, Re5; 3-Ta5+, Rf4; 4-Txh5
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Postal de Nadal. Anys 70

ingú no recorda quin any era. Va
ser a principis dels anys 70, quan

en plenes Festes Nadalenques, i al
sortir de Missa del Gall, va començar
a nevar suaument. Va fer un efecte
immediat en la gent. Semblava com
si la neu volgués afegir-se a la màgia
del Nadal i vingués a felicitar les
festes als artesencs.
    L’endemà al matí, tot es veia pintat
de blanc. Ben poca gent circulava pels
carrers. Aquella nit i matinada havia
glaçat i a la font de la plaça de l’Ajun-
tament, la gelada hi havia fet cane-
lobres, la neu i el gel li havien donat
una nova forma.
    Al retratar la font i l’arbret solitari -
en aquells anys a la plaça no hi havia
massa vegetació-, per atzar es va cap-

tar un jeep a la caserna de la Guàrdia
Civil.
    La caserna, avui abandonada, va tenir
uns anys de molta activitat. Als anys
50 i 60, tenia capità, brigada, sergent i
diversa tropa. Després es quedaria un
sergent i poca tropa, fins a la seva
desaparició total d’avui dia.
    Aquell Nadal, les postals nevades es
podien retratar pels carrers i places
d’Artesa. Una de les curiositats de la
neu és que pels xòfers de la carretera
és una molèstia molt gran, mentre que
pels infants és un motiu de diversió i
per la terra és un assaonament im-
portant, preludi d’una bona collita.

Text i fotos:Bartomeu Jové i Serra
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