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La Palanca fa 20 anys
Aquest mes tenim una portada ben
original. El motiu és especial: fem
vint anys. Ha estat pintada per l’artista Joan Hernández Pijuan per a
commemorar l’aniversari.
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Preu: 300 PTA - 1,8

L’Ag
enda
’Agenda

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.

Vegeu el PROGRAMA D’ACTES de les festes de
Nadal a la pàgina 33.
20 gener:
Sant Sebastià

MES DE NOVEMBRE

CONCERT DE JAZZ

Municipi d’Artesa de Segre

Dia: Diumenge 23 de desembre
Hora: 19 hores
Lloc: Dàlia Blanca

Naixements:
dia 9:
Arnau Fité i Cluet
dia 24:
Roger Tarragona i Camí

Organitza: Aula Municipal de Música

Defuncions:
dia 6:
Manuel Miranda i Rocaspana (88 anys)
natural d’Artesa de Segre
dia 19:
Josep Bernaus i Marqués (80 anys)
natural d’Anya

CONCERT DE NADAL
Dia: Dimarts 25 de desembre
Hora: 19 hores
Lloc: Església Parroquial

Municipi de Vilanova de Meià

Organitza: Orfeó Artesenc i Aula Municipal de Música

Defuncions:
dia 23:
Rosa Eroles i Sala (93 anys)
natural d’Artesa de Segre

Meteor
olo
gia
Meteorolo
ologia
NOVEMBRE
Temperatura màxima:
Temperatura mínima:
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:

20,5° (dia 1)
-3,2° (dia 22)
3
22,2 mm (dia 17)
42,4 mm

Municipi de Foradada
Dades facilitades per l’Ajuntament de Foradada.
Dies amb precipitacions:
2
Precipitació màxima:
20 mm (dia 16)
Total precipitacions
36 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Dades facilitades per l’Ajuntament de Vilanova de Meià (estació
del Camp de Futbol).
Temperatura mitjana del mes:
6,5°

Informació de Foradada pendent del mes d’octubre:
Dies amb precipitacions:
3
Precipitació màxima:
16 mm (dia 18)
Total precipitacions
27 mm
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Municipi d’Artesa de Segre
Dades facilitades per l’Ajuntament d’Artesa de Segre
(observatori de la Pça. de l’Ajuntament).
Temperatura mitjana del mes:
6,1°
Temperatura màxima:
19° (dies 1 i 4)
Temperatura mínima:
-2° (dies 11, 28 i 29)
Amplitud tèrmica màxima:
19° (dia 4: màx. 10° i mín. 0°)
Amplitud tèrmica mínima:
3° (dies 23 i 27)
Dies amb precipitacions:
3
Precipitació màxima:
23 mm (dia 16)
Total precipitacions:
49 mm

Dipòsit Legal: L - 283 - 1981
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-Premi Tasis-Torrent al millor reportage publicat a la
Premsa Comarcal Catalana 1997.
-Premi al Foment de la Cultura. Noguerenc de l’any
1998.
NOTA: La Palanca 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,
el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament
d’Artesa de Segre.

Membre de

La utopia de fer La Palanca
Han passat 20 anys. Després d’aquest període, ni massa curt ni massa llarg, una colla de companys seguim creient en la utopia, treballant per ella cada mes; la mateixa utopia que fa 20 anys van iniciar
uns altres companys. Un grup de gent que va creure que era possible
una revista mensual per Artesa, que valia la pena intentar-ho, que
Artesa la mereixia. La idea era engrescadora i, fent créixer la revista,
vam anar creixent tots nosaltres.
Imaginar és la facultat de crear imatges mentals. Es diu que, en
premsa escrita, una imatge val més que mil paraules. Nosaltres hem
creat imatges i hem imaginat idees i paraules, que cada mes han nodrit els escrits de la revista. Hem intentat donar testimoni d’allò que
passava a Artesa, hem intentat crear opinió, recuperar el nostre passat per tal que no caigués en l’oblit, ajudar amb el nostre granet de
sorra en els projectes de futur, recolzar iniciatives...
Els mass-media, diaris, televisió, ràdio i revistes, ocupen un espai
important en la capacitat de receptivitat de la gent. I ara sembla que
estem començant amb internet, mitjà que està cridat a ser el rei, el
que aglutini tots els altres, i al que se li preveu un futur d’abast inimaginable. Està creixent un sensibilitat per saber el que passa, per
comunicar-se amb lo més proper i lo més llunyà d’aquest ample món,
en cosa de minuts.
Com hem dit alguna altra vegada, reivindiquem la nostra voluntat
de servir al nostre poble i comarca, no perquè sigui millor ni pitjor
que un altre, ni més o menys important. Tan sols per la senzilla raó
que és el nostre, amb la nostra gent, amb el nostre paisatge i entorn
immediat.
Les diferents generacions de gent que hem passat per La Palanca
ens hem sentit periodistes, una de les feines més belles del món. I no
per haver estudiat a l’Escola de Periodisme i tenir un títol, no hem
tingut aquesta sort. Tampoc hem volgut fer intrusisme amb els professionals. Nosaltres ens hem sentit periodistes aficionats, només pel
fet d’escriure periòdicament en premsa.
Una altra qüestió és si hem aconseguit o no assolir l’objectivitat
essencial, bàsica en tothom que escriu per als altres. O si de vegades
ens deixem portar pels rampells del cor. I també hem lluitat per mantenir el codi deontològic, ètic, imprescindible en el tractament de la
notícia, de l’opinió.
No volem acabar sense comentar que la idea de La Palanca d’ara
fa vint anys, torna a estar de moda. Volia ser un homenatge als ponts
antics, que creaven vincles, lligams entre gent de vegades antagònica. Ara, al darrera de tots els bitllets d’euros hi haurà un pont, perquè
diuen que els ponts uneixen, apropen a la gent.
Bon Nadal, feliços euros i lo millor per a tots durant l’any 2002.

Col·laboradors/es del mes: Jaume Regué, Carme Barril, Ferran
Sánchez, Club de Lectures, Joan Cal, Francesc Guillaumet, Pere Serra,
Sícoris, M. Neus Bròvia, Janette Solsona, Noemí Farré, Rafa i Richard
Córdoba i Jaume Gaset.
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Joan Hernández Pijuan, el pintor de Folquer
celebrar el vintè aniversari,
P erLaaPalanca
va demanar a Joan
Hernández Pijuan si podia realitzar
un pintura commemorativa.
Hernández Pijuan reunia dos
requisits essencials per a elaborar la
portada d’aquest mes: és un dels
pintors catalans més internacionals
i està vinculat amb la nostra terra,
ja que des de fa anys, passa
temporades a la Casa Gran de
Folquer. Joan Hernández Pijuan va
néixer a Barcelona el 1931. El seu
pare era aragonès i la seva mare, de
la Segarra. Està casat amb Elvira
Maluquer i Sostres i té tres fills i una
filla.

LP: Quins lligams té vostè amb el
municipi d’Artesa?

JHP: A més dels lligams familiars i de més en lo formal ja que en el fons,
passar llargues temporades a la nostra penso, és un anar tirant del teu propi
casa de Folquer, el caminar pels seus fil, en una feina de definició, depuració
camins, aquells esmorzars de Cal Petit, i síntesi.
ara traspassats a altres
indrets, l’amistat amb molts
«El meu estil pictòric podria ser quelcom
dels seus habitants i
com una forma d’expressar un sentiment
l’aportació que aquestes
produït per aquestes moltes estones de caterres de la Noguera han fet
minar i contemplar l’espai del paisatge»
a la meva obra.
LP: Què és per a vostè la pintura?
JHP: El que ha donat sentit a la meva vida.
LP: Com es va introduir en aquest
món?
JHP: No ho sé massa, però diria que
tota expressió artística és filla d’una
necessitat.
LP: Com definiria el seu estil pictòric
actual?
JHP: Bé, és molt difícil definir el que
un està fent, però possiblement podria
ser quelcom com una forma
d’expressar un sentiment produït per
aquestes moltes estones de caminar i
contemplar l’espai del paisatge.
LP: A grans trets, quines són les
diferents fases creatives per les quals
ha passat?
JHP: Jo diria que una vegada trobada
la teva manera de mirar, hi poden haver
diferents fases que són, normalment,
6
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La Palanca: En primer lloc, voldríem
agrair-li l’elaboració de la portada
commemorativa de 20è aniversari de
La Palanca. Ens podria explicar el
significat que vostè dóna a aquest
cartell?
Joan Hernández Pijuan: Us diria que
més que un cartell, el dibuix està pensat
com a portada per la vostra revista i vol
ser com una memòria d’estones
passades, ja fa molts anys, a la vora del
Segre entre les albes de la Palanca.

LP: Quines característiques
destacaria dels colors i les formes dels
paisatges de casa nostra? Com
influeixen en el seu art?
JHP: Com li deia: el paisatge de la
Noguera i la Segarra i alguns altres, són
quasi sempre paral·lels amb la duresa i
sobrietat del paisatge de les terres de
ponent, com els que han senyalat la
meva obra. Són paisatges de conreus
sobris, radicals i que han estat tocats
per la mà de l’home.
LP: Vostè ha estat catedràtic de
Belles Arts a la Universitat de
Barcelona durant molts anys. Què ha
ensenyat als seus alumnes? Quins
consells pot donar als pintors
novells?
JHP: He intentat donar coneixement i
sentit al que és la pràctica artística,
pràctica que per la seva pròpia idoneïtat
no es pot ensenyar però sí aprendre.
Diria que el meu intent ha estat el de
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LP: L’any passat va ingressar a
l’Academia de Bellas Artes de San
Fernando, la màxima institució del
seu àmbit a l’Estat espanyol. Quina
tasca hi desenvolupa? Com és la seva
relació amb els altres artistes que la
integren?
JHP: Formo part de les seccions de
gravat i pintura on es posen sobre la
taula temes diversos. En la de gravat hi
ha el sí de la cura de la “Calcografía
Nacional” on a més de les planxes de
Goya, s’hi conserven planxes i edicions
d’altres artistes, així com també es fan
noves edicions i molt recentment s’hi
han incorporat tècniques molt
modernes, tant de realització amb
ordinador com d’impressió. La relació
amb els altres acadèmics és normalment
bona i respectuosa.
LP: Vostè ha exposat a molts països:
Estats Units, Suïssa, Japó, Alemanya,
França, Mèxic, etc. Quina acollida hi
ha tingut?
JHP: Quan la teva obra és exposada
en altres països és perquè d’entrada hi
ha algun interès, però és realment
gratificant veure com el que tu fas, per
exemple, en un lloc tan retirat, solitari
i silenciós com Folquer, és mirat i en
molts casos passa a formar part de
museus i col·leccions de llocs com
Nova York, Osaka, Viena, Madrid o
Colònia.
LP: Com va la seva última exposició

a la galeria Prats de
Barcelona?
JHP: Jo diria que va bé,
doncs per a mi, és, en primer lloc, a part de lo comercial, un moment
d’aturar-te, de reflexió.
LP: Vostè ha obtingut
molts premis al llarg de
la seva carrera artística.
Quins destacaria? Què
Imatge de la seva exposició a la Galeria Prats de Barcelona
han suposat per a vostè?
JHP: Home! Diria que no tants, ja que d’oblidar per a què quedin solament les
des de sempre he estat mandrós a l’ho- que anomenaríem “Art”.
ra de presentar-me a concurs, i no diguem en els darrers anys...! Penso que LP: El gran públic no entén l’art?
el “Premio Nacional de Bellas Artes” Què diria a aquells que desprecien
és el que més em va emocionar.
l’art abstracte i que pensen que un
bon pintor només és aquell que pinLP: Podria dir-nos, més o menys, ta grans paisatges i retrats de persones?
quantes obres ha pintat al llarg de la JHP: L’art és un fet cultural, de
seva carrera? Quin és el preu més alt pensament, i com a tal sempre ha estat
que s’ha pagat per una de les seves i penso que sempre serà minoritari... I
pintures? Quina obra considera que com més de recerca és o com més
és la millor de les seves creacions?
s’atansi al que entenem per art, més
JHP: Es fa difícil de contestar. No sé minoritari. El gran públic no vol,
quantes obres he pintat, però bastantes. normalment, prendre les molèsties de
No hi ha preus ni alts ni baixos, els pensar ni de mirar. A més, la sensibilitat
preus en el món de l’art van, per veure art o per fer art, és quelcom
normalment, relacionats amb qüestions que està més a la vora de com un mateix
de qualitats i demandes. I ni de lluny és, de les sensibilitats, que no pas
us sabria dir quina podria ser la meva quelcom que et vingui donat pels llibres.
millor obra.
LP: Quins són els seus pintors
LP: Les muses, la inspiració o el nom preferits de tots els temps?
que s’hi vulgui donar, influeixen de JHP: La llista seria llarga i, a més,
debò en la creativitat de l’artista?
penso que una mirada sobre la Història
JHP: No crec massa en inspiracions ni de l’Art ens dóna lectures molt clares
en muses, però sí que hi ha dies en què de diferents moments de la Història, no
les coses se’t posen millor. Heu de pen- tan sols de la de l’Art, sinó de la Història
sar que nosaltres, en general.
com el poeta,
treballem en la LP: Un home del món de la cultura
soledat de l’estudi com vostè, que hi troba a faltar al
i totes, totes les municipi d’Artesa en aquest àmbit,
decisions són teves dins les possibilitats que se li pot exigir?
i és evident que hi JHP: Normalment, jo no demano res a
ha dies que estàs ningú i menys a un lloc que m’acull
més clar que altres temporalment, doncs crec que tothom
en els quals no et fa el que vol fer. Però ja que m’ho precreus res. Aquesta gunta, penso que un municipi com el
és una feina en què d’Artesa, no pot estar tan orfe
les qüestions del d’activitats culturals com està.
que anomenem
ofici, han de ser-hi,
Ramon Giribet i Miquel Regué
però que s’han
Fotos: Jaume Regué
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“donar sentit” per mitjà de la pràctica i
no pas tant el de crear artistes. Artistes,
si ho han de ser, ja ho seran...

Noticiari
Museu a Sant Miquel de Cubells

Jornades de cuina de Nadal

Segons va anunciar l’alcalde de Cubells Sr. Josep Roig, es preveu
iniciar en breu les obres d’arranjament de l’església de Sant Miquel, la qual es pretén habilitar com a futur museu de la localitat.
En aquest, hi tindrien cabuda còpies de les peces i escultures més
importants del municipi que actualment romanen a museus i col·leccions privades. També hi tindria cabuda un àudio-visual que
donaria a conèixer Cubells a tots els possibles visitants. Per altra
banda, l’alcalde Roig va comentar l’inici la propera primavera, de les
obres que han de crear dins el marc de l’església del Castell, un local
polivalent en el qual s’ubicaria una sala de conferències i exposicions.

Cada dilluns, durant els mesos de novembre i
desembre, han tingut lloc unes jornades sobre
cuina de Nadal a la Sala de les Artesenques Actives, a les Escoles Velles. L’activitat ha comptat
amb una nombrosa participació de dones, que

Xerrades sobre l’euro
Durant el desembre s’han realitzat a Artesa dues xerrades sobre
l’euro, organitzades per les Artesenques Actives i l’Associació de
Comerç i Serveis d’Artesa (junt amb “la Caixa”), respectivament.
En les conferències es van mostrar les noves monedes i els nous
billets i es van explicar els seus sistemes de seguretat. Es va parlar
de l’arrodoniment i es va recordar que els xecs bancaris emesos a
partir de l’1 de gener hauran de ser redactats amb valors d’euro,
especificant clarament el valor fins els cèntims per a evitar confusions, i també que a partir del 2002 no es podran utilitzar segells
amb el valor en pessetes. D’altra banda, els establiments de l’Associació de Comerç i Serveis d’Artesa reparteixen als seus clients
números a combinar amb els dos primers del sorteig del Nen. El
guanyador del primer premi rebrà un val de 100.000 ptes. (600
euros) i el del segon un de 50.000 ptes. (300 euros) que hauran de
gastar a qualsevol dels establiments de l’associació.

Reformes al convent de Salgar
Durant les últimes setmanes d’aquest any, s’ha estat restaurant la
façana del convent de Salgar i s’ha començat a substituir la deteriorada teulada. Es tracta d’una primera fase de restauració de l’edifici del conjunt històric de Salgar, on ja s’havien fet fer millores a
l’església fa poc temps. Aquesta darrera actuació té un cost d’uns
quatre milions de pessetes, que han estat finançats mitjançant les
aportacions dels feligresos i del Bisbat d’Urgell, a més d’una subvenció de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. En propers números us
n’informarem més detalladament.

Centre de treball per a disminuïts a Cubells
L’Ajuntament de Cubells ha presentat un projecte al Departament
de Benestar Social per a la creació d’un centre de treball per a
discapacitats. Segons l’alcalde, Sr. Josep Roig, estan disposats a
cedir l’antiga casa consistorial per a construir-hi una dotzena de
pisos tutelats i un taller que es dedicaria a l’envasat de plantes
medicinals, que es podrien conreuar a la mateixa població. (La
Mañana i Segre, 24/11/01).

Concentració parcel·lària a Foradada
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Segons el DOGC del passat 20 de novembre, ha estat declarada
d’utilitat pública i d’urgent execució la concentració parcel·lària
corresponent a la zona regable (pel futur canal Segarra-Garrigues)
del terme municipal de Foradada. L’alcalde, Sr. Josep M. Guàrdia, ha
explicat que tots els pagesos afectats ja han presentat les seves sol·licituds
de concentració al DARP. (La Mañana, 1/12/01).

s’han manifestat molt satisfetes, i ha anat a càrrec de l’Escola d’Hosteleria de Lleida. La Cooperativa d’Artesa n’ha estat l’entitat organitzadora, que ha comptat amb la col·laboració de les
Artesenques Actives.

Altre cop la PPC
Pocs dies després que sortís l’anterior número
de La Palanca, on deixàvem constància del final
de les restriccions de la UE pel que fa al moviment de porcs, la notícia ha tornat ha convulsionar
el sector ramader. En aquesta ocasió, però, el nou
focus s’ha detectat a la comarca d’Osona i, per
tant, ens queda una mica lluny. No obstant, totes
les explotacions porcines catalanes han quedat
afectades per la prohibició de la Comissió Europea, des del 5 de desembre, d’exportar porcí viu,
esperma, òvuls i embrions des de Catalunya. Entre algunes comarques lleidatanes (sobretot el
Segrià, l’Urgell i les Garrigues), també ha crescut el temor de cara a un possible contagi ja que
alguns garrins que s’hi engreixen procedeixen
d’Osona. Mentre el conseller Grau es lamenta de
la manca de rigor per part d’alguns ramaders poc
escrupulosos en les mesures de bioseguretat, la
Unió de Pagesos reclama mesures més dràstiques.

Artesa col·labora amb la Marató de TV3
El Gimnàs Altis d’Artesa de Segre, com ja va fer
l’any passat, ha volgut col·laborar en la desena
edició de la Marató de TV3, enguany dedicada a
la SIDA, amb un espectacle a base de diferents
coreografies interpretades pels diversos grups del
gimnàs. L’acte va tenir lloc el mateix diumenge
de la Marató (16 de desembre) a local de la Dàlia Blanca, que es va omplir de gom a gom. Es
van recollir un total de 378.000 pessetes. En el
pròxim número de La Palanca tindreu informació més detallada sobre el tema.

Noticiari

La gran nevada
14 de desembre de 2001 serà recordat com el dia de la primera gran nevada a Catalunya el segle
E lXXI.
Les nostres contrades van rebre una forta nevada, després de moltes temporades sense veure
aquesta apreciada pols blanca. L’última nevada en què la neu va quallar a Artesa va ser a principis de
1992. I des de mitjans dels anys 80 que no en vèiem tanta de junta a casa nostra. El gruix va arribar als
20 centímetres i les carreteres del voltant van quedar, pràcticament, intransitables, a més, moltes localitats catalanes van quedar incomunicades i sense llum.

2

3

1

1.El Sagrat Cor
2.Artesa des de l’horta
3.Avda. Maria Anzizu
4. El Joc de la Pilota
5.La carretera
6. El Castellot

5
6
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4

Noticiari

8

9

7

10
Fotos: Bartomeu Jové
Miquel Regué
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7. La Plaça
8. L’Ajuntament
9. Esquiadors al Castellot
10. Artesa des del Castellot

Noticiari

Dia mundial contra la SIDA
els darrers anys, ens hem acosE ntumat
a veure aparèixer, cada 1
de desembre, els presentadors de televisió i altres personatges públics
amb el típic llacet vermell, que vol
demostrar la solidaritat amb les persones que pateixen la SIDA, al mateix temps que col·laborar en les campanyes de conscienciació que es van
duent a terme.
Aquesta greu malaltia és relativament “nova” i no es va començar a detectar fins la segona meitat del segle
XX. El seu ritme accelerat de contagis,
sobretot en el Tercer Món, ha posat en
alerta les autoritats sanitàries, els governs i, per extensió, tota la ciutadania.
Aquest és el catorzè any que se celebra el Dia mundial de la lluita contra la
SIDA, malaltia a la qual TV3 també ha
dedicat enguany la seva Marató. Aquest
fet va donar lloc a la proposta del
voluntariat de Creu Roja d’Artesa de
Segre i Comarca, que va mobilitzar-se el
passat 1 de desembre i va organitzar un
seguit d’actes a la Dàlia Blanca amb
motiu de la celebració d’aquesta diada.
Durant el matí, es van realitzar tallers de sensibilització per la mainada.
Mentre que, per la tarda, els joves i
adults vam tenir ocasió d’escoltar la

El Sr. Salvat, president de Creu Roja d’Artesa, i el Dr. Delàs

xerrada del Dr. Jordi Delàs, doctor en
Medicina, professor de Medicina de la
UAB i llicenciat en Ciències de la Comunicació per la UAB; el qual ens va
parlar de l’evolució de la malaltia, de
la seva situació actual i de les perspectives de futur. En aquest últim aspecte,
va remarcar que la tendència és de controlar els diferents grups de risc i reduirla a una malaltia de transmissió sexual.
A continuació, la companyia Freàtic
Teatre (de Girona) va tractar el tema
amb bon humor en la
representació Practiques esports de risc?

12

la Palanca

Moment de la representació teatral

Durant el dia hi va haver una taula
informativa. També es podia col·laborar
econòmicament, o bé col·locant monedes en un gran llaç que hi havia a terra,
o bé comprant números d’una panera
que el grup de Truc dels escoltes havia
reunit amb la col·laboració de diversos
comerços artesencs i que es va sortejar
al final de l’obra de teatre.
Llàstima que la resposta ciutadana no
va ser molt nombrosa. No obstant, es
van recaptar 42.544 ptes., que es destinaran a la Marató de TV3.
Text i fotos: Ramon Giribet i Boneta

La Pàgina de l’IES Els Planells

Treball de recerca “La Contaminació Acústica”
anat fent dels Treballs de Recerca
d’alumnes del nostre centre, us presentem el Treball de na Marta
Sànchez i Cirera, alumna de 2on de
Batxillerat el curs passat i que duu
com a títol: “Contaminació acústica”. El tutor del treball fou el professor de ciències, Sr. Jordi Valls.
Ací en teniu la introducció del treball
que ens ha facilitat la pròpia alumna:
“Amb aquest treball de recerca pretenc
estudiar la contaminació acústica a
Artesa de Segre, mitjançant un sonòmetre estadístic, i a partir de les gràfiques resultants extreure’n les conseqüents conclusions.
Per a dur a terme l’estudi, he dirigit la
meva recerca basant-me en unes preguntes bàsiques:
- Quines són les zones on existeix un
grau més elevat de contaminació acústica?
- Es duen a terme, d’acord amb la legislació, les mesures adequades per
evitar-la?
- Existeix molta diferència respecte els
focus de contaminació acústica de
Barcelona?
És lògic pensar que a Artesa de Segre
el grau de contaminació acústica no és
molt elevat perquè l’activitat industrial, la circulació de vehicles de motor i
el nombre de locals musicals no és molt
elevat.
A Artesa, tot i ser un poble de pas, no
hi circulen un nombre excessiu de vehicles. L’època en què les carreteres són
més transitades és a l’hivern quan els
esquiadors es dirigeixen cap als
Pirineus i durant la setmana quan hi ha
més trànsit és al llarg del cap de setmana. Les activitats industrials són molt
reduïdes i les que es duen a terme es
realitzen aïllades del poble, com són
“Mobles Ros”, “Papereria Nogués” i
“Cooperativa d’Artesa de Segre”. Hi ha
alguns locals situats en zones cèntriques
del poble, però possiblement no ocasionen cap molèstia al veïnat.
Basant-me en la lògica i en els coneixements sobre aquest tipus de contaminació previs a l’experimentació i en

resposta a les qüestions que he plantejat anteriorment, dedueixo les següents
hipòtesis:
-Les zones que presentaran un grau de
contaminació més elevat seran aquelles
properes a carreteres transitades o a
focus d’activitats obreres. Les zones
que presentaran un grau de contaminació moderat seran les zones situades a
l’interior del poble. I, finalment, les
zones on la contaminació serà menor
són a zones aïllades del poble on no es
duu a terme cap tipus d’activitat obrera, industrial, de trànsit...
- Possiblement, els valors màxims de
contaminació acústica a Artesa de
Segre no s’enregistren i, per tant, no
serà necessari cap tipus de sanció.
- La contaminació acústica a Barcelona
és molt superior a la d’Artesa perquè
l’activitat industrial atreu un nombre
elevat de vehicles pesants, a més a més,
a Barcelona hi habita moltes més persones, per tant hi ha més vehicles amb
motor, més persones que utilitzen el
metro i el tren i això produeix més contaminació acústica. El nombre de locals
és superior als d’Artesa i, a més, la seva
capacitat és més gran per encabir més
gent.
Per realitzar la recerca d’informació
sobre La contaminació acústica m’he
documentat sobre el què significa el so
i el soroll des de diversos punts de vista, els efectes que produeix en la salut
el soroll intens, els màxims i els mínims decibels permesos segons la legislació i la contaminació acústica a
Barcelona, per centrar-me definitivament en la contaminació a Artesa de
Segre i comparar-la amb la de
Barcelona.
Per aconseguir la informació bibliogràfica m’he documentat en les següents
biblioteques:
- Biblioteca Municipal “Joan Maluquer
i Viladot” d’Artesa
de Segre.
- Biblioteca de l’Estat “La Maternitat”
de Lleida.
I també he buscat
informació a través
13
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quest mes, i continuant amb l’ex-

A posició que, de tant en tant, hem

d’Internet per adherir documentació
sobre textos de legislació referents a la
contaminació acústica.
Un cop analitzats tots els aspectes, he
arribat a les següents conclusions:
- En referència a la primera hipòtesi es
pot dir que la contaminació acústica a
Artesa no és molt elevada, si la comparem amb altres zones on el soroll que
es produeix és superior, com per exemple, la ciutat de Barcelona. Els valors
que s’han enregistrat a Artesa oscil·len
entre 30 i 40 dB (valor mitjà), el mínim enregistrat és de 24,7 dB i el màxim 68,8 dB.
- Pel que fa a la segona hipòtesi, les
gràfiques no enregistren nivells de contaminació acústica superiors als adequats.
- Observant la tercera hipòtesi, podem
dir que la diferència més gran entre
Artesa i Barcelona rau en el fet que l’activitat industrial, el nombre de locals,
etc., és superior a la segona ciutat que
al nostre poble. Les dades enregistrades pel SADEX ens donen que a Artesa
no hi ha cap zona que tingui uns nivells nocturns superiors als 55 dBA i,
en canvi, a Barcelona, el 71,9 % de la
superfície mesurada els té superiors.
També a Artesa les dades enregistrades confirmen que els habitants que
viuen en una zona on hi ha la carretera
a prop, no superen els 60 dBA de soroll, però a Barcelona als eixos principals de comunicació s’enregistren uns
nivells sonors diürns superiors als 74
dBA i als carrers menys transitats els
nivells de soroll estan compresos
majoritàriament entre 62 i 68 dBA.

IES Els Planells

In Memoriam

Carta a un amic
Artesa de Segre, desembre de 2001
Hola, Jaume,
Som els teus amics, els Bombers d’Artesa. Fa uns dies que vas decidir
anar-te’n. Ja ens ho deies, però no et volíem creure. Ja saps que a vegades
xerraves molt. Sempre t’ho dèiem i tu ens deies que sí, però que sempre
deies la veritat i a la cara. I així era.
Ara, tots et trobem a faltar. Trobem a faltar les teves esbroncades, el teu
mal humor (a vegades); però, per sobre de tot, trobem a faltar la teva bona
amistat, els teus consells de savi, les teves ganes de gresca, la teva disposició per ajudar sempre qui convingués i estar a punt per a qualsevol servei... Quina seguretat que teníem amb tu! Si es presentava una sortida
urgent... “tranquils, el Llanes”. I per sobre de tot, la teva companyia, la
teva amistat sincera i les ganes de fer-nos viure a tots. Sí, home, sí; també
recordem el conill amb cargols que ens feies de tant en tant. Com ho podem oblidar?
Però, com diuen, un home es valora per les obres que deixa fetes. I tu,
a part de les obres que com a ofici que tenies de paleta has fet –i moltes–
, també són moltes les obres de caire social en què has col·laborat i on
sempre perdurarà el teu record (futbol, caramelles, Germandat de Sant
Sebastià, etc., etc.). Però potser la que et feia sentir més orgullós, i per la
que sens dubte se’t recordarà més, serà la dels Bombers.
Tu te’n recordes bé (sempre et dèiem que tenies una memòria d’elefant). Va ser pels volts de l’any 1982, per la famosa riuada del Segre, que
vam engegar aquest projecte. Sense mitjans, sense massa suport... però
amb una il·lusió de ferro. I els resultats són de gairebé 20 anys de bon funcionament, multitud de serveis fets i moltes
satisfaccions per la feina ben feta i la culminació de dos projectes dels quals te’n senties molt orgullós i que, com se sol dir,
eren com la teva llicenciatura o doctorat amb “cum laude”: la construcció del nou Parc de Bombers, plenament aconseguida, i la creació dels Bombers Juvenils (el nostre relleu generacional que tu has encetat i que marxa per bon camí). JAUME,
estigues orgullós de la feina feta.
En fi, company, com es diu normalment, la vida segueix, malgrat que tu no voldràs tornar (tossut sí que ho ets). Els
Bombers hem de continuar fent les nostres tasques, hem de continuar creixent i hem de seguir el camí que un llunyà dia ens
vam marcar; però sí que et demanem que, des del lloc on siguis, no ens abandonis mai, envia’ns forces i guia’ns sempre en
les nostres sortides.
Company, mai t’oblidarem.
Els teus amics, els Bombers d’Artesa de Segre

Recordant al Llanes
Què difícil és agafar forces per creure’ns que ens has deixat. I encara més complicat és pensar en què dir-te en aquests moments de buidor.
Eres un home que et vas saber guanyar el cor de molts de nosaltres, amic dels
teus amics i disposat a donar-ho tot sense rebre res a canvi.
Així eres tu i així et recordarem. Per sempre.

Em costa imaginar-te absent per sempre
tants records de tu se m’acumulen
que ni deixen espai per la tristesa
i et visc intensament sense tenir-te

15

la Palanca

La família LLANES-MATEU agraeix les mostres de condol rebudes de tots vosaltres, família, amics, companys de
feina i d’aficions i, en general, veïns d’Artesa, que durant aquests durs moments ens heu acompanyat i donat suport.
Gràcies a tots per tot.

Fila 7

Somnis
iniciàrem el repàs per l’incommensurable planter d’actors que es disposaven a rodar sota les meves ordres (no
els necessitava a tots, però el rodatge
havia despertat tant enrenou que s’oferien a dojo). Per seleccionar-los ens
guiaríem per les diferents seccions d’un
diari. Així, dins l’aspecte polític, la secció recauria en mans de Dustin
Hoffman i Robert Redford, els quals ja
van demostrar el seu bon fer a Todos
los hombres del presidente (per cert,
un altra de periodistes). A l’apartat de
successos hi destinaria a Humphrey
Bogart i a Clint Eastwood, els seus respectiu papers a El halcón maltés, Cayo
largo, Tener o no tener, etc. Harry el
sucio, Harry el fuerte, Harry el
ejecutor, Impacto súbito, etc. els avalaven. A l’apartat d’esports hi anirien
Burt Lancaster (havia treballat fins i tot
de trapezista en un circ) i Johnny
Weissmuller (els seus triomfs en campionats mundials de natació avalaren la
seva elecció per a protagonitzar el nostàlgic i didàctic serial de Tarzán), en
detriment dels típics i tòpics, Sylvester
Stallone, Arnold Schwarzennegger,
Chuck Norris i altres bíceps a dojo. La
secció de moda aniria a mans de Nicole
Kidman (quina gran i estupenda actriu, després de separar-se d’aquell
mediocre actor anomenat Tom
Cruise, o és que no heu vist Los
otros i Moulin Rouge?) i Charlize
Theron (d’exnoia Martini a star
de cinema, a Las normas de
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Aquell dia em vaig aixecar disposat a menjar-me el món. El
meu somni s’havia fet realitat, i després d’anys i anys de batallar em trobava a punt d’iniciar el que suposaria la meva primera incursió dins
l’univers de la realització cinematogràfica. Havia aconseguit col·locar
un guió, la redacció del qual suposava una inversió de cinc anys de la
existència terrenal del meu cos físic.
I renoi!, els agradava i estaven disposats a portar-lo al cel·luloide. A
més a més, em donaven màniga llarga per al que volgués i es respectaria
el meu criteri a l’hora de seleccionar
el personal tècnic i els actors i actrius
de la cinta, així com el muntatge i
distribució de la mateixa. O sigui,
increïble. I per sorpresa meva, els
meus quatre directors predilectes
s’oferien per a qualsevol dubte o necessitat que sobrevingués durant el
rodatge, tals eren les expectatives que
despertava el meu projecte. Amb tant
venturosa perspectiva el món cinematogràfic es trobava als meus peus.
En arribar als estudis vaig anar comprovant que tot es trobés en el seu lloc.
En el seu interior s’havia recreat la redacció d’un gran diari, i com podreu
deduir, el film anava envers el món de
la premsa, però això sí, totalment allunyat de la “nyonyeria” de sèries com
Periodistas, un producte per a enfatitzar
el cultiu de cossos danone des d’un
periodisme de top models i superherois
de barriada. Tampoc pretenia fer res del
que s’havia rodat fins aleshores, fugint
del Primera plana del genial Billy
Wilder, del Ciudadano Kane i El
cuarto mandamiento del superb Orson
Welles, de les recreacions de reporters
en països en guerra, com El año que
vivimos peligrosamente, de Peter Weir,
Bajo el fuego, de Rogerd Donaldson o
Los gritos del silencio de Roland Joffé,
i de tots els films que fins aleshores
havien tractat la temàtica del periodisme.
Com el productor havia promès, vaig
trobar Orson Wells, Alfred Hitchcock,
Ingmar Bergman i Luís García
Berlanga, disposats a ajudar-me i junts

«

la casa de la sidra i La maldición del
escorpión de jade) les actrius amb més
glamour de Hollywood. La secció dedicada a la família recauria en mans de
Michelle Pfeiffer, l’actriu amb cara de
nina de porcellana (o no ho sembla a
Lady halcón, o a La edad de la
inocencia?) i de no haver trencat mai
un plat. La secció d’espectacles, seria
la més important, aniria a parar a mans
de Marlene Dietrich, Greta Garbo,
Katherine Hepburn, Marilyn Monroe,
Rita Hayworth i Cary Grant, mites per
excel·lència de l’espectacle cinematogràfic. Dubtava si posar una secció típica i tòpica de consultori
sentimentaloide, però és clar, no podia
ser a l’ús i per solucionar problemes
sentimentals, sexuals, etc. qui millor que Traci
Lords i Ginger
Lynn?, com a
mínim tenen
més rodatge i
experièn-

cia que la
major part
de doctors que
acostumen a poblar
tants irrisoris consultoris.
-Riiing, riiiing, riiiiing,
riiiiing, riiiing...
-Miqueeel!!!, desperta
que et truquen per telèfon –
criden a viva veu.
-Ja va, ja va. No es pot
tenir un moment de tranquil·litat. Qui truca?
-El Miquel Regué. No sé què
vol. Au, té. I a veure si et despertes!
-Digui?
-Miquel, com tenim l’escrit
del Fila 7 per la revista del 20è
Aniversari?
-De moment el tinc al cap.
Sols em falta picar-ho i gravar-

Fila 7

Deixant al marge algun dels somnis
que de tant en tant poblen les meves
nits en braços de Morfeu, ja que de
moment i com diu un dels clàssics “els
somnis somnis són”, encara que es besllumen uns indicis que els poden fer
realitat (pel que fa a la realització, la
resurrecció dels personatges que els
poblen és totalment impossible, encara
que en el món del cinema... tal vegada
no); cal dir que ara fa cinc anys vaig
enrolar-me en un projecte que suposava deixar volar la meva imaginació
plasmant per escrit tot el que per a mi
comportava el fet de veure una pel·lícula i patir d’una cinefília extrema.

Aquest fet em provoca una síndrome
d’abstinència el cap de setmana que no
puc asseure’m en una sala de cinema a
visionar alguna de les darreres estrenes
cinematogràfiques, un “mono” que llavors tan sols arribo a superar injectantme una severa dosi videoaddicta que
em saturi els porus de la pell i m’impossibiliti discernir realitat o fantasia,
induint-me a visionar cinta rera cinta.
El mitjà de comunicació, en el qual
ja havia col·laborat anteriorment, que
em donava tal oportunitat era i és La
Palanca, i ara fa vint anys de la seva
sortida al carrer; tota una fita per a un
mitjà de comunicació comarcal i local,
que es veu flanquejat als quioscos per
la massiva i abusiva presència de multitud de revistes, amb un contingut més
que dubtós, qualitativament parlant.
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ho a l’ordinador.
-Però si tanquem avui!
-No fotis, quin oblit.”

Amb tot, ha sabut mantenir i incrementar un grup de lectors i lectores fidels
que, mes rera mes, acudeixen puntuals
a la cita amb la revista, cosa més que
meritòria.
Tinc constància que els meus escrits
gaudeixen d’un elevat nombre de lectors i seguidors, i que de fet fins i tot
animen a molts d’ells a veure certes
pel·lícules i a descartar-ne unes altres;
tot un mèrit per a un crític aficionat que
a vegades dubta entre plegar i tancar
portes (ja que tot el que comença té un
final), o continuar en un vaixell que no
sé ben bé quin rumb porta.
THE END

Miquel Mota i Pérez

Opinió

A terra la xemeneia!?
ser l’any 1948 quan el Bepeta gran va
V aconstuir
l’ “enxuminia” de la bòbila Mallol.
Anys després, l’empresa va plegar, però la majestuosa xemeneia va seguir al seu lloc, donant la
benvinguda als foranis que arribaven a Artesa
des de les carreteres d’Agramunt i Lleida.
Ara, la volen enderrocar per construir-hi un bloc
de pisos més. La xemeneia no està protegida per cap
decret ni llei, ni tampoc per les normes subsidiàries
que es van aprovar als anys 80. Així doncs, els propietaris dels terrenys tenen les mans lliures per tirarla a terra. De fet, els propietaris i els constructors
tenen tot el dret legal i moral d’enderrocar-la i fer-hi
pisos, ja que els hi va un bon grapat de diners.
Ara bé, l’Ajuntament, com a garant dels drets de
la majoria, podria buscar solucions per a què no s’enderroqués aquesta magnífica construcció, ja que, per
desgràcia, la nostra ciutat no compta amb gaires edificis i monuments significatius. A més, la zona de la
carretera d’Agramunt que va des de l’Hostal Muntanya fins al concessionari Opel, és l’espai més urbanitzat i, aviat, habitat d’Artesa, sense cap zona verda ni plaça.
La gent parlant s’entén, i el que hauria de fer
l’Ajuntament és negociar amb els propietaris la compra de la parcel·la que ocupa la xemeneia i fer-hi
una plaça. I no caldria comprar tot el solar (que segur que val molts milions), sinó que podria ocuparse un tros i deixar que s’edifiqués la resta, fent, si
cal, alguna concessió als constructors per compensar-los. Sembla que l’alcalde Campabadal no està
massa disposat a fer res al respecte, i si ningú es
mou, la xemeneia caurà a terra i aquella zona es convertirà en una filera de blocs de pisos gris i trista.
Miquel Regué i Gili

Concurs per a dotar de lletra l’himne d’Oliola
cat un concurs per a dotar de lletra
l’himne d’Oliola, el qual està obert a
totes aquelles persones que vulguin
col·laborar amb aquesta associació aportant les seves dots poètiques i literàries.
Els punts que s’han de tenir en compte a l’hora de participar-hi són:
1- La data límit de presentació serà el
dia 27 de gener de 2002.
2- El veredicte el donarà un jurat popular.
3- Si la qualitat de les obres així ho
aconsella, es pot declarar desert.
4- Es pot presentar sota pseudònim.

5- L’escrit anirà acompanyat d’un sobre tancat on hi constarà: a l’exterior,
el títol de l’obra i el pseudònim; a l’interior, el nom, el telèfon i l’adreça de
l’autor/a.
6- El premi serà simbòlic i constarà
d’una placa al·lusiva.
7- A aquell/a que ho demani, se li pot
facilitar la música enregistrada.
8- Els drets de la possible comercialització de l’himne són per a l’Associació de Veïnes i Veïns d’Oliola.
9- La lletra constarà de tres estrofes de
quatre versos cada una. Una de les estrofes serà la tornada, que s’anirà repe18

la Palanca

de Veïnes i Veïns
L’Associació
d’Oliola Lo Forat Roig ha convo-

tint en finalitzar cada una de les altres
estrofes. Els versos hauran de tenir les
següents síl·labes:
- 1a estrofa: 7, 6, 7 i 8 síl·labes.
- 2a estrofa: 5, 4, 4 i 2 síl·labes.
- 3a estrofa: 7, 6, 7 i 8 síl·labes.
- 4a estrofa: 5, 4, 4 i 2 síl·labes.
Feu arribar els originals a la presidenta
de l’Associació de Veïnes i Veïns
d’Oliola Lo Forat Roig, Sra. Montserrat
Cucurull, Carretera s/n, 25749 Oliola.

Lo Forat Roig

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Artesa de Segre i el medi ambient
passat 24 de novembre es va orE lganitzar
una jornada dedicada
a l´estudi i avaluació del medi ambient a Artesa de Segre.
Durant tot el matí va tenir lloc una
formació bàsica per tal d´aprendre com
poder inspeccionar quin és l´estat de
salubritat d´un riu. La teoria i, posteriorment, la pràctica van ser dutes a terme per dues tècniques del “Projecte
Rius” de Barcelona i vam comptar amb
la participació de 15 voluntaris/àries de
Creu Roja de la província de Lleida.
Aquest projecte és un mecanisme per
a realitzar un seguiment continuat de
com evoluciona el riu a través de
l´estudi de diferents característiques
d´aquest; com poden ser la presència
de l´aigua, l´olor, la transparència, la
ribera, el nombre de deixalles, la vida
al riu… En resum, analitzem l´estat de
salut que posseeix. Un cop feta la investigació (es recomana que la periodicitat mínima sigui dues vegades a
l´any), s´informa d´aquestes dades als
tècnics del Projecte Rius de Catalunya
per tal que facin un recull i un balanç
de les dades a nivell autonòmic.
Cal dir que a la Creu Roja d´Artesa
de Segre i Comarca comptem amb un
grup de voluntaris que desenvoluparan
aquest projecte al tram del riu Segre que
passa per Artesa. Tot i això, si alguna
persona vol incorporar-se a la inspec-

ció, només cal que es posi en contacte
amb la Creu Roja.
Per la tarda, la Creu Roja d´Artesa
de Segre i Comarca i l´Agrupament
Escolta i Guia Mare de Déu del Pla van
organitzar una activitat de medi ambient oberta a tot el poble. La principal
finalitat perseguida va ser la búsqueda
de l´opinió de la població en tot el que
fa referència al medi ambient en el nostre poble. Seguint aquest propòsit, es
van elaborar dos mapes gegants (un del
poble i l´altre del municipi) en els quals
s´havia d´anar introduint, mitjançant
targetes de diferents colors segons
l´edat, les diverses opinions (positives

i/o negatives) de tots els/les usuaris/àries de l´activitat. Cal dir que van participar prop de 60 persones i 20 voluntaris/àries de les dues entitats.
Un cop finalitzada l´activitat, s´ha
elaborat una memòria avaluativa que
serà lliurada a la Regidoria de Medi
Ambient de l´Ajuntament d´Artesa de
Segre i a les diferents entitats col·laboradores. Si alguna persona està interessada en llegir-la, només cal que es
posi en contacte amb qualsevol de les
dues entitats.
Creu Roja d’Artesa i Comarca
AEiG Mare de Déu del Pla d´Artesa

Assemblea general de l’ADF Sant Mamet
Pub Jack’s d’Artesa de Segre, l’Assemblea General de Socis de
l’Agrupació de Defensa Forestal
Sant Mamet.
En aquesta Assemblea, en la qual hi assistiren uns 35 associats, es donà informacions diverses sobre com ha anat la
campanya estiuenca, la qual, com és
ben lògic, és la que més risc de focs
forestals comporta i que enguany ha
estat força satisfactòria; s’explicà als
socis com el Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya,

del qual depenem, ha estructurat l’apartat de subvencions; s’informà del material que s’ha adquirit durant l’any.
A banda de presentar i aprovar l’Estat
de Comptes anual i d’acceptar l’admissió de tres nous associats amb la qual
cosa ja arribem als 185, es procedí a la
renovació parcial de la Junta Directiva. S’ha decidit augmentar el nombre
de vocals i, per tant, a partir d’ara, la
Junta Directiva està formada pel President, en Josep Bernaus, el Secretari, en
Mingo Roqué , el Tresorer, en Lluís
Soldevila i catorze vocals, que procedeixen dels sis municipis que integren
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passat dia 30 de novembre
E ltingué
lloc al Restaurant del

l’ADF, a saber, Alòs de Balaguer,
Artesa de Segre, Camarasa, Cubells,
Foradada i Vilanova de Meià.
A més, informem que estem a l’atenció del públic tots els dissabtes de 11 a
1 del migdia a la Carretera de
Montsonís, 2 d’Artesa de Segre, on
s’atenen totes les consultes escaients i
es trameten permisos per tallar llenya
per a ús propi, per a vendre i per a fer
una rompuda de terreny forestal.

ADF Sant Mamet

La No
guer
a
Noguer
guera
Fi de la temporada de piragüisme

Subvenció a la música en català

El passat 17 de novembre, a la veïna localitat de Ponts i sota
l’organització del Club Nàutic Mig Segre de Ponts, va tenir
lloc la segona confrontació de la Copa Catalana d’Eslàlom
amb la qual la Federació Catalana de piragüisme donava per
tancada la temporada. El club Cadí de la Seu d’Urgell va ser
el triomfador de la prova.

Per potenciar l’ús de la música en català, dins els locals d’esbarjo de la capital de la Noguera, el Consell ha posat en
marxa una campanya de subvencions de 40.000 ptes. per als
pubs que s’adhereixin a la proposta. Els vuit pubs de
Balaguer, a canvi, hauran de programar música en català en
diferents franjes horàries, durant els dies del cap de setmana.

Albesa reb Marta Ferrusola
Marta Ferrusola va acudir a la localitat d’Albesa, acompanyada del delegat d’esports a Lleida Josep Maria Roy, per a
pronunciar una conferència sota el títol de “Els beneficis de
l’activitat física”. Amb aquesta, va instar els assistens a practicar i gaudir dels avantatges de l’exercici físic. L’acte va
tenir lloc a l’Ajuntament d’Albesa, i va comptar amb la presència de l’alcalde de la localitat, Antoni Balasch, i amb
nombrosos membres de les diferents associacions del poble.

Premis Jove Emprenedor

Balaguer i Tremp, fora del Consorci

El passat 23 de novembre, a la seu del Consell Comarcal de
la Noguera, va tenir lloc l’entrega del Premi Jove Emprenedor, que fou concedit al Centre Òptic Albert Viola de
Balaguer. El guardó té una dotació econòmica de 300.000
ptes. i va encaminat a premiar les millors iniciatives i pojectes
d’autoocupació, empresos per joves menors de 35 anys. També es concedeix un accèssit de 150.000 ptes., que en aquesta
ocasió va recaure per l’estudi fotogràfic de la jove d’Albesa
Mònica Carrera.

A pesar de la petició del PSC, de moment no s’ha acceptat
incloure Balaguer i Tremp dins el Consorci del Montsec, ja
que a hores d’ara aquesta possibilitat està tancada, segons
va manifestar el vicepresident del Consorci i alcalde de Ponts
Estanis Felip. Per altra part, es preveu la creació d’una comissió encarregada d’estudiar l’entrada dins el Consorci d’entitats de tipus cultural, social o mediambiental.

Fira d’Àger
Del 7 al 9 de desembre va celebrar-se a Àger la seva fira
d’artesania. Entre els diferents actes que van tenir lloc, cal
destacar la presentació de la novel·la “Amor lliure, instruccions d’ús i abús” de Carles Hac Mor i Ester Xargay, la “Gran
vetllada poètica del Porcell” i la demostració de la tècnica
per ferrar cavalls. Unes 6.000 persones visitaren la fira, que
va comptar amb un total de 70 expositors.

Rehabilitació de les Franqueses
Una dotació de quatre milions de pessetes aportats per l’Ajuntament de Balaguer i una subvenció del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya a parts iguals, han
estat atorgats a l’Associació Amics de les Franqueses, per a
què es pugui procedir a la rehabilitació i restauració d’aquest
monestir cistercenc. La realització de l’obra es preveu per
l’any 2002.

Pessebre Vivent de Camarasa
Aquest any tindrà lloc la novena edició del Pessebre Vivent
de Camarasa, municipi pioner en la celebració de Pessebres
Vivents a la comarca, ja que posteriorment Térmens i Penelles
s’hi afegirien. Un total de 42 escenes, 24 d’interiors i més de
120 actors, conformaran aquesta nova edició, que any rera
any gaudeix amb més acceptació per part del públic.
Miquel Mota i Pérez
ITINERARI
23:00 h Sortida de Ponts
23:10 h Artesa de Segre
23:15 h Foradada
23:20 h Cubells
23:30 h Montgai
23:35 h La Sentiu de Sió
23:45 h Arribada a Balaguer
TORNADA
04:00 h Sortida de Balaguer
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La Palanca fa 20 anys
n aquest número, sense ganes de

E pecar d’immodestos i sense que
hagi de passar gaire sovint, parlarem
de nosaltres mateixos. Sí, volem parlar de la revista que mes rere mes
(hem fallat en comptades ocasions)
arriba a les vostres mans des de ja fa
vint anys.
Va ser el mes de desembre de 1981
que va sortir el número 0 de La Palanca. Ha plogut bastant
des d’aleshores i la publicació ha arribat a quallar fort en el
sentiment dels ciutadans i ciutadanes no solament d’Artesa i
dels pobles i municipis veïns, sinó també d’aquelles persones que han tingut alguna relació amb la nostra terra i volen
continuar sabent el que hi passa i el que es fa. Aquesta afirmació es fonamenta en el fet que sovint algú ens pregunta
per algun article, o ens comenta alguna cosa que li ha agra-

mera època és el nostre company Bartomeu Jové, al qual
hem entrevistat en aquest número.
Des d’aleshores fins als nostres dies, les coses han canviat força i la mateixa publicació ha evolucionat tant en la
forma com en el contingut. Així, ara fa cinc anys, la revista
va patir una “revolució”, amb la incorporació de gent jove,
que va transformar La Palanca en una revista més moderna,
més amena i amb més varietat de continguts.
No obstant, els objectius que quedaven en aquella primera editorial del número 0, continuen vigents i són assumits
perfectament per tots aquells que hi treballem actualment.
Una palanca és una construcció que permet la comunicació
entre dues riberes d’un riu. Una palanca és un principi físic
gràcies al qual podem augmentar la nostra força. La Palanca
també és el nom d’un indret molt estimat per la nostra gent.
En aquests vint anys, són moltes les persones que han
col·laborat per a què La Palanca fos una realitat. Entre els
més veterans que encara ho fan i els joves que han començat
a col·laborar-hi últimament, es conceben esperances que hi
ha publicació per molts anys. Que així sigui.

dat, o ens critica alguna opinió o –per què no?– alguna errada... Tot això, a més dels que ens fan arribar cartes o fotografies. És més, quan algú té motius de queixa sempre se li
escolta dir allò de “podríem fer una carta a La Palanca”; tot
i que, després, moltes vegades queda en unes simples paraules. En definitva, la gent s’interessa per allò que “surt” a La
Palanca fins al punt que ha passat a formar part de la nostra
vida quotidiana. Fins i tot, quan arriba final de mes, si encara no ha sortit l’últim número, la gent ja comença a interessar-s’hi: “Què encara no ha sortit aquest mes?”, “A mi encara no m’ha arribat”, etc. Moltes vegades, creiem que sense
mala intenció, se’ns exigeix com si fossim professionals del
periodisme. I és que la gent oblida que es tracta d’una entitat
més, on hi som perquè ens agrada i ens hi dediquem tant
com podem, òbviament d’una forma totalment desinteressada.
Tot va començar aquells últims mesos de 1981, quan un
grup d’artesencs amb inquietuds per la nostra cultura i la
nostra llengua van decidir tirar endavant el projecte de realitzar una publicació mensual a la nostra ciutat. No era una
cosa nova, ja que a Artesa hi havia diversos antecedents (en
parlarem més endavant). L’únic “supervivent” d’aquella pri-
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Aquesta fotografia correspon a l’indret de la Palanca de Vernet, que dóna nom
a la publicació. La portada és de la revista número 195 de juny de 1998, en què
s’introduí la foto a color. Intercalalts amb el text, podeu observar la portada
realitzada pel pintor Hernández Pijuan en commemoració del vintè aniversari i
els tres logotips que ha tingut aquesta revista durant els seus 20 anys d’història.

Tema del Mes

Bartomeu Jové i Serra, l’entrevistador entrevistat
L’artesenc Bartomeu Jové i
Serra ha estat a La Palanca
des dels principis fins ara. És
l’única persona que ha participat en l’elaboració de tots els
237 números que s’han publicat fins ara. Amb ell hem conversat sobre el passat, el present i el futur de la revista.

La Palanca: Com va sorgir la idea,
ara fa vint anys, de fer una publicació
a Artesa? Té alguna cosa a veure amb
la situació política del moment, en
plena transició? Com era l’ambient
del carrer?
Bartomeu Jové: Feia temps que se’n
parlava, hi havia un grup de gent jove
que creien en la iniciativa. Hi havia una
colla de gent de diversa formació que
teníem ganes de fer alguna cosa,

LP: Quines persones van ser
les principals impulsores?
BJ: L’Alfons Durany, el Jesús
Santacreu, el Jaume Cardona, el
Pere Serra i el Josep M. Castellana. També hi havia una colla
de vuit o deu persones, entre els
quals jo mateix, que donàvem
suport amb tot i per tot.
d’actuar per servir a la societat. Es LP: Com va sortir la idea del nom?
respirava entusiasme. Amb la mort de BJ: Es va triar d’una llista d’indrets de
Franco, feia 4 o 5 anys, la societat havia la comarca. Salgar, Grealó, Calivent,
començat la incipient etapa democràtica entre altres. Ens va agaradar el sentit
i s’anaven trencant unes estructures que La Palanca unia les dos ribes del
aferrissades i antiquades. Per tot arreu Segre. El metge Solé va ajudar-nos a
hi havia una moguda molt forta. A escollir el nom.
Espanya, el Suárez i el seu equip
d’UCD al govern, donaven un aire nou, LP: Quines tendències o partits
de canvi i modernitat que agradava a la polítics hi havia representats dins La
gent. A Catalunya, el Tarradellas amb Palanca dels inicis?
el “Ja sóc aquí”, va moure moltes BJ: Hi havia tres persones de
passions. Els estudiants, per pocs Convergència, dos d’Unió Demomotius que tinguessin, feien una “mani” cràtica, un del PSUC, dos o tres del
a les Rambles o un manifest al diari. A PSC, dos de UCD, un d’independent i
altres que no
Lleida,
desh a v i e n
tacaven el grup
«La gent tenia ganes de fer coses,
demostrat
dretà del Gómez
de treballar per la societat, pel país.
mai cap fília
Benet, que encaNosaltres vam decidir fer una reni cap fòbia.
ra feia activitats,
vista en la nostra llengua, el català»
i el Joaquim AraLP: Quines
na Pelegrí del
PSC, més tard el Partit del Re- etapes es podrien distingir al llarg
agrupament de Verde Aldea. També el d’aquests vint anys?
Pau d’Arbeca, del PSC i l’efímer Partit BJ: La primera, de quatre o cinc anys,
Lleidatà que el va muntar Josep Huguet en què hi havia entusiasme, entre tots
de Bellpuig. Amb aquest ambient, la ho fèiem tot. Després, uns set o vuit
gent tenia ganes de fer coses, de anys, durant els quals la gent va anar
treballar per la societat, pel país. plegant, per motius de feina,
Nosaltres vam decidir fer una revista desplaçaments, etc. Anys en què només
quedàvem dos o tres i alguns
en la nostra llengua, el català.
col·laboradors (el Sícoris, el Pere Serra,
LP: Quant temps va tardar en ges- el Ferran Sánchez i jo mateix). En
23

la Palanca

Dades personals
“Vaig néixer a Artesa de Segre.
A casa en deien cal Portomeu i
eren comerciants de tota la vida.
Els paren eren l’Àngel i la
Mercè i els padrins venien de
Lluçars i Alòs. Els estudis:
comerç, sociologia, economia,
història. Recordo un professor
d’història molt bo, Joaquim
Nadal, que amb els anys va arribar a ser alcalde de Girona i candidat a
la Generalitat pel PSC. Anglès i francès,
que em sembla que els escric i els parlo
mitjanament bé. Al magatzem de casa,
veníem adobs, herbicides, insecticides,
llavors, a més, vaig vendre fruita,
melons, patates, espinacs, ametlles.
Abans veníem carbó, trapadella, polpa,
garrofes, segon, tercera, entre altres
moltes coses. Al 1989 amb un soci vam
muntar una xarxa d’escoles on
s’ensenyava informàtica i anglès, amb
altres matèries. Ja fa gairebé 30 anys
que faig i restauro pisos. Val a dir que
qualsevol de les tres activitats,
m’agradaven i m’agraden molt. Les
meves aficions són el muntanyisme,
llegir i escriure, els escacs, la pintura i
les marines, la fotografia i les de
tothom, el cinema, la tele, la música i
viatjar”.

tar-se la idea i en quin moment
se li va donar el tret de sortida
definitiu?
BJ: Feia un o dos mesos que en
parlàvem. Feiem debats molt
llargs parlant de la forma, de les
seccions, del nom, de qui faria
què, i ens vam llançar a fer el
número 0, que va sortir al carrer
el mes de desembre de 1981.
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LP: Es pot considerar que La Palanca ha estat sempre una publicació
independent? O en algun moment ha
tingut alguna tendència concreta?
BJ: Sí, sempre ha estat una publicació
independent. Però el fet que hàgim
donat suport a moltes accions
municipals del moment, fos
l’Ajuntament del color que fos, ha
propiciat que l’oposició, de vegades,
ens critiqués per interessos de partit.
Quan ha calgut, també hem criticat
l’Ajuntament per accions i/o actituds que,
des del nostre punt de vista, eren incorrectes.
LP: Sabem que a vostè l’afició
d’escriure ja li ve de lluny. Ens podria
explicar els seus inicis literaris.
BJ: Des de sempre he escrit.
Redaccions, poesia, etc. Als vint anys,
ja feia escrits a “La Mañana”. Encara
trobaria una entrevista que vaig fer-li a
Pere Clua, un parent de cal Cadiraire,
que havia treballat en un vaixell i havia
voltat per tot el món.
LP: Tot aquest temps ha estat sempre
al peu del canó. En aquests 20 anys,
quins han estat els moments més

la persona quelcom més enllà de les
paraules. Als editorials, es sembra
opinió positiva. Amb les imatges
d’ahir, recuperem el passat a partir
del que diu una fotografia antiga.
Els dossiers o informes són treballs
d’investigació
sobre
fets
d’actualitat.

difícils o complicats?
BJ: Quan ens anàvem quedant sols i la
gent plegava, es va perdre la motivació
política i no es creaven reptes nous. El
sortir cada mes, per algú no era
motivador. Després, el dia que va plegar el Miquel Ortiz per dedicar-se a la
política, vaig pensar que la cosa podia
ensorrar-se.
LP: En alguna ocasió, s’ha arribat a
considerar la possible desaparició de
la publicació?
BJ: Quan va plegar l’encarregat dels
comptes, el Miquel Ortiz, com ja he dit
abans, i quan uns anys després el Pere
Serra, el ninotaire, em va dir que
plegava. Em vaig sentir sol.
LP: Quin tipus d’article periodístic
li agrada més de redactar, d’opinió,
entrevista, imatges d’ahir, etc.?
BJ: El que se sent periodista és
bàsicament un creador. L’escriptorcreador és una mena de tot-terreny.
S’alimenta de mil lectures, no copia, no
s’encasella. Sols necessita sentir
“feeling” per un tema, pouar en el seu
interior i, llavors, els arguments
sorgeixen. A mi, m’agraden
especialment les entrevistes, trobar-li a
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aquesta època rebíem poca ajuda
de la gent a l’hora d’escriure, però
teníem recursos. He d’agrair la
col·laboració de les secretàries que
preparaven la revista per a la
impremta: la Núria Cercós, la
Montserrat Solé, la Paquita Martí
i la Carme Puigpinós. Sense la
seva ajuda en aquells moments,
difícilment la revista hagués
perdurat. L’última i definitiva etapa va venir ara fa cinc anys, amb
l’aportació d’un grup de joves que
tenien ganes d’escriure i dir coses. Es va augmentar la qualitat i
s’ha assolit un nivell d’acceptació
que mai podíem pensar. Des de
llavors, han plegat alguns, però
han continuat ininterrompudament el Ramon Giribet, que
anteriorment ja donava un cop de
mà, el Miquel Mota, el Sergi Valls
i el Miquel Regué, i s’han anat
incorporant altres joves d’Artesa
i comarca que participen
activament en l’elaboració de La
Palanca.

LP: En aquests vint anys, quin
article li ha costat més d’elaborar
i de quin o quins se sent més
satisfet? Dels personatges que ha
entrevistat, voldria destacar
alguna anècdota?
BJ: Laboriosos eren els que escrivia
d’història, ja que havia de consultar llibres antics. Recordo també
l’informe “L’aigua: un bé escàs” i
un altre sobre “Les possibilitats
turístiques de l’estiu”, que van portar molta feina. Com anècdotes,
recordo una entrevista que vaig
perdre i que no he reproduït mai.
Recordo també una persona a la
qual vaig entrevistar que no sentia
les preguntes que li feia, i un altre
entrevistat al qual no vaig veure
personalment fins després de publicar
l’entrevista. Estic satisfet de tots els
treballs que porten una relació
interpersonal i quan els dos quedem
contents amb el resultat.
LP: En algun moment, s’ha patit o
s’ha aplicat algun tipus de censura?
BJ: Que recordi, mai. Potser algú va
deixar anar que s’havia de “verificar
certa informació”. Verificar era la
paraula màgica del franquisme per a
controlar. Nosaltres no en vam fer cas.
LP: Quins són els principals canvis
que ha anat tenint la publicació, tant
pel que fa a l’aspecte formal com al
contingut?
BJ: Hem introduït el color, es cuida molt
la imatge de la revista i es fan més
pàgines, més fotos i l’oferta d’articles és
més àmplia. Tenim un equip de correctors
i un bon suport informàtic, el Josep Maria
Espinal. I el que és més important: es
manté l’entusiasme per a fer-la.
LP: En tant de temps, hi deu haver un
munt d’anècdotes per explicar, no?
BJ: Les interminables reunions del

Tema del Mes
principi, la quantitat de gent amb què
tractes i amb qui no havies parlat mai,
un plet que una associació de dones ens
va posar, els amics que vas fent pel
camí, les afinitats compartides...
LP: Quina valoració es pot fer dels
premis que ha obtingut La Palanca
en aquests darrers anys?
BJ: Són fruit d’una nova nova
embranzida que han donat els joves, Han
estat positius i encoratjadors per tirar
endavant el projecte. Si vida és tot el que
ens passa, mentre fem plans de futur,
nosaltres cada mes estem molt vius.
LP: Com es veu el moment actual i
quines són les perspectives de futur?
BJ: Positiu. Estem creixent cada mes.

Podríem dir que estem en una fase
d’expansió moderada, amb bones
expectatives de futur. La revista
gaudeix de bona salut i té bona
acceptació entre els artesencs i
comarcans.
LP: Com valora l’actual moment
cultural d’Artesa?
BJ: Cultura ve de cultivar quelcom.
L’esperança està en les noves
generacions, cada cop més preparades
que les anteriors. És important el paper
dels mestres, que a més d’ensenyar, inculquen a l’alumne l’entusiasme per
aprendre. Crec que és una cosa viva,
de compromís i activitat constant, gens
fòssil. I pensant en donar-li una
dimensió social. A Artesa hi ha entitats

vives, actives, però penso que encara
en falten algunes més.
LP: Com a darrera qüestió, es pot
desvetllar ja el secret més ben
guardat de La Palanca, que té
intrigada tota la població des de fa
anys? Qui era l’Alexis?
BJ: Sincerament li diré que, de veritat,
no ho sé. Sí que, gairebé, estic segur
que la persona que em va entregar
l’article, no l’havia escrit. Era tot un joc
d’amagar, com fa avui el Bin Laden.
No és mai allà on sembla que és. I si jo
dic que no ho sé, qualsevol elucubració
és fer volar coloms.
Ramon Giribet,
Miquel Mota i Miquel Regué

Breu història de les publicacions d’Artesa de Segre
Alerta! (1911-1913)
Sortí al carrer l’any 1911. Era un informatiu de periodicitat quinzenal bilingüe, apareixia els dies 5 i 20 de cada
mes. Constava d’un total de vuit pàgines a dues columnes, en un format de
325 per 250mm. La impressió es realitzava a Lleida i la seva redacció es
trobava ubicada a la carretera de Ponts,
3, entresòl d’Artesa. El seu preu era de
deu cèntims. Algunes notícies interessants aparegudes a Alerta eren: l’aprofitament de les aigües del Segre per la
companyia “Riegos y Fuerzas del Ebro”
(la Canadenca) i les que emplenaven
les seccions de “Alfilerazos” i “Cròniques rimades”. Com a possible data de
desaparició consta l’any 1913.

Renaixement (1922-1925)
Vegué per primera vegada la llum del
carrer el mes de juliol de 1922. Apareixia dos cops per mes i era un informatiu de caire bilingüe i independent. Deu
pàgines a dues columnes, i un format
de 315 per 220mm. La seva impressió
s’efectuava a Tàrrega i el seu preu era
de quinze cèntims, amb una subscripció anyal de 3 ptes. El seu contingut
abordava des de treballs literaris a articles referents al futbol, l’humor,
folcklore i la informació local. Jaume
Bosch i Barrera era el seu director i
comptava amb Manuel Degan, Pelai
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Dins l’evolució històrica dels diferents pobles i ciutats de les nostres
comarques, podem observar un enorme buit a l’hora de trobar informació sobre la seva evolució històrica.
Els grans mitjans de comunicació
escrita acostumen a passar pel damunt de notícies que poden considerar insuficientment atractives pels
seus lectors. Aquest fet comporta que
successos del nostre dia a dia quedin
perduts en el temps; és aquí on radica la importància de la tasca feta pels
diferents mitjans de comunicació local, amb escrits que s’han anat
succeint al llarg de la nostra ja dilatada vida com a ciutat. D’aquí el
motiu de voler reflectir la presència
d’uns mitjans que, amb limitades
infraestructures i enormes dificultats, van aconseguir plasmar en el
decurs de diferents èpoques, la història de la nostra ciutat i dels pobles
veïns, que per a molts de nosaltres
resulten totalment o pràcticament
desconeguts.
Hem escrit una petita història de
totes les publicacions que hi ha hagut a Artesa i comarca durant el segle passat i l’actual. Ha resultat difícil aconseguir informació i, fins i tot,
podria ser que ens en deixéssim alguna, donada la manca d’un arxiu
on es conservin totes.

Martorell i Fermí Palau com a redactors. L’any 1924 es traslladà a Balaguer
on seguiria la mateixa línia editorial,
continuant el seu director residint a
Artesa de Segre fins que el 27 de novembre de 1925, aparegué el darrer número.

La Voz del Segre (1926-?)
Es té constància de la presència l’any
1926 d’una publicació en castellà a la
ciutat d’Artesa sota el nom de La Voz
del Segre, encara que les fonts indagades no ens han permès trobar cap exemplar d’aquesta ni informació sobre els
seus continguts i format .

Tema del Mes
Foc Nou (1930-1931)

Castellot (1957-1959)

Nova Artesa (1985-1989)

El 8 de novembre de 1930 apareixia
al carrer el primer número de Foc
Nou, tractant-se d’un quinzenal informatiu escrit en català i de caire repu-

Posteriorment a la Guerra Civil, hem
de fer esment a la publicació Castellot
(Portavoz del Frente de Juventudes),
format normalment per vuit pàgines a

Aquesta publicació era un butlletí de
caire polític, tot i que incorporava articles de caire social i algunes imatges
antigues. Era una publicació molt críti-

blicà i d’esquerres. Vuit pàgines a
dues columnes i un format de 445 per
325mm., eren la seva carta de presentació. La direcció i administració
es trobava ubicada a la carretera
d’Agramunt, 23, baixos, d’Artesa.
Redactors i col·laboradors habituals
d’aquesta, eren: Joan Serra, amb la
seva secció agrícola, Pere Clua,
artesenc que signava articles d’opinió desde Nova York., A. Caubet, Pau
Santesmases i Marcel·lí Griñó, amb
diferents seccions de futbol, cultura,
crítica, humor, notícies dels pobles de
la comarca, política, fets històrics de
l’època, com la visita del president
Macià a Bon Repòs, i un llarg etc.
d’informació que tindrien el seu final el 4 de juliol de 1931, amb la sortida del darrer número d’aquesta publicació.

dues columnes i el primer número de
la qual va aparèixer l’octubre de 1957.
S’imprimia a la impremta Nogués
d’Artesa. La seva direcció i administració es trobava a la Delegació Local
del Frente de Juventudes (per descomptat era en castellà i els continguts eren
sotmesos a la dictadura i política del
moment). Destacaven els escrits a favor del règim franquista, temes agrícoles, esportius, vida parroquial, entrevistes, etc. Comptava amb algunes fotografies i publicitat diversa. Entre els
seus redactors hi trobem a Vicent Roca,
Amat Bernaus, Josep Maria Espinal,
Vicent Gibert, Francesc Tohà, Isabel
Ariet, Pablo Bundio, Mn. Sabaté,
Sícoris, Luis García, etc. El darrer número va aparèixer a finals de l’any 1959.
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Cal dir també que totes aquestes publicacions esmentades, formaren part
de l’exposició efectuada el maig de
1937 per la Generalitat de Catalunya
a París i al “Palais International de la
Presse-Exposition
de
París
MCMXXXVII”, antologia de la
premsa catalana des de els seus orígens el 1641 fins al 1937, on també
hi havia presència de publicacions de
Balaguer, Ponts i Camarasa.

ca amb l’Ajuntament d’aleshores, amb
CiU al govern. Era a base de fotocòpies i gratuïta. Va tenir dues èpoques. La
primera entre 1985 i 1986, sota la direcció de l’Agrupació d’Amics per
Nova Artesa. La segona època, l’any 1989,
el grup municipal del PSC es feu càrrec de
l’edició, amb crítiques molt dures a l’Ajuntament i a l’alcalde Cardona.

La Palanca (1981-2001)
El primer número, el zero, sortí al carrer el desembre de 1981. Durant aquests
vint anys hi han escrit centenars
d’artesencs i comarcans i ha anat mi-

Tema del Mes

Altres publicacions
Fulls del Museu del Montsec
L’any 1984, el Museu del Montsec i
el Club de Lectures van començar a
editar els Fulls del
Museu del Montsec.
En aquest informatiu
es feien reculls sobre
la història i els jaciments arqueològics,
monuments i indrets
d’interès d’Artesa i
comarca. L’agost de
1997 s’edità l’últim número, el 9.

Lectures
El Club de Lectures va començar a publicar l’agost de 1998 aquesta revista
que, de forma
monogràfica,
combina fotos
antigues amb
interessants explicacions. Té
unes 20 pàgines
i s’edita dos
cops a l’any,
coincidint amb
la Fira i la Festa Major d’Artesa. Fins
ara, han sortit a la llum 7 exemplars.

Cooperativa d’Artesa
La Cooperativa d’Artesa va començar
a publicar el juny de 1999 una revista
on tracta tota mena de temàtica agrícola i ramadera. La
revista és a tot
color, té 24 pàgines i la difusió és
gratuïta pels socis de l’empresa
artesenca. És trimestral i fins ara,
han publicat 10
números.

La Noguera
El durant molts anys col·laborador de
La Palanca, l’artesenc Joan Fontanet i
París, va engegar el maig de 2000 una
revista a nivell comarcal. Es realitza a

91.2
FM
Ràdio Artesa
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llorant la seva imatge i continguts. Al
principi comptava amb 20 pàgines i se
n’editaven uns 400 exemplars. Actualment té 44 pàgines (alguns mesos 40 o
48) i se n’editen prop de 800 exemplars. Incorpora articles d’opinió, noticiari, imatges d’ahir, entrevistes, articles sobre música i cinema, esports,
informació municipal, informació sobre la vida als pobles dels municipis
d’Artesa, Alòs, Cubells, Foradada i
Vilanova, fotografies a blanc i negre i
color. El nombre de lectors arriba a les
4.000 persones. Entre els redactors destacats d’aquests anys hi ha Bartomeu
Jové, Pere Serra, Sícoris, Ferran
Sánchez, Joan Fontanet, Jaume
Cardona, Sergi Valls, Ramon Giribet,
Miquel Regué i Miquel Mota.

Artesa i és bimestral.
Oscil·la entre les 40 i
60 pàgines i toca temes diversos dels diferents pobles de la
Noguera, destacant
les fotografies i els
reportatges a persones, comerços i entitats.

Butlletí de La Roureda
L’associació cultural la Roureda va començar a editar l’any
1999 un butlletí mensual on tracta diversos
temes referents a la
història d’Artesa i comarca. També difon les
diferents descobertes
arqueològiques de l’entitat. La seva difusió és força reduïda, però molt interessant. Fins ara, ha publicat 27 números.

Revistes d’escola
Als col·legis de les Monges i Els Planells, i a l’Institut, durant els seus anys
d’existència s’han vingut realitzant diferents publicacions, a càrrec de professors i alumnes. Són moltes i diverses, a base de fotocòpies (abans amb
multicopista) i amb una difusió exclusiva per l’alumnat. La que realitza el
CEIP Els Planells per Sant Jordi, on es
treballen escriptors catalans, ha comptat amb col·laboracions de diferents dibuixants de prestigi com Pilarín Bayés.
Tenim constància que el jovent
d’Alentorn i el de Baldomar han realitzat alguns estius unes publicacións on
han escrit sobre el seus pobles respectius.
Ferran Sánchez, Miquel Mota,
Ramon Giribet i Miquel Regué amb
la col·laboració del Club de Lectures

Tema del Mes

Premsa comarcal,
un servei imprescindible

El poble com a notícia

La premsa comarcal ha jugat un paper fonamental en la recuperació dels trets fonamentals de la cultura catalana durant els anys més difícils de la dictadura. Cal tenir en compte, per exemple, que el primer diari en català no apareix fins
l’any 1976 (l’Avui) i que, mentrestant, la flama de la llengua
i la cultura catalanes la mantenien viva les publicacions periòdiques que s’editaven arreu del país, editades per ateneus,
associacions i ens públics o simplement com a mitjans d’abast
local i amb voluntat d’informar d’allò que passa a l’entorn
més proper.
Seria injust, no obstant, reduir el paper de la premsa comarcal a un simple baluard (molt important, això sí) cultural
per a la defensa de la llengua i els trets diferencials de la
nostra cultura. Els mitjans de comunicació locals, la premsa
comarcal catalana, ha fet també una altra aportació básica a
la societat catalana: la normalització de la informació de proximitat. En una societat cada cop més globalitzada, amb una
concentració creixent dels mitjans de comunicació en mans
més poderoses i reduïdes, la premsa comarcal ha tingut la
voluntat d’informar des de la proximitat dels seus lectors,
tot fent un esforç per a superar les dificultats de la natural
manca de mitjans i fent arribar als ciutadans una informació
que només poden obtenir a través d’aquesta mena de publicacions.
“La Palanca” va néixer, fa justament 20 anys, gairebé al
mateix temps que el nostre diari SEGRE, el 1982, un any de
molta aigua, va ser també un any ric en tinta i lletra impressa.
La comarca del Segre Mitjà ha tingut, gràcies a aquesta publicació, ben feta i no exempta d’esperit crític, una visió propera de la realitat i un defensor aferrissat dels seus interessos. Això és, precisament, el que s’espera de nosaltres, de la
premsa de proximitat. I hem de complir amb el compromís
dia rera dia.
Felicitats i per molts anys!
Joan Cal
Director Executiu de SEGRE

Deia Ramon Barnils que una de les facetes més difícils del
periodisme és la de la premsa local. El creador de programes com El lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto
Rico argumentava que es pot criticar el president del Govern sense que passi res, mentre que qüestionar el pla d’urbanisme de l’Ajuntament o l’actuació de l’alcalde desde la
revista local pot comportar nombrosos problemes. Barnils
atribuïa aquest fet al tema de la proximitat, ja que hom es
pot trobar al primer regidor comprant el pa, fent un cafè o
passejant per la plaça, mentre que gairebé amb tota seguretat no arribarà mai a coincidir amb el President del Govern.
Aquest és el principal problema, i alhora la principal virtut, de la premsa local, la comunicació més pròxima al lector perquè fa notícia de la realitat inmediata que l’envolta. I
això és precisament el que ha fet La Palanca durant 20 anys
a Artesa i comarca. Els seus redactors coneixen de primera
mà les pressions que suposa aquest tipus de periodisme fins i tot amb algun cas que ha arribat als jutjats- i la dificultat d’enfocar la notícia quan es tracta de realitats imbrincades
en la societat artesenca.
De totes maneres, la premsa local és la que més creix a tot
Catalunya i la que experimenta major interès entre els lectors. Davant de Gestcartera, l’operació Llibertat Duradora o
els pentinats de l’Artur Mas, La Palanca posa sobre la taula
la reconversió de la caserna de la Guàrdia Civil en Centre
Cultural, la campanya dels equips locals de futbol i bàsquet,
la informació municipal, la realitat dels pobles que configuren la comarca artesenca i la lluita per assolir la capitalitat
del Segre Mitjà, entre altres qüestions d’interès.
I és que La Palanca, com Sió, Àrnica, Lo Raier o Portaveu, per citar algunes capçaleres, és un mitjà de comunicació que ajuda a configurar la base de l’autèntica premsa nacional. Amb un treball continuat del dia a dia, molts cops
voluntariós i sense rebre res a canvi, compleix amb la tasca
d’informar els seus lectors i de fer del català un instrument
vàlid per a la premsa escrita.
Endavant, doncs, i que d’aquí a 20 anys poguem tornar
a felicitar als membres de La Palanca per la seva feina.
Francesc Guillaumet i Pijuan
Redactor de Cultura de LA MAÑANA
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(Francesc Guillaumet és descendent
del cal Bep Xicot d’Artesa de Segre)

Tema del Mes
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Especial Quimet i Cosme 20è aniversari

Nadal

Malgrat tot, Nadal arriba
Malgrat un món de tenebra
on s’han volatilitzat
els milions de Gestcartera...
Qui sap on hauran fet cap...

Malgrat la guerra que ensangona
les terres d’Afganistan
refugi dels terroristes
del Bin Laden, i l’Islam...

Malgrat tantes malaurances
torna el Nadal, de bell nou,
reviscolant esperances
pel nostre atribolat Món...

Malgrat el “lladroneig” de la benzina
el dogal a la Univesitat
i el desviament de l’Ebre
que quedarà mig eixugat...

Malgrat que el Barça perdi
caient davant del Figueres
i del Balaguer també,
per escarni i per vergonya
del pobre i sofert “culer”...

I el seu missatge ens conforta,
i ens parla de PAU i AMOR...
Pregonem, doncs
amb una veu ben forta
que el Nadal és viu, no és mort!!!

El pessebre del Castellot

Sícoris
MRG

El grup d’artesencs i artesenques que des de fa
uns anys ve arranjant la zona del Sagrat Cor del
Castellot, enguany ha muntat un pessebre en aquest
indret. A la foto podeu observar el pessebre nevat,
que es podrà visitar durant el Nadal.

Els que fem
possible La
Palanca us
desitgem un

BON NADAL
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www.lapalanca.arrakis.es

973 40 11 58 (contestador automàtic)
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Actes de Nadal 2001

Programa d’actes Nadal 2001

Dissabte, 15 de desembre
18h - Al Casal de la Gent Gran, GUARNICIÓ NADALENCA.
Organitza: Creu Roja d’Artesa i Comarca
Diumenge, 16 de desembre
18h - A la Dàlia Blanca, EXHIBICIÓ
D’AERÒBIC a benefici de la Marató de
TV3, enguany dedicat a la sida.
Organitza: Gimnàs Altis
Divendres, 21 de desembre
De 11h a 13h - Pels carrers d’Artesa,
CANTADA DE NADALES en Pro
d’ajut social.
Organitza: IES Els Planells
11:30h - A la Sala d’actes del CEIP Els
Planells, CANTADA DE NADALES i
representació de l´obra “SIS LLADRES
DE CAMÍ RAL” d’Enriqueta Capellades (interpretada per l’alumnat de 6è).
Organitza: CEIP “Els Planells”
Diumenge, 23 de desembre
19h - A la Dàlia Blanca, CONCERT DE
JAZZ amb piano, percussió i contrabaix.
Organitza: Aula Municipal de Música
Dilluns, 24 de desembre
22h - Al Santuari de Salgar, MISSA DEL
GALL.
Organitza: Agrupament Escolta i Guia
Mare de Déu del Pla (AEiG M.D. del Pla)
23h - Al Monestir de Sta. Maria de Refet,
MISSA DEL GALL
Organitza: Comunitat Religiosa de Refet
24h - A l’Església Parroquial d’Artesa,
MISSA DEL GALL.
Organitza: Parròquia d’Artesa de Segre
A partir de 24 h - A la Dàlia Blanca,
FESTA amenitzada per P/C i Trucs.
Organitza: Pioners/Caravel·les i Trucs de
l’AEiG M.D. del Pla
Dimarts, 25 de desembre
19h - 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
Dimecres, 26 de desembre
Durant el matí - Visita del jurat del 46è
CONCURS DE PESSEBRES artístics
i casolans.
Organitza: Parròquia d’Artesa de Segre
A partir de les 11h - Pels carrers
d’Artesa, CANTADA DE NADALES.
Organitza: Equip de Caps de l’ AEiG
M.D. del Pla
18h - Al Casal de la Gent Gran, “Cagar
el Tió”.
Organitza: Casal de la Gent Gran
Dijous 27, divendres 28 i diumenge 30
de desembre
PARC DE NADAL
Dies 27 i 28, de les 16:30h a 19:30h
TALLER DE CIRC amb l’escola de circ
“HOPLA” de Lleida, CUCANYES i
INFLABLES organitzat pel grup d’animació XIP-XAP al pavelló poliesportiu.
Dia 30, a les 17h
FESTA DE CAP D’ANY organitzat pel grup
d’animació XIP-XAP a la Dàlia Blanca.
Organitza: Àrea 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, 28 de desembre
22h - A la Dàlia Blanca, dins el Cicle “Èxits
Contemporanis”, projecció de la pel·lícula
“LA COMUNIDAD” d’Álex de la Iglesia.
Organitza: Ànimes Cinèfiles
Dissabte, 29 de desembre
22h - A la Dàlia Blanca, dins el Cicle
“Èxits Contemporanis”, projecció de la
pel·lícula “TORRENTE 2 - MISIÓN
EN MARBELLA” de
Santiago Segura.
Organitza: Ànimes Cinèfiles
Diumenge, 30 de desembre
11h - A l’ermita del cim de Sant Mamet (Alòs
de Balaguer), Col·locació d’un pessebre a
la serra de Sant Mamet. La pista que porta
al cim és apta per a vehicles alts (4x4 i furgonetes). Tothom que hi pugi a peu o en BTT
està convidat a esmorzar.
Organitza: CUDOS
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RECOLLIDA DE JOGUINES
Campanya Reis 2002
De 16h a 20h - Durant totes les festes a
l’oficina local de la Creu Roja, Av.
Eduard Maluquer, 1.
Organitza: Creu Roja d’Artesa i Comarca

Dilluns, 31 de desembre
23:59h - A la Dàlia Blanca, FESTA DE
CAP D’ANY.
Organitza: Lo jovent d’aquest gran poble
Dimecres, 2 de gener
18h - A la Biblioteca Municipal, L’HORA DEL CONTE amb “Sac de Contes” a càrrec de Ferran Martínez.
Organitza: Biblioteca Municipal “Joan
Maluquer i Viladot”
Divendres, 4 de gener
19h - A la Llar-Residència Municipal de
la Gent Gran, VISITA DEL PATGE
REIAL.
19:30 h - Pels carrers d’Artesa, ARRIBADA DEL PATGE REIAL.
Organitza: Llar-Residènica Municipal de
la Gent Gran i Branca de Truc de l’AEiG
M.D. del Pla
22h - A la Dàlia Blanca, dins el Cicle
“Èxits Contemporanis”, projecció de la
pel·lícula “LO QUE LA VERDAD
ESCONDE” de Robert Zemelkis.
Organitza: Ànimes Cinèfiles
Dissabte, 5 de gener
18h - GRAN CAVALCADA dels REIS
MAGS d’ORIENT, adoració al nen
Jesús i repartiment de regals. Arribada per
la Cra. d’Agramunt.
Organitza: AMPA del Col·legi “Els Planells”,
AEiG Mare de Déu del Pla i Àrea de Festes
Diumenge, 6 de gener
12h - Després de la missa, LLIURAMENT DE PREMIS del 46è Concurs
de pessebres artístics i casolans.
Organitza: Parròquia d’Artesa de Segre
NOTES:
- Aquest programa inclou els actes dels
quals n’ha tingut coneixement l’Àrea de
Cultura de l’Ajuntament d’Artesa de
Segre abans del 4 de desembre. No
obstant, les activitats que hi faltin podran ser anunciades per l’Emissora
Municipal de Ràdio.
- Aquest any SS. MM. ELS REIS, faran
el repartiment de regals per les cases a
Artesa i pobles del municipi. Tothom que
hi estigui interessat ha de trucar a l’Ajuntament d’Artesa fins al dia 2 de gener
973-40 00 13. No es farà repartiment
de regals a la Dàlia Blanca.

Música, Mestr
e!
Mestre!

Els Segadors, himne nacional de Catalunya (i III)
ment de Catalunya i en tant que diputat del Grup Socialista, de la Proposta de llei sobre l’himne nacional
de Catalunya, que va realitzar Oriol
Martorell i Codina (1927-1996) el dia
17 de febrer de 1993, amb el qual
hom haurà pogut conèixer un xic més
de la nostra història i com ha arribat, Els Segadors, a ser el nostre himne nacional.
“Durant l’època de la clandestinitat
només podem parlar d’algunes molt
raríssimes vegades en les quals Els Segadors van sonar públicament, entre les
quals una va ser el 1968, quan a la plaça de davant de l’abadia de Montserrat
un grup de joves coratjosos i decidits,
herois d’uns altres perills evidents
d’aquells anys, d’aquella circumstància concreta, van entonar-lo en
acabar les exèquies fúnebres de les
despulles de l’abat Escarré. I l’altra, quan l’11 de setembre de 1971
i des del balcó d’un hotel prop de
la cruïlla on hi havia hagut i on torna a ser el monument a Rafael
Casanova, uns altaveus els van difondre durant més d’un quart d’hora, alternant-los amb una proclama
commemorativa de la Diada.
I entrem ja en una etapa que tots
recordem molt bé i de la qual només subratllaré ara tres efemèrides del
tot imprescindibles: la de la inoblidable Diada Nacional de l’11 de setembre de 1976 a Sant Boi de Llobregat, la
de la rebuda apoteòsica al president
Tarradellas el 23 d’octubre de 1977 i –
aquesta encara la subratllo més
especialment– la del 10 d’abril de 1980,
quan, en aquesta mateixa cambra, tots
els diputats van acabar la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya posant-se drets i cantant-ne el nostre himne nacional. A aquestes tres efemèrides del tot imprescindibles, permeteume que encara n’afegeixi dues més. La
primera de caràcter més anecdòtic, però
que a mi m’evoca en aquests moments
i en el marc d’avui un record molt emotiu: l’acte final de la manifestació “Volem l’Estatut, ara”, del 22 d’abril de

1979, quan des de la balconada principal d’aquest Palau i al costat d’Heribert
Barrera, Jordi Pujol, Joan Raventós,
Josep Andreu i Abelló i Antoni
Gutiérrez, també vaig tenir el gran honor i la responsabilitat de dirigir Els
Segadors. I la segona, la seva inclusió
protocol·lària, amb excepcional ressonància dins i fora de les nostres fronteres, en els
recents Jocs Olímpics de Barcelona.
Per acabar aquest comentari del primer dels dos punts esmentats al començament, pensem que molts actes públics
i oficials, tant en l’època del president
Tarradellas com en la del president Pujol, testimonien de manera inqüestionable que l’actitud de la Generalitat
dels nostres dies ha
continuat en aquella
mateixa línia de consi-

derar Els Segadors com a himne nacional de Catalunya, tot i no ser-ho de
iure. Però, a més, hem de tenir molt
present que el 1983, si bé el projecte ja
venia d’abans, la Generalitat va publicar un llibre amb el títol absolutament
inequívoc d’Els Segadors, himne nacional de Catalunya, en el qual Josep
Massot i Muntaner n’estudia l’aspecte
literari; Salvador Pueyo, el musical; i
jo mateix, el de la consciència d’himne
nacional; un llibre que corregeix i puntualitza alguns dels erronis clixés més
estesos i en el qual he basat molts aspectes de la meva intervenció d’avui, i
un llibre que m’atreviria a demanar al
president del Parlament que fes les gestions
oportunes perquè pogués arribar a tots els
membres d’aquest Parlament.
Insisteixo, doncs, que en legislar que
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aquest capítol finalitza el text
A mb
íntegre de la defensa, al Parla-

Els Segadors siguin el nostre himne nacional no farem res més sinó sancionar de manera formal una lliure decisió plenament assumida pel poble de
Catalunya.
Quant a la música i el text d’Els Segadors, la llei matisa dues qüestions
fonamentals i que no sempre s’han tingut prou en compte: les diferents procedències de l’una i de l’altre –una
melodia tradicional i un romanç anònim del segle XVII– i el protagonisme
creatiu dels seus respectius autors. Les
diferents procedències ja s’havien confessat el mateix any 1892, el de l’edició del llibre d’Alió –Antoni Nicolau,
en un article a La Vanguardia, i Bonaventura Bassegoda i Amigó, en un altre a La Il·lustració Catalana–, però set
anys després pràcticament tothom ho
havia oblidat, i varen ser moltes les
veus que es van aixecar protestant,
perquè el concurs convocat per
La Nació Catalana anava en contra de la teoria de la unitat intrínseca entre lletra i música i volia
separar allò que el poble –segons
que deien– havia creat conjuntament i contemporàniament als
fets narrats. Jaume Collell, el canonge Collell, però, va esmenar
aquest oblit i va recordar que
Francesc Alió, enamorat d’una
melodia que ell mateix li havia
cantat, però no del seu text, que també
parlava d’uns segadors, però en termes
amorosos –i ara ve la citació exacta de
les paraules de Collell–, “determinà aplicar-la, amb certes modificacions fetes amb
mà de mestre, a la famosa lletra de la Guerra dels Segadors”.
A part de la qüestió de la doble procedència, allò que veritablement és
importantíssim en aquest testimoni del
canonge Collell és la frase: “amb certes modificacions fetes amb mà de mestre”, i si bé –ja que inexplicablement
Alió no va deixar sentir la seva veu
durant aquella polèmica– potser mai no
arribarem a saber l’abast quantitatiu
d’aquestes modificacions, sí que en
coneixem l’altíssima qualitat del resultat: una noble volada lírica i una gran
força expressiva que ja van fer dir a

Música, Mestr
e!
Mestre!
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Antoni Nicolau que “la vibrant i ma- per diversos especialistes, o el d’Emili llibre del 1983, que, quant al text, rejestuosa melodia d’Els Segadors recor- Guanyavents, vencedor en el concurs produeix exactament el d’Emili
da aquells temes beethovenians plens convocat per La Nació Catalana, Guanyavents, premiat el 1899, però,
de grandesa dramàtica”, i que anys més “Catalunya triomfant”, per premiar, tal naturalment, unificant les tres tornades
tard van fer que l’eminent escriptor i com deien les bases, “una lletra que, –“defensors de la terra”–, o sigui, amb
musicòleg cubà Alejo Carpentier ens en adaptant-se a la part melòdica de l’ex- l’original d’Ernest Moliné, de la tornaparlés en la seva magnífica novel·la La pressat cant popular, doni una idea cla- da, i que quant a la música, establerta
consagración de la primavera, en la ra dels desitjos que sent Catalunya de després de llargues converses en les
quals participaren Montserrat Albet,
qual, barrejant fets històrics i fantasia, reconquerir sa personalitat perduda”.
descriu una vetllada de les Brigades
Aquesta dualitat, sense un clar pre- Enric Gispert, Salvador Mas, Manuel
Internacionals durant la Guerra Civil domini ni de l’un ni de l’altre, va viure Oltra, Salvador Pueyo, Antoni Sàbat,
Espanyola i fa dir a la protagonista que diferents fases, però finalment, ja en la Lluís Virgili i jo mateix, parteix de la
“con unos catalanes invitados tuvimos dècada dels anys trenta, va ser el publicada per Francesc Alió el 1892,
la solemne, amplia, casi arcaica d’Emili Guanyavents, que s’havia con- però, per raons estrictament pràctiques,
melodía de Els Segadors, y observé que vertit en el símbol del catalanisme més amb algunes petites variants i amb la
el gran Paul Robeson [el gran cantant decidit i progressiu, el que va acabar grafia i la tonalitat de la publicada per
negre] prestava especial atención a per imposar-se massivament i de ma- Joan Lamote de Grignon el 1937, fiaquel canto de una escansión casi litúr- nera definitiva i indiscutible. Un text lles, unes i altres, de l’experiència del
gica, acaso sobrecogido por la singular que, de vegades, s’ha titllat de bel·- cant col·lectiu durant els anys transcorgrandeza de su diseño sonoro. “Parece licista, però que, com vaig escriure jo reguts.
El llarg procés fins arribar a aquesun espiritual”, creo que dijo. A mí me mateix l’any 1980, per al butlletí de
recordó un tema de Boris Godunov”.
l’associació de pares d’una escola, quan tes formulacions i les raons per fer-les
és allò que, tan objectivament
Carpentier, que no sabia absolutament res de la complica“D’un text que, quan ens parla d’ene- com ha estat possible i domila intensa emoció nascuda història del nostre himne,
mics, bé podem pensar que també es nant
da de molts dels records evon’intueix amb sorprenent enrefereix a nosaltres mateixos si no ens cats, he intentat exposar en
cert els dos tipus de fonts principals: unes arrels populars i
esforcem a fer tot allò que cal per aquesta intervenció.
ja per acabar-la, només
tradicionals i la mà d’un múcontribuir a construir una Catalunya emAra,
resta reiterar una vegada
sic, com Alió, d’esperit romànrealment triomfant, rica i plena;”
més les meves paraules inicitic i nacionalista. Francesc
als, o sigui, que nosaltres, eleAlió, doncs, no es va limitar a
recollir, transcriure i harmonitzar una ara el cantem, després d’haver-nos es- gits democràticament pel poble de
melodia, sinó que tot ens fa pensar que tat prohibit durant tants anys, podem Catalunya, ens fem legítims portaveus
aquelles esmentades certes modificaci- dir ben alt i ben fort, sense necessitat d’una seva decisió quasi centenària en
ons van ser moltes i essencials i que, de pensar en ningú en concret, totes les sancionar formalment amb els nostres
per tant, la seva intervenció és molt més frases del seu text. D’un text que, quan vots afirmatius aquesta Proposta de llei
profunda, ja que, tal com diu Salvador ens parla d’enemics, bé podem pensar presentada conjuntament a la cambra
Pueyo, “en la música d’Els Segadors, que també es refereix a nosaltres ma- per tots els grups parlamentaris i, per
s’hi manifesta un procés de creació, hi teixos si no ens esforcem a fer tot allò tant, en oficialitzar legalment la condició
ha un autor”. Un autor –afegeixo i su- que cal per contribuir a construir una d’himne nacional de Catalunya, assumida
bratllo ara– que, basant-se en el record Catalunya realment triomfant, rica i de manera indiscutible per la cançó popud’una concreta tonada tradicional i en plena; i que quan diu que hem d’esmo- lar Els Segadors.
Moltes gràcies, Molt Honorable
el seu profund coneixement de les ca- lar ben bé les eines, hem d’entendre que
racterístiques essencials i globals de les allò que ens cal és treballar de valent Senyor President; moltes gràcies,
nostres cançons, va saber articular amb per arribar a fer de Catalunya un país il·lustres senyores i senyors diputats.”
Sergi Valls i Jové
gran talent i sensibilitat una melodia on, de veritat, regni la pau i la llibertat.
Una música i un
extraordinària que té tots els trets de les
del nostre cançoner, a les millors del text que necessitaven una formulaqual no té res a envejar.
En canvi, els problemes del text lite- ció precisa i conrari són molt diferents i, sobretot, se creta; una formucentren en els de l’acceptació majori- lació que és la que
tària de l’un o l’altre dels dos existents: figura com a anel del romanç tradicional publicat per nex d’aquesta ProAlió, “Catalunya, comtat gran”, un ro- posta de llei que ja
manç molt ben estudiat i documentat cloïa l’esmentat
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Mes de novembre 2001
SESSIONS DEL PLE

telecomunicacions a Catalunya.

13-11-01 - Ple ordinari
Absències: Per CIU Sra. Segú.

Aprovació inicial per unanimitat
del projecte d’excavació arqueològica a
Antona pel període 2002-2005, elaborat
pels arqueòlegs Sr. Ros i Sra. Solanes,
amb un import de 3.000.000 ptes.

Aprovació per unanimitat de
l’expedient de modificació de crèdit del
pressupost municipal 3/2001, per un
import de 4.350.000 ptes.
S’aproven per unanimitat dues
operacions de crèdit amb la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, en la
modalitat de préstec a llarg termini, per
uns imports de 3.885.727 ptes. per
l’obra “Tanca perimetral del centre docent “Els Planells”” i 1.000.000 ptes.
per “Arranjament de camins d’Artesa
de Segre”. Es sol·licita a l’Excma. Diputació de Lleida que subvencioni el
80% del cost dels interessos.
S’aprova per unanimitat formalitzar un contracte per arrendament,
amb Banesto Renting S.A., d’una fotocopiadora per donar servei a l’Aula
de Música, la Llar d’Infants i la Biblioteca Municipal.
Aprovació per unanimitat de
l’Ordenança núm. 29 reguladora del
Registre Municipal d’Unions de Fet.
Aprovació per unanimitat de
l’Ordenança núm. 28, reguladora de la
taxa per la prestació del servei d’Aula
Municipal de Música, per adaptar les
quotes a les darreres modificacions
aprovades al Consell Escolar.
Aprovació inicial per unanimitat del Projecte de Pla Especial de la
Unitat d’actuació núm. 2 “Tros del Vinyet” d’Artesa de Segre, redactat per
l’arquitecte Sr. Sindreu, i promogut per
Tomàs Cirera i Zapatero.
S’aprova per unanimitat adherirse als convenis de col·laboració subscrits, per Localret amb Retevisión, per
al desenvolupament de les xarxes de

S’aprova per unanimitat proposar al
FEDER per als anys 2000-2006 les següents obres:
- Adequació dels Espais lliures i d’equipament, condicionament i sanejament de
les zones de protecció de la riera i instal·lació de telecomunicacions (Equipaments Polígon Industrial “El Pla”)
- Variant de la carretera local d’Artesa
de Segre a Alòs de Balaguer per Vernet.
Tram zona urbana d’Artesa de Segre a
pont sobre el riu Segre.
S’aprova per unanimitat autoritzar a la Cooperativa d’Artesa per a la
utilització de la marca “D’A d’Artesa”
i per a què la inscrigui a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.
Aprovació per unanimitat de les
següents certificacions d’obres signades per l’arquitecta Sra. Espar i realitzades per l’empresa Sorigué S.A.:
- Certificació núm. 5, per import de
1.448.136 ptes., corresponents a l’obra
“Urbanització servei d’abastament d’aigua, tram escomesa. Dipòsit de capçalera del Sector Industrial “El Pla””.
- Certificació núm. 6, per import de
1.581.621 ptes., corresponents a l’obra
“Urbanització del Polígon I. Culs de
sac. Sector Industrial “El Pla””.
- Certificació núm. 6, per import de
3.809.989 ptes., corresponents a l’obra
“Urbanització del Polígon II. Sector
Industrial “El Pla””.
- Certificació núm. 2, per import de
4.553.059 ptes., corresponents a l’obra
“Accés al Polígon II del sector industrial “El Pla”, des de la carretera C-240
en el PK 103 TM. Artesa de Segre”.
- Certificació núm. 4, per import de
4.049.807 ptes., corresponents a l’obra
“Accés al Polígon I del sector industrial “El Pla”, des de la carretera C-240
en el PK 103 TM. Artesa de Segre”.
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Aprovació de l’acta de la sessió
ordinària de 9 d’octubre.

Aprovació per unanimitat de les
següents certificacions d’obres:
- Certificació núm. 1 i única, per import
de 3.432.069 ptes., corresponents a l’obra
“Arranjament de camí de Colldelrat”,
signada per l’arquitecta Sra. Espar i realitzada per l’empresa M. I J. Grúas S.A.
- Certificació núm. 1 i única, per import de 994.473 ptes., corresponents a
l’obra “Substitució il·luminació lluminàries de VM per VS en els C/Camp
de Futbol, Mare de Déu de Salgar, Mare
de Déu del Pla, Enric Prat de la Riba,
Balaguer, Girona, Maria Anzizu i Calvari, signada per l’arquitecta municipal Sra. Espar i realitzada pel contractista Carles Andreo Tugues.
- Certificació núm. 1 i única, per import
de 820.000 ptes., corresponents a l’obra
“Adequació d’una sala del Museu del
Montsec per destinar-la a sala d’exposicions”, signada per l’arquitecte Sr.
Guimet i realitzada per Conspamone S.L.
- Certificacions núm. 1, per import de
5.478.702 ptes., corresponents a l’obra “Dipòsit d’aigua de 500.000 litres a Tudela de
Segre”, signada per l’arquitecta Sra. Espar
i realitzada per l’empresa Terrosa.
- Certificació adicional, per import de
180.000 ptes., corresponents a l’obra “Adequació d’una sala del Museu del Montsec
per destinar-la a sala d’exposicions”.
Aprovació per unanimitat de la
devolució de les fiances de les següents
obres realitzades pel contractista Excavacions i Transports Fitó., S.L. i signades pel director de l’obra:
- “Condicionament de camins a Tudela
de Segre, any 1993”, amb un import de
50.312 ptes.
- “Condicionament de camins a
Montargull”, amb un import de 50.616
ptes.
- “Condicionament de camins a Tudela
de Segre, any 1995”, amb un import de
44.588 ptes.
- “Condicionament de camins a Tudela
de Segre, any 1998”, amb un import de
62.054 ptes.
- “Condicionament de camins a Tudela
de Segre, any 1999”, amb un import de
58.230 ptes.
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Proposar a l’Alcaldia l’aprovació de factures del Patronat de l’Emissora Municipal de Ràdio, per un import de 117.334 ptes.
Proposar a l’Alcaldia la concessió de les següents subvencions per rehabilitació de façanes:
- Al Sr. Josep Galceran i Inglavaga, 31.500
ptes. a l’edifici del C/Ctra de Tremp, 14.
- A la Sra. Àngela Farré i Oliva, 67.200
ptes. a l’edifici del C/Girona, 11.
- A la Sra. Carme Ariet i Albareda, 33.250
ptes., a l’edifci del C/Balmes, 15.
- Al Sr. Ramon Balagueró i Vendrell, 39.200
ptes., a l’edifici del C/Verge de Salgar, 30.
- A la Sra. Carme Solé i Estany, 37.695 ptes.,
a l’edifici del C/Avda. Maria Anzizu, 50.
- Al Sr. Josep Tarragona i Tarragona 84.700
ptes., a l’edifici del C/Molí, 3 de Seró.
- A la Sra. Francisca Riera i Gelabert 17.150
ptes., a l’edifici del C/Ctra de Tremp, 63.
- A la Sra. Maria Marsol i Pujol 100.000
ptes., a l’edifici del C/de l’Horta, 2.
- A la Sra. Rosa Santacreu i
Campabadal 39.200 ptes., a l’edifici del
C/del Metge Pau Pla, 24 d’Alentorn.
- Al Sr. Florencio Bastús i Pedra, 52.500
ptes., per rehabilitació de la façana de l’edifici del C/de la Font, 1 de Baldomar.
Proposar a l’Alcaldia la concessió
de les següents llicències d’obres i guals:
- A Auto Xami S.L., per rebaixar almenys un metre, i netejar, incloient enderroc de la xemeneia existent, del solar situat al C/Ctra. Agramunt, 102-104.
- Al Sr. Daniel Leal i Palacios, per arranjament de les escales d’accés a la vivenda
situada al C/Ctra. de Baldomar, 6.
- Al Sr. Josep M. Farré i Codina, per construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat,
al C/Jesús Santacreu, parcel·la núm. 4.
- Al Sr. Joan Trepat i Brescó, construcció
d’un habitatge unifamiliar i magatzem aïllat al C/Jesús Santacreu, parcel·la núm. 5.
- A la Sra. M. Neus Costa i Pinen, per
canviar bastiments i enrajolar a l’edifci
situat al C/Ctra de Ponts, 16.
- A la Sra. M. Rosa Blanch i Pla, per

arranjament de la teulada de l’edifici
situat al C/Escoles, 7.
- A Correos y Telégrafos S.A., per fer
accés a l’oficina del C/Balmes, 25.
- A la Sra. Rosa Comabella i Salud, per
canviar rajoles del pis de l’edifici situat al C/Monges, 12, 3r, 2a.
- A la Sra. Rosa Buliart i Pedrol, per
canviar vidriera a l’edifici C/Ctra
d’Agramunt, 119.
- Al Sr. Jaume Cardona i Vila, per canviar porta del garatge a l’edifici sistuat
al C/St. Antoni M. Claret, 35.
- A la Sra. Montserrat Pujol i Ticó, per
construcció d’una explotació ramadera de vedells d’engreix i ovelles reproductores al polígon 16, segons projecte
de l’enginyer tècnic agrícola, Sr. Tudel.
- Al Sr. Joan Solé i Llovera, per legalització d’una explotació bovina d’engreix
situada al polígon 26, segons projecte de
l’enginyer tècnic agrícola Sr. Homedes.
- A la Sra. Julita Colom i Vilanova, per arranjament de l’entrada i de la pared de l’edifici situat al C/S. Antoni M. Claret, 13.
- A Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria,
per enrajolar i pintar l’oficina bancària,
de l’edifici del C/Ctra d’Agramunt, 10.
- A FECSA-ENHER I S.A., per les obres
de reforma d’una línia aèria de mitja tensió i el canvi d’ubicació del PT WX504
A Vernet, així com una nova línia aèria
de baixa tensió per enllaçar amb l’actual
xarxa de baixa tensió.
- A la Sra. Eleonor Guimet i Berengueres,
per enderroc de cobert i construcció posterior d’edifici d’habitatge reduït, al C/
Sant Ponç, 8 de Vall-llebrera, segons direcció d’obra de l’arquitecte Sr. Guimet.
Proposar a l’Alcaldia la concessió de pròrroga de la llicència d’obres
sol·licitada pel Sr. Miquel Eroles i Canes, per les obres de construcció de dos
naus per ampliació d’una granja, situada al polígon 20.
Proposar a l’Alcaldia la concessió de les següents llicències ambientals
condicionades a l’aplicació dels sistemes
de control especificats al projecte:
- A la Sra. Montserrat Pujol i Ticó per l’exercici de l’activitat d’instal.lació d’una explotació ramadera de vedells d’engreix i ovelles reproductores al polígon 16.
- Al Sr. Joan Solé i Llovera, per l’exercici
de l’activitat d’una explotacicó ramadera
37

la Palanca

ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 6, 19 i 26)
Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 20 d’octubre i 19 de novembre i extraordinaria de 6 de novembre.

bovina d’engreix situada al polígon 26.
Aprovació de despeses per un
import de 22.552.579 ptes.
Informes d’Alcaldia:
El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Costers del Segre
col·locarà, de forma simbòlica el dia 9
de novembre, un cartell anunciador de
la denominació a Artesa de Segre.
El Delegat d’Ensenyament de la
Generalitat a Lleida ha indicat que hi ha
poques possibilitats que el Departament
destini fons a subvencionar la Tanca
Perimetral del col·legi “Els Planells”.
L’ACA farà en dues fases els col·lectors del Polígon, una part directament
segons projecte redactat i l’altra posteriorment com a obra suplementària als col·lectors generals.
L’ACA està redactant un projecte
per millorar el subministrament d’aigua a
Artesa de Segre.
Així també, ha manifestat que participaran al projecte de condicionament del
Senill en un percentatge pròxim al 50 %.
Vies i obres de la Diputació de
Lleida farà la variant d’Alentorn dins el projecte de millora de la carretera de Vilanova
de Meià.
El Departament de Cultura de la
Generalitat s’ha compromès a subvencionar a més de les tasques d’excavació les tasques de restauració del jaciment arqueològic d’Antona.
El dia 27 de novembre es va signar l’escriptura de donació dels terrenys
de la Palanca per part de la Sra. Maria
Trepat i Andreu, Vda de Maluquer, a
l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
La Direcció General d’Administració Local ha concedit l’autorització
per a la compra de la Caserna de la
Guàrdia Civil, la setmana del 17 al 23
de desembre es signarà l’escriptura.
El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya ha rebutjat, per extemporània, la documentació aportada per
la Sra. Esther Pérez Ferruz, en el contenciós administratiu interposat per ella
mateixa, contra la Delimitació per sòl
urbà d’Alentorn.
L’aigua del pou de Clua no és
apta per al consum humà segons les
analítiques del Departament de Sanitat.
M. Neus Bròvia i Pijuan

Xa
ov e
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De boutiques
a Diana i la Bea passegen amunt i avall

L pel carrer Major de Lleida. Són les sis de
la tarda del dia 8 de desembre. Totes les
botiguetes estan obertes, a pesar de ser festa, i
de gom a gom. Els aparadors estan plens de
decorats nadalencs i al carrer es viu l’ambient
típic d’aquestes dates. Regals amunt i avall,
gent carregada amb les compres nadalenques,
abrigats fins al nas… De cop, s’encenen les
llumetes de Nadal per tot el llarg del carrer.
Tothom s’exclama…
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família: padrins, tiets,
germans, papes, mames… I
a part de tot això, suma-hi totes les despeses pels menjars
de Nadal, Cap d’any i Reis (que si sopes, galls d’indi, torrons i més torrons de xixona, caves, vi del més car…
Diana: Au va, deixa’t d’històries i anem a comprar els
regals de l’amic invisible!
(La Diana es decideix a entrar al Zara)
Bea: Aquí penses comprar el regal?
Diana: Sí, m’ha tocat la Maria presumida i li compraré un
jersei!
(Les dues noies intenten mirar entremig de la gentada, alguna peça de sobre els taulells)
Bea: M’estic marejant! Entre la calefacció, que està a tope,
i el munt de gent que corre amunt i avall esverats com si
s’acabés el món, m’agobia. Sortim a prendre l’aire o
m’hauràs de fer el boca-boca!
Diana: Va, tira, pesada! Ja compraré un altre dia! No es
pot anar enlloc amb tu! Ets una tiquis-miquis!
(Les noies surten de la botiga)
Bea: No sé pas com el prendré, l’aire! El carrer està més
ple que les botigues! Anar de compres amb tu és ben bé
una aventura!
Diana: Va, anem cap a casa i no et preocupis, ja m’espavilaré!!
Nosaltres
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Diana: Ohhhh, que bonic!!!
Bea: Au, ja les han hagut d’encendre, ja volia
dir jo… que feien tard. Quina cutrada tan gran.
El Nadal és tot ell ben cutre i penós.
Diana: Bea, què estàs dient?
Bea: Doncs això, que és molt cutre. Per a què serveixen
aquests llums si és pot saber?
Diana: Doncs per a donar més caliu nadalenc. Què seria un
Nadal sense llumetes i decorats? I com més lluents i extremats, millor.
Bea: Tu saps quan costen aquesta M... de llums només aquí
a Lleida? 6,4 milions, que està dit aviat.
Diana: I?
Bea: Doncs que es podrien invertir amb altres projectes més
interessants.
Diana: Potser sí, però aquest el trobo ben interessant. Per a
poder celebrar un Nadal com Déu mana es necessita posarhi voluntat, tots hem d’ajudar a què el Nadal sigui una festa
amb tots els ets i uts que es mereix.
Bea: Doncs, jo no hi penso posar ni un gra d’arena! El Nadal
només serveix per a gastar quartos i prou!
Diana: Home, no és això! Estic d’acord que en aquestes
dates es gasta molt més! Però el Nadal ha de ser… sinònim
de felicitat, pau i alegria!!!
Bea: Alça, Manela! Doncs que sigui Nadal cada dia!!!!
Diana: No em negaràs que per Nadal es viu més l’ambient
de solidaritat i harmonia!!
Bea: Sí, però últimament se n’ha fet un abús i, com tot, s’ha
tornat un negoci! Els pares compren, embogits, regals i més
regals per als seus fills. I aquests encara no estan contents. I
no solament regals pels nens sinó que també per a tota la
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Humor

Palanc-oci

Especial aniversari per RGB
Amb motiu de la celebració del nostre 20è aniversari, hem preparat uns passatemps que esperem que us agradin. Són
especialment indicats per a les persones addictes a La Palanca.

Encreuat horitzontal
Es tracta de descobrir algunes de les seccions que han aparegut a La Palanca al llarg de la seva història, però que ja no es
publiquen (almenys amb el mateix títol). En algunes definicions, trobareu una pista en les paraules que estan en cursiva.
1.- Secció que servia de calaix de sastre per encabir-ho tot el relacionat amb el món de la... 2.- En els primers anys, s’hi
reflectien totes les informacions i les opinions sobre el món agrícola. 3.- Dos personatges molt populars que han repassat
amb bon humor alguns
1
L
successos locals i que,
de forma extraordinà2
A
ria, hem recuperat per
3
a aquest número. 4.- Es
4
P
...
tractava de passejar-se
per la ciutat, tot i que
5
A
el títol era més llarg i
6
L
acabava dient Menjant,
7
A
és clar! Després, va
dir-se Avui mengem a...
8
N
5.- Secció que utilitza9
C
va el nom d’un indret
10
A
del Castellot i que mols
trobem a faltar pel seu
to irònic en enfocar problemàtiques i esdeveniments locals. 6.- Secció il·luminada del nostre incansable col·laborador
Sícoris, on explicava coses d’abans. 7.- També aquí s’explicaven coses velles d’Artesa, però ho feien algunes persones de
la Llar de Jubilats. 8.- El nom era clar, es parlava de normes subsidiàries, de carrers; és a dir, d’... 9.- Senzillament i sense
complicacions, era la secció que avui anomenem Parlen les entitats. 10.- Amb molt bon ofici, s’entrevistava persones grans
per tal que ens parlessin de les feines d’abans.

Jeroglífic

Què se celebra aquest mes?

ARTICLE

N

XX

CALCI

-P
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Solucions
Encreuat
1.- Cultura. 2.- Camp. 3.- Quimet i Cosme. 4.- Un tomb per Artesa... 5.- Lo forat rodó. 6.- A la llum del record. 7.- De la vella Artesa. 8.- Urbanisme. 9.Associacions. 10.- Oficis artesans.
Jeroglífic
La Palanca fa vint anys (la, pala, n, ca, fa, vint, [panys] – p).
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La planta la Granja. 1915

lanca. Malgrat la data de juny de 1923
en què es va escriure la postal, ens diuen que es de començaments de segle,
entre 1910 i 1915. És la primera d’una
col·lecció de postals antigues d’Artesa.
Ressalta el conjunt de la planta la
Granja, que estava encerclada per una
paret de pedra que retallava el seu perfil all llarg de la Riba Grossa que separa el poble de l’horta. Creiem que el
fotògraf es posà al mig del camí amb la
seva càmera de trípode i el seu amic va
voler sortir a la foto, sembla que assenyalant el braçal de Montsonís.
La foto esta tirada des d’un camí per
animals, avui desaparegut, que conduïa a l’horta i que estava situat al darrere
del que avui es cal Mateu i de Cal Canes “Rellotger”, per tant el camp de futbol d’avui dia quedaria a la dreta de la
imatge.

La paret delimitava la finca propietat de les “Senyores de la Granja”. Els
carrers Maria Anzizu, Balmes, les Monges, Eduard Maluquer, plaça l’Ajuntament, que serien la base de l’eixample
de l’Artesa moderna, eren en aquells
anys una planta d’oliveres tal com es
pot apreciar a la foto. Destaca el primer edifici a l’esquerra, la Granja, després l’església, i un corral més proper
seguit d’una zona d’eres on es veu algun paller que suposem que estava darrera Cal “Don Juanito”. Hi ha una casa
porxada que suposem que és cal
Mianes i una línia
única de cases que
seria la carretera
d’Agramunt.
Per damunt ressalta el perfil petri
del Castellot i la
Roca del Cudòs de
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stem davant d’una de les imatges

E més antigues publicades per la Pa-

fons, i unes fileres d’oliveres que es
conreaven a la primera falda de la muntanya i unes altres a l’obaga tocant el
cim.
Destaquem la nitidesa i composició
de la foto tant per la part històrica de la
planta de la Granja, com per la
majetuositat del Castellot.

Text: Bartomeu Jové
Foto cedida per Jaume Gaset

La F
oto
Foto

No, no és Vielha. És Artesa de Segre, el dia 15 de desembre de 2001. La gran nevada va cobrir de neu la
comarca com feia anys que no es recordava. La foto està presa des del Castellot. (Foto: Miquel Regué).

