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VII Aplec de Bombers de
Catalunya
El passat 6 de maig, Artesa es va
omplir de Bombers. No venien a
apagar foc, sinó que tenien ganes
de passar-s’ho bé
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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.

(per anunciar-los, feu-nos arribar la informació amb
temps)
2 i 3 de juny:
Festa del bàsquet (amb diferents partits i dinar de germanor) al Pavelló Poliesportiu d’Artesa, organitzada
pel CENG

MES DE ABRIL
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 5: Cesc Jou i Cardona
Quel jou i Cardona
dia 19: Núria Porta i Solà
dia 20: Najoua Rabah (Alentorn)
Pendent del març: dia 27 Loreto Coma i Bròvia

3 de juny:
Aplec a l’ermita de St. Sebastià (Sta. Maria de Meià)
10 de juny:
Festa de final de curs de la Llar Municipal d’Infants
El Bressol a la plaça dels Jubilats (tren inflable, berenar per a tothom i música en viu), organitzada per la
seua AMPA
Concert final de Curs de l’Orfeó Artesenc, la Coral
Infantil Brots d’Il·lusió i el Conjunt Coral de l’Aula
Municipal de Música

Defuncions:
dia 1: Salvador Porta i Galceran (83 anys) natural d’Artesa
dia 22: Concepció Tarré i Prat (70 anys) natural d’Anya
dia 25: Celestino Ortega i Alonso (51 anys) natural de Palència
Matrimonis:
Pendent del març:
dia 31: Meritxell Baltral i Blanch (de Seró)
Ramon Prat i Tuca (de Ponts)

17 de juny:
Festa del futbol (amb encontres en diferents categories i un partit de veterans amb el Barça) al Camp d’Esports Municipal, organitzada per l’Assemblea Local
de la Creu Roja.
Concert instrumental de final de curs a càrrec dels
alumnes solistes, de cambra i el conjunt instrumental
de l’Aula Municipal de Música

Municipi de Foradada
Defuncions:
dia 20: Elisa Mases i Vilalta (84 anys) natural de Foradada
Municipi de Vilanova de Meià
Naixements:
dia 10: Laura Inglavaga i Estrada
dia 24: Bali Gabaldon i Ponsa

23 de juny:
Festa Major de Vernet
Revetlla de Sant Joan

Defuncions:
dia 7: Joan Farrando i Simó (94 anys) natural de Vilanova de
Meià
dia 23: Hermegilda Domingo i Tohà (87 anys) natural de Sta.
Maria de Meià

24 de juny:
Festa de final de curs al CEIP Els Planells, organitzada per la seua AMPA

Meteor
olo
gia
Meteorolo
ologia
Municipi de Vilanova de Meià
Dades facilitades per l’Ajuntament de Vilanova de
Meià (estació del Camp de Futbol).

ABRIL
Recull efectuat per Ramon Giribet i Boneta.
Municipi d’Artesa de Segre
Dades facilitades per l’Ajuntament d’Artesa de Segre (observatori
de la Pça. de l’Ajuntament).
Falten dades per calcular la temperatura mitjana del mes.
Temperatura màxima:
25° (dia 24)
Temperatura mínima:
-1° (dies 21 i 22)
Dies amb precipitacions:
2
Precipitació màxima:
38 mm (dia 30)
Total precipitacions:
63 mm

Temperatura mitjana del mes:
Temperatura màxima:
Temperatura mínima:
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:

11°
23,9° (dia 24)
-2,8° (dia 22)
3
58 mm (dia 30)
64,2 mm

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

4

la Palanca

Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions

2
56 mm (dia 30)
59 mm
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Editorial

Altre cop la llengua
Els que tenim per llengua pròpia el català (digueu-li català, valencià,
balear... o, si voleu, llemosí) ens hem sentit una vegada més ultratjats
i menyspreats amb les últimes ficades de pota tant del rei espanyol
com de la ministra de Cultura (!?) del govern de l’estat. Així, éns
fem preguntes com aquestes: El rei no es llegeix els discursos que li
preparen? I si se’ls llegeix, realment creu allò que diu en el paper?...
I a continuació sorgeixen més i més qüestions que avui deixarem de
banda. Pel que fa a la ministra de torn, pensem: Que les trien aquests
del PP? Perquè entre l’Esperanza (abans) i la Pilar (ara), una pila de
catalans ja estem desesperats. La conclusió és simple: A Espanya ens
volen, però no tal com som (amb la nostra llengua i la nostra cultura).
El pitjor és que, després, ens venen amb les excuses de sempre per
a fets que són pràcticament inexcusables: que si s’han tret les paraules de context, que si s’han interpretat malament, que si ja s’ha rectificat... I és que els catalans ens xupem el dit.
Sort que hem pogut treure el Sant Cristo gros i plantificar-lo al
bell mig de la pell de brau, en plena capital espanyola, sota la forma
d’exposició i amb el títol Catalunya, terra d’acollida. El mateix Sant
Jordi Pujol va cavalcar fins allà per plantar-los la canya en el discurs
de presentació; això sí, tímidament, no fos cas que el seu amic Joan
Carles se li emprenyés. Pel que fa a la classe política catalana, excepte els que ja sabem, ha reaccionat amb més o menys contundència
i fins i tot amb algunes iniciatives imaginatives, com enviar a Madrid
un recull de llibres on resulta evident que el castellà sí ha estat una
llengua imposada.
Malgrat tot, el més greu no ens ve de fora; sinó de nosaltres mateixos que estem renunciant contínuament a la llengua pròpia. S’ha
avançat molt en el coneixement del català en els darrers anys. Sí,
però no n’hi ha prou. Els sociòlegs afirmen que no s’ha avançat en
l’ús social i fins i tot que anem enrere. Un exemple clar s’ha produït
fa pocs dies: un setmanari esportiu, que feia quatre anys que es publicava íntegrament en català, ha anunciat textualment en el seu últim editorial que a partir d’ara “inclourà progressivament algunes
pàgines escrites en castellà”.
Entre tots ens ho estem deixant perdre perquè, la majoria de les
vegades, la comoditat (o interessos econòmics) pot més que les ganes de defensar el nostre sentiment d’identitat. És clar, com que el
castellà el sabem i l’entenem... acceptem un calendari en castellà
d’un comerç català, comprem un talonari de rebuts en castellà per no
haver d’esperar-nos a que arribi en català o per no perdre el temps
buscant-lo en la nostra llengua... Avui, però, el perill també ens arriba amb l’anglès: ens anumcien l’obertura d’un local d’esbarjo català
en anglès i hi assistim massivament. És clar, com que també ho entenem... I així mil petits exemples quotidians (mil petites renúncies
diàries) que “no tenen importància”. Un gra de sorra tampoc en té;
però són milers de grans els que conformen una platja o un desert.
Sense menysprear altres llengües i cultures i sense renunciar al
coneixement d’aquestes, cal que aportem el nostre gra en defensa de
la llengua i la cultura catalanes! Si no ens ho prenem seriosament,
malament; ja que de Fraga en enllà es pensen que només parlem
català per tocar els nassos... perquè el castellà prou que el sabem.
Col·laboradors del mes: Carme Barril, Ramon Ros, Rafa Vega, Ferran
Sánchez, Martí Regué, Antoni Colom, Josefina París, Jesús Martí, Sícoris,
CEIP i IES Els Planells, M. Neus Bròvia, Núria Ribes, Rafa i Richard
Córdoba, Jordi Alins, Jaume Gaset
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Noticiari
Plantada d’arbres al Castellot
La tarda del darrer diumenge del passat mes d’abril, la Regidoria
de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Artesa va organitzar una plantada d’arbres al Castellot, concretament a les vores del camí que
puja des de la cruïlla del camí de la Roca del Cudòs fins a dalt al
Sagrat Cor. Aquella mateixa setmana, s’havien instal·lat uns bancs
en diferents racons de l’esmentat camí. Unes 80 persones, entre
petits i grans, van aplegar-se per col·laborar amb la plantada de 75
pins d’un metre i mig d’alçada. També un grup dels Bombers Voluntaris d’Artesa hi va contribuir. Al final, coca, xocolata i beure
per a tothom.
La Palanca va a l’Institut d’Artesa
El dilluns 7 de maig, un parell de membres del nostre Consell de
Redacció van participar en el crèdit de síntesi de l’alumnat de 2n
d’ESO de l’IES Els Planells. Durant gairebé una hora se’ls va explicar una mica d’història de La Palanca, però també com es prepara i les diferents seccions que s’hi poden trobar. Així mateix es

Els alumnes van escoltar amb interès les explicacions sobre La Palanca

tents van valorar molt positivament la simpatia i
l’amabilitat d’aquest darrer presentador.
Moren 700 conills en un incendi a Alentorn
El passat 21 d’abril, un incendi va provocar la mort
de 700 conills en una granja d’Alentorn. La granja està composada per dos naus de 100 metres
quadrats cada una, tot i que només se’n va cremar
una. El foc es va iniciar accidentalment i es va
expandir ràpidament per les parets, les quals
estaven recobertes per un material aïllant molt
inflamable. (Segre 22-05-2001).
Arranjament de l’església de Foradada
L’Ajuntament de Foradada va anunciar
l’arranjament de la façana de l’església parroquial
de la localitat de Foradada, dedicada a Sant Josep.
L’obra compta amb un pressupost de 4,3 milions
de pessetes, amb una subvenció de l’IEI, i donarà
una nova imatge a la façana de l’església,
actualment molt deslluïda.
MRG

MRG

va respondre els seus dubtes. El crèdit esmentat s’anomena Les
institucions d’Artesa i inclou el coneixement de diferents institucions i entitats del municipi: la Biblioteca Municipal (a càrrec de la
Sr. Josefina París), l’Orfeó Artesenc (pel Sr. Àngel Guiu, que també els parlà de les Caramelles), la Parròquia (Mn. Salvador), les
Artesenques Actives (Sres. Roser Monfà i M. Àngels Gili), el CENG
(Sra. Teresa Sellart), els esports a Artesa (Regidor d’Esports: Sr.
Domènec Sabanés) i l’Ajuntament (el mateix Alcalde va atendre
l’alumnat). Els altres cursos d’ESO també han realitzat durant aquest
mes de maig els seus crèdits de síntesi: 1r, Coneguem Artesa; 3r,
Descobrim la Vall de Boí (camp de treball a Barruera); 4t, L’Artesa
empresarial.
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Un grup d’Artesa va a TVE
El dijous 4 de maig, de bon matí, un autocar amb unes 40 persones
d’Artesa i comarca partia en direcció a Madrid per tal de presenciar
en directe l’emissió de dos programes de TVE. El Sr. Josep Sabartés
i Gili va actuar com a representant del grup i va oferir-los diferents
productes típics i uns llibres de la Història d’Artesa. A les 11:45 h
van presenciar el programa Saber Vivir, sobre la salut i la qualitat
de vida, presentat per Manuel Torreiglesias. A continuació, a les
12:45h, va ser el torn de Así son las cosas, programa sobre successos, festes i actes socials, presentat per Manuel Giménez. Els assis-

La Cooperativa va facturar 13.208 milions
La Cooperativa d’Artesa va tancar el balanç de
l’any 2000 amb una facturació total de 13.208
milions de ptes., i uns beneficis nets de 166
milions. Aquestes xifres es van fer públiques el
passat 26 de maig, en l’Assemblea anual de la
Cooperativa. La facturació va augmentar prop
d’un 50% respecte al 1999, principalment gràcies
al bon any del sector porcí. En l’Assemblea, es va
parlar de la compra de l’escorxador i de la marca
càrnica L’Agudana de Cervera. La Cooperativa i

Noticiari
Copemo (societat formada per la mateixa Cooperativa i per la família
Morera) adquiriran un 51% de L’Agudana, invertint-hi més de 300
milions de ptes. Així es convertiran en accionistes majoritaris i apostaran fort per l’elaboració i la comercialització directa dels productes
càrnics. Altres fets a destacar són l’obtenció del certificat de qualitat
ISO 9002 en el processos d’elaboració de pinso i de vi. La direcció
de la Cooperativa també va explicar que estava estudiant la
construcció d’una nova planta de producció de pinso, en vista de
bones expectatives de futur.

ción Hidrográfica del Ebro que afavoreix les
conques dels rius afectats per embassaments.
Mitjançant aquesta es rebria part dels 25 milions
de ptes. que l’Ajuntament té previst invertir a la
zona, construint barbacoes, taules i bancs, fonts,

Morts en accidents laborals
Celestino Ortega, empleat de Prefabricats Lleida d’Artesa, va morir a causa d’un accident laboral el passat 25 d’abril. L’home, de 51
anys i veí d’Artesa, va ser trobat sense vida, sense que s’hagi fet
pública la causa de la seva mort. Segons algunes fonts, va morir al
quedar colgat per l’arena d’una sitja, i segons altres, al quedar atrapat
per una cinta transportadora (Diaris Segre i La Mañana, 26-04-2001).
D’altra banda, el 13 de maig va morir el jove veí de Comiols Josep
Ribó, mentre feia treballs agrícoles en una finca de la seva propietat.
Segons sembla, li va bolcar el seu tractor i va quedar atrapat sota.
En estudi el túnel de Comiols
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat, invertirà 50 milions de ptes. en l’elaboració d’un estudi
per construir un túnel a Comiols. Aquest túnel, comunicaria la comarca de la Noguera amb la del Pallars Jussà, i estalviaria als viatgers
uns 10 quilòmetres de corbes i pujada. (La Mañana 21-05-2001).
Nou servei de bus cap a Andorra
L’empresa Alsina Graells va iniciar el passat 5 de maig un nou servei
de bus, que uneix Lleida i Andorra passant per Artesa. Aquest servei
funciona només els caps de setmana, i està pensat per aquells que
vulguin anar de compres al País dels Pirineus. Passa a les 8:30 h per
Artesa i arriba a les 10:00 h a Andorra la Vella. El viatge de retorn,
s’inicia a les 17:00 h, arribant a Artesa a les 18:30 h. (La Mañana,
02-05-2001).
El reg de Cubells s’acabarà de millorar el 2003
El conseller d’Agricultura Josep Grau va anunciar que el Govern
preveu acabar les millores del reg de Cubells l’any 2003. En aquests
moments s’estan realitzant les obres corresponents a la primera fase
de millora d’aquest reg, que consisteix en cobrir la sèquia principal, fins ara oberta, amb canonades de formigó armat de 1,20 m de
diàmetre. La segona fase consistirà en millorar els regs secundaris i
s’acabarà el 2003. L’obra compta amb un pressupost total de 350
milions de pessetes, finançats a parts iguals per la Generalitat i pels
mateixos pagesos de Cubells. (La Mañana 26-04-2001).
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Zona lúdica a la Palanca de Vernet
Maria Trepat, vídua de Maluquer de Motes, ha donat a l’Ajuntament
d’Artesa els 14.463 metres quadrats de terreny que es coneix com
la Palanca de Vernet. Aquest indret, situat al marge esquerra del riu
Segre i sota el pont de Vernet, havia estat anys enrera una zona de
bany i esbarjo molt apreciada pels artesencs i comarcans. A causa
de la riuada de 1982, la zona es va deteriorar molt, convertint-se en
un lloc brut i abandonat. Amb la donació, l’Ajuntament d’Artesa té
previst acollir-se a un pla de subvencions de la UE i la Confedera-

atraccions infantils, una zona d’aparcaments, etc.
D’altra banda, l’Ajuntament d’Artesa ha presentat
tres projectes més que es podrien acollir dins
aquestes subvencions, com són la millora de la
Font de la Trilla a Baldomar (25 milions), la
canalització del Senill (103 milions) i l’entubament
de la Secla al seu pas per Artesa (70 milions).
(Segre 26-05-2001).
Última hora sobre el Segre Mitjà
Poc després de tenir coneixement de l’anomenat
Informe Roca, l’Ajuntament d’Artesa va
encomanar un estudi tècnic sobre la viabilitat
objectiva que el nostre municipi pugués esdevenirne la capital. Aquest informe va ser encomanat al
geògraf Sr. Ignasi Aldomà i Buixadé, que el 1991
va publicar (amb el Sr. Romà Pujadas i Rúbies) el
llibre La Noguera. Heterogeneïtat territorial i
expectatives de redreçament socio-econòmic,
editat per la Caixa d’Estalvis de Catalunya. Pocs
dies abans de publicar-se aquest número de la
nostra revista, hem pogut saber que l’Ajuntament
ja disposa de l’informe i que les dades que s’han
pogut recollir en ell demostren objectivament que
Artesa hauria de ser la capital de la futura comarca del Segre Mitjà; això sí, sense un avantatge
massa gran sobre Ponts. En el proper número
publicarem una síntesi de l’esmentat informe.

Noticiari

Les gelades i la vinya
da. S’arribà a unes temperatures d’entre cinc i set graus sota zero, o sigui,
una mitjana de sis graus sota zero.
Tots els conreus en varen sortir perjudicats; però el conreu de la vinya, el
qual recentment està experimentant un
grau auge en les nostres contrades, és
el que en resultà més perjudicat.
A la zona del municipi d’Artesa, on
probablement es concentra la major part
de plantacions de vinya de la nostra comarca, els resultats de la gelada foren
catastròfics. Llocs com Baldomar,
Ramoneda (Montmagastre) i molts
d’altres varen sofrir unes pèrdues irrecuperables per aquesta campanya. Cal
pensar que, enguany, la collita serà nul·la i que les repercussions per a la propera collita poden ser força elevades.
Tècnics de la Generalitat de
Catalunya, sol·licitats pels pagesos i
per la Cooperativa d’Artesa, varen
personar-se poc després de la gelada a
veure’n els resultats “in situ”. Segons
la informació facilitada per diversos
productors, havien decidit de reunir-se
a les instal·lacions de la Cooperativa
d’Artesa; però abans van passar a examinar les plantacions per fer-se una idea
de la problemàtica. El que varen poder
observar i comprovar els va deixar corpresos.

Segons les nostres
informacions, quan
els tècnics es varen
trobar amb els pagesos, i després d’haver
comprovat els efectes de la gelada, van
dir que, tot i que, per
sistema, els pagesos
tendeixen a magnificar els desastres en
les seves collites,
aquest cop no s’havien quedat ni gens ni
mica curts. Els efectes devastadors eren
els que els pagesos
exposaven: una pèrdua total de la collita d’enguany.
Posem-ne un exemple:
En una vinya de Baldomar els tècnics que varen fer el peritatge varen
decretar que la gelada havia afectat un
100% de la plantació, o sigui, totalment.
A la resta de vinyes estudiades, la gelada afectà des d’un 92% a un 99% del
total, la qual cosa ens dóna els impressionants i devastadors resultats d’una
gelada tardana.
Els productors de vinya poden demanar uns ajuts en cas de gelada; però
cal tenir assegurada la totalitat del terreny destinat al conreu de la vinya per
tal de poder rebre l’ajut.
Per tal de fer efectius els ajuts als pagesos, un cop feta
l’anàlisi dels efectes
immediats de la gelada, el proper pas
que faran els tècnics
és tornar a avaluar
les vinyes abans de
veremar. El primer
que faran és un mostreig: es pesa el raïm
d’uns ceps escollits
aleatòriament i, segons els resultats
que s’obtinguin,
passaran a pagar els
ajuts.
D’altra banda, cal
pensar que el raïm
9
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del dia 20 al 21 d’abril la nosL atranitzona
va patir una forta gela-

que s’ha de collir l’any vinent, es forma enguany. Als ceps joves, que es varen plantar l’any passat, la gelada n’ha
mort els brots, la qual cosa significa
que, de cara a l’any vinent, la collita
tampoc serà profitosa.
Un altre punt que cal tenir en compte és que, a banda dels milions que s’han
perdut degut a aquesta gelada, cal pensar que moltes màquines no podran
recol·lectar. Productors afectats havien
fet grans inversions en maquinària que,
enguany, de cap manera podran
rendibilitzar, o sigui que, a banda de
perdre la collita i els guanys que aquesta
comporta, no recuperaran res de la inversió realitzada. I no ens estem referint tant sols a petites màquines que ajuden a la verema, sinó a grans màquines
recol·lectores, màquines d’espampolar
que no podran ni tan sols atansar-se a
la vinya i que, si ho fan, tan sols serà
per treure aquells raïms que, malgrat tot,
encara naixeran i que no tindran cap
valor al mercat.
Per tant, caldrà esperar un altre any
per tal de trobar un bon vi i de qualitat
al mercat, com darrerament els nostres
afeixugats productors ens deleitaven.
És moment, doncs, de plantejar-nos tots
plegats si no caldria demanar la declaració de zona catastròfica per a tots els
conreus de vinya afectats per la gelada
d’aquest mes d’abril.
Text: Carme Barril
Foto: Ramon Ros

Noticiari

Recuperat l’Aplec de Sant Romà de Comiols
1 de maig, després d’uns
E l50passat
anys, es va tornar a celebrar

van tornar cap a casa esperant retrobars’hi el proper any i que les obres de rehabilitació ja s’hagin pogut començar.
Durant la primavera, abundaven els
aplecs, romiatges i celebracions de la
festa del Roser. Algunes encara es conserven. Entre els aplecs que ja s’han celebrat enguany: el dilluns de Pasqua, a
Salgar, a La Vedrenya o a Sant Salvador (Alentorn); l’últim diumenge
d’abril, a Sant Marc de Batlliu (abans
25 d’abril); el dia 1 de maig, a Refet
(Seró); el primer diumenge de maig, a
l’ermita de Meià. Entre els romiatges,
cal destacar el de
Cubells, per Sant
Marc (25 d’abril),
fins a Salgar. Abans
era tradicional la
festa del Roser en
molt llocs; per
exemple: el 8 de
maig se celebrava a
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l’Aplec de Sant Romà de Comiols; el
qual se celebrava antigament el 13 de
maig, dia de la Mare de Déu dels Desemparats (patrona de Comiols), o bé
el segon diumenge de maig.
Entre la vall del Segre (Noguera) i
la conca de Tremp (Pallars Jussà), a
cavall dels últims contraforts orientals
de la serra prepirinenca del Montsec,
s’estén la serra de Comiols; i damunt
d’un immens serrat d’aquesta a 1.077
metres d’alçada, es troba el poble de
Comiols amb la seva església romànica dedicada a Sant Romà.
Allí s’hi van reunir unes 200 persones, que van poder gaudir en bona harmonia d’una jornada tranquil·la i assolellada. A migdia, Mn. Pere Balagué,
rector de la parròquia d’Artesa, i Mn.
Josep Mas, rector d’Isona i altres pobles de la comarca, van oficiar conjuntament una solemne missa. A continuació es va repartir coca amb xocolata,
acompanyada d’un bon vi.
Durant l’aplec, es va comentar la necessitat d’arranjament de l’església, que
es pot considerar una autèntica joia arquitectònica de la qual se’n té notícia
des de l’acta de dotació de la canònica
de Montmagastre de l’any 1054, tot i
que podria ser anterior. Els allí reunits

Montmagastre, l’endemà a Montargull
i al dia següent a Anya. A
Montmagastre fa cinc anys que es tornar a festejar (s’havia deixat durant un
temps), però ara es fa el primer dissabte de maig. Mentre que a Anya aquest
any no s’ha pogut organitzar després
d’uns anys de molt d’èxit.
Segur que ens n’hem deixat unes
quantes; però la intenció no és fer-ne
una relació exhaustiva, sinó acabar amb
una reflexió sobre algunes de les nostres tradicions de primavera (aplecs,
romiatges, rosers...) que lluiten per sobreviure al pas del temps, moltes vegades per la tenaç voluntat d’un grup reduït de persones. És, doncs, motiu
d’alegria per a tothom haver recuperat
l’aplec de Sant Romà de Comiols

La Palanca

Espor ts

Bàsquet: les júniors del CENG-Altis, campiones
júnior del CENG CoopeL’equip
rativa d’Artesa es va proclamar
campió de Lleida aquest mes de maig.
Les noies del CENG Altis estan entrenades per Marc Vilanova i han quedat primeres després de disputar una
primera fase amb equips júniors i sèniors, i una segona amb sol equips de
noies nascudes entre 1983 i 1984. Les
noies es caracteritzen per practicar un
joc basat en una defensa agressiva, un
ràpid contraatac i una bona tècnica individual. El 26 de maig van disputar una
semifinal del campionat de Catalunya
amb el Granollers, la qual van perdre.
Les campiones són: Elisabet Camats,
Marta Sánchez, Anna Macià, Noemí
Moreno, Judit Orpinell, Meritxell Fons,
Gemma Galceran, Cynthia Carbonell,
Ivet Solé i Anna Claret, entrenades per
Marc Vilanova.
D’altra banda, l’equip cadet CENG
Lluïsa lluitarà pel campionat de Lleida
el proper dia 3 de juny, en la final a
quatre que es disputarà a Artesa. Les
noies entrenades pel Marc Galceran han
acabat primeres en la fase regular i ara
es jugaran el títol davant l’afició

artesenca amb el Pardinyes, Calaf i Sedis
La temporada ja ha acabat per la resta
d’equips, destacant quant a resultats el
meritori sisè lloc de l’equip sènior masculí CENG TRÉBOL, en una campanya marcada per les nombroses lesions
del seus jugadors. Els homes entrenats
per Marc Vilanova han quedat segons
de Lleida, per darrera del Cervera.

Breus
Campionats de futbol sala d’estiu
El proper divendres 1 de juny començarà la vintena edició
del campionat d’estiu de futbol sala del CENG. Enguany
hi participaran 20 equips, distribuïts 11a segona divisió i 9
a primera. El torneig es perllongarà durant els mesos de
juny i juliol, i com ja és tradicional, serà l’excusa per prendre la fresca al poliesportiu de les piscines. Els mesos de
juny i juliol també es disputarà la tercera edició del campionat infantil de futbol sala, organitzat pel CE Artesa. Hi
haurà les categories benjamí (6-10 anys) i infantil (11-14).
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El Balaguer de Campabadal guanya l’Espanyol
El Club de Futbol Balaguer va guanyar les semifinals de la
Copa Catalunya a un Espanyol ple de figures. Va ser per
un gol a zero el passat 10 de maig al Municipal de la capital de la Noguera. Disputaran la final d’aquest torneig contra el Barça a Lleida, a mitjans del mes de juny. L’equip de
la Noguera ha quedat subcampió de Tercera divisió i està
disputant els play-off d’ascens a 2a B. Recordem que en
aquest equip hi juga l’artesenc Jaume Campabadal i té com
a fisioterapeuta l’artesenca Maria Àngels Leal.

El cap de setmana del 2 i 3 de juny
finalitzaran les activitats del CENG
aquesta campanya 2000-2001, amb la
Festa del Bàsquet, on tots els equips
jugaran un partit amistós (excepte les
infantils, que es juguen el títol), amb
un encontre de velles glòries i un dinar
de germanor el diumenge
Miquel Regué i Gili

Espor ts

Futbol: CE Artesa de Segre. 2000-2001
temporada dels equips de futbol del CE Artesa de Segre ha finalitzat aquest mes de maig. Hi ha hagut diversitat de
L aresultats,
però en general, la campanya ha estat força bona pels cinc equips del futbol base i pel primer equip. Cal
destacar el sots-campionat de Lleida assolit pels juvenils, i la meritòria sisena plaça del primer equip a la Primera Regional.
Quant a aquest conjunt, cal remarcar que ha lluitat per assolir places d’ascens fins a les últimes jornades, i que enguany ha
patit una sèrie de decisions arbitrals en contra que han perjudicat la seva bona marxa. A continuació us presentem els
components dels diferents equips del CE Artesa de Segre. Lamentem no poder-vos oferir la foto de l’equip prebenjamí.
MRG

Primer Equip
A dalt, d’esquerra dreta:
Antonio Español (massatgista), Marc Farré, Laureà
Solsona, Ramon Martínez,
Sergi Beltran, Carles
Galceran, Jordi Urgell (entrenador),
Fernando
Galceran (president), Xavi
Ribera, Òscar Coma, David
Galceran, Ventura Samarra,
Torcuato Quesada (preparador físic), Daniel Leal
(vicepresident).
A baix: Carles Martínez,
Xavier Solsona, Fran
Solsona, Francesc Albagés,
David Sugranyes, Narcís
Besós i Dani Leal. També
juguen Cristian Peirón, Àlex
Trepat, Joel Solanes i
Cristian Peirón.
Joan-Promovídeo

Joan-Promovídeo

Equip Aleví Carles Galceran (entrenador), Sergi Martos, Eduard
David Torredeflot, David
Galceran, Jordi Macià, Xavier Durany, Cristian
Corts, Pau Mora, Robert Cluet, Genís Camats, Joel
Bertran, i Llàtzer Camats. Entrenador: Fran Bessone

Bergonyó, Ramon Cotonat, Miquel Massana, Josep Lluís Martos (entrenador). Francesc Estrada, Aleix Vidal, Gerard Samarra, Xavier Porta,
Aitor Torredeflot, Sergi Mirasó, Sergi Galceran, Marc París, Eduard
Chinchilla, Joan Jesús
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Equip Benjamí

Espor ts

Els juvenils, sots-campions de Lleida
MRG

L’equip juvenil del CE Artesa de
Segre s’ha proclamat sots-campió de
la segona divisió provincial.
Els nois entrenats pels germans
Ramon i Àngel Cusola han quedat pel
darrera de la Seu d’Urgell, amb 20 partits guanyats, 4 empatats i només 2 derrotes. Aquest equip és molt complet, ja
que ha tingut el segon millor atac del
campionat (88 gols a favor) i la millor
defensa (amb només 24 gols en contra). En l’últim partit disputat va aconseguir golejar per 9 a 1 a l’Urgell.
Els campions són: Ferran Marín,
Ignasi Porta, Eduard Cortada, Enric
Miranda, Oriol Cusola, Xavi Ribera,
Jordi Llorens, Oriol Llera, Ventura Samarra, Àngel Santacreu, Àlex Trepat,
Rossend Solé, Sergi Aldavó, Eduard
sabanés, Jordi Aubets, Josep Camat.
Entrenadors: Ramon i Àngel Cusola.

Equip Prebenjamí No disposem de la fotografia d’aquest equip. Els
components són Jordi Martí, Marc Rovira, Marc Valls, Adrià Cluet, Xavier
Mora, Isaac Pérez, Pau Cuerta, Pau
Martí, Jordi Sucarrats, Pep Riart, Adrià
Farré, Arnau Farràs, Isaac Priego, Adrià
Cluet i Albert París. Entrenador: Joan
Carles Pérez

Joan-Promovídeo

Equip Infantil Eduard Vega, Dídac Cardenyes, Albert Caballer,
Víctor Segú, Damià Farré, Francesc Gutiérrez, Ignasi Jou, Francesc
Solé, Donís Mas, Marc Solé, David Caelles, Xavier Isanta, Adrià
Gàsia, Xavier Serra i Camil Andrés. Entrenador Rafael Vega
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MRG

Des del Mir
ador del Montsec
Mirador

Assumpta Portí, poetessa de Vilanova i Cervera
humil i polifacètica família de pastors i ramaders coneguda a la Vall
de Meià com cal Xamant, és la més
gran de set germans; tres i el més
petit de tots ja són casats i els altres
tres són solters que coneixen el paisatge rural i muntanyós del terme
com si fos el palmell de la seva mà.
Mare de dues filles, ha estat àvia als
50 anys perquè quan tenia 20 anys va
maridar per primera vegada i en el 2000
es va esposar amb el pintor cerverí
Alfons Alonso. De petita, entre moltes
de les seves peculiars activitats, a les
velles escoles del carrer de la
Font de Vilanova –on cursà els seus
únics estudis–, gaudia passant a escriure
amb la mà esquerra quan es cansava de
fer-ho amb la dreta.
Aficionada al teatre i el cant coral
des de molt joveneta, a la seva segona
pàtria que és Cervera –en l’elenc de la
Passió i la coral Lacetània–, i a Tàrrega,
amb col·laboracions poètico-radiofòniques, han pogut comprovar el seu amor
per cultivar aquestes arts.
Efectivament, en les seves hores de
lleure, l’Assumpta es converteix en una
lletraferida perquè és una empedreïda
romàntica carregada de rusticitat amatent i bucolisme enamoradís. Compon
en català però, atesa la llengua amb què
va aprendre les baceroles, per raons de
l’època que va viure en la seva infantesa, excel·leix d’una acurada rima castellana que no desmereix en absolut el
seus mèrits per immortalitzar-se en la
República de les Lletres.
El 1988 va editar els poemaris Re-

cull de Poesies i el 1994 Lazos de amor.
Totes les seves composicions abunden en missatges i sentiments que emergeixen del fons de la seva ànima, no
com una font mentidera, sinó com un
doll permanent i sincer de generositat
poètica, que poden complaure el més
exigent dels lectors.

Ferran Sánchez i Agustí

San Jorge
Está triste el clavel,
tiene envidia de la rosa
porque en el día de San Jorge
lucirá esplendorosa.
He comprado para ti
un libro, de bella prosa
más tú no te acordaste
de mandarme ni una nota.
Sé que algo ha pasado
en tu alma vigorosa;
me dices que es el trabajo
yo creo que es otra cosa.
Y siento como el clavel,
envidia hoy la rosa
porque sufriendo estoy
y ella, luce esplendorosa.
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A la meva terra
Joc sóc noia catalana
d’un poble lleidatà
rodejat de muntanyes:
Vilanova de Meià.
Allí hi viuen els meus pares
els amics i els germans,
jo estimo aquesta terra
perquè és terra d’amants.
Allí s’estimen els joves,
els vellets i els infants,
també volen i aprecien
la gent estiuejant.

la Palanca

Portí Sala, nascuda a
A ssumpta
Vilanova de Meià i criada en una

A l’estiu no hi fa calor,
a l’hivern poc fred hi fa,
qui vol viure anys
a Vilanova ha d’anar.
I per muntanyes, el poble
no enveja Montserrat,
que són molt altes i fermes
i les tenen ben a prop.
I en els dies de festa
tot donant un passeig,
van a veure la Verge
que és als peus del Montsec.
Voltada de roques
d’arbres i ramats,
contenta els mira
veure’ls pujar.

Fila 7

Reducte per a cinèfils
pel·lícules tal i com han estat
concebudes pels seus creadors, o sigui
en versió original subtitulada en castellà
o català i sense cap mena de talls
publicitaris, a més a més de fer-ho en
un cinema i davant d’una pantalla gran.
Vet aquí que això ja ens obliga
d’entrada a descartar la pràctica totalitat
de cintes emeses per les televisions
públiques o generalistes, i si som
puristes del tot, la seva totalitat, ja que
el vídeo o la televisió, els deixarem
relegats per a la repesca d’algun que
altre títol que la impossibilitat de temps
o de desplaçament ens han impedit de
veure davant la pantalla d’un cinema.
Però vet aquí que la pràctica totalitat
de cinemes de la província refusen el
passi de pel.lícules en V.O.S., si més
no, el doblatge no deixa de ser una
imposició més del castellà per part del
franquisme que encara es manté avui
en dia, per molt que certs personatges
considerin que no s’ha imposat mai. El
cine Club La Lloca de Tàrrega sembla
haver-se sumat a l’actual onada de cinema doblat, i si bé la seva programació
destaca per la gran qualitat, trobem a
faltar aquest detall envers els cinèfils. I
de fet, tan sols el cinema Bonaire ha
projectat darrerament el film Fóllame
en V.O.S., tot un detall per la
problemàtica de la cinta en sí (sols han
distribuït 30 còpies a tot el país) i per la
dignitat i atreviment passant de
polèmiques pròpies de temps pretèrits.
És per això que quan ens trobem
davant el Cicle de Cinema Independent
que organitzen els Cinemes Lumière de
Lleida, iniciat el desembre de 1997 en
la seva 1a edició, i
complint-se aquest mes
d’abril del dia 17 al 26, la
seva edició número 9, ens
alegrem i ens disposem a
disfrutar
d’unes
projeccions en estat pur,
que destaquen per la
qualitat de les cintes
seleccionades, la gran
afluència de públic cinèfil
d’edat variada, l’absència

d’anuncis publicitaris, i el respecte i
silenci absolut en les projeccions
fílmiques, sense sorolls, mastegar de
crispetes, obrir de llaunes de beure,
xarrupades de palla, i un més llarg etc.
de despropòsits que acostumen a convertir algunes sales de cinema en
reductes de tapes variades i tafaneries
de safareig.
En aquesta ocasió el programa no
podia ser més selecte: Memento de
Christopher Nolan (crítica a La Palanca núm. 229), Para todos los gustos d’
Agnès Jaoui, Harry, un amigo que os
quiere de Dominik Moll (crítiques a La
Palanca núm. 228), Bailar en la oscuridad de Lars Von Trier (crítica a La
Palanca núm. 227), El factor Pilgrim
de Santi Amodeo i Alberto Rodriguez,
Lovers de Jean Marc Barr, In the mood
for love-Deseando amar de Wong KarWai, Billy’s Hollywood de Tommy
O’Haver, Bamboozled de Spike Lee,
Infiel de Liv Ullman, Comida ràpida,
mujeres activas d’ Amos Kollek, i Nacional 7 de Jean-Pierre Sinapi. Tot
condimentat amb una secció retrospectiva de Billy Wilder que incloïa els
següents títols: Perdicion, El crepúsculo de los dioses, Sabrina, Testigo de
cargo, El apartamento.
I tot això, sense rebre ni un duro de
subvenció, i comptant sempre amb
l’opinió dels espectadors mitjançant
enquestes per elegir la millor pel·lícula
(en aquesta ocasió Bailar en la oscuridad), i les seccions retrospectives. Per
tant, cal esperar el que es vaticina com
un esdeveniment important la
celebració de l’edició núm. 10 amb una
selecció de les millors cintes de les
anteriors edicions i les retrospectives de
dos dels directors més
llegendaris
Stanley
Kubrick
i
Alfred
Hitchcock.

Comida rápida.
Mueres activas
França-Itàlia-Alemanya.
2000. D’Amos Kollek.
Est.19/01/01. Amb Anna
Thomson, Jamie Harris i
Louise Lasser.
16
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part de cinèfils i amants
L adelmajor
Setè Art, preferim veure les

El director en clau de comèdia
agredolça amb un lamentable final feliç,
ens narra les peripècies existencials
d’una noia que arribada als 35 anys, es
replanteja els pros i contres de la seva
vida sentimental i de la necessitat de
tenir d’una vegada una parella estable i
que la comprengui. Així mateix ens
planteja la mateixa situació en varis-es
membres de la 3a edat que trobant-se
sols pels avatars de la vida (vidus,
separats, o solters), arriben a necessitar
algú al seu costat.
Destaquen els diàlegs en la parella
més jove, i el vell del peep-show, i les
interpretacions, trobant a faltar una
mica més de consistència en el guió, i
risc plantejant la soledat humana des
d’un punt de vista massa venturós i
feliç. (Puntuació: 6/10)

Nacional 7
França. 2000. De JeanPierre Sinapi. Est. 15/
12/00. Amb Nadia
Kaci, Olivier Gourmet i
Lionel Abelanski.
Original, commovedora
i compromesa tragicomèdia social, inspirada en fets reals, en què
el director ens narra la
vida de discapacitats/-ades físics/-ques
i psíquics/-ques, que viuen en una
residència per a discapacitats ubicada
prop de la Nacional 7, centrant-se en el
personatge de René, un jove condemnat
amb una cadira de rodes per una
malaltia muscular i la seva infermera,
la vida de la qual, així com la dels
interns, canviarà profundament, quan
René li planteja la necessitat que té de
practicar el sexe.
El món de les discapacitats acostuma
a passar de banda per a tothom, i ningú
en fa cas fins que no té algun a la
família, la cinta ens mostra d’una forma totalment respectuosa i afectiva, el
món d’aquestes persones, que per una
o un altre causa, s’han vist obligades a
no poder dependre de si mateixes, o a
necessitar atenció quasi bé constant.
(Puntuació: 9/10)

Fila 7

En cartellera
darrerament com Traffic, de Steven
Sodherberg (Puntuació: 8/10), un relat
consistent en històries entrecreuades
que ens narra les peripècies del tràfic
de drogues a la frontera d’Estats Units
amb Mèxic, o El espinazo del diablo,
de Guillermo del Toro, (Puntuació: 7/
10) primera cinta espanyola del director mexicà, excitant i corprenedor relat
de la vida en un orfenat durant la
contenda civil espanyola i els misteris
que el seu interior guarda, o El viaje
d’Arián, (Puntuació: 9/10) el valent i
arriscat debut d’Eduard Bosch, que ens
ofereix l’evolució d’una jove membre
de Jarrai que acabarà fins el coll dins
l’organització d’ETA, comptant amb la
millor interpretació fins ara, d’Ingrid
Rubio en el paper d’Arián. Però de fet,
la cinta que he trobat més interessant
de les darreres que he vist, no deixa de
ser un obra mestra del cinema espanyol
dels darrers temps:

Silencio roto
Espanya. 2001. De Montxo
Armendáriz. Est. 27-4-01. Amb Lucía
Jiménez, Juan Diego Botto, Mercedes
Sampietro, Alvaro de Luna, María
Botto.
Si durant la postguerra civil espanyola
va haver-hi un fet que el govern del dictador Franco va voler ocultar i amagar
a la llum pública, aquest va ser
l’existència dels maquis, els guerrillers
antifranquistes que refugiats a les
muntanyes i estesos arreu de l’Estat
espanyol, s’oposaven al règim i
lluitaven en defensa d’uns ideals de
llibertat per a recuperar el govern de la
República i retornar al poble espanyol
la llibertat perduda en la contesa civil.
Titllats com a bandolers, malfactors,
sotmesos a escarni públic, assassinats,
repudiats, torturats i perseguits (així
com les seves famílies i simpatitzants),
pel dictador i les seves hostes, avui en
dia encara continuen una lluita no armada, que pretén els siguin reconeguts
els seus drets com a defensors de la
República i combatents a la Guerra Ci-

vil espanyola. Dins la democràcia la
seva gran victòria s’ha produït el dia
16 de maig suposant una fita històrica
ja que per unanimitat del Congrés dels
Diputats s’ha decidit una rehabilitació
política dels maquis, i així deixaran de
ser considerats bandolers i malfactors,
però encara queden més temes a tractar
(pensions, recuperació de la memòria
històrica i documentació referent als
maquis, etc.) i la seva lluita continua.
Sinopsi. Lucía (Lucía Jiménez), una
jove de 21 anys, arriba a un petit poblet
de la Vall de l’Arce (Navarra), per
ajudar a la seva tieta Teresa (Mercedes
Sampietro) en el bar que té. És l’any
1944, i allí comprendrà que la guerra
no ha acabat, recuperarà les seves
amistats amb Lola (María Botto) i viurà
l’amor amb Manuel (Juan Diego Botto)
el jove ferrer del poble, que s’acabarà
unint als maquis, i col·laborarà com
enllaç i missatgera amb els de la
muntanya.
Crítica. Montxo Armendáriz, recupera aquesta part de la nostra història i
trenca el silenci, treu a la llum pública
la vida d’unes persones sense prendre
partidisme, però que com diu en una
escena de la cinta la protagonista Lucía, “no cal tenir ideals per a lluitar, tan
sols veient el que passa, ja saps de quin
costat has d’estar”. Rodejant-se d’un
equip magnífic de professionals (guió,
fotografia, vestuari, el repartiment coral d’actors, etc, són rodons) ens ofereix
una obra mestra, -centrant-se
principalment, en el paper de les dones
en el conflicte-, que corprèn a
l’espectador i en nombroses ocasions
provoca un nus a l’estómac davant la
impotència que provoquen les imatges,
els personatges es troben tant ben
perfilats que traspassen la pantalla i
desprès d’haver vist la cinta provoquen
reflexions, llàstima i
compassió, fent
aflorar en més
d’una ocasió
les llàgrimes
als ulls, com
l’escena en la
qual Lucía
per primer cop
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dedicar-me a criticar i comenP odria
tar alguns films que he vist

acudeix a la casa
de Genaro i ha de
llegir-li una carta,
l’ancià traumatitzat per la guerra,
que viu en companyia de la seva
esposa, col·laborant amb els
maquis, i que es
manté en vida esperant les cartes del
seu fill maquis combatent a la
resistència francesa, un fill que per altra
banda és mort, però que manté
l’esperança de l’ancià que un dia les coses canviïn.
O l’escena de la mort de la mare d’en
Manuel, la qual es suïcida incapaç de
suportar de nou les tortures de la
Guàrdia Civil, que es revenja en ella
per la pertinença als maquis del seu
marit i el seu fill. El cadàver de la qual
transporta el seu germà Hilario (magistral Alvaro de Luna) en un carretó fins
les portes del quartel de la Guàrdia Civil, demanant que els matin a tots i
acabin amb el sofriment.
O la brutal escena en què el cap de la
Guàrdia Civil, ordena cavar al fill la
tomba pel seu pare.
El lirisme que desprenen les imatges,
la bellesa dels paisatges, i les magistrals
interpretacions aconsegueixen captivar
l’espectador i converteixen la pel.lícula
en una obra mestra que ens mostra un
passat no tan llunyà i que ens ha de fer
reflexionar a tots. En definitiva,
s’hauria de projectar a totes les escoles,
perquè les noves fornades de jovent
vegin el que esperem no torni a succeir
mai. Un poble sense memòria, està
condemnat a desaparèixer, i la joventut
d’avui en dia (no tota, clar, sinó aniríem
servits) sembla estar tan sols pel Gran
Hermano, el futbol o el passotisme total.
(Puntuació: 10/10)
Puntuacions: 0-1-2: Molt dolenta, 34: Dolenta, 5-6: Aceptable, 7-8: Bona,
9: Molt bona, 10: Obra mestra.
Proper mes: Guerrillers per la
llibertat. Cinema i maquis. (Cap. 1)
Miquel Mota i Pérez

Entr
evista
Entre

Jaume Aran, president de la Penya Barcelonista de Cubells
La Palanca (LP): Estem aquí amb el
senyor Jaume Aran, president de la
Penya Barcelonista de Cubells. Començarem amb quatre dades biogràfiques d’ell mateix si li sembla bé.
Vostè quin any va néixer?
Jaume Aran (JA): Primer de tot em
pots tractar de tu, perquè no sóc
tan gran.

cidir fundar una penya per plantar cara
als socis i demostrar-los que són millors els penyistes que els socis. Això
va quedar com una anècdota, perquè
dins de la Penya hi ha molts socis i sempre surten idees dels uns i dels altres,
en definitiva, ens portem molt bé.

LP: Bé doncs, quin any vas néixer?
JA: Jo vaig néixer a Balaguer el
25 de juliol de l’any 1969, és a
dir, d’aquí poc faré 32 anys. Actualment visc a Balaguer i treballo a Lleida però tinc casa aquí a
Cubells perquè hi estic casat.

LP: Creus que són les trobades
setmanals per veure els partits
per la televisió digital un dels
motius que mantenen viva la
penya?
JA: Sí, avui en dia, tots els partits no sols del Barça sino de qualsevol equip funcionen pel “pay
per view”, per tant creiem que
disposar de les parabòliques corresponents, tant la del Canal Plus
com la del Canal Satélite, proporciona a la gent un gran servei:
poder veure tots els partits del
Barcelona.

LP: Algun altre detall biogràfic que vulguis afegir?
JA: No, no. Això és tot.

LP: Amb quins objectius concrets va
néixer aquesta penya?
JA: Bé, la Penya va néixer pensant en
ser una penya activa, participativa, pel
jovent, pels no tan joves i també per la
gent gran, presents tots en ella, tot i que
dóna la casualitat que és portada pel
jovent, però tothom dins la penya pot
opinar, aportar idees noves, projectes,
que després de ser valorats i sospesats
entre tots, es miren de dur a terme si és
possible. Es va fundar pensant en sortides per veure algun partit, enguany
s’ha anat a Mallorca, es volia anar a
Pamplona, però la gent està desanimada amb l’equip i no es va poder fer.
També està pensat que si el Barça arriba a la final de Copa del Rei, la penya
montarà la sortida pels penyistes que
desitgin anar-hi. Esperem que el
Barcelona l’any que ve ens doni més
18
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LP: Perfecte. El Jaume és una
persona que sempre ha tingut
i té molta relació amb Cubells,
doncs hi ve quan pot. I una nit
van tenir la idea de formar una
Penya Barcelonista. Com va
anar exactament això?
JA: Mira, t’explicaré les dues raons per les quals va néixer la Penya. Oficialment, va néixer per
crear una Penya Barcelonista aprofitant
el jovent que som aquí a Cubells, per
tenir una activitat contínua, no només
la Festa Major, i poder fer alguna altra
cosa. Podríem dir que és una associació de jovent, amb l’excusa del que és
el FCBarcelona. També perquè és un
club que portem tots dins del cor, sempre tenim alegries i decepcions com tots
els barcelonistes però és una bona raó
per fer diferents activitats, com trobades, excursions, sortides, etc. i així va
néixer la Penya. Oficiosament, va ser
creada perquè una nit de Sant Joan, que
ens vam anar animant com tothom
aquella nit, i sempre hi ha hagut discussions entre el jovent i els socis del
Barcelona, molt nombrosos a Cubells.
Llavors, sempre de tira i veta amb els
socis, que si millor soci que si millor
penyista, els que no som socis vam de-

alegries i així podrem fer més sortides,
per gaudir més del nostre club. Aquí a
Cubells, de tant en tant fem un sopar i
anem a veure tots els partits al local
social. Tenim entre mans la reforma del
local per tal que els penyistes poguem
veure el Barça amb més comoditat.
Hem instal·lat calefacció, servei
del que no disposàvem al principi, tenim un televisor nou, un
retroprojector de 41 polzades, volem canviar el terra, fer arribar
l’aigua a dins el local, que no n’hi
ha i a l’estiu pintarem. Enllestit
això creiem que ja estarà degudament condicionat per veure els
partits còmodament.

LP: Mirant cap enrere, ara, uns dos
anys després de la fundació de la penya, veus que s’han complert els objectius establerts? Es veu amb bones
perspectives de futur?
JA: El primer any, els objectius eren
molt clars: inaugurar la penya, tasca que
va costar molt i va necessitar molt esforç per part de tots a fi i efecte d’inaugurar-la oficialment. Inaugurar-la
signfica anar a parlar amb la gent del
club, amb els diaris, montar la celebració, que és el mateix que si fos una
boda, i tot això porta temps i feina. La
vam crear al setembre del 99 i vam inaugurar al desembre, perquè volíem
inaugurar el mateix any. Així doncs,
primer objectiu assolit. També vam
començar a acondicionar el local social, que era un local de dintre del recinte

Entr
evista
Entre

LP: Quins projectes teniu pensats de
cara al futur?
JA: Com ja he dit, acabar
d’acondicionar el local social. Un altre
projecte que tenim pensat a mig termini és el de celebrar la Trobada de Penyes de les Terres de Lleida aquí a Cubells. Al 2002 no serà perquè ja està
adjudicat, però serà al 2003 quan presentarem la candidatura i si surtim elegits ho montarem amb la màxima il·lusió perquè volem que tots els lleidatans barcelonistes que vinguin s’hi trobin el màxim a gust possible.
LP: Quins requeriments es necessiten per tal d’aconseguir la Trobada
a Cubells?
JA: Simplement presentar la candidatura, tenir-ne ganes i sortir elegit. Al
ser la Trobada d’àmbit lleidatà, no hi
ha problema perquè és una celebració
d’un sol dia, un diumenge a determinar. No seria el mateix per la Trobada de penyes de Catalunya, que
enguany es fa a Sitges la primera
edició o la Trobada Mundial de
Penyes, per la que Cubells ja sabem que no té la infraestructura
necessària per acollir-la, perquè
es necessita una població més
gran, sobretot per la part
d’hosteleria, ja que ve gent de tot
el món i la durada de la mateixa
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de les piscines municipals on no hi havia res. El que vam fer va ser instal·lar
la calefacció, una petita barra per servir beure i cafès durant el partit, la televisió i col·locar una sèrie de mobiliari,
a part de taules i cadires, per poder deixar-lo decorat amb objectes del
Barcelona. El tema de la captació de
socis també va ser un tema prioritari.
El primer any vam arribar a prop dels
200 socis apuntats i enguany ens hem
mantingut més de 150 que suposo que
seran els que seguiran sempre fidels a
la penya. Aquest any s’ha aconseguit
fer una sortida a Mallorca, com he dit,
i mirarem d’anar a la final de Copa si
el Barça es classifica. Probablement
montarem un autocar o nosaltres sols o
amb col·laboració amb altres penyes, a
que tenim molta relació amb penyes
d’altres pobles, detall molt important
cara a assistir a celebracions d’aquest
tipus.

són més dies i Cubells no pot aguantar-ho.
LP: Bé, si no vol afegir res més, des
de la Palanca volem donar gràcies a
en Jaume Aran per haver-nos atès
tan cordialment i haver volgut explicar-nos els projectes de la Penya Barcelonista de Cubells.
JA: Per acabar voldria donar gràcies,
no solament jo, sino els 15 directius que
estem al davant i la resta de socis, a
l’Ajuntament de Cubells, que ha ajudat i recolzat la Penya en tot moment i
també a La Palanca per l’interès mostrat per conéixer més i millor la Penya
de Cubells, que forma part de la Junta
de les Penyes de Lleida. Des d’aquí volem també convidar a tothom que sigui
soci o aficionat del Futbol Club
Barcelona a que passi pel local social,
que el rebrem encantats i amb els braços oberts.
LP: I que trobarà bona companyia i
bon ambient per veure tots els partits del Barça...
JA: Això sempre.
LP: Moltes gràcies
JA: A vosaltres.

Martí Regué i Roig

La No
guer
a
Noguer
guera

Las amistades peligrosas a Balaguer
dies 30 d’abril i 1
E lsdepassats
maig va tenir lloc al

s’esplaia i demostra la seva vàlua
i versatilitat com actor de registres més amplis que els televisius)
i Amparo Larrañaga (la millor de
la funció, bordant el paper de la
malvada Merteuil, i mostrant uns
matisos interpretatius que
demostren les seves preferències
pel món teatral, enfront del
cinematogràfic i del televisiu),
encara que l’excel·lent resta
d’actors i actrius del repartiment
coral, no desmereixien el més
mínim del conjunt de l’obra. Cal
destacar també l’excel·lent
escenografia, l’impressionant
recreació del vestuari i l’època,
fets que van dur a aquesta peça
teatral a assolir un èxit força
important en la seva estrena a
Catalunya.

Teatre Municipal de Balaguer, la
representació de l’obra teatral Las
amistades peligrosas. El text original de Choderlos Laclos, i
conegut mundialment per les
seves
versions
cinematogràfiques: Las amistades peligrosas, de Stephen Frears i
Valmont de Milos Forman,
adaptat
teatralment
per
Christopher Hampton i versionat
en aquesta ocasió per Mercedes
Abad, comptava com a principal
reclam amb la presència en els
papers
principals
dels
arxifamosos Maribel Verdú (estimable i molt digna en el seu
paper de Tourvel l’innocent víctima de les maquinacions
sensuals i sexuals de Valmont i
Marteuil), Toni Cantó (en una
recreació perfecta de Valmont, on

Miquel Mota i Pérez

In Memoriam

En record de Josep Ribó i Cirera
El passat dia 12 ens va deixar
en Josep Ribó i Cirera.
Era alt i prim,
amb una manera de riure fresca
que volies tornar a escoltar.
Molt senzill i noble,
molt treballador
i amb un gran cor.
Ja de petit sabíem
quin ofici faria de gran:
“Pagès”.

els estimava tant
que quan els veia arribar
se li il·luminaven els ulls.
Josep,
et recordarem
sempre amb alegria.
Gràcies també
pels trenta-cinc anys
que ens has donat
de la teva vida.
Sempre et recordarem
i t’estimarem.

Una de les seues passions
era la família;
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La família RIBÓ-SALA, davant la impossibilitat de donar personalment les gràcies a les moltes persones que van assistir a
l’enterrament i funeral d’en JOSEP RIBÓ i CIRERA, així com les nombroses mostres de condolença rebudes per tan trist
motiu; mitjançant aquesta nota fa patent el seu reconeixement a tots els que ens han acompanyat en aquests moments.

Tema del mes

VII Aplec de Bombers de Catalunya
passat diumenge 6 de maig va
E ltenir
lloc a Artesa de Segre el VIIè

Tot preparant l’esmorzar

Els bombers juvenils van demostrar el seu potencial

taula que s’havia muntat al parc a tal
efecte. Allí se’ls donava documentació
i una bossa amb alguns obsequis (gorra, ampolleta d’Olis Macià, etc.) i diferents fulletons informatius sobre la comarca. Posteriorment, esmorzaven a
l’exterior del parc, on els bombers
d’Artesa feien brasa.
A partir de les 10h i fins l’hora de
dinar van començar a funcionar diferents activitats. Per una banda, en una
esplanada al Senill, el Club d’Arquers
Montsec oferia els seus consells a
aquells que volien entrenar-se (o simplement provar) en el tir amb arc. També, però, els participants a la trobada
van poder assistir a les visites guiades
a la Cooperativa d’Artesa, al Museu del
Montsec o al Castell de Montsonís, que
van trobar força interessants segons els
comentaris que es van poder sentir. Tant
al matí com a la tarda, fins l’hora del
ball, els més petits (tant de fora com
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Aplec de Bombers de Catalunya, amb
una notable participació de bombers
procedents d’arreu del país i una
excel·lent organització per part dels
Bombers Voluntaris d’Artesa. La trobada va comptar amb la presència del
Director Gral. d’Emergències i Seguretat Civil de la Generalitat.
Aquesta trobada es va realitzar per
primera vegada a Almenar i, des d’aleshores, s’organitza anualment en un indret d’una Brigada diferent (cada brigada correspon a una província, tot i
que això està en procès de canvi). La
idea va néixer en un Congrés de
l’AS.BO.VO.CA. (Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya). En els
congresos es debaten algunes ponències i es realitzen diferents activitats; però
es va considerar convenient trobar-se
en un aplec de caire més lúdic, el qual
estaria organitzat per un parc de bombers voluntaris i... aquest any ja s’ha
celebrat el setè. Com a curiositat, aquell
primer any els bombers d’Almenar van
construir una mena de nino-mascota
que representa un simpàtic bomber a
tamany natural i que és conegut com
“l’estendard”, el qual ha anat passant
de parc en parc cada any durant els
aplecs, de manera que es queda allí fins
al següent. Si aneu al parc d’Artesa, allà
el trobareu “fent guàrdia” fins l’any
vinent.
Durant el diumenge al qual fem referència, des de primeres hores del matí
van començar a arribar els més de 400
participants de la trobada, que durant
els dies previs ja s’havien inscrit a les
oficines de l’Ajuntament d’Artesa, per
tal de preveure’n l’assistència, i que
pertanyien a més de 40 parcs de totes
les Brigades de Catalunya, a més d’alguns Parcs Juvenils i algunes Àrees de
Defensa Forestal (ADF). Fins i tot n’hi
havia de Mallorca i un membre de Bombers sense fronteres (col·laboren amb
parcs del Tercer Món amb material i
formació, però també amb assistència
a catàstrofes).
Quan arribaven, havien de passar a
abonar el tiquet de participació en una

d’Artesa) van poder gaudir d’un recorregut en tren per la localitat o bé dels
inflables instal·lats davant del Pavelló
Poliesportiu.
A les 12h del migdia, es va celebrar
una missa a l’església parroquial, oficiada conjuntament per Mn. Pere
Balagué, rector d’Artesa, i Mn. Josep
L. Fernàndez, que és el capellà consiliari dels bombers de tot Catalunya (professionals i voluntaris). El “pater”, com
és conegut entre els bombers, que també l’anomenen amigablement “zero
zero creu” o “mossèn manguera” (hem
pogut comprovar que gaudeix de gran
simpatia dins del cos), exerceix el sacerdoci en un barri de Sta. Coloma de
Gramenet. La celebració religiosa va
comptar amb diferents intervencions
dels bombers, sobretot dels juvenils, pel
que fa a lectures, pregàries i ofrenes.
Posteriorment, els bombers juvenils
assistents a la trobada van realitzar unes

Tema del mes

Dinar de germanor al pavelló

D’esquerra a dreta: Cap de Parc d’Artesa, Director General, Alcalde d’Artesa i President del Consell
Comarcal

concurs de cartells (per anunciar
l’aplec) que els bombers havien organitzat amb anterioritat entre els alumnes de l’Institut de Secundària d’Artesa.
El guanyador va ser Josep M. Puigpinós
(de Montargull), que va guanyar 20.000
ptes.; mentre que Eduard Vega
(d’Artesa) va obtenir les 10.000 ptes.
del segon premi. Ambdós van rebre, a
més, un record de la trobada. Tots els
Parcs i ADFs participants, així com tots
els assistents, també van ser obsequiats amb aquest record.
A continuació, van començar les intervencions de les autoritats. El parlament inicial va córrer a càrrec del Cap
de Parc d’Artesa, Sr. Benet Galceran.
El va seguir el President de
l’AS.BO.VO.CA., Sr. Joan Roma (de
Sant Llorenç Savall) i, abans que l’Alcalde d’Artesa, Sr. Jaume Campabadal,
tanqués el torn de parlaments oficials;
va intervenir el Director General, Sr.
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pràctiques amb foc real davant del parc.
En aquest sentit, cal dir que Artesa
compta de moment amb cinc juvenils i
que és un dels parcs pioners de tot
Catalunya pel que fa a la seva implantació.
Abans del dinar, s’havia d’haver inaugurat oficialment el Parc de Bombers
d’Artesa, ja que estava confirmada l’assistència del Conseller d’Interior, Sr.
Xavier Pomés. Pocs dies abans de
l’aplec, però, el conseller va excusar la
seva presència per un assumpte ineludible i els Bombers Voluntaris d’Artesa
van decidir suprimir la inauguració del
programa d’actes.
El dinar, que va tenir lloc al Pavelló
Poliesportiu, va ser ben complet: aperitiu, crema de marisc, espatlla de corder al forn i pastís de la diada, a més de
cafè i licors. El vi i el cava eren de la
Cooperativa d’Artesa.
Després es van donar els premis pel

Josep M. Padrosa, el qual va remarcar
la importància de potenciar la creació
de grups de Bombers Juvenils com la
millor garantia per al futur i la continuïtat dels Bombers Voluntaris. Posteriorment, el Vicepresident de l’Associació de Bombers Juvenils de Catalunya,
Sr. Esteve Rifà, va lliurar un placa
d’agraïment al Cap de Parc d’Artesa.
Al mateix pavelló, després d’una
llarga sobretaula, va tenir lloc el final
de festa amb un ball que va anar a càrrec de l’orquestra Soprano i que va
comptar amb la presència de força gent
d’Artesa i comarca.
A més de les autoritats esmentades,
cal destacar també la presència del President del Consell Comarcal, Sr.
Marcel·lí Guillaumet; així com dels
Alcaldes d’Alòs de Balaguer, Sr. Martí
Galceran; i de Foradada, Sr. Josep M.
Guàrdia. L’Alcalde de Vilanova de
Meià, Sr. Joan Serra, va excusar la seva
presència ja que al seu municipi se celebrava la festa de Santes Creus. Cal
destacar també la presència del
Sotsdirector Gral. i Cap de la Divisió
Operativa, Sr. Manel Bosch; del Cap
de Brigada de Lleida, Sr. Joan Nolla; i
del President de l’ADF Sant Mamet, Sr.
Josep Bernaus.
Tot el pes de l’organització de
l’aplec, que es pot considerar tot un èxit,
va córrer a càrrec dels Bombers Voluntaris d’Artesa. Pel que fa al finançament, unes tres quartes parts de les despeses van quedar sufragades amb el
pagament dels tiquets dels participants
a la trobada. També, però, hi van
contribuir els ajuntaments d’Artesa de
Segre, Alòs de Balaguer, Foradada i
Vilanova de Meià, a més del Consell
Comarcal de la Noguera i la Diputació
de Lleida. A més, es va comptar amb
la col·laboració de diferents firmes comercials.
Els Bombers Voluntaris d’Artesa es
mostren satisfets en general, tant per la
nombrosa participació com pel desenvolupament de la jornada, així com per
l’acollida de l’acte entre els artesencs.
Des d’aquestes línies els diem: Felicitats i endavant!

Ramon Giribet i Boneta
Fotos: Antoni Colom

Car tes a la R
edacció
Redacció
Ja ha passat un
temps prudencial
per poder realitzar, sense incórrer en un error
d´apreciació prematura, un seguit de
consideracions sobre la nova senyalització viària implantada a la ciutat
d´Artesa de Segre.
L´esmentada senyalització, juntament amb el conveni signat amb anterioritat amb els Mossos d´Esquadra que
els permetia sancionar dins el nucli urbà
d´Artesa de Segre, havia de portar cap a
una circulació més racional i alhora harmònica als carrers i places de la nostra
ciutat.
Però... quins han estat, de moment,
els resultats de tot plegat? Doncs més
aviat pocs, atès que després de gastarnos prop de tres milions de pessetes en
un projecte de senyalització –m’atreviria a dir modern i “equilibrat” quant
a les directrius emprades per a la seva
implantació– no es nota, des del meu
humil punt de vista, gairebé cap canvi.
M´explicaré amb més claredat.
D´una banda, els ciutadans i ciutadanes d´Artesa de Segre, i també els que
ens visiten, continuen aparcant i passant per on els hi dóna la gana. És indi-

l´impost a l´Ajuntament vol sortir de
casa seva, o quan
una prohibició de gir a la dreta o a
l´esquerra, o una prohibició d´aparcament són també impunement obviades
pels conductors i conductores.
De ben segur que la principal errada
de partida fou no realitzar una bona
campanya d´educació i conscienciació
viàries que fessin comprendre als conductors i conductores –de manera gradual i sense preses–els avantatges de
respectar les normes circulatòries de la
nova senyalització (i en aquest punt la
implantació de la nova senyalització
viària per fases hi hagués pogut ajudar
força). Ara bé, si els que han de fer respectar les esmentades normes no hi fan
el que cal, molt probablement tot seguirà igual que fins ara i alguns ciutadans, entre ells el que subscriu aquestes ratlles, es preguntaran el perquè
d´una senyalització viària que, vull tornar a recordar-ho, ens ha costat prop
de tres milions de pessetes a tots els
artesencs i artesenques.

Senyalització viària... Per a què?

Unes hores
els nostres pares deien:”el fred quan beu
també menja”.
Vaig tornar a casa a esmorzar i, tot
comentant la situació amb la Lluïsa, em
va venir l’acudit d’agafar el jeep i donar un tomb pel terme. Sé que una planta gelada, amb el sol, agafa el color de
fulla escaldada. Ja no calia ni que baixés del cotxe per veure el que havia
passat, el raïm estava tot perdut. Em va

Josep Maria Sabartés i Guixés

venir a la memòria que una vegada, un
2 de maig, els ceps tenien una llucada
de 35 centímetres de llargada i una
matinada, com la que acabava de passar, baixaren tots el cap.
La pagesia tot ho té fora cobert, així
que només que durant els anys de domini d’una generació pugués estalviar
el que el fred, la pedra o la sequera pren,
faria un bon raconet per a la vellesa.
Treballar la terra és molt bonic, sobretot si t’agrada, perquè sembres plantes i et recrees veient com lluquen i broten, però té una part negativa d’esforços perduts i desenganys.
Suposo que les frustacions no
són exclusives de la nostra feina,
n‘hi deu haver també a d’altres
professions, de manera que podem dir ben bé que la vida és una
lluita i on no hi ha lluita no hi ha
vida.

Florenci Bastús
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Tan sols en una nit va canviar el color del vinyar de Baldomar.
Abril, dia 20. Ens despertem amb
l’angúnia del què pot haver passat amb
la deixada del dia anterior d’un vent tan
gelat. Els anys que tenim algunes persones ens van fer pensar que, per l’època que estàvem, aquella nit era amenaçadora, es podien perdre tots els esforços d’una gent lluitadora.
La matinada d’aquell divendres, serena i lluenta, ja ens marcava el fet. Em
vaig alçar a les set i em vaig deixar caure al magatzem de la sortida de
Baldomar, allà hi tenim una vinya,
i la primera idea va ser tocar una
llucada d’un cep. La dura realitat
es repetia com ja havíem vist alguna altra vegada, els llucs estaven tesos, completament gelats. El
termòmetre em digué, marcava 4,5
graus sota zero, que la glaçada havia mort tota la vinya del nostre
poble. Podem dir adéu a la fruita i
del sembrat no se’n sap res, però

ferent que hi hagi un gual “autèntic”
(aquest és un altre tema del qual caldria parlar-ne amb més detall) o una
direcció o gir prohibit; resulta que els
conductors i conductores o no el veuen,
o “se´l passen pel folre”, per dir-ho
d´una manera fina i poc ofendosa.
Per altra banda, els agents dels Mossos d´Esquadra, encarregats entre altres
coses de vetllar pel compliment dels senyals viaris a la nostra ciutat. En un
principi, fins i tot quan encara teníem
l´antiga senyalització, aplicaven un excés de zel a l´hora de ficar multes. Ara,
amb la senyalització nova, sembla que
tampoc veuen els senyals. És com si,
tal vegada seguint algunes instruccions
recomanadores de sancionar el mínim,
fessin els ulls grossos davant de les reiterades infraccions de l´ordre viari.
No pretenc donar lliçons de moralitat circulatòria. Sens dubte no és a mi a
qui pertoca fer-ho; però no puc estarme d´agafar una enrabiada cada cop que
veig un cotxe aparcat impunement davant d´un gual, i més quan el propietari
del mateix que paga religiosament

Car tes a la R
edacció
Redacció

Expodonna: per a qui?

Del 30 de març a l’1 d’abril,
va celebrar-se a Lleida el saló
Expodonna: el saló de la
dona d’avui. Era la primera edició
d’aquest certamen que es celebrava
conjuntament amb les altres províncies catalanes precedit de certa expectativa fomentada des dels mitjans de comunicació lleidatans. Quan s’entrava al
recinte, es podia observar com el saló
monogràfic combinava una part dedicada als estands comercials amb altres
activitats paral·leles que, en el cas de
la nostra província, consistien en un
circuit femení de golf, l’aerobinthon i
un recital poètic. El primer es celebrà
al camp de Raïmat sota l’organització
de la prestigiosa empresa “Hole in
One”; l’aerobinthon, és a dir, la marató
d’aeròbic es va dur el grau més alt de
participació –cosa preocupant si tenim
en compte que la majoria de participants pertanyien a diferents centres de
gimnàs de la capital i la seva edat oscil·lava entre els 12 i els 16 anys-. El recital poètic, malgrat la ferotge competència dels ritmes trepidants a l’exterior del
recinte, va reunir un públic selecte que
va gaudir de fragments d’algunes obres
d’autores lleidatanes de solera com
Carme Casanovas, Dolors Coll, Elena
Creus, Rosa Fabregat, Dolors Miquel,
Teresa Roses, Ester Xargay i Lúcia Mas.

El passat dimarts dia 8 de
maig es va celebrar el
Dia Internacional de la
Creu Roja. Des de
l’Oficina Local d’Artesa
de Segre i Comarca, volem aprofitar
aquest esdeveniment per tal d’agrair la
col·laboració de tots els socis/es (per la
seva aportació econòmica i pel suport
a l’Entitat); als Ajuntaments d’Artesa
de Segre, Cubells, Vilanova de Meià,
Foradada i Alòs de Balaguer; als

Un dels organitzadors de les jornades explicava, mitjançant la pàgina web
oficial, com era la dona d’avui: “dinàmica, curiosa, que es forma i busca camins per introduir-se en el món actual”. La definició en si no diu massa cosa
però vaig començar-la a entendre al
traspassar la porta: m’esperava un descapotable blavós (marca Peugeot) amb
dues senyoretes que mostraven en tot
el seu cos els efectes d’unes pinzellades estètiques fent-se instantànies del
moment. Com a dona “dinàmica” em
vaig dirigir al comercial de la casa que,
donant-me a entendre que el cotxe estava fora de les meves possibilitats però
sense dir-me mai el preu, em va explicar que en realitat l’automòbil representava el patrocini de la casa envers la
fira. Sense un nou cotxe al meu garatge, continuava passejant pels diferents
estands per esbrinar que siginificava
allò de “curiosa” sense aconseguir-ho.
L’organitzador afegia més endavant de
l’entrevista virtual que “volem fugir del
tòpic, del convencional”. Quina gràcia!
Precisament els estands que anava passant eren de salut i bellesa, moda, complements, casa i decoració... Camins sí
que en vaig buscar però per sortir de

pressa d’allà! Abans però vaig
poder participar en un sorteig
d’una agència de viatges que
també visita la nostra població per la
Fira del Meló, un xef extret d’una cuina de cine va insistir en fer-me una demostració de l’excel·lent repertori d’una
marca de paelles (evidentment amb la
intenció de col·locar-me-les), em volien tenyir la melena i, suposo que veient la cara que feia, em va venir una
mútua amb la intenció d’afiliar-me,
cosa que vaig estar a punt de fer vist el
panorama.
La meva pregunta és: què es pensen
els organitzadors que són les dones? Podem entendre que, si el que es persegueix és vendre determinades marques
i s’utilitza un espai com aquest, l’opció pot ser tan vàlida com ho és la publicitat diària. És cert que el poder de
decisió a l’hora d’adquirir determinats
productes el té la dona en un 80% del
casos perquè és ella qui acostuma a anar
a comprar, però llavors, estem parlant
d’un saló per a empreses especialitzades en la venda dels seus serveis al
mercat, no d’un saló dedicat a la dona
d’avui... Si us plau, diguem les coses
pel seu nom.

Núria Ribes i Novau

pateixen
alguna
disminució,
l’animació a la gent
gran i als més joves,
la integració social a
la població immigrant, la prevenció de
riscs (educació per la salut, formació
mediambiental...), ajuts puntuals a la
població més desafavorida (aliments de
la CEE, Cooperació Internacional...) i
moltes altres actuacions que no es
podrien dur a terme sense la
participació de totes aquestes persones.

8 de maig: Dia Internacional
de la Creu Roja
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mitjans de comunicació local (La Palanca, Ràdio Artesa...) i als diferents
comerços de la comarca per les seves
donacions i ajuts desinteressats.
Cal, però, destacar el treball dels
voluntaris/es que des de ja fa molts anys
ens han ajudat i ens ajuden a poder
assolir els objectius
perseguits per la
Creu Roja al llarg
del temps, com poden ser: l’atenció i
el suport en casos
d’accidents i emergències socials,
l’acompanyament a
les persones que

Gràcies.

Creu Roja
a Artesa de Segre i Comarca
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L’agonia del cementiri. Carta oberta a l’Alcalde d’Artesa
Artesa de Segre, 14 de maig de 2001.

tret d’un nínxol per posar-hi un altre
difunt, i va romandre abandonat a l’exterior fins que, després de reiterades
queixes de ciutadans pel lamentable
efecte que produïa, va ser retirat!
És igualment indignant observar com,
a l’estiu, l’herba i els matolls arriben amb
la seva alçada a impossibilitar físicament
l’accessibilitat a determinades tombes.
Per acabar aquest recull de greuges,
no podem obviar l’aspecte tercermundista dels accessos al cementiri, plens de

Rosa M. Jusmet, Maite Jusmet,
Montse Jusmet, Montse Macià,
Joan Vidal, Faustina Campos, Jaume
Morera, Montserrat Serentill, Carles
Guàrdia, M. Alba Solanes, Carme
Borrell, Remei Boncompte
NOTA DE LA REDACCIÓ: Per qüestió
d’espai, només publiquem dues fotos de les
vuit que, juntament amb aquesta carta, ens
van fer arribar els sotasignants; els quals van
escollir quines havien de ser aquestes fotos.
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Els que signem aquesta carta ens
veiem en l’obligació de donar coneixement públic de la malmesa situació en què es troba el nostre cementiri.
Abans, però, de redactar aquest
escrit hem tingut molt en compte
que després d’haver obtingut el seu
personal compromís d’arranjar el
problema, l’Ajuntament que vostè
presideix no ha fet absolutament res
al respecte. Per tant, no ens resta
altra possibilitat que fer saber a tothom el patètic estat en què està el
cementiri. Tothom que hi vagi pot
veure la brossa i altres porqueries
que hi ha arreu del recinte i, de forma molt especial, a la part vella
d’aquest, on la lamentable situació
en què es troben els nínxols i la seva
estructura representen una permanent amenaça d’esfondrament.
En idèntica situació amenaçadora es
troba la petita capella, plena d’esquerdes. Però el més dramàtic és que, quan
plou, algunes tombes soterrades que
presenten forats a l’exterior permeten
que les restes òssies surin a la superfície. A més, en un racó del recinte s’hi
pot trobar restes de cadàvers amuntegades entre la runa sense cap mena de
consideració.
És especialment denigrant el fet que,
durant un cert temps, un taüt que va ser

brossa, runes, herbes, pols, fang, etc.
Sincerament, sentim vergonya
quan, acompanyats de familiars de
fora de la ciutat, visitem els nostres
familiars difunts. La seva perplexitat i la seva sorpresa per la denigrant situació del cementiri ens dol
i indigna.
Aquells que hi anem assíduament
no podem permetre-ho més!! Els familiars que hi reposen no es mereixen un recinte en aquestes deplorables condicions; fet ben diferent al
que podem observar en algun poble agregat a Artesa.
En les fotos que adjuntem es pot
comprovar la nul·la sensibilitat del
nostre Ajuntament envers els difunts artesencs. És evident: un clar
exemple de desídia, incompetència
i abandonament per part de les nostres autoritats en un tema tan sensible com aquest.
Moralment, ens veiem en la necessitat d’exigir a l’Alcalde, Sr.
Campabadal, la immediata rehabilitació del cementiri. No volem que sigui
mínimament arranjat per passar la festa de Tots Sants; sinó que sigui dotat
amb uns serveis mínims, necessaris i
imprescindibles, que permetin tenir al
nostre poble la digna imatge que es
mereix. Volem preguntar: Què se’n fa
dels diners dels impostos que paguem
pel manteniment del cementiri?
Els nostres difunts formen part de les
nostres vides i de la història d’Artesa i,
per l’estimació que es mereixen, els
devem un respecte que actualment no
tenen. Desitgem que aquestes paraules
arribin definitivament a sensibilitzar
l’Ajuntament i es repari aquest greuge.

Música, Mestr
e!
Mestre!

L’Orfeó Artesenc al XXII Aplec de Corals de la Zona Nord
passat diumenge 6 de maig, deu
E lcorals
es van reunir a Ponts en
motiu de la XXII Aplec de Corals de
la Zona Nord de Terres de Lleida de
la Federació Catalana d’Entitats
Corals. Aquest aplec de corals que
aplega més de 200 cantaires, es ve
realitzant interrumpudament des de
1980.
Anteriorment a 1980 les corals catalanes estaven federades al SOC
(Secretariat d’Orfeons de Catalunya) i
ja es venien organitzant aplecs de corals
d’aquesta mena. Per exemple l’Orfeó
Artesenc (fundat el 1972) ja va
organitzar, a Artesa de Segre, dues
trobades els anys 1975 i 1979. Malgrat
tot eren temps de canvi i el 1980 es va
fundar la Federació Catalana d’Entitats
Corals, hereva del SOC. Dins d’aquesta
nova associació les corals membres
(pràcticament totes estaven federades
al SOC) es van reagrupar en noves
demarcacions. La demarcació de Terres
de Lleida, es va dividir en zones, i
l’Orfeó Artesenc ha estat en la Zona
Nord des d’aleshores. Així doncs, fruit

de la nova organització territorial, les corals de la
Zona Nord van organitzar el
seu primer Aplec a Oliana el
27 d’abril de 1980 paral.lelament també es
realitzen aplecs Generals de
Terres de Lleida. Entre totes
les corals membres de la
Zona Nord (el nombre total
Totes les corals interpretant El Cant de la Senyera de Lluís Millet. A la fotografia
ha anat oscil.lant durant els també es poden veure a primer pla cinc dels pendons de les corals assistents.
anys), cada any una coral
organitzaria l’esmentat Aplec, i el 15 realitzar assatjos per separat tot
de juny de 1986 l’Orfeó Artesenc preparant la primera part. Aquesta pril’organitzaria en la seva setena edició, mera part va consistir en dues o tres
i uns anys més tard, el 3 de juny de 1990 cançons que cantaven cada grup de
Artesa de Segre tornava a gaudir d’un corals. El grup de l’Orfeó Artesenc
Aplec d’aquestes característiques. estava format, també, per les corals
Enguany doncs, en motiu del 25è d’Avui d’Agramunt i Joia de Maig
aniversari de la Coral Pontsicana de d’Anglesola, amb les quals ja s’han
Ponts, el XXII Aplec s’ha organitzat en organitzat tres assatjos previs, un a cada
aquesta vila veïna.
població, fomentant la relació i la
La Jornada va consistir en un assaig convivència entre les corals i
al matí del programa comú que assegurant, també, l’èxit musical.
interpretarien totes les corals en la Després es va realitzar un dinar de
segona part del concert de la tarda, i germanor al Col.legi que va donar pas
després i per grups de corals es van al concert de la tarda.
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Les corals d’Agramunt, Artesa de Segre i Anglesola interpretant la Cançó de Carnestoltes sota la direcció de Sergi Valls i l’acompanyament al piano de Maria Camats.

Així doncs, arribades les 5 va
començar la primera part del concert,
realitzat al nou Pavelló Poliesportiu de
Ponts, amb la intervenció de l’Orfeó
Nova Solsona i la Coral Pontsicana.
Després les tres corals andorranes,
l’Orfeó Andorrà, la Coral Rocafort i
l’Orfeó Sant Antoni que varen interpretar, entre altres, el Cor dels Esclaus del
Nabuco G. Verdi aprofitant que
enguany se celebra el 100 aniversari de
la mort d’aquest compositor italià.
Seguidament les corals Sant Andreu
d’Oliana i Bordonera d’Organyà, en la
darrera hi exerceix la direcció un dels
fundadors i el primer director de l’Orfeó
Artesenc, Agustí Brescó i Ausàs.
Finalment les corals d’Agramunt, Ar-

tesa de Segre i Anglesola van interpretar O testa lacerada, de la Passió segons
Sant Mateu de J.S. Bach, La gruneta i
el pinsà, tradicional catalana
harmonitzada per Albert Vives i Mir, i
Cançó de Carnestoltes, també tradicional catalana harmonitzada pel compositor sabadellenc que actualment
resideix a Ponts, Josep Lluís Guzman.
Abans de finalitzar el concert amb
el cant comú va tenir lloc la imposició
de les llaçades commemoratives de
l’Aplec als pendons de les corals i
també es va entregar un record a cada
coral. Arribat aquest punt, ja només
restava el cant comú, amb sis peces,
entre les quals hi havia una cançó tradicional catalana, Santa Agnès,

harmonitzada per Mn. Albert Vives i
Mir d’Oliana (1907-1992) que va destacar pel seu gran paper com a defensor de la llengua, la cultura i la música
catalana durant els difícils anys de la
postguerra i al qual li fou atorgada, en
mereixement per la seva tasca, la Creu
de Sant Jordi el 1988. En el cant comú
tampoc hi varen faltar el Cant de la
Senyera de Lluís Millet i l’Hora dels
Adéus, tradicional escocesa, que com
molt bé diu la lletra «...no és un adéu per
sempre sols adéu per un instant...», ja que
la XXIII edició es realitzarà el maig que
ve a Sant Julià de Lòria (Andorra).
Text: Sergi Valls i Jové
Fotos: Coral Pontsicana

Cercavins, un dels 7 millors grups de folk de nova fornada
de la música tradicional,
E nesl’àmbit
podrien definir dos estils o grans
grups que engloben aquestes
formacions: els d’antiga proliferació
formats per grups nascuts fa uns 15
anys (Primera nota, Urbalia rurana,
Cosins del sac, Pont d’Arcalís...) serien
el primer d’aquests estils i són grups
amb prestigi i força arrelats en aquest
món. Malgrat tot, d’ençà dos anys cap
aquí, han anat sorgint noves formacions
de música tradicional que estan marcant
un nou estil, entre aquests hi ha el
Cercavins, companyia de folk de les
Terres de Ponent.
El CAT (Centre Artesà
Tradicionarius) ha elegit els que per ells
són els 7 grups més representatius de

la música tradicional dins d’aquesta
nova fornada. Cercavins és el primer
grup de música tradicional sorgit a les
Terres de Lleida, compta entre els seus
components amb quatre músics de les
nostres contrades (veure Palanca del
febrer de 2000). Així doncs amb la seva
«curta» vida (la primera actuació en
públic la varen realitzar el 27 de gener
de 1997) ha estat un d’aquests 7 grups
escollits pel CAT. Tenint en compte que
a Catalunya hi ha censats uns 400 grups
de música tradicional, aquesta fita
aconseguida es pot considerar com un
gran èxit dels Cercavins.
Des d’aquestes ratlles, volem felicitar a tots els components dels
Cercavins, en especial als seus

membres d’aquí, de casa nostra (Enric
Ros, Meritxell Freixes, Salvador
Maluquer i Gerard) per aquest èxit
aconseguit. Moltes Felicitats!
Si hom recorda l’article publicat a La
Palanca del mes de febrer de 2000 que
fa referència als Cercavins, un dels
objectius que tenia el grup era la
gravació d’un CD. Finalment en acabar la temporada d’actuacions de
l’estiu, enregistraran aquest CD que
inclourà pràcticament en la seva
totalitat cançons tradicionals de les
comarques lleidatanes.
Finalment, només resta anunciar que
el proper diumenge 3 de juny a la tarda, es realitzarà un concert de música
tradicional a Artesa de Segre.

Tot seguit, us oferim el llistat d’actuacions que ja tenen
concertades per aquest estiu, entre les quals destaquem la que
realitzaran a Artesa de Segre el diumenge 8 de juliol a la tarda.
LLOC
Lleida
Tàrrega
Vallfogona de Balaguer
Fuliola (Segar i Batre)
Artesa de Segre
Igualada
Belianes
Bellvís
Cervera (Aquelarre)
Vilassar de Mar
Termens

DIA
Divendres 22 de juny
Dissabte 23 de juny
Diumenge 1 de juliol
Dissabte 7 de juliol
Diumenge 8 de juliol
Divendres 13 de juliol
Divendres 27 de juliol
28 i 29 de juliol
Dissabte 25 d’agost
Diumenge 26 d’agost
Dilluns 10 de setembre

HORA
Nit
Nit
A concretar
Nit
Tarda
A concretar
Tarda
A concretar
Nit
Tarda
Tarda

Imatge d’arxiu del primer concert que va realitzar el Cercavins a Artesa de Segre l’any
passat.
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Notícies de la Biblioteca

El Canal d’Urgell i Domingo Cardenal a la Biblioteca

Alguns plafons de l’exposició

La tasca ingent de les generacions posteriors en millorar la manipulació de l’aigua, així com la diversificació de conreus es veuen reflectits en l’exposició, que
ens mostra l’evolució de forma gràfica.
Completa l’exposició
una guia de lectura, llibres
de la col·lecció local, a
més de documents escrits
i gràfics referents a la població en la qual és duu a
terme. Concretament, a Xerrada de Jaume Mateu (a la dreta), acompanyat de la responsable de la BiblioArtesa s’han exposat una teca i de la regidora de Cultura
sèrie de fotografies i escriptures antigues pertanyents al Club També és autor dels llibres: La Pagede Lectures, al Sr. D. Aldavó i a la Jun- sia urgellenca abans del Canal (1982),
ta de Regants, als quals vull agrair la Agricultura i pagesia al Pla d’Urgell
(1992), Els tresors del Canal d’Urgell
seva col·laboració.
El dia 28 d’abril, en Jaume Mateu i (1996), en col·laboració amb Josep
Giral va fer la presentació del seu úl- Ripoll i Josep Vallverdú, i L’enginyer
tim llibre: Domingo Cardenal. Entre la Domingo Cardenal. Entre la pagesia de
pagesia de ponent i la burgesia de Ponent i la burgesia de Barcelona
Barcelona. Gran estudiós del tema, ens (2000).
va parlar de les persones vinculades a
Josefina París
tan grandiós projecte, sobretot de
Fotos: Jesús Martí
Domingo Cardenal, enginyer del Canal d’Urgell, al qual va dedicar bona
part de la seva vida; fins i tot va triar
Agramunt com a quarter general i oficina central mentre l’obra s’estigué
realitzant. Parlà també de la societat
a finals del segle XIX i l’enfrontament entre S.A. Canal d’Urgell i els
propietaris de l’àrea a regar.
Jaume Mateu Giral, nascut a
Vallfogona de Balaguer, és doctor en
geografia per la Universitat de
Barcelona, on actualment és professor al Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional. Fotografies de col·leccions locals relacionades amb el Canal d’Urgell
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Aquest és el títol de
l’exposició que ha tingut lloc a la biblioteca
Joan Maluquer i
Viladot d’Artesa de Segre el passat mes
d’abril. Ha estat organitzada per la Central de Biblioteques de Lleida, conjuntament amb les biblioteques públiques
de l’àrea dels Canals d’Urgell i la col·laboració de Pagès Editors i la Comunitat General de Regants dels Canals
d’Urgell.
L’exposició consta d’11 plafons que
ens mostren un conjunt de fotografies,
plànols, mapes i gràfics comentats: des
dels primers documents del segle XIV,
que fan referència a un intent de
construir el Canal d’Urgell, fins l’àrea
regada d’avui, passant per imatges de
la seva construcció entre el 1835 i el
1861. El Canal d’Urgell és l’obra hidràulica més important de l’Espanya
del s.XIX, amb obres d’hidràulica sense precedents com el túnel de Montclar,
de cinc quilòmetres de longitud.
La fotografia d’època mostra la feina al camp dels nostres avis, així com
l’esforç que representà per a ells una
gestió acurada de l’aigua i la transformació d’un sòl pobre que oferia magres rendiments.

Empr
eses d’Aquí
Empreses

50è aniversari de l’Estanc Massana
Foto Joan - Promovideo

n el decurs del mes d’abril de
l’any 1951, obria les seves portes a la nostra ciutat un negoci familiar que amb el pas del temps esdevindria un dels més emblemàtics i
coneguts d’Artesa: l’Estanc
Massana.
Amb el rebombori causat els darrers
dies a causa del seu trasllat i de
l’ampliació del negoci, i amb
l’argument principal del 50è aniversari
celebrat en les mateixes dates, hem
decidit atansar-nos a la figura del seu
propietari, Sr. Miquel Massana, amb la
intenció que ens fes cinc cèntims dels
anys viscuts al capdavant de l’estanc i
de part de la seva trajectòria vital.
Miquel Massana i Rodríguez va
néixer el 19 de novembre de 1927.
Home polifacètic i emprenedor destaca per la seva versatilitat a l’hora
d’afrontar feines i afeccions. Així tenim
que durant 42 anys va exercir com a
carter, sense restar ni tan sols un dia de
baixa; 16 anys d’Artesa a El Pont
d’Alentorn, La Fàbrica, Vilves i
Collfred, i la resta entre Artesa, Anya, Collfred,
Folquer i Comiols. Durant
25 anys va realitzar també
la feina de taxista i durant
uns 20 va dedicar bona part
del seu temps i de la seva
vida a una de les seves
grans afeccions: la música.
Va formar part de
l’orquestra Ritmos Modernos, que més endavant passaria a denominar-se Nuevos Ritmos, tocant el
contrabaix i demostrant les seus dots
com a cantant.
És clar, però, que la major part del
seu temps i de la seva dedicació ha anat
a parar a l’estanc, el qual en un principi

E
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es va obrir a nom de la seva mare, la
Sra. Teresa Rodríguez i Folguera,
ostentant el núm. 1 de llicència. La seva
primera ubicació va ser al carrer Bisbe
Bernaus, 1, als soterranis de la Fonda de
Cal Plens (a les escales de l’actual Bisbe
Bernaus), primer
replà. Els inicis van
resultar durs a causa
de les dificultats
econòmiques de
l’època. Funcionaven a ple rendiment
les cartilles de racionament i la gent feia
front a la major part dels pagaments
amb aquestes (per exemple, el tabac).
Recorda que la primera saca va ser de
3.000 pessetes, les quals van haver de
sufragar amb un crèdit demanat al banc.
En un principi era estanc i perfumeria,
passant més endavant a llibreria i
quiosc de premsa
en ser-li cedida la
llicència de La
Vanguardia, que
fins aleshores
pertanyia a la Rosa
de Cal Martinet.
L’any 1987, la

llicència passaria de la seva mare a ell.
Aleshores ja disposaven de l’estanc
ubicat a la carretera d’Agramunt, 2, ja
que, a causa de tràmits burocràtics, el
trasllat definitiu de la
primera a la segona
botiga es va perllongar
set anys, durant els quals
van estar a cavall de les
dues. Subsanats els
tràmits, el trasllat va coincidir aproximadament
amb la incursió dins el
món de las Loterías y
Apuestas del Estado, o
sigui, les famoses travesses, primitives,
etc.
Remarca que el negoci ha estat sempre
totalment familiar, que ha passat de la
seva mare a ell i que ara l’estant portant
les seves filles, mostrant-se molt content
ja que gràcies a Déu sempre ha tingut
una família molt unida.
No vol deixar d’agrair la fidelitat de
la seva clientela, que es manté i va
augmentant, i que en l’actualitat els han
permès el trasllat a un local més ampli
i modern, adaptat a l’època actual i
ubicat a la carretera d’Agramunt, 14.

Miquel Mota i Pérez

Des del P
aís dels Pirineus
País

Nosaltres som testimonis
amb una extensió territorial de 464 quilòmetres quadrats –cavalcant a l’una i
a l’altra vessant de la filera pirinenca–,
ha estat en el decurs de la seva pacífica
i benefactora història una terra d’acolliment i d’asil, a conseqüència de quina enaltidora i humanista faceta la seva
actual població de dret, vorejant els
80.000 habitants, està constituïda per
un singular mosaic ètnic, aiguabarreig
de les més diferents nacionalitats del
nostre ample món.
I enmig d’aquesta humana varietat
destaca per la seva importància en la
vida laboral, social i cultural, la presència d’una nodrida colònia de residents
provinents de la veïna nació catalana,
els quals segueixen fil per randa les
fluctuacions polítiques del no menys
veí Estat espanyol.
Assentat aquest precedent, gens d’estranyar, doncs, que les recents paraules
del rei Joan Carles, pronunciades amb
motiu del lliurament del premi
Cervantes a la Vila i Cort madrilenya,
on sostenia –entre altres afirmacions–
que la llengua castellana mai havia estat imposada, han estat amplament comentades entre la nostra ciutadania, i
molt especialment entre la gent de catalana nissaga.

A tal respecte, són molts els que sostenen –nosaltres també– que l’afirmació al·ludida es contradiu rodonament
amb la realitat dels fets i, per tant, es
constitueix en un intent deformatiu de
la veritat històrica, que confirma en forma alarmant els vents de fronda d’un
patrioter involucionisme que bufen
desarboradament des d’un temps ençà,
en detriment de la salvaguarda constitucional de la identitat de les comunitats històriques perifèriques.
Volem creure que el rei en qüestió
fou solament lector de tal aberrant manifestació, i que el seu contingut fou
gestat per algun ideòleg nostàlgic, amb
somnis d’imperis tronats i hegemonies
castellanes; però la realitat del cas és
que l’afirmació comentada fou la demostració d’una supina ignorància, o
bé, un intent de falsejar la realitat històrica.
Ja no volem remuntar-nos a la conquesta del Nou Món (“a sancristazo
limpio”), ni a la coacció castellanitzant
sorgida del “Decreto de Nueva Planta”; però nosaltres que marxem ja pels
camins del matasalenisme, com tants
altres ciutadans catalans, recordem ben
nítidament aquella tremenda exaltació,
aquella febre castellanitzadora dels
anys posteriors al triomf franquista,
amb la imposició de la llengua caste-
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és que el vell principat
S abut
d’Andorra, aquest minúscul Estat

llana a l’escola i a tots el centres oficials, amb el bandejament de la parla catalana a qualsevol acte públic. Recordem aquelles consignes a les parets pintades del “Si eres español, habla
español”, o “Una lengua, una patria y
un imperio”, aquell genocidi de molts
topònims catalans, permutats per castellanes traduccions, tal i com, per
exemple, Sant Boi de Llobregat substituït per San Baudilio de Llobregat,
aquell menyspreu dels vencedors requerint-te a “hablar cristiano”...
Per tant, digui el que digui l’esmentat Rei (i amb tots els respectes per la
llengua de Cervantes), honestament
creiem que, en aquesta ocasió, la ficada de pota fou monumental, i que la
parla castellana –“compañera del
Imperio”–, marxant sota la sintonia dels
clarins dels vencedors “cara al sol y con
la camisa nueva”, fou una llengua imposada al llarg i a l’ample de la nació
catalana en aquells temps no pas massa reculats quan l’Espanya franquista,
de bracet amb el nazisme alemany i el
feixisme italià, jugava fort sobre el tapis d’un “Nuevo Orden Europeo”...
I de tot això, nosaltres en som testimonis.

Sícoris

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

25 anys del CEIP i l’IES “Els Planells”
Els Centres Educatius CEIP “Els Planells” i IES “Els Planells” d’Artesa de
Segre celebraran, durant el curs 20012002, el seu 25è aniversari. Per aquest
motiu, convoquen els següents concursos:
1.- Concurs de disseny d’un cartell
commemoratiu comú als 2 centres.
2.- Concurs de disseny d’un logotip per
a cada un dels dos centres que els distingeixi durant aquesta commemoració,
i que s’emprarà com a signe
identificatiu en endavant.
BASES
1.- Podran participar-hi totes les persones físiques, entitats i organismes que
ho desitgin.
2.- Les propostes hauran de ser inèdites i originals. Cada participant podrà
presentar el nombre de treballs que cregui oportú.
3.- Pel que fa a la tècnica, s’utilitzaran
els colors blanc, negre i verd.
Optativament, s’hi pot afegir un altre
color. S’haurà de tenir en compte la
possibilitat d’adaptació sobre diferents
suports i mitjans de reproducció. Per
tant, caldrà presentar també una aplicació a una sola tinta.
4.- En el cartell, hi constarà el lema:

25è aniversari CEIP «Els Planells» i
IES «Els Planells» Artesa de Segre».
1976/77-2001/02. En els logotips, hi
constarà el lema: 25è aniversari, el qual
s’eliminarà una vegada celebrats els
actes commemoratius.
5.- Les obres es presentaran en els següents tamanys:
- Cartell: 25 x 44 cm. sobre un suport de cartró ploma. Dos originals.
Amb pseudònim.
- Logotips: en format DINA4, independentment del tamany, sobre un suport de cartró ploma. Amb pseudònim.
6.- Cada treball s’acompanyarà d’un
sobre tancat, a l’exterior del qual només constarà el pseudònim. A l’interior, hi haurà les dades de l’autor/a (nom
i cognoms, edat, adreça, telèfon i correu electrònic).
7.- Es concediran els següents premis
atorgats pel CEIP i l’IES «Els Planells»:
- Cartell: un únic premi de 40.000
ptes.
- Logotips: 2 premis de 30.000 ptes.
cada un, per al logotip de cada centre.
8.- El termini de presentació s’acabarà el 21 de juny de 2001 a les 13
hores.
9.- Cal adreçar els originals a:
CEIP/IES Els Planells
Comissió del 25è aniversari
Ctra. de Montsonís, s/n
25730 Artesa de Segre
Tels. 973 40 01 96 /
973 40 23 27
Fax 973 40 22 24
10.- Els treballs premiats restaran en
propietat del CEIP i
l’IES «Els Planells»
d’Artesa de Segre
per al seu ús, inclosos els drets de di-
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Concursos de cartell i logotips

fusió i de reproducció.
11.- La composició del Jurat serà la següent:
Carlos Abad, Director del CEIP
Ramona Solé, Directora de l’IES
1 representant del Claustre de Professors/es del CEIP
1 representant del Claustre de Professors/es de l’IES
El/la professor/a de Dibuix de l’IES
1 representant de l’AMPA del CEIP
1 representant de l’AMPA de l’IES
1 representant de l’Ajuntament
1 representant dels alumnes de l’IES
1 representant del PAS
Antoni Borrell, pintor i escultor local
12.- El veredicte del jurat, que podrà
declarar els premis deserts, es farà públic durant l’exposició dels treballs presentats, que tindrà lloc el 24 de juny en
la festa de final del curs 2000-2001 del
CEIP «Els Planells». No obstant això,
el lliurament dels premis es realitzarà
al llarg del curs 2001/02 en un dels actes previstos per a la celebració del 25è
aniversari, de la data del qual s’informarà oportunament.
13.- Un cop conegut el veredicte, el
cartell commemoratiu guanyador serà
signat pel seu autor/a.
14.- Les obres no premiades, que restaran exposades al llarg del curs 2001/
02, podran ser recollides la segona quinzena del mes de juny als esmentats centres. Les que no siguin retirades durant
aquest període, passaran a llur disposició.
15.- La presentació al concurs implicarà l’acceptació d’aquestes bases. La
Comissió del 25è aniversari, però, es
reserva el dret a modificar-les si les circumstàncies ho exigissin.
CEIP i IES Els Planells

Inf
or mació Municipal d’Ar tesa
Infor

Mes d’abril de 2001
SESSIONS DEL PLE
10-04-00 - Ple ordinari
Aprovació de l’acta de la sessió anterior, ordinària del dia 13 de
març.
Presa de possessió del càrrec
de regidora municipal per part de la Sra.
Anna Baella i Guiu.
Aprovació per unanimitat de
les Bases reguladores per a la convocatòria del procés selectiu per a la provisió de places d’auxiliars administratius.
Aprovació per unanimitat del
reconeixement de crèdit núm. 2 del
pressupost municipal de 2001 per un
import de 1.598.842 ptes.
Aprovació per unanimitat de
l’expedient de modificació 1/2001 del
pressupost municipal, per un import de
111.845.098 ptes. provinents de majors
ingressos i del superàvit del pressupost
de l’any 2000.
Aprovar per unanimitat la devolució de les següents fiances a
CONSPAMONE S.L. atès el contingut
de les actes de recepció provisional:
- Per l’obra “Rehabilitació d’una sala
del Museu del Montsec”, 26.320 pts.
- Per l’obra “Enderroc de dues edificacions per ampliació del Museu del
Montsec”, 65.345 pts.
Aprovació per unanimitat de la
proposta d’adhesió a l’assemblea de regidors de Catalunya, País Valencià,
Franja de Ponent, Illes Balears, Andorra
i Catalunya Nord, formalitzant la quota corresponent de 50.000 pts anuals.
ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 2 i 23)
Absències: Per ERC Sr. González el 02/
04/01.

Aprovació de les actes de les
sessions ordinàries de 26 de març i 2
d’abril de 2001.
Proposar a l’Alcaldia l’aprovació de les Bases reguladores de la
preinscripció i ingrés a la Llar d’Infants
“El Bressol”.
Proposar a l’Alcaldia l’aprovació de les Bases reguladores de la convocatòria del 12è Premi de Narrativa
Breu.
Proposar a l’Alcaldia l’aprovació de les següents propostes de sol·licitud de subvenció de La Fundació de
l’IEI de la Diputació de la Lleida, per a
l’any 2001:
- Restauració de la Sala d’Exposicions
del Museu del Montsec.
- Restauració de l’Església romànica de
Vilves.
- Funcionament de l’Emissora Municipal de Ràdio.
- Convocatòria del 12è Premi de Narrativa Breu.
- Edició del Recull d’obres guanyadores del 12è Premi de Narrativa Breu.
Intervenció arqueològica a Antona,
campanya 2001.
- Reforma de la Biblioteca Municipal
Joan Maluquer i Viladot.
Proposar a l’Alcaldia l’aprovació de les Memòries valorades, redactades per l’arquitecte municipal Sra.
Espar, de les obres següents:
- Arranjament de l’Església de Vilves,
amb un import de 5.487.988 ptes. en la
primera fase i 6.656.289 ptes. en la segona.
- Arranjament de la Biblioteca Municipal Joan Maluquer i Viladot, amb un
import de 2.288.703 ptes.
Proposar a l’Alcaldia l’aprovació del Projecte d’Excavació arqueològica a Antona per l’any 2001, redactat
pels arqueòlegs Sr. Ros i Sra. Solanes,
amb un import de 1.392.000 ptes.

Proposar a l’Alcaldia que demani a l’Excma. Diputació de Lleida
que concedeixi a l’ajuntament d’Artesa
de Segre una petita ajuda de 700.000
ptes. per dur a terme les obres
d’”Arranjament de camins a Seró”, amb
un cost d’execució per contracta de
1.499.464 ptes.
Proposar a l’Alcaldia la concessió dels següents guals:
- Al Sr. Salvador Roqué i Fons, autorització d’entrada de vehicles a través
de la vorera, a l’edifici situat al C/Ctra.
de Montsonís, 3.
- Al Sr. Josep Cuders i Parramon, autorització d’entrada de vehicles a través
de la vorera a l’edifici situat al C/Calvari, 41.
- Al Sr. Jaume Ariet i Solé, autorització d’entrada de vehicles a través de la
vorera a l’edifici situat al C/Mare de
Déu del Pla, 1.
Denegació de la sol·licitud de
gual presentada per Anna M. Massana
i Solans a l’edifici C/Ctra d’Agramunt,
14, ja que en aquest edifici no hi ha
entrada de vehicles.
Proposar a l’Alcaldia la concessió de les següents llicències d’obres
i guals:
- Al Sr. Joan Caelles i Coscollola, per
repassar teulada i arrebossar façana de
l’edifici situat al C/Avda. Maria Anzizu,
26.
- Al Sr. Salvador Roqué i Fons, per canviar rajoles del terrat de l’edifici situat
al C/Ctra. Montsonís, 3.
- Al Sr. Joan Fontanet i Ribera, per canviar rajoles del terra de la cuina de l’edifici situat al C/Avda. Maria Anzizu, 20.
- Al Sr. Jordi Porta i Puigredon, per reforma interior sense afectar a elements
estructurals de l’edifici situat al C/eres,
15.
- Als Srs. Carme i Miquel Bossa i Orrit,
per construcció d’edifici d’habitatges,
al solar situat a la Plaça del Ball, 14.
- Als Srs Helga López i Ruben Llobet,
per rehabilitació de la coberta i distri-
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bució d’habitatges de l’edifici situat al
C/Escoles, 11.
- Al Sr. Pere Ramon Trepat i Armengol,
en representació de Supermercat Pere
Ramon S.L., per obres de distribució
d’un local existent per destinar-lo a supermercat, situat als baixos de l’edifici
de la Plaça de l’Ajuntament, 7. Concessió de la llicència d’obertura d’activitat destinada a exposició i venta de
productes alimentaris.

Informes d’Alcaldia:
El Sr. Miquel Valls de Vilves
ha interposat un contenciós a la CHE
per l’arranjament que aquest organisme va fer de la captació d’aigua a
Vilves.
Concessió d’un ajut de 35.000
pts a l’associació CUDÒS per poder
cobrir despeses de la cursa que van organitzar per la Fira de Sant Bartomeu
de l’any 2000.
Concessió d’un ajut de 22.500
ptes. a l’APA de la Llar d’Infants “El
Bressol” per l’actuació del Grup Sidral
pel dia de Sant Jordi.
A causa de la baixa laboral per
ILT de la Sra. Marta Blanch i Serralta,
es contracta temporalment i per procediment d’urgència al Sr. Jordi Sabanés
i Porta a temps parcial.
Informe de la proposta d’acceptació de donació dels terrenys de la
Palanca per part de la Sra. Maria Tre-

pat, propietària actual, per tal d’ubicarhi una àrea d’esbarjo.
Es presenten demanar per al
terme municipal d’Artesa de Segre, que
s’inclogui, a la zona regable del Canal
Segarra Garrigues, les terres compreses entre la cota 430 del marge esquerra del canal fins a la cota 475, tal i com
s’ha fet amb les terres del marge dret.
Demanar també dotació d’aigua de
boca per als nuclis de població d’Artesa
de Segre, Tudela de Segre, Seró i
Colldelrat.
L’Associació de la Gent Gran
comunica a l’Ajuntament la composició de la nova junta presidida pel Sr.
Nogués.
La Diputació de Lleida comunica la concessió de 170 m2 de bionda
per a uns terraplens dels nuclis
d’Alentorn i Colldelrat, valorada en
340.000 pts.
L’Agència Catalana de l’aigua
comunica a l’Ajuntament que l’entitat
Agrícola Casanosa S.A. ha desentit de
la petició de construcció d’una
passarel·la inundable al riu Segre dins
el terme municipal.
Es proposa unànimement la
inclusió de l’ofici de forcaire, dins
l’opuscle ARTESANIA del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, on
consten oficis artesans en perill de desaparèixer.
Aprovació per unanimitat de la
memòria valorada per a la reforma de
l’Enllumenat Públic d’Artesa de Segre

2001, redactada per l’arquitecte Sra.
Espar, amb un pressupost d’execució
per contracta de 999.907 ptes.
Aprovació per unanimitat de la
moció de suport de la “Dècada per la
cultura de la pau i la no violència”.
Aprovació per unanimitat de la
proposta de moció sobre el “Referèndum del Sàhara occidental”.
Aprovació per unanimitat de la
proposta per treure a contractació les
obres “Reforma de la Biblioteca Municipal Joan Maluquer i Viladot” i
“Adequació com a Sala d’Exposicions
de la sala del primer pis del Museu del
Montsec”.
Aprovació del repartiment de
la col·laboració que l’Ajuntament fa per
les Festes Majors dels pobles agregats,
per un import de 41.666 ptes. pels següents pobles: Alentorn, Vall-llebrera,
Baldomar, Vilves, Collfred, Tudela de
Segre, Seró, Colldelrat, Montmagastre,
Vernet, Sant March i La Vedrenya.
Repartiment, per sorteig, de les
activitats culturals subvencionades per
l’IEI (Colldelrat, Vall-llebrera i Sant
March) i pel Consell Comarcal de la
Noguera (Alentorn, Baldomar, Tudela
de Segre i Collfred).

Aprovació de despeses per un
import de 12.725.367 ptes.

M. Neus Bròvia i Pijuan

Es prega a totes les persones que estiguin realitzant obres en edificis que col·loquin en llocs ben visibles els cartells
que els acrediten conforme l´obra té “Llicència d´obres” concedida per aquest Ajuntament.
Regidoria d´Obres
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L’Ajuntament d´Artesa de Segre recorda que es disposa d´una màquina compactadora de cartró situada a la Ctra. de
Montsonís, just al costat del Parc de Bombers Voluntaris. Es demana a les empreses i altres productors de cartró que en
facin ús per tal de millorar la recollida selectiva d’aquesta deixalla.
Es recorda que el cartró cal deixar-lo al costat de la màquina compactadora, el personal de l´Ajuntament s’ocuparà de
compactar-lo.
Aprofitem l’ocasió per informar que s´ha instal.lat al mateix emplaçament un contenidor industrial per electrodomèstics i ferros (frigorífics, rentadores, bateríes..). Es demana que tots els materials que s´hi destinin es dipositin, en
aquest cas, directament al seu interior.
Regidoria de Medi Ambient
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XII Premi de Narrativa Breu d’Artesa de Segre
algú ha pensat per un moment que
S iescriure
qualsevol història per petita que sigui és una tasca fàcil, va lleugerament equivocat. Arribar a transmetre mitjançant el paper els sentiments i
les emocions requereix una bona dosi
d’imaginació, ser original i coherent,
haver assolit un ric vocabulari i, per
sobre de tot, tenir molta paciència. Les
muses no acostumen a aparèixer envoltades de suaus músiques ni les paraules desfilen per la pàgina en blanc totes
encadenades. I això ho saben molt bé
els autors de les 430 obres presentades
que el diumenge 20 de maig estaven
pendents dels resultats del XIIè Premi
de Narrativa Breu d’Artesa de Segre.
Des que va obrir-se la participació fora
del nostre municipi són majoria els participants provinents de qualsevol punt
del nostre país: Maó, Castelló, Figueres, Bellver, Vinaròs o Barcelona, només en són una mostra. El fet de potenciar un espai de creació literària en
català i donar a conèixer el nostre municipi eren dos objectius bàsics en els
orígens del Premi i, a hores d’ara, vista
la participació i la projecció que l’esdeveniment comporta en els mitjans de
comunicació, podríem asseverar que
han estan acomplerts.
L’acte, conduït per Núria Puigpinós,
va iniciar-se amb la presentació dels
membres del jurat que aquest any estava format per: Sra.Carme Barril (filòloga), Sr. Antoni Español (mestre), Sra.

Joana Jiménez (filòloga), Sra. Glòria
Farré (filòloga), Sra. Lídia Planes (filòloga), Sra. Núria Ribes (filòloga) i Sr.
Ricard Ribes (mestre), tots ells coordinats des de la Biblioteca per la Sra. Josefina París. L’acte central estava protagonitzat per l’escriptor lleidatà Emili
Bayo –recent guanyador del premi Ciutat de Mollerussa que li ha permès ser
el narrador lleidatà més venut–, autor
de diverses novel·les i també co-autor
d’Antologies sobre Narradors de Ponent. Emili Bayo va endinsar-se en una
reflexió sobre el grau d’influència que,
de manera directa o indirecta, rebem de
la literatura en la societat actual: si bé
no hi ha tants lectors habituals com es
desitjaria, sí és cert que mitjançant
culebrots, premsa rosa o publicitat estem consumint, pot ser sense saber-ho,
literatura.
Abans de cloure el certamen, es va
procedir a la lectura de l’Acta de Resolució dels premis i el nostre batlle, Sr.
Jaume Campabadal, va dirigir unes paraules al nombrós públic assistent, fent
unes pinzellades retòriques per matisar
les desafortunades paraules del Monarca espanyol i la Ministra de Cultura que
últimament han omplert portades i tertúlies. Ens resta animar-vos a participar en un concurs consolidat, felicitar
a tots els participants i esperar la vostra assistència al XIIIè Premi de Narrativa Breu de l’any vinent.
Núria Ribes

MRG

Acta de resolució de premis
Reunits a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
d’Artesa de Segre, després de les consideracions,
deliberacions i votacions oportunes, els membres
del Jurat de la dotzena edició del PREMI DE
NARRATIVA BREU d’Artesa de Segre, decideixen atorgar els següents premis i accèssits:
CATEGORIA: CICLE INICIAL DE
PRIMÀRIA
Accèssits:
”El rellotge que mai anava” de Jordi Rey i Mestres (Artesa de Segre)
“La tortuga que havia perdut la closca” de Guillem Orpinell i Díaz (Montsonís)
Guanyadora:
“L’arc de Sant Martí” de Marta Boher i Baró
(Artesa de Segre)
CATEGORIA: CICLE MITJÀ DE
PRIMÀRIA
Accèssits:
“En Mohamed” de Mercè Rogé i Casanovas
(Bellver de Cerdanya)
“El mural dels rèptils” de Raquel Galofré i
Bofarull (Valls)
“Mico maco” de Jaume Rosell i Viola (Balaguer)
Guanyadora:
“El carnestoltes de la selva” de Xavier Claver i
Calvete (Balaguer)
CATEGORIA: CICLE SUPERIOR DE
PRIMÀRIA
Accèssit:
“Rebigotis” de Lucia Martínez i Orellana
(Balaguer)
Guanyadora:
“El jardí” de Roser Farré i Ponsa (Artesa de
Segre)
CATEGORIA: 1r CICLE D’ESO
Accèssit:
“La vida en una partida” de Pilar Oliva i Vidal
(Artesa de Segre)
Guanyadora:
“Mal repartit, això és el que passa” de Gisel Sinca
i Torres (Artesa de Segre)
CATEGORIA: 2n CICLE D’ESO
Accèssit:
“Condemnada” d’Amal Elasri i Ejjaberi
(Aiguafreda)
Guanyadora:
“La seva vida reflectida” d’Anna Juncosa i Lleixà (El Vendrell)
CATEGORIA: NASCUTS/DES EL 1982/83/84
Accèssit:
“Eva” de Martí Regué i Roig (Barcelona)
Guanyadora: El premi ha estat declarat desert
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CATEGORIA: MÉS DE 19 ANYS
Accèssit:
“El problema de ser una margarida” de Mireia
Masó i Cerdà (Vilanova de Meià)
Guanyadora:
“Més forta serà la caiguda” de Ramon L.
González i Reverter (St. Carles de la Ràpita)

Humor

BBC*
El dia 9 de juny esteu convidats a fer un bon esmorzar a cal
Batista. Després, tots plegats anirem a fer un bon aperitiu a
cal Puigredon. El Jordi i la Carme es casen. Felicitats!
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BBC* són les sigles de la secció Bodes, Batejos i Comunions (Feu-nos
arribar les vostres fotos junt amb uns textos ben graciosos . És gratis,
només cal ser subscriptor de La Palanca).

Palanc-oci

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Horitzontals
1. Femení, relatiu a l’arquitectura.- 2. Conqueridor de
Mallorca. Memòria de l’estadi.- 3. El setè dels planetes. Al
revés, temor. Si són de mascle van a parells i si són de femella a dotzenes. Consonants.- 4. Relat. Consonants alveolars.
La matrícula espanyola de la província més ferotge.- 5. Consonant que porta incorporada la teulada. Marcat per l’oli.
Detenen el moviment.- 6. Animal volador que pot fer vida a
l’aigua. Conjunt de persones que jutgen. La segona i tercera
consonants.- 7. Pintor català universal. Contrari de viure.
Lletra grega. - 8. Avançar. Tres de dretes. Unitat de massa. 9. Tractament femení. Que no segueix un camí fix. Metall
preciós. Est.- 10. Consonant dental. La mestressa d’un convent. Que dura tota la vida.- 11. Al revés i plural, consonant
cantonera. Mil. Víctima del foc.- 12. Entreteniments. Element de l’esquelet.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Verticals
1. Plural, institució que governa la ciutat.- 2. Estranya. Joguina de nena. Interjecció.- 3. Mesura catalana per a grans.
Contrari de muntanyós.- 4. Al revés, la síl×laba inicial d’un animal tossut. Plural, mobles que es posen entre dues parets.- 5.
Al revés, espècie de tortuga de mar. Prefix que multiplica per tres. Sofre.- 6. Consonant dental. Animal que posa el fetge per
elaborar el foie gras. Corda molt gruixuda.- 7. Contrari de millorar. Consonant sorda.- 8. Gos. Lletra rodona. Població de la
Cerdanya o antiga ciutat estat. Símbol de metall que peta amb l’aigua. Lletra que pot representar dues vocals.- 9. El so del
llamp. Giny de guerra usat per abatre les muralles. Nou-cents.-10. Amagar. Prefix que significa abans.- 11. Que té un nas
gros. Boles de líquid.- 12. Al revés, prefix que significa dos. Consonant vibrant. Equivoquem.- 13. Recollida de diners.
Facultat de pensar ordenadament.- 14. Plural, allò que es cobra o paga com a lloguer.

Codis de barres per www.enigmacard.com
Si sabeu el truc, podreu llegir sense cap problema aquests dos refranys.
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On van dormir els pelegrins?

SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1.- Arquitectònica. 2.- Jaume. Marcador. 3.- Urà.
roP. Ous. LR. 4.- Narració. LS. LE. 5.- T. Tacat. Aturen. 6.- Ànec. Jurat.
CD. 7.- Miró. Morir. Eta. 8.- Enantar. E. Gram. 9.- Na. Errant. Or. E.
10.- T. Priora. Etern. 11.- selE. M. Cremat. 12.- Passatemps. Os.
VERTICALS: A partir de les horitzontals.
Codis de barres
L’ocasió és com una llebre, aquell que l’agafa és seva.
No diguis ase a ningú que no ho sigui més que tu.
Jeroglífic
Sota els claustres (sota els claus, tres).

Jeroglífic per www.enigmacard.com
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Una colla d’amics. 1930

anys, era bastant normal
E nqueaquells
es trobessin una colla d’amics
i anessin al jardí de cal Don Juanito amb
el retratista Sisquet per a immortalitzar
l’esdeveniment.
Arreplegaven una guitarra, feien
veure que cantaven –uns més que els
altres– i la foto ja estava feta. No hi ha
dubte que tenien sentit de l’humor i de
la coreografia.

A la fila de dalt i d’esquerra de dreta:
El Salvador Vila, el Montroig, el Jaume
Campabadal, el Crespo i el Norbert
Vidal (sastre de cal Xeu), que es va casar amb la Teresa Serra.
A la fila de baix:
El Manel Serra, de cal Guiu (que és qui
ens ha donat els noms), l’Eusebi Serra,
un desconegut, el Jaume Gaset Ros,
l’Iisdre Serra i l’Ambrós, l’home de la

Mansueta del Cafè i del Cine Coliseum.
Anaven tots ben vestits, per la qual
cosa es podria dir que era un dia festiu.
En aquells temps, era bastant corrent –
entre els joves elegants– l’ús de barret
per anar ben mudats.

Text:Bartomeu Jové i Serra
Foto cedida per Jaume Gaset
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www.lapalanca.arrakis.es

RÀDIO 91.2 FM
91.2 FM ARTESA

973 40 11 58 (contestador automàtic)
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