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Antona arqueològica
Per quart any consecutiu, aquest
estiu s’ha dut a terme una campanya d’excavació al jaciment arqueològic d’Antona.
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Agenda ciutadana

Actes que sabem que es faran

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

1 i 2 de setembre:
Festa Major de Gàrzola
2 de setembre:
XI Open Catalunya descens BTT (Campionat Provincial
de Lleida) a Vilanova de Meià

JULIOL
Municipi d’Alòs de Balaguer

7, 8 i 9 de setembre:
Festa Major de Vilanova de Meià

Defuncions:
dia 18: Antònia Oliva i Serentill (84 anys)
natural d’Argentina

10 de setembre:
Festa Major d’Argentera
11 de setembre:
Festa Nacional de Catalunya:
Al matí, col·locació de senyera a la Roca del Cudós i
esmorzar.
A la tarda, ballada de sardanes amb la cobla Principal
de Tarragona a la Pça. Ajuntament d’Artesa.

Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 3: Mariona Camats i Cucurull
dia 19: Adrià Castellà i Jou
Oriol Castellà i Jou

14 i 15 de setembre:
IV Ral·li d’Artesa, prova puntuable pel Campionat de
ral·lis de terra d’Espanya

Defuncions:
dia 9: Serafina Solé i Reig (69 anys)
natural de Tiurana
dia 17: Casilda Sala i Sala (90 anys)
natural de Vilanova de Meià

15 i 16 de setembre:
Festa Major de Lluçars
21 de setembre:
Pas per Artesa de la 13a etapa de la Volta Ciclista a
Espanya (Andorra-Port Aventura)
21, 22 i 23 de setembre:
Festa Major de Montargull
26, 27, 28, 29 i 30 de setembre:
Festa Major d’Artesa de Segre

Meteor
olo
gia
Meteorolo
ologia
JULIOL
Recull efectuat per Ramon Giribet i Boneta.
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Municipi d’Artesa de Segre
Dades facilitades per l’Ajuntament d’Artesa de Segre (observatori
de la Pça. de l’Ajuntament).
Temperatura mitjana del mes: 23,3°
Temperatura màxima:
38° (dia 31)
Temperatura mínima:
8° (dia 20)
Amplitud tèrmica màxima:
20° (dia 31: màx. 38° i mín. 18°)
Amplitud tèrmica mínima:
5° (dia 9: màx. 23° i mín. 18°)
Dies amb precipitacions:
6
Precipitació màxima:
20 mm (dia 15)
Total precipitacions:
55 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Dades facilitades per l’Ajuntament de Vilanova de Meià
(estació del Camp de Futbol).
Temperatura mitjana del mes: 22,8°
Temperatura màxima:
39,4° (dia 31)
Temperatura mínima:
7,3° (dia 20)
Dies amb precipitacions:
7
Precipitació màxima:
43,2 mm (dia 3)
Total precipitacions:
91,8 mm
Municipi de Foradada
Dades facilitades per l’Ajuntament de Foradada.
Dies amb precipitacions:
4
Precipitació màxima:
21 mm (dia 15)
Total precipitacions
49 mm
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Artesa, l’eterna oblidada
Segons diu la història oral, Artesa es trobava condemnada a ser
engolida per les aigües d’un embassament que s’havia de construir a
la zona. Degut a la mediació d’un il·lustre artesenc davant el rei Alfons
XIII, aquest va decidir en el darrer moment atorgar el títol de ciutat a
Artesa, ja que d’aquesta forma mai podria ser negada per les aigües.
Si bé podem afirmar que mai ens havíem trobat amb l’aigua fins al
coll com en aquell moment, Artesa, i els seus ciutadans, no hem
sabut mai trobar el lloc que ens correspon en la difícil singladura
dels Països Catalans. Les aigües no ens van negar, però
sistemàticament estem patint un oblit arreu. Als mitjans de
comunicació (on sols apareixen les desgràcies i poca cosa més de la
nostra ciutat), als mapes i guies turístiques impreses per ordre de
Consells Comarcals i organismes públics (a l’hora de pagar impostos
i contribucions suposem que ho fem igual que tothom), als cartells
propagandístics de multitud de festes majors i concerts de la zona, i
un llarg etc. Això ens hauria de portar a una profunda i seriosa reflexió,
ja que a part de no aparèixer ni als mapes, hem vist també la concessió
de la Comissaria del Mossos a un poble veí, l’atorgament no oficial
de la capitalitat del Segre Mitjà al mateix poble, i el degoteig
d’empreses que renuncien a establir-se a la nostra ciutat. A part del
fet que les millores en les infraestructures viàries ens està comportant
una baixada de visitants que travessen la nostra ciutat, ja que per
anar cap a Tremp o Andorra, per citar dos exemples, no es fa necessari
passar per Artesa.
No sabem si realment el que es pretén es una mena d’asfíxia de la
nostra ciutat, i si una soterrada o subliminal forma d’esborrar-nos
del mapa és el que estem patint. Però el que si està clar, és que si
nosaltres els artesencs, no comencem a espavilar-nos i a fer el
necessari per a promoure la nostra ciutat, i col·locar-la en el lloc que
es mereix a Catalunya, un flac favor li estem fent a Artesa. Per molts
ajuts, subvencions, actuacions, obres, etc., que de fora ens puguin
venir donades, si no construïm els murs que ens permetin no quedar
negats sota l’aigua, aviat ens veurem abocats a desaparèixer del mapa.
Per molta ciutat que siguem.

NOTA: La Palanca està oberta a totes les col.laboracions,
encara que no hagin estat sol.licitades. Amb tot, solament
s’admetran els escrits signats amb el nom, cognom,
domicili i DNI de l’autor.
El Consell de Redacció es reserva el dret de publicar les
col.laboracions.
«LA PALANCA» no fa seves, necessàriament, les
opinions i criteris expressats pels seus col.laboradors.
Amb la col.laboració del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de Lleida,
el Consell Comarcal de La Noguera i l’Ajuntament
d’Artesa de Segre.
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Membre de

Col·laboradors del mes: Comissió de Festes de Seró, Martí Regué,
Oriol Llera, Marc Guàrdia, Francesc Bertran, Jaume Cardona, Montse
Sánchez, Sícoris, M. Neus Bròvia, Noemí Farré, Janette Solsona,
Rafa i Richard Córdoba, Jordi Alins, Jaume Gaset, Francesca Solé
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“La Sisqueta”, la més gran odissea d’Artesa
la seva força interior que ella manifesta
de la manera més natural. També la fidelitat a les seves idees, el no renunciar
mai a lo que ella creu, la seva capacitat
de lluita i habilitat PER A SUPERAR
les circumstàncies més adverses. A més
de defensar el que li és propi: la seva llengua, la seva cultura, la seva pàtria, el seu
poble, etc.
La Sisqueta, Francisca Solé Clotet, és
un personatge entranyable dins la vida quotidiana d’Artesa. Bona conversadora, una
memoria excel·lent i un caràcter molt afable, fan d’ella, l’amiga amb qui tothom
manté ben fàcilment una conversa interessant. Lectora empedreïda, encara avui llegeix constantment, cosa que li permet a
més d’estar informada, bastir una àmplia
cultura que li ajuda a mantenir vives les
seves afeccions i interessos.
Recentment va ser presidenta dels Jubilats d’Artesa, ha col·laborat en la revista
local “La Palanca” i ha guanyat amb els
seus escrits algun premi literari d’àmbit
intercomarcal. El seu pare, Joseph Solé
Granyó, va ser alcade d’Artesa per ERC
des del 1931 fins a la guerra i recorda que,
entre altres coses, li agradava plantar arbres per tot el poble, alguns dels quals encara avui es conserven. Era una època en
què es va planificar, urbanitzar l’Artesa
d’avui dia. Amb tot, en els seus primers
anys al poble, ella es considerava una jove
normal i corrent.
Records d’infantesa
La seva infantesa, viscuda en aquest
poble, on va néixer l’any 1914, no té res
d’excepcional, res d’interessant ni peculiar... Podria dir-se que va ser igual o molt
semblant a milers de persones, que nascudes a la mateixa època i al mateix lloc han
viscut amb més o menys èxits, les mateixes cicumstàncies que van marcar tota una
generació. Ens diu que només la distància
que hi ha entre l’actualitat i els llargs anys
passats, pot donar un sentit interessant per
la gran diferència que hi ha entre els temps
viscuts en cada època.
L’Artesa de la seva infància era, en certa manera, diferent a la d’ara, però també
igual a la d’ara en altres aspectes. Artesa
per a ella conserva la gràcia i les qualitats
de sempre, com conserva els bons records.

“Sense grans construccions, a part de
la Granja, les Escoles Graduades i unes
quantes cases més de gent molt rica, les
altres eren no gaire grans i gens confortables. Carrers i places, quan havia plogut
eren plens de fang, intransitables alguns, i

l’estiu la pols ho invaïa tot. Teníem assegurat el fred i la boira a l’hivern; calor i
sequedat a l’estiu. Com deia la meva mestra: sis mesos d’hivern i sis mesos d’infern. I encara sort que el sereno regava els
carrers i places amb una manguera que refrescava l’ambient i divertia als infants”.
“Amb tots els inconvenients que hi havia, potser per la força del costum o perquè no coneixíem res més, la veritat és que
ens hi trobavem bé. Es pot haver seguit la
Seca, la Meca i les Valls d’Andorra però el
poble on s’ha fet els primers passos, no
s’esborra mai del pensament”.
La seva mare, que també havia nascut
a Artesa, deia que si bé era un poble més
aviat petit, no hi faltava res del que es necessitava per viure, i sembla ser que amb
això ja en tenia prou, sense cap més aspiració. “Teníem el riu Segre, el Canal
d’Urgell, la secla, etc, tota l’aigua que feia
falta pel regadiu de l’horta i pel consum
domèstic a més de fonts a les places i altres indrets”.
“Cotxes de línea fins a Lleida i Tàrrega;
la Seu d’Urgell i Tremp i bon servei de
Telègrafs i Telèfons, dos o tres metges, dues
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d’enumerar les qualiS itatshaguéssim
de “la Sisqueta”, destacaríem

llevadores de bona voluntat i l’experiència adquidira per la pràctica, fins que va
venir la Sra Agustina que era comadrona
de carrera amb els estudis que el cas requeria. Dues o tres farmàcies, la del Sr.
Alberto Aldavó, la del Lluis M. Bayer i la
de la Sra. Irene Pineda, escoles per a nens
i nenes a la Casa de la Vila vella fins l’any
1921, any en què s’obriren les Escoles noves de recent construcció. El col·legi de
les Germanes Dominiques només per a noies. Jo vaig anar-hi fins als set anys en què
s’obriren les Escoles Graduades. Hi vaig
apendre a llegir, a fer ganxet i el punt de
mitja, i les oracions més usuals: parenostre, etc.”
“A les Escoles noves vaig anar-hi fins
als 14 anys. Es va fer una festa molt sonada per la inaguració oficial de l’Escola, amb
assistència de les autoritats locals i provincials entre els quals hi havia el Capità General Provincial amb tots els acompanyants. Els nens i nenes hi van participar
amb cants i balls molt divertits, s’hi van
recitar poesies de tendència molt patriótica,
érem als anys 1925 i com que estàvem en
plena dictadura tot es feia en castellà”.
“Les Escoles graduades van tenir molt
bons mestres entre els quals cal destacar el
Sr. Garret i la Sra. Rico, perquè seria llarg
anomenar-los tots”.
En aquells temps, Artesa tenia fama de
ser un poble simpàtic, acollidor, alegre. Els
forasters s’hi trobaven bé. N’eren una prova ben evident els mercats, les Fires, les
Festes Majors que s’hi celebraven amb
gran afluència de forasters. La Fonda de
La Palma, la de cal Manel, el café del Pau,
el Círculo Agrícol i Mercantil (cal Pardal)
i el Cafè del Cadiraire eren una mostra del
tarannà acollidor i amical que s’hi respirava. A més d’altres cases de dispesa que
absorvien una part de la concurrència i les
clàssiques tavernes com cal Pito, cal
Ambròs i cal Sensó. El comerç centrat principalment entre les places i el carrer de la
Pilota (ara carrer del Bisbe Bernaus) i la
carretera era variat i ben nombrós. Només
a la plaça del Ball hi havia setze botigues
obertes al mateix temps entre sabateries,
sastres, roba, queviures, etc. “Teníem també una església on s’havien casat els nostres pares i on ens batejaren als seus fills.
Un rector i un vicari, dues Majorales del
Roser, una casada i una soltera que es renovaven cada any. L’Agrupació de Filles

Per
sona
tg
es
ersona
sonatg
tges

7

la Palanca

de Maria, la de Sant Vicenç de Paül i la de amb l’art de l’agulla. A mi aquesta varie- ca dels lectors del PATUFET. Formaren
Sant Sebastià, amb els consegüents altars tat d’ocupacions, m’entusiasmava. A més cèl·lules arreu de Catalunya amb una finaa l’interior de l’esglèsia, a més d’altres al- de cosir vaig aprendre a encendre l’estufa litat moral i patriòtica, però sense lligams
tars, que entre tots n’hi havia molts. A més de serradures, anar al corral del carrer Sant a cap partit polític. Organitzaren actes,
de les ermites de Salgar, el Pla i Refet on Jordi a donar menjar a les gallines, ajocar aplecs i desfilades, tot reivindicant l’espes’hi feien aplecs en els dies assenyalats”.
als pollets (cosa a vegades bén difícil, per- rit cristià i la puresa de la llengua. Les noUna societat coral adherida als Cors del què s’escapaven per tots costats i quan han ies duien com a distintiu una caputxa blanClavé de nom LA DÀLIA BLANCA amb entrat nou o deu, en surten sis o set, i sem- ca. Ja no caldria dir que al cosidor, totes
local o estatge social propi al carrer de les bla que no s’hagi d’acavar mai). M’agra- les noies i en primer lloc l’Angeleta, la moEscoles, 7 que alegraven amb els seus cants dava pentinar a la Ma. Rosa, la mare, que dista, eren addictes i entusistes a la nova
les festes de Pasqua, entre altres. Al seu tenia uns cabells molt blancs i molt sedo- organització i totes portaven per anar a
local-teatre s’hi representaven obres impor- sos i li feia models nous perquè tenia mol- missa la caputxa blanca en lloc de la clàstants per les millors companyies de teatre ta paciència per aguantar els meus jocs. Em sica mantellina. Deien que feia molt bod’aquell moment, i també existia un grup feien dir l’oració cada vespre quan toca- nic, veure l’esglèsia amb tantes caputxes
d’aficionats molt qualificats entre els quals ven les campanes del campanari, la Ma. blanques. Les Dolores i Loles es deien Docal destacar la Bepeta Guiu, la Teresa Ser- Rosa deia: “l’oració tocada, la noia retira- lors; les Paquites, Francesques; les Juanites,
ra, Antoni Blanc, Eusebi Serra, Joan Cire- da...”. També portava els vestits a les cli- Joanes; i així successivament es vetllava
ra, etc., entre els més
per la puresa de la llenanitcs. Altres més joves
gua. Les que sabien bavan ser el seu relleu i acllar sardanes n’ensenyatuava com a director esven a les que no en sabicènic en Pau Marcillac
en i es feien festes po(el Pau Manyà) que gaupulars i tothom es diverdia de gran experiència
tia tant en festes de Carteatral i una gran volunnaval com les Carametat. “Com a indústria telles o les disfresses. Però
níem la Fàbrica de filaels POMELLS DE JOtures de PERICAS I
VENTUT de curta duraBOIXEDA, que donava
da (uns tres anys) foren
feina a molta gent i redissolts per una ordre del
presentava una font
governador civil nomed’ingressos pels trebanat per la Dictadura de
lladors i pel comerç. Al- El cosidor de la Perutxa, vestida de blanc al mig, era un viver de catalanisme i cultura d’aquells Primo de Ribera l’any
guns van marxar a altres anys, “La Sisqueta” és la primera asseguda
1923”.
fàbriques més grans i altres vinguts de ter- entes o els avisava perquè se’ls anessin a
“Llavors va començar una nova fase esres de Castella, van ocupar els llocs va- emprovar. Seria llarg explicar tot el que feia colar diferent de l’anterior, com passa semcants. Amb els anys tots s’han anat inte- a ca la modista”.
pre en temps de dictadura, es prohibeix el
grant a Catalunya, però per a molts, Artesa
“Recordo molt bé les visites dels viat- català. Ens hi vam adptar, per força. En
va ser la seva primera experiència. Hi ha- jants de Barcelona, que portaven coses molt aquest aspecte la nostra mestra era molt
via també dos molins d’oli, dues o tres fas- boniques pels adornos dels vestits i entre severa. I entre l’escola, el cosidor i a casa,
sines i una classe pagesa bastant impor- sedes i llanes de bonics colors i les la meva infancia passava feliçment, maltant, amb molta feina i molt pesada i poc guarnitures adients, explicaven coses que grat tot. Arribats els 14 anys vaig haver
guany. “Érem un poble petit, però teníem passaven a la capital, a Barcelona en dia- d’escollir entre continuar els estudis o bé
de tot, com deia la meva mare. Cobria bé des com Sant Jordi, o les manifestacions anar a cosir. Jo vaig escollir anar a cosir a
les nostres necessitats i no ens calia anar a de l’11 de setembre amb les conseqüents cal sastre Roca, seguint els consells de la
mercats ni fires per a proveïr-nos”.
represàlies perquè eren prohibides i mal- meva mare. El meu pare volia que estudiés,
“Des de molt jove, quan encara feia ves- grat tot es feien. Hi havia ferits i empreso- però la mare i jo, de comú acord, vam guatits a les nines, la meva mare junt amb nats i la indignació creixia en l’ambient del nyar. I no me’n penedixo pas. Perquè després
l’Angeleta del Pontxo, que eren molt ami- taller. De tot això potser no ens n’hauríem van venir anys molt difícils, insospitats.
gues, van decidir que jo aniria cada tarda assabentat perquè els diaris no ho portaven i
Recorda aquells anys abans de la guerra
al sortir de l’escola al seu taller per apendre amb prou feines els llegíem, i malgrat que era com d’una Artesa benestant, on s’organitde cosir. Hi vaig anar molt contenta i m’hi molt jove, m’adonava que a casa de la mo- zaven moltes activitats, i la joventut vivia
vaig trobar molt bé. Com a casa. Acostu- dista creixia un ambient molt catalanista que alegre i feliç. Ben aviat aquella generació
mada a córrer pel carrer, l’estar asseguda fins aleshores no havia conegut”.
despertacia de sobte del seu somni plaerós,
em cansava, i ho aprofitaven per fer-me
El que recordo que ens va agradar molt i alguns veurien trencades les seves il·luanar a comprar fil de cosir, galò, botons, al jovent va ser el moviment de nois i no- sions. Uns altres, les seves vides.
etc. a més de sobrefilar i altres coses ies fundat per J. M. Folch i Torres, però (CONTINUARÀ)
sencilles, hi vaig aprendre moltes altres tampoc va durar. Es deia “POMELLS DE
coses –totes útils - que no tenien res a veure JOVENTUT” i recollia la força psicològiBartomeu Jové i Serra

Noticiari
Artesa pagarà 12 milions per la Caserna
Segons l’Alcalde d’Artesa, després del seu viatge a Madrid acompanyat pel regidor del PPC Sr. Oriola, s’ha pactat un preu de 12
milions de ptes. amb el Ministerio del Interior per a l’adquisició
de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil. Les gestions s’han dut a
terme directament amb el Sr. Juan J. Izarra, Dtor. Gral. de
Infraestructuras y Material de Seguridad i han suposat una sensible baixa de les pretensions inicials de l’estat, que al principi en
demanava més del doble. Campabadal confia que a finals d’any
s’hagin acabat les gestions de la compra (per a la qual cal obtenir
també el permís de la Generalitat), ja que caldrà demanar un préstec a través de la Diputació de Lleida perquè l’Ajuntament d’Artesa
no disposa d’aquesta quantitat (els préstecs de la Diputació es tornen en 10 anys i aquesta institució n’assumeix el 80% dels interessos). Posteriorment, es pensa enderrocar l’edifici i adequar-lo de
forma provisional com a zona d’aparcament. L’actual equip de
govern municipal té la idea de construir-hi un Casal Cultural més
endavant. Cal recordar que, després del desplegament dels Mossos d’Esquadra a les comarques de Ponent, la Diputació de Lleida
va començar a gestionar el retorn de les casernes als municipis. El
Ministerio del Interior, però, va manifestar que volia negociar cada
cas en particular. A tal d’exemple, Guissona ha recuperat la seva
caserna per 8 milions, mentre que Mollerussa n’ha pagat 20. Per
altra banda, a Bellcaire es va subhastar i va ser adquirida per un
particular; en canvi, Oliana espera recuperar-la sense haver de pagar ja que té una antiguitat inferior als 30 anys.

Millores importants a la carretera Artesa-Tremp

iniciativa, i treballen sense ànim de lucre, acollint-se a ajudes i donacions per al manteniment
del centre. En els primers deu dies de funcionament van recollir una quarantena d’animals. També ofereixen el servei de guarderia d’animals als
propietaris que van de viatge o vacances. El centre té una capacitat per a 200 animals.

Projectada una planta de purins a Cubells
La partida del camí de Bellcaire de la localitat de
Cubells serà el lloc escollit per a ubicar una planta de tractament de purins. Aquest projecte compta
amb un pressupost de 3000 milions de ptes. i servirà per a eliminar adequadament l’excedent de
purins que hi ha a la zona. Per altra banda, tal i
com anunciava el diari La Mañana el passat 28
de juliol, l’alcalde de Foradada Sr. Josep Guàrdia
ha estat denunciat per la veïna del municipi
Genoveva Clua, per un presumpte delicte de prevaricació, en afavorir la concessió del permís
d’obres de la planta de purins que s’ha d’ubicar a
Foradada. La Sra. Clua acusa Guàrdia de retardar
els tràmits referents a una llicència que ella va
sol·licitar per construir un restaurant a l’indret dels
Espujals, que és on està previst construir la planta de purins.

100 milions per a la carretera de Clua

En el tram Artesa-Folquer, que correspon a la carretera L-512,
s’està realitzant un reforç del ferm amb una nova capa asfàltica.
Correspon a les tasques de manteniment que els Serveis Territorials de Carreteres de la Generalitat realitzen periòdicament i ha estat adjudicada a l’empresa Romero Polo. Es preveu aplicar una
capa d’aglomerat a les places de Montargull que es troben vora la
carretera.

Després de 10 anys, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca començarà a finals d’aquest
estiu la primera fase de les obres per condicionar
l’accés a Clua. L’avantprojecte inicial (1991) preveia un cost de 90 milions de ptes., mentre que el
projecte actual (maig de 2001) és de 100 milions
(58 per a la primera fase i 42 per a la segona). Cal
recordar, però, que fa uns anys ja es va arreglar el
pont sobre el barranc de Clua, ja que una riuada
va tallar l’accés a aquest nucli. L’obra, que ha estat adjudicada a Construccions Arnó a través de
l’empresa pública REGSA, està finançada totalment pel DARP i consisteix en preparar i asfaltar
uns 5,6 km de carretera (de Baldomar a Clua) amb
una amplada de 4,5 m. La primera fase ha d’estar
enllestida en tres mesos i suposarà la preparació
del sòl (neteja, excavació, eixamplament, etc.) i
un reg asfàltic. La segona fase es realitzarà l’any
vinent i consistirà en l’asfaltat definitiu, a més de
les cunetes, les tanques de seguretat i la senyalització. En aquesta fase també es preveu l’asfaltat
del carrer principal de Clua fins a la sortida del
poble, inclosa la construcció de voreres.

Inauguren el refugi de gats i gossos
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L’empresa Refugi Gos-Gat ubicada al terme municipal de Foradada va iniciar la seva activitat ara fa unes setmanes. Tal i com ja va
anunciar La Palanca en números anteriors, els responsables
d’aquesta s’encarreguen de recollir gossos i gats abandonats, als
quals cuiden. Maria Arnau i Josep Duran estan al capdavant de la

Monogràfic sobre Mauthausen a Vilanova
El passat 11 d’agost Vilanova de Meià acollí un
monogràfic sobre el camp de concentració nazi
de Mauthausen. El monogràfic consistí en una exposició amb fotografies impactants d’aquest camp

Noticiari
de concentració nazi i fou complementada per una xerrada a càrrec d’un supervivent, el senyor Antoni Roig, de l’associació “Amical de Mauthausen”.

La Fàbrica i el Club de Lectures
Per la Fira de Sant Bartomeu, el
Club de Lectures Artesenc va
preparar una exposició entorn la
colònia de La Fàbrica, situada
entre el Pont d’Alentorn i Vilves,
la qual va ser una important fàbrica tèxtil entre 1906 i 1967.
Aquesta entitat també va publicar el número 6 de la revista Lectures dedicada a La Fàbrica, on
hi ha interessants fotografies i explicacions sobre aquesta indústria que tant va marcar l’economia i la societat de la nostra comarca.

Juanjo Garra i l’Everest a Alentorn
L’alpinista lleidatà Juanjo Garra, que va formar
part d’una expedició que va assolir l’Everest, va
ser el convidat d’honor de la Festa de l’Aigua
d’Alentorn. El passat 25 d’agost, el muntanyenc
va parlar de les seves experiències al cim més
alt de la Terra, davant un nombrós públic.
Alentorn celebra des de fa uns anys la Festa de
l’Aigua, on el poble commemora la trobada d’aigua potable que abasteix les cases de la localitat. La Festa va acabar amb un concert a càrrec
del grup de rock alentorní Grow Apart.

Places d’administratiu a l’Ajuntament
L’Ajuntament d’Artesa ha fet públiques les bases que regiran el concurs-oposició per cobrir
definitivament dues places d’auxiliar administratiu. Les bases es poden recollir a les oficines
municipals i la convocatòria es farà pública durant el mes de setembre al DOGC i al BOE.

Seró restaura els seus gegants
tes d’aquesta població va organitzar
un sèrie d’actes, espectacles pirotècnics i cercaviles per presentar els restaurats gegants del poble i el nou habitant, el Drac de Seró.
Les figures de l’Avi Gegant, el
Montsec i l’Antona van ser construïts
l’any 1984, a càrrec de tres famílies terrassenques amb segona residència a
Seró, per tal d’agrair la bona acollida
que els havia fet el poble. Ara, però feia
tres anys que no sortien al carrer a causa del seu lamentable estat de conservació i, per aquest motiu, aquells

jovenents que en van poder gaudir, ara
ja més grans, van estudiar la possibilitat de recuperar les tres figures. Amb
l’ajut de molts veïns de Seró, es va refer la cara dels gegants i se’ls va canviar la vestimenta. També es va adequar
un local a la plaça del poble,
per tal que els gegants tinguin
una “casa”, i es va construir
un drac per fer les cercaviles
més alegres.
Així doncs, amb l’esforç de
tota la Comissió de Festes de
Seró i amb l’ajut d’algunes
famílies de la localitat, s’ha
aconseguit que novament els
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any, i durant la Festa MaA quest
jor de Seró, la Comissió de Fes-

jovenets tornin a sortir al carrer per
acompanyar amb molt d’orgull aquests
gegants casolans tan apreciats i estimats
per tothom.
Text: Comissió de Festes de Seró
Fotos: Miquel Regué i Gili

Noticiari

Colldelrat recupera la seva Festa Major
passat 28 de
E ljuliol,
darrer
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dissabte d’aquell
mes, el poble de
Colldelrat va celebrar la seva Festa
Major després de
més de 25 anys de
no fer-ho.
Segons dades
municipals, en el
padró d’habitants
de Collderat actualitzades fins al juli- bre; però abans el 27 i, més antigament,
ol, aquest poble compta amb 24 habi- era per sant Domènec, el 4 d’agost).
tants. Aquesta dada, però, resulta una
La iniciativa de recuperar la festa
mica enganyosa ja que en realitat no- correspon principalment a l’actual almés hi queden tres cases habitades ha- calde de Colldelrat, en Pere Sala i Serbitualment i es produeix un fet molt ra, el qual ja feia temps que tenia aquescorrent en aquests poblets: hi ha gent ta idea al cap després de recollir les inempadronada que no hi resideix, enca- quietuds mostrades en aquest sentit per
ra que hi tingui les terres, la granja o la diverses persones relacionades amb el
segona residència. Tot plegat, afegeix poble. El fet de celebrar-la l’últim dismés mèrit al fet que, en una època en sabte de juliol és una qüestió purament
què les festes majors no semblen pas- pràctica: no hi havia d’altres festes dels
sar pel seu millor moment, Colldelrat pobles de la comarca. La festa va conhagi volgut recuperar la seva.
sistir en un sopar de germanor que va
Colldelrat (495 m d’altitud) es troba aplegar unes 240 persones (10 vegades
sota el vessant occidental de la munta- el padró d’habitants!) i una animat ball
nya de Grialó (617 m) i pertanyia, jun- a càrrec del duo Postres de Músic.
tament amb Seró, al municipi de Tudela
El cas de Colldelrat no és únic, ja que
de Segre fins que l’any 1971 aquest fou en els darrers anys s’estan produint una
annexat a Artesa de Segre,
sèrie de fets que ens demoson pertany actualment. Satren que les festes majors
bem que l’any 1950 encara
són vives i que hi ha ganes
comptava amb 116 habide mantenir-les; això sí,
tants, xifra que ha anat
adaptant-les als nous temps
disminuint progressivament
i als hàbits estiuencs de la
des d’aleshores. La seva esgent. Això ha provocat canglésia està dedicada a sant
vis de dates i, en molts caMiquel, com també ho està
sos, s’ha deixat de banda si
la capella (en ruïnes) que es
s’escau o no amb el sant
troba al cim de Grialó amb
patró o patrona, mirant de
L’església de Colldelrat
les restes del castell.
trobar un forat en l’apretat
Encara que no ho hem pogut confir- calendari estiuenc i d’evitar coincidènmar amb total certesa, sembla ser que cies que puguin suposar una “compeel darrer any que es va celebrar la festa tència” massa forta.
major va ser el 1975. Tot i que la festa
A tall d’exemple, parlarem de casos
originària tenia lloc pel sant patró (29 concrets. Collfred va recuperar la festa
de setembre: sant Miquel), en aquells fa uns vuit anys i, tot i que el primer es
anys es feia el cap de setmana anterior va celebrar a primers d’octubre (com
a la d’Artesa per evitar la coincidència era tradició), al següent ja es va trasllaamb aquesta, que se celebra a finals de dar a primers de juliol. Vernet va torsetembre en honor als sants Cosme i nar a tenir festa major fa dos anys i la
Damià (des de 1970 és el 26 de setem- va “col·locar” directament a finals de

juny. Per contra, Clua va recuperar la
festa durant uns anys i s’ha tornat a
perdre. En alguns llocs com Folquer i
Marcovau es limiten a fer una celebració per a la gent de les cases del poble,
però intenten mantenir el caliu. Altres
han canviat les dates, com Tudela, que
va passar de primers de setembre a mitjans de juliol, o el cas d’enguany
d’Alòs, que de primers de setembre a
passat a primers d’agost. També hi ha
fets curiosos com els de Vilves i Vallllebrera, que tenen una festa “mòbil”.
Aquests dos pobles celebren la festa el
mateix cap de setmana (a primers
d’agost) i, en funció de com caiguin els
dies del calendari, alguns anys coincideixen amb Alentorn; aleshores, traslladen la festa al cap de setmana anterior.
Per altra banda, deixant a part la festa d’Artesa per la seva dimensió, sembla que les festes majors més esperades pel jovent, que són els que es mouen més (almenys els divendres i els
dissabtes a les nits), són les de Cubells
i d’Alentorn.
Finalment, cal deixar constància de
la gran aglomeració de festes que es
produeix durant el mes d’agost, quan
també hi ha la Fira de Sant Bartomeu
d’Artesa. I és que en molts pobles s’espera que hi hagi la gent de segona residència, que ja no hi passen tants dies
de l’estiu com abans i es concentren
més cap a l’agost. La llàstima és que
això obliga a la resta de gent de la comarca a escollir entre les diverses ofertes. L’important, però, és que continuïn les ganes de fer la festa major. Això
vol dir que el poble és viu.
Text: Ramon Giribet i Boneta
Fotos: Miquel Regué i Gili

Espor ts

X Torneig de Futbol Sala de Cubells
passat 11 d’agost es va
E ljugar
la final que va

Tot anava bé fins l’empat a
cinc celebrat efusivament tan
concloure la desena edició
pels jugadors com pel nombrós
del torneig estiuenc de futpúblic assistent. Llavors un
bol sala a Cubells. Enguany,
vandàlic
aficionat
de
sis equips van participar a la
Camarasa va llençar una amlligueta a doble volta que dopolla de vidre al camp i també
nava accés a les semifinals,
des d’aquella va entrar al camp
jugades a partit únic, i a la
una cadira i una branca d’arfinal.
bre. Després d’acceptar en veu
Tres dels equips, Trempant,
alta que allò els havia salvat el
Cubells City i Sexyboys, són
partit, els jugadors de
de Cubells, mentre que dos
Camarasa es van acabar impomés són d’Artesa, Pako Jones
sant per set gols a cinc.
i l’Art, i el restant és el FS
En una final sense aldarulls
Camarasa, que va liderar amb
però amb molta emoció futboclaredat la lligueta des de la
lística, després de resultats parprimera jornada. Al seu darcials molt ajustats, al final
rere Pako Jones, Cubells City L’entrega de trofeus, a càrrec del batlle de Cubells Sr. Josep Roig
Camarasa va imposar la seva
i Trempant van completar les semifinals. En un partit molt veterania i va guanyar per set gols a cinc el seu tercer camdisputat i igualat, Pako Jones i Cubells City van empatar a 5 pionat de Cubells. A més, es van endur la copa a l’equip
els cinquanta minuts reglamentaris. La pròrroga va finalit- menys golejat mentre que el màxim golejador va ser l’Eduard
zar amb un sis a sis al marcador. I als penals, el pal i el porter Cortada, dels Sexyboys, amb vint-i-dos gols. El torneig, un
van dur l’equip d’Artesa a la final. La segona semifinal va any més, va ser organitzat i supervisat per Oriol Garcia.
ser un partit molt dur, amb alternatives al marcador, sobretot
amb moltes entrades i provocacions portades per la tensió.
Text i fotos: Martí Regué i Roig

L’equip guanyador, el FS Camarasa
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L’altre finalista, l’equip d’Artesa Pako Jones

Espor ts

La setena edició del Rallye RACC de terra, puntuable pel
campionat d’Espanya, tornarà a tenir com a escenari el
municipi d’Artesa per quarta vegada consecutiva. Enguany,
però, la prova d’Artesa no serà l’última del calendari i tindrà lloc els dies 14 i 15 de setembre. Com en les altres
edicions, hi haurà tres trams, que aquesta vegada passaran
per camins dels municipis d’Artesa, Agramunt, Cubells i
Foradada. El parc d’assistència se situarà a la zona del
Pavelló Poliesportiu i el parc de reagrupament a la plaça
de l’Ajuntament. El dissabte dia 15 estarà prohibit aparcar
al carrer Balmes i Avinguda Maria Anzizu, de les 13h a
les 16:30h, així com al carrer Escoles, carretera de
Montsonís i carrer Ausiàs March, de 10h a 19:30h.

La Volta Ciclista a Espanya passarà per Artesa
El divendres 21 de setembre, la 13a etapa de la Volta Ciclista a Espanya passarà per Artesa, tot i que no s’hi disputarà cap meta volant. L’etapa va d’Andorra fins a Port
Aventura i té un recorregut total de 206 km. Està previst
que la caravana publicitària arribi a Artesa a les 12:20h i
que s’hi estigui aproximadament una mitja hora. Segons
els horaris oficials, es calcula que el pas dels ciclistes es
produirà entre les 14:20h i les 14:32h.

Bàsquet a 3: els Jackpot vencen de nou
L’equip Jackpot va guanyar el VII Campionat de Bàsquet
a 3 organitzada pel CENG. Aquest és el sisè títol dels
Jackpot. En l’edició d’enguany, disputada a les piscines i
al pavelló d’Artesa els dies 23, 24 i 25 d’agost, hi van
prendre part 12 equips (distribuïts en 4 grups de 3). Les
semifinals, disputades pel primer de cada grup van ser:
Jackpot-Drink Team i Flyskies-Rètfors. A la final hi accediren els Jackpot i els Flyskies, resultant vencedors els
primers per l’ajustat resultat de 40 a 38. Els altres equips
eren: Xina’m, Los Torrentes, Kennys, Calentorros, Halley,
Pako Jones, Les Petites i Calibre 17,5.
Quant a l’equip sènior de bàsquet del CENG-Trèbol,
entrenat enguany per Sisco Sol, cal dir que ha ascendit de
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categoria i la campanya 2001-2002 militarà a la 2a Divisió Catalana. Per la Fira del Meló, aquest conjunt va enfrontar-se contra el Sedis-La Seu (que milita dos categories per sobre), perdent pel resultat de 65-74.

Constituïda l’Escola de Futbol Artesa-Ponts
Aquest estiu s’ha constituït l’Escola de Futbol Artesa-Ponts
(EFAP), que aglutinarà els equips de futbol base de les
localitats d’Artesa de Segre i Ponts en un sol club. La
nova entitat esportiva s’ha creat perquè la falta de nens
impedia confeccionar alguns equips en cadascuna de les
dues poblacions. Així, unint el jovent d’Artesa i Ponts es
poden muntar equips que d’una altra forma no hi serien.
El club neix també amb la idea de millorar la formació
dels joves futbolistes, amb una estructura formada per entrenadors amb titulació i experiència. L’EFAP està presidit pel pontsicà Jordi Bernaus i el coordinador és l’artesenc
Jaume Caballer. El nou club de futbol base és independent dels clubs CE Artesa i Joventut Pontsicana (que actuaran a 1a i 3a Regional, respectivament). Els equips jugaran i entrenaran a Artesa o Ponts segons d’on sigui la
majoria dels nens. Per la campanya 2001/2002 l’EFAP
compta amb els següents equips: juvenil (jugarà a Artesa
i portarà el nom de CE Artesa, club amb el qual seguirà
vinculat i amb la possibilitat que alguns dels seus jugadors juguin a l’equip de Primera Regional); cadet (jugarà
i entrenarà a Artesa); infantil (a Ponts); 2 alevins (1 a Artesa
i 1 a Ponts); benjamí (a Artesa); prebenjamí (a Artesa).
Quant a la vestimenta, els equips conservaran els colors
del poble on juguin.
Pel que fa al club de futbol CE Artesa de Segre (fundat
el 1922), enguany comptarà sol amb el primer equip que
milita a 1a Regional, entrenat per Jordi Urgell, però podrà
seguir alineant jugadors de l’equip juvenil. Quant a la
pretemporada del primer equip cal dir que ha disputat,
fins al tancament de l’edició, dos partits, un contra el
Sanaüja (vencent per 0-3) i l’altre contra el CF Balaguer
(3a Divisió) en el Trofeu del Meló. Els vigents campions
de Catalunya van guanyar per 1-5.

la Palanca

El Ral·li d’Artesa, al setembre

Car tes a la R
edacció
Redacció

Posicionament del grup de CiU en relació a les darreres contractacions de personal interí a l’Ajuntament d’Artesa de Segre
En llegir l´editorial de La Palanca del
mes de juliol de 2001, i donat que ens
hi sentim força al.ludits, volem fer
constar les següents consideracions:
En primer lloc, felicitar el consell de
redacció de La Palanca per l´esmentat
editorial. Ja era hora que algú més, a
part de nosaltres, li fiqués el cascavell
al gat. Així mateix, volem mostrar el
nostre total suport a les afirmacions
realitzades en aquest editorial.
En segon lloc, posar de manifest que
el grup municipal de CiU ja va
expressar la seva total disconformitat
en la manera de realitzar les darreres
contractacions de personal interí a
l´Ajuntament d´Artesa de Segre, tant en
Comissió de Govern –on solament hi

som convidats i, per tant, el que diem
no consta en acta– com en el Ple
Ordinari mensual, en el que sí consta
en acta.
En tercer lloc, manifestar que, fins i
tot, en la primera contractació realitzada
d´una auxiliar administrativa se´ns va
fer quedar en evidència. Un dilluns, a
la Comissió de Govern, el senyor alcalde va manifestar que, atés
l´increment de feina de secretaria, seria bo contractar alguna persona de
reforç de manera eventual i que si
coneixiem algú que li pogués interessar
li diguéssim; la qual cosa vam fer amb
la sorpresa que, al proper dilluns, en
comentar-li al senyor alcalde que ho
havíem dit a dues persones se´ns va

comunicar que la contractació ja estava
feta. Nosaltres vàrem fer constar la
nostra disconformitat en Comissió de
Govern i en Ple Ordinari.
En quart lloc, que en la segona i tercera contractació realitzades ni tan sols
se´ns va demanar parer. I, a més, ens
vàrem assabentar al carrer, abans que a
les Comissions de Govern, de les persones contractades.
En cinquè lloc, i per acabar, reiterar
altra vegada el nostre posicionament
contrari a la forma de realitzar les
contractacions de personal interí a
l´Ajuntament d´Artesa de Segre,
expressat en diverses ocasions des de
fa ja molt de temps.
Grup Municipal de CiU

Què tal si ens banyem?
estirar-s’hi.
P: Queixetes! Tens també unes hamaques, que per pocs quartos
t’hi pots estar tot el dia i fer-hi una bona becaina.
R: Sí que n’estàs enterat! Com ho saps tot això?
P: Perquè ho he vist i he parlat amb la gent que s’encarrega de
les piscines.
R: Què vols dir, que els de l’escrit de la revista no ho havien vist
tot això que han escrit?
P: Per descomptat que no! Segur que no han trepitjat ni un sol
cop les piscines aquest any. I si el que pretenien era fer pressió
per tal que en fessin de noves, l’han ben cagat.
R: Per què?
P: Com podem demanar noves piscines si cada cop hi va menys
gent per culpa d’escrits com aquest? Però si hi anés molta gent,
tanta que no hi cabéssim, sí que es podria fer força per demanar
un recinte més gran i unes piscines amb millors condicions.
R: Saps què et dic? Que encara m’has fet venir més ganes de
tornar-me a banyar.
P: Ets una mica veleta tu: sempre vas cap allà on bufa el vent.
Nosal3 2 (Sílvia Salvat Abadal)

15

la Palanca

En Ramon i en Pau són a les piscines:
Ramon: Demà tanquen les piscines i ja tinc ganes que torni
a ser estiu per tornar a venir.
Pau: Tu ets dels que van a les piscines d’altres pobles o
prefereixes quedar-te a casa?
R: No! El que passa és que jo vaig llegir un escrit de la
revista del poble i me’l vaig creure, per això no volia venir.
P: Però que no has vist que tot és mentida; aquell escrit el
devien tenir fet de l’any passat o l’altre: l’aigua és neta, no
hi ha cap bossa de patates, de mosques n’hi ha, és clar, però
sé del cert que han fet 2 tractaments insecticides i n’hi ha
moltes menys.
R: I del clor, què pots dir-me’n? Tant en posen?
P: Incults que són tots!: Justament quan més clor hi ha, més
clara i transparent és l’aigua.
R: Sí, però si el tiren a garrafes mentre la gent encara és a
l’aigua, ja hem diràs.
P: Justament aquest any, l’Ajuntament ha instal·lat un
clorador automàtic, i no cal anar amb garrafes amunt i avall.
R: El que sí tenen raó és amb el terra, és massa dur per a

Fila 7

Guerrillers per la llibertat. Cinema i maquis. (Cap. 3)
Miquel Mota

Carta a una mujer. Espanya. 1961. De
Miguel Iglesias. Est. 24-06-1963. Amb
Luís Prendes, Emma Pennella, José
Guardiola. B/N. Dur.: 75m.
Espectadors: 35.968. Emissió Vía
Digital-Cine 600: 15-07-01.
Una dona, a la
qual va deixar el
seu marit per
allistar-se a la
División Azul,
pateix el setge
continu, d’un
personatge
apodat El Asturias, al qual se’l
vincula amb els
cercles anarquistes que operen a Barcelona.
Aquest pretén espatllar-li la vida i fer
xantatge al seu actual espòs.
Destaquen la possible inspiració de
El Asturias, en personatges anarquistes
reals, i la reproducció de l’arribada del
vaixell Semiramis al port de Barcelona.

A tiro límpio. Espanya. 1963. De Francisco Pérez Dolz. Est. 02-09-1963.
Amb Luís Peña, Maria Asquerino, José
Suárez. B/N. Dur.: 86m. Espectadors:
140. Emissió Vía Digital-Cine 600: 0307-01.

Varis resistents antifranquistes,
realitzen actes delictius per a sufragar
la seva causa. Les discrepàncies internes i el fort setge policial acabaran amb
les seves activitats.
Principalment, s’inspira en fets i actes
delictius comesos per en Faceries i els
seus homes, les discrepàncies que
apareixen entre els protagonistes,
semblen estar inspirades en les que
tenien Sabaté i el propi Faceries, i cal
destacar també, la presència de varis
diàlegs en català, així com una escena
de ballada de sardanes, quelcom inaudit
pels temps que corrien.
Y llegó el día de la venganza-Behold
a pale horse. USA. 1964. De Fred
Zinneman. Est. 1979. Amb Gregory
Peck, Omar Sharif, Anthony Quinn.
COLOR. Dur.: 115m.
Una novela d’Emeric Pressburguer,
inspirà aquesta incursió del cinema
nordamericà, dins la temàtica del maquis. Suposaria la prohibició de
distribució de pel·lícules de la
companyia productora (Columbia),
fins després de la mort del dictador, i
seria estrenada a Madrid l’any 1979,
gairebé d’amagat i amb molt poc
ressò mediàtic, a pesar del repartiment estel·lar que hi aportava.
S’inspira en Quico Sabaté,
centrant-se principalment en la seva
darrera incursió a territori espanyol,
abans de caure abatut per les forces
del règim franquista.
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Los atracadores. Espanya. 1961. De
Francisco Rovira Beleta. Est. 27-021962. Amb Pierre Brice, Manuel Gil,
Julian Mateos. B/N. Dur.: 109m.
Espectadors: 73.516. Emissió Vía
Digital-Cine 600: 26-06-01.
Film on el director aborda el tema de
la creixent delinqüència juvenil a
l’època. Patiria nombrosos problemes
de censura, també fora d’Espanya (per
exemple, al Festival de Cinema de Berlín) i seria prohibida a França, degut a
les escenes d’execució de la pena de
mort pel mètode del “garrote vil”, d’un
dels protagonistes, condemnat a dit final.
Diversos dels atracaments i fets
delictius, narrats a la pel.lícula, es
troben inspirats en actes duts a terme
pels grups de maquis anarquistes
comandats per Quico Sabaté i en
Faceries, així com l’escena de
l’execució, la qual s’inspira en les que
van patir varis membres dels grups dels
mítics maquis.

El espíritu de la colmena. Espanya.
1973. De Víctor Erice. Est. 08-10-1973.
Amb Ana Torrent, Isabel Telleria, Fernando Fernán Gómez, Teresa Gimpera.
COLOR. Dur.: 97m. Espectadors:
520.638. Emissió Vía Digital-Cine 600:
29-06-01. Distr. Videogràfica: Manga
Films.
Una de les obres cabdals del cinema
espanyol, amb magistrals interpretacions dels seus protagonistes i amb
l’aportació inestimable de Isabel
Telleria i sobretot Ana Torrent, les dues
nenes protagonistes del film, on se’ns
narren les aventures de les dues
germanes, en el si d’una familia republicana en la dura i freda posguerra
espanyola. El seu major lloc d’esbarjo,
el suposa el cinema del poble i Ana
quedarà captivada durant la projecció
de Frankenstein, de James Whale, i
principalment per l’escena en què

aquest mata a la innocent nena a peu
del riu. A partir de llavors, la inquieta i
imaginativa ment d’Ana buscarà el seu
monstre particular per acabar de
compendre el perquè aquest va matar
la nena i posteriorment els veïns del
poble mataran aquest sense tenir cap
mena de pietat. El trobarà en la figura
d’un maqui fugitiu que es refugia en
una casa abandonada a la qual
acudeixen amb la seva germana per a
donar sortida als seus jocs d’infants, i
després d’ajudar-lo i donar-li de menjar,
caurà abatuda al adonarse que aquest
ha estat mort (contraposició metafòrica
amb el devenir de la pel·lícula de
Frankenstein i amb la fi que han tingut
els dos “monstres”), partint a la recerca
del seu monstre particular i aconseguint

Fila 7

Metralleta “Stein”. Espanya. 1974. De
José Antonio de la Loma. Est. 27-011975. Amb John Saxon, Francisco
Rabal, Blanca Estrada. COLOR Dur.:
106m. Espectadors: 452.338. Distr.
Videogràfica: CB FILMS.
Rodada per José Antonio de la Loma,
especialista en cinema d’acció a
l’espanyola, però amb inquietuts
d’envergadura nordamericana, que
reflectia en repartiments gairebé sempre
trufats d’actors de la sèrie B
“hollywoodenca”, la cinta ens ofereix
plasmacions de la singladura combativa
d’en Quico Sabaté, que serví
d’inspiració al director, encara que la
història demostra que distava bastant de
la realitat.
Com a fet anecdòtic, cal esmentar que
el rodatge d’aquesta va tenir lloc en
paratjes de Barcelona, Igualada, Odena,
Hostalrich, Junquera, etc.
Casa Manchada. Espanya. 1975. De
José Antonio Nieves Conde. Est. 0906-1980. Amb Stephen Boyd, Sara
Lezana, Carmen de la Maza. COLOR.
Dur.: 102m. Espectadors: 89.963.
Emissió Vía Digital.Cine 600: 22-0601.
De nou una novel·la del falangista
Emilio Romero serviria per a inspirar
una pel·lícula en la qual la presència

dels maquis arriba gairebé al final
d’aquesta en un combat que mantenen
una partida de guerrillers amb la
guàrdia civil. S’erigiria en un dels títols
maleïts de la cinematografia espanyola,
i no s’estrenaria fins gairebé sis anys
després de la seva realització, amb
escassa repercussió i interès per part de
la crítica i el públic, donada la seva discutible qualitat i l’oportunisme
d’aquesta pel·lícula.
Pim, pam, pum... ¡fuego!. Espanya.
1975. De Pedro Olea. Est. ¿? (Aut. 0509-1975). Amb Concha Velasco, Fernando Fernán Gómez, Josep Maria
Flotats. COLOR. Dur.: 100m.
Espectadors: 1.481.793. Emissió Canal
Satélite Digital-Cinemania Rojo: 2206-01. Distr. Videogràfica: JF Films
Video.
Una de les millors pel·lícules del seu
director en la qual ens narra les
vicissituts d’una jove corista que amaga

a casa seva a un jove maqui fugitiu, que
fa temps per a poder creuar la frontera.
La ballarina pateix el setge d’un
maquiavèlic estraperlista que marcarà
tràgicament el seu destí i el del jove
maqui.
Constitueix un retrat perfecte de la
dura i cruenta posguerra, on la misèria,
la fam, l’oportunisme, eren la tònica
habitual per a la subsistència, reflectint
l’estraperlisme i la persecució política
a la perfecció, i comptant amb unes
magnífiques interpretacions de Concha
Velasco (com la jove corista), Fernando Fernán Gómez (com l’estraperlista),
i Josep Maria Flotats (com el
maqui), que borden els seus rols
p r o t a g ò n i c s , d e s t a c a n t e l d u r,
esglaidor i cruent final de la cinta,
on no queda peu a l’esperança i
reflecteix el final al que estava destinada la lluita dels maquis.
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veure Frankenstein al peu del riu.
Encara
durant la
dictadura,
apareix
reflectit
com a tal, el
primer
maqui del
cinema
espanyol
que
no
pateix un
penediment en la seva lluita, i no es
plasmat com un assassí despiatat, cruel
i demonitzat (com eren reflectits fins
aleshores). És una persona sense veu
(no diu res durant les seves aparicions),
ferida, fustigada i cansada en la seva
fugida, que sols troba ajut en la figura
d’un nena petita que significarà el seu
darrer alè en una lluita que cada cop
veu més infructuosa.

Los días del pasado. Espanya. 1977.
De Mario Camus. Est. 01-03-1978.
Amb Pepa Flores (Marisol), Antonio
Gades, Gustavo Berges. COLOR. Dur.:
109m. Espectadors: 359.888. Distr.
Videogràfica: Polygram, S.A.
Un dels directors més reputats del panorama cinematogràfic espanyol,
s’endinsa dins la temàtica dels maquis
al oferir-nos la
història d’una jove
mestra andalusa que
sol·licita el trasllat a
un petit poble del
cantàbric, per a
tractar d’obtenir
informació del seu
estimat, enrolat en
les files de les
partides de maquis
que operen per la
zona.
Mostra les dificultats de la lluita dels
guerrillers, de la seva subsistència, i de
les preguntes que sorgien en el seu si
envers l’infructuosa lluita que estaven
portant a terme. Apareix també la figura del nen que els ajuda i subministra
aliments, i constitueix la millor
interpretació de la nena prodigi Marisol, al llarg de la seva carrera
cinematogràfica.
El corazón del bosque. Espanya. 1979.
De Manuel Gutiérrez Aragón. Est. 2811-79. Amb Norman Briski, Angela
Molina, Luis Politi. COLOR. Dur.:
100m. Espectadors: 268.270. Distr.
Videogràfica: Walsh Vídeo.
Amb tocs místics,
mítics, màgics i fortament
nostàlgics, la cinta ens narra les peripècies que viu
un comissari polític del
PCE quan s’endinsa en el
més profund del bosc per
a tractar de convèncer a El
Andarín que abandoni la
lluita armada, cosa que ja
van fer els seus companys
fa anys, i ell es ressigna a
fer a l’haver-se convertit en una part més
del bosc, on ha après a subsistir, refugiar-se
i defensar-se dels seus enemics, vivint per
defensar els seus ideals i contraposant-se a
les noves idees que propugna el partit i personifica el comissari polític.

Municipis

Renovada Festa Major a Alòs
MRG

ls passats dies 10, 11 i 12 d’agost
es va celebrar a Alòs de Balaguer
una Festa Major marcada pels canvis respecte dels altres anys.
La primera variació és el canvi de dies,
ja que normalment se celebrava el primer cap de setmana de setembre, però
es va decidir de canviar-ho ja que en
aquelles èpoques molts dels estiuejants
ja treballaven i no podien ser-hi tots els
dies de festa.
La segona variació ha estat la preparació per primer cop d’un Sopar de
Germanor a la pista poliesportiva
d’Alòs el divendres dia 10 al vespre.
La participació va sobrepassar notablement les previsions, i finalment van ser
315 els assistents al sopar, que després
es va convertir en un ball amb música
d’orquestra.
Per acabar, l’últim canvi important va
ser el trasllat dels balls de la Festa Major
des de la Plaça del Ball cap a la mateixa
pista poliesportiva, canvi que ja feia
temps que es contemplava, ja que es guanya molt en espai i en accessibilitat.

E

Passada la festa i la ressaca, els membres de la Comissió de Festes i de
l’Ajuntament van rebre molts comentaris de felicitació i d’agraïment per part
dels veïns d’Alòs de Balaguer i de pobles propers, fet que demostra que els
canvis han agradat i han estat encertats,

i que la Festa Major d’aquest any ha
estat, probablement, la millor dels últims anys.

Oriol Llera i Soldevila

Presentació estiuenca de les Terres del Marquesat
temporada d’estiu de l’Associació
Cultural Terres del Marquesat. És
una associació que pretén viure, recordar i aprendre, sobre el terreny,
capítols bastant oblidats de la història medieval catalana.
Durant l’esmentada presentació es va
parlar de la geografia de Cubells, de la
presentació feta a Niça a fi i efecte d’intercanviar experiències amb l’Associació Cultural
Cervantes (a la foto
de la dreta, membres de l’associació
a Niça) i finalment
es van presentar les
sortides a realitzar
durant aquest estiu.
Les sortides previstes eren a Covet i

Castell de Llordà el 4 d’agost, a Fabregada i El Cogulló (Vilanova de Meià)
el 9 d’agost, a la Pobla, Sant Miquel de
Pui i Arboló el dimarts 14, a Santa
Linya i Sant Urbà el dia 21 i finalment
la cloenda el dia 25 amb el sopar de
germanor a Camarasa prèvia visita al
cim i l’ermita de Sant Jordi. A l’acte,
celebrat a l’Ajuntament cubellès, hi van
prendre part els senyors Isidre Roma i
Francesc Gessé, qui en nom de l’Associació van agraïr el
seu recolzament a
l’Ajuntament de
Cubells i a la Diputació de Lleida, representats a l’acte
pels senyor Josep
Roig i el senyor Batalla, respectivament.
Martí Regué i Roig
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28 de juliol va tenir lloc
E lapassat
Cubells la presentació de la

Municipis

Cobreixen el poliesportiu de Foradada
passat 10 d’agost, Foradada va
E lcelebrar
amb un sopar de germanor la instal·lació d’una coberta
al seu poliesportiu.
Segons va explicar l’alcalde de Foradada, Sr. Josep Maria Guàrdia, la
nova coberta ha estat pagada pel propi
municipi, amb un cost de 5,5 milions
de pessetes, i permetrà als veïns realitzar diferents activitats que actualment
no es podien fer perquè la pista
poliesportiva estava a la intempèrie. El

poliesportiu va ser construït fa 14 anys
vora les piscines municipals; s’hi pot
jugar a futbol sala, bàsquet, tennis, frontó, etc., a part de poder-hi realitzar balls,
festes i sopars. De moment, només s’ha
cobert el sostre, sense construir parets
laterals que tanquin el poliesportiu. En
un futur s’espera realitzar aquestes millores així com construir uns vestidors.
Text: Marc Guàrdia
Fotos: Francesc Bertran

NOU SERVEI DE CREU ROJA
Per tal que mai estigui sol, ni sola, la Creu Roja d’Artesa de Segre ha posat en
marxa un servei d’acompanyament i suport adreçat a totes aquelles persones
grans del municipi que necessitin companyia. Aquest nou recurs, proporciona la col·laboració d’un voluntari o d’una voluntària que, periòdicament,
realitzarà una visita al seu domicili per tal de compartir conjuntament unes
hores agradables i diferents.
Ja ho sap, si vol ser usuari o usuària d’aquest servei, o bé li agradaria
mostrar la seva solidaritat col·laborant com a voluntari o voluntària
d’aquest nou recurs, no dubti en fer-nos-ho saber!!!
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Creu Roja a Artesa de Segre
Avgda. Eduard Maluquer, 1
Tel. 973 401092
Horari: de 16:00h. a 20:00h.

La No
guer
a
Noguer
guera
El embrujo de Shangai a Gerb

L’Open d’Escacs de Balaguer

I Fira d’Entitats a Balaguer

El passat 20 de juliol, Fernando Trueba,
director de l’ adaptació cinematogràfica de la novela de Juan Marsé El
embrujo de Shangai, va traslladar el
rodatge d’aquesta de Barcelona a la localitat noguerenca de Gerb. Va procedir a rodar una escena que es plasmarà
en poc més d’un minut de pel·lícula i
en la qual apareixen Jorge Sanz i
Antonio Resines, amb l’acompanyament d’una quinzena d’habitants de la
localitat de Gerb que van fer d’actors
per un dia.

Amb un total de 138 participants, es va
celebrar el VI Open Internacional Ciutat de Balaguer, assolint la consolidació definitiva i un alt nivell que el consolida com el millor de Catalunya. Destaca l’alta qualitat dels participants així
com l’interès que ha despertat arreu. Es
preveu un augment del pressupost per
la propera edició en la qual aquest podria passar dels cinc als vuit milions de
pessetes. El millor lleidatà va ser el jugador de Vallfogona de Balaguer Josep
Oms, classificat en el lloc tretzè, resultant guanyador el txec Tomas Polak.

El proper 9 de setembre, tindrà lloc a
Balaguer la celebració de la I Fira d’Entitats. La iniciativa sorgida de l’Associació de Dones d’Almatà i l’Associació d’Amics de Sant Josep del Molí,
pretén aglutinar un total de 35 entitats
de la ciutat, per conèixer-se entre si, i
servir com a plataforma per realitzar en
un futur activitats conjuntes. Un seguit
d’actes lúdics complementaran la jornada.

Club nàutic al pantà de Canelles
Tombes paleocristianes danyades
Les obres que s’estan duent a terme a
Àger per a l’eixamplament i pavimentació del camí de Santa Coloma, han
malmès quatre tombes del jaciment
paleocristià de la necròpolis trobada al
mateix indret, segons va certificar l’arqueòleg lleidatà Josep Gallart. Motiu
pel qual s’ha obert un expedient per part
de la Delegació de Cultura a Lleida.
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El 26 de juliol, l’Ajuntament de la localitat noguerenca d’Àger, va signar un
conveni amb l’empresa Endesa
Generación, propietària del pantà de
Canelles. L’empresa elèctrica cedeix
l’ús dels terrenys de l’embassament a
l’Ajuntament per un període de 25 anys,
fet que possibilita al Consistori d’Àger
poder potenciar el turisme amb una
zona recreativa i lúdica al pantà.

Nou consultori a Menàrguens
El licitament de les obres per part del
Consell Comarcal de la Noguera, significa el punt d’arrancada pel trasllat
definitiu del consultori de la seva ubicació actual (al peu de la carretera), al
centre del poble, amb la consequent
modernització dels mitjans e
infraestructures. Suposarà una inversió
de 12,8 milions de pessetes que en part
sufragarà la Conselleria de Sanitat.
Miquel Mota i Pérez

Tema del Mes

Antona arqueològica
te d’excavació al jaciment
arqueològic
d’Antona (municipi
d’Artesa). Aquest mes
d’agost s’ha realitzat la
quarta campanya d’excavació, dirigida pels
arqueòlegs Eva Solanes
i Josep Ros. El jaciment, amb vestigis ibèrics, romans i
medievals, va ser descobert i excavat
als anys 60 i 70 per l’arqueòleg Joan
Maluquer de Motes.
El jaciment es troba situat a una altitud de 420 m, a uns 2,5 Km en direcció
oest de la localitat d’Artesa, a la banda
dreta d’un meandre del riu Segre, a
l’altre costat de Salgar. Va ser descobert
per Joan Maluquer de Motes l’any
1960, qui va dur a terme unes primeres
campanyes de neteja arqueològica.
Aquestes van permetre constatar que

ens trobem davant un important
jaciment corresponent a un poblat
ibèric, que es mantindria actiu des del
segle IV aC fins al II aC. Aquest poblat
s’hauria estès pel cim de la muntanya i
per la seva vessant nord, ocupant unes
6 Ha. El jaciment hauria estat ocupat
posteriorment pels romans, pels àrabs i
hauria estat una fortalesa cristina en
època medieval. En total, el jaciment
arqueològic ocuparia unes 22 Ha.
No és d’estranyar l’existència d’un
poblat i d’una fortalesa al cim del turó
d’Antona, donat que es tracta d’un punt
estratègic des del qual es domina el riu
Segre i es divisen altres castells com
els d’Artesa, Rubió, Montmagastre i
Montsonís. En temps de guerra, Antona

hauria estat una fortalesa
inexpugnable, amb el
vessant que dóna al riu
protegit per un coster
abrupte, i amb el vessant
nord protegit per una
gran muralla. En la
documentació antiga no
apareix mai el castell
d’Antona
i
cap
referència a aquest nom.
Els arqueòlegs treballen seriosament
amb la hipòtesi que Antona fos el que
en l’època medieval era conegut com
Malagastre. En diversos documents
antics apareix la descripció i la situació
de Malagastre, la qual coincideix
plenament amb Antona.
Arran del descobriment del jaciment,
l’Institut d’Arqueologia de la
Universitat de Barcelona va projectar
la transformació de la muntanya
d’Antona en un gran parc arqueològic.
Desgraciadament no es van aconseguir
ni els permisos administratius ni els
ajuts econòmics necessaris per portarhi a terme una excavació. Així, aquest
jaciment no havia estat excavat mai de
forma sistemàtica. Els materials
coneguts i les restes descobertes van
trobar-se en campanyes de neteja
superficials, efectuades entre 19791983, que van deixar al descobert
una part del castell medieval i unes
quantes cases que podrien ser
d’època ibèrica. El jaciment va ser
declarat Monument d’Utilitat Pública el 12 maig de 1978 i
Monument Nacional el 10 de
novembre de 1978. Actualment està
en tràmit la seva declaració com a
Bé Cultural d’Interès Nacional.
Gràcies al jaciment, molta gent
de casa nostra es va sensibilitzar pel
tema, arribant-se a crear el Patronat
d’Antona i el Museu del Montsec
d’Artesa el 1980. En anys
posteriors, l’interès pel jaciment va
disminuir i la mort del Dr. Maluquer
va aturar tota activitat entorn a
Antona.
El gener de 1997 el Museu del
Montsec d’Artesa iniciava una
nova etapa des de la seva obertura
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de 1998 es ve reD esalitzant
un projec-

sota la direcció del Dr. Maluquer. El
Museu, fins l’any 97, havia estat
gestionat pel Club de Lectures, però a
partir d’aquell moment va passar a ser
dirigit per la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament i s’hi incorporà un
nombrós grup de col·laboradors. Amb
l’empenta definitiva d’aquesta
Regidoria, amb Ramon Giribet al
capdavant, es va fixar l’objectiu de la
recuperació del jaciment d’Antona, per
al seu estudi arqueològic i per a protegir
i divulgar aquest important patrimoni
històric.
L’estiu de 1998 s’inciava la primera
campanya d’excavació d’Antona, a
càrrec dels arqueòlegs Eva Solanes i
Josep Ros, juntament amb un grup de
voluntaris de la comarca i amb
estudiants d’Arqueologia. El primer
any es va realitzar una neteja de la zona,
donat que les males herbes s’havien
apoderat de l’entorn en aquests anys de
deixadesa. Durant els estius de 1999 i
2000, es va anar excavant el castell i es
va dibuixar. També es va restaurar alguna de les parets del castell (es comptà
amb un equip de restauradors). Els
arqueòlegs es van encarregar de
realitzar una memòria del que havien
fet i trobat.
Actualment l’excavació es pot divi-

Tema del Mes
dir en tres sectors: el castell, una
terrassa on hi ha la primera muralla i
una segona terrassa amb una altra muralla. A la segona muralla s’observen 5
torres de guaita, amb forma quadrada.
Algunes restes pertanyen a l’època ibero-romana, però els arqueòlegs han
determinat que la major part del
jaciment que es conserva és medieval.
El castell és el que està en millor estat,
i s’hi poden apreciar dos dipòsits i les
parets d’algunes estances. L’edifici del

castell té unes dimensions d’uns 30 m
de llarg per 8-10 m d’ample. L’edifici
era de dues plantes. Les muralles
exteriors i les torres de guaita no es
conserven senceres, però s’aprecien
perfectament. En les excavacions fetes
pel Dr. Joan Maluquer i en les actuals
s’han anat trobant una sèrie d’objectes
ibers, romans i medievals com
monedes, terrissa, sivelles, pedres de
molí , contrapesos
de teler, etc.

Quant a la feina dels arqueòlegs, hem
de dir que els seus mètodes de treball
han canviat molt en els darrers anys.
Actualment, realitzen un treball
metòdic i minuciós, el que ells
anomenen sistema estratigràfic.
Mitjançant aquest sistema, cada capa
de terra s’excava, es dibuixa, es
fotografia i es registra en una fitxa. Un
cop s’ha acabat l’excavació, a partir

Eva Solanes i Potrony (Artesa de Segre, 1974).
Llicenciada en Història, especialitat Arqueologia
Clàssica, per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Coordinadora del Museu del Montsec d’Artesa. Treballa eventualment al Museu de la Noguera (Balaguer).
Ha realitzat diferents treballs per a l’empresa Pròleg.
Ha excavat a la Guissona romana (Iesso), a la Cova del
Parco (Paleolític), al jaciment ibèric dels Vilars
d’Arbeca, al Molí del Codina de Tàrrega (medieval), etc.

Joan Maluquer de Motes i
Nicolau (Barcelona, 19151988). Prehistoriador i
arqueòleg format a la
Universitat de Barcelona,
deixeble de Bosch i Gimpera.
Descendent de la família
Maluquer d’Alentorn. Es un
dels més grans estudiosos de la
Prehistòria de la Península. Va
ser catedràtic a la Universitat de
Barcelona i a la de Salamanca.
Realitzà nombrosos i importants
treballs de camp, sobretot
ibèrics, a Ullastret, al Molí de
l’Espígol de Tornabous,
Zalamea de la Serena (Badajoz),
etc. Publicà nombrosos llibres
com La Humanidad Prehistórica, La Antigüedad, La Prehistoria española, etc. Estiuejava
a Artesa de Segre on tenia les
arrels familiars i molts amics.
S’interessà per jaciments
arqueològics de casa nostra com
la Cova del Parco o Antona. Per
iniciativa seva es fundà el
Museu-Arxiu del Montsec
d’Artesa, l’any 1980.
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Josep Ros i Mateu (Guissona, 1968). Llicenciat en
Geografia i Història, especialitat Arqueologia, Història
Antiga i Prehistòria, per la Universitat de Barcelona.
Actualment és el Conservador del Patronat Arqueològic
de Guissona (Iesso). Ha treballat en diferents jaciments
com el Pla d’Almatà de Balaguer (islàmic), la Seu Vella
de Lleida (medieval-modern), el Pla del Perelló de
Tàrrega (ibèric), etc.

Tema del Mes

d’aquestes dades, es pot refer i interpretar com funcionava el jaciment. Com
comentà l’arqueòleg Josep Ros,
“l’Arqueologia és com arrencar les

pàgines d’un llibre i estudiar-les; quan
les has arrencat, no pots tornar enrera,
i si no ho has fet bé, perds molta
informació”.
La majoria de jaciments arqueològics
pateixen del mateix mal: la manca de
recursos econòmics per fer unes
excavacions com cal i amb relativa
rapidesa. Per aquest motiu, les
excavacions només duren unes
setmanes i s’ha d’esperar als anys
vinents per anar fent progressos.
Antona no és una excepció, i els res-

ponsables de l’excavació, de moment,
es marquen objectius a 3 o 4 anys vista. La diferenciació del que correspon
a un període històric o a un altre depèn
de l’estudi del que es va trobant i el
descobriment de nous vestigis està
marcat pels mitjans de què es disposa.
El que està clar és que Antona és un
jaciment important a nivell de casa
nostra, el qual cal seguir potenciant i
divulgant en un futur.
Text i fotos: Miquel Regué i Gili

La divisió de la Història
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Els historiadors europeus acostumen a dividir la Història de la Humanitat en cinc edats o períodes:
- La Prehistòria. Des de l’aparició dels primers homínids (fa uns 3,5 milions d’anys) fins a la introducció de l’escriptura
(uns 4.000 anys aC, però no es dóna a tot el món alhora). Es divideix en Edat de pedra (Paleolític i Neolític) i Edat dels
metalls (coure, bronze i ferro).
- L’Edat antiga. Fins a la caiguda de l’Imperi romà (any 476 dC). La societat es divideix en persones lliures i esclaus.
- L’Edat mitjana. Fins al descobriment d’Amèrica (any 1492). Els musulmans ocupen la península Ibèrica (711 dC). La
societat està estructurada en estaments degut al sistema feudal.
- L’Edat moderna. Fins a la Revolució francesa (any 1789). Es produeixen grans descobriments geogràfics, importants
avenços científics i l’expansió comercial.
- L’Edat contemporània. Fins a l’actualitat. Es donen grans canvis socials (sobretot pel que fa als drets humans) i
tecnològics.
Ramon Giribet i Boneta

Tema del Mes
Els ibers
A Catalunya, el pas de la Prehistòria
a l’Edat antiga no es produeix fins al
segle VII aC, mentre que l’Edat dels
metalls va associada als ibers, els
quals van poblar les costes de llevant
de la península Ibèrica.
Eren agricultors i ramaders, però
van aprendre també les tècniques
metal·lúrgiques. Vivien en poblats que
normalment situaven al cim d’un turó
i protegien amb muralles. Gràcies als
contactes comercials amb altres pobles mediterranis, sobretot a partir de
l’any 500 aC, van crear un codi escrit propi i van encunyar monedes, entre altres avenços.
Els romans van donar-los-hi diferents noms segons la seva ubicació geogràfica. Així els que habitaren les nostres
contrades eren anomenats ilergets.

Els romans
L’imperi romà es va anar estenent per tota la costa mediterrània, de manera que al segle II aC es va produir la conquesta
de la península Ibèrica.
Alguns ibers van lluitar contra la dominació romana. És conegut que la ciutat ibèrica d’Iltirda s’havia oposat al
domini cartaginès i tampoc es volia sotmetre als romans. Els caps ilergets Indíbil i Mandoni van formar una coalició
amb els lacetans i els ausetans per enfrontar-se als invasors romans. Iltirda va ser destruïda i el campament romà que
s’hi establí va donar lloc a la ciutat romana d’Ilerda.
El procés de romanització va durar uns vuit segles. Els ibers anaren abandonant els poblats per instal·lar-se a les ciutats
romanes de les planes. Així mateix, van aprendre el llatí i van adoptar els costums, les lleis i la religió dels romans.

Moros i cristians
Després de la desfeta de l’Imperi romà (476 dC), van envair la península diversos pobles vinguts del nord d’Europa. A
Catalunya hauríem de parlar dels visigots.
No obstant, la invasió important es produí pel sud amb els musulmans (711 dC), que no foren expulsats de la
península definitivament fins al 1492. A Catalunya, però, gairebé no van ocupar la part nord (Catalunya Vella), mentre que
restaren uns tres segles a l’anomenada Catalunya Nova. Algunes ciutats amb forta empremta musulmana són Balaguer,
Lleida i Tortosa. Les nostres contrades es trobaven en terres frontereres i eren fruit de contínues batalles entre moros i cristians que
feien avançar i recular els límits molt lentament. Per això hi proliferen les fortificacions medievals, moltes d’elles en ruïnes. RGB
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Des del Sena
Senatt

Assetjament moral al treball (mobbing)
nir l’oportunitat de debatre un tema,
que si bé ha existit des que l’home
desenvolupa la seva activitat laboral
en el mon de l’empresa, sens dubte
es tracta d’una qüestió molt actual i
si volem fer cas que fins fa poc no ha
estat motiu d’estudis acurats, és una
problemàtica realment emergent. Es
tracta de l’assetjament moral en el
lloc de treball o més conegut per
aquest anglicisme de MOBBING.
Què és doncs, lo que podem entendre com aquest fenomen? La Comissió
Europea el defineix com “el comportament negatiu entre companys o entre
superiors i inferiors jeràrquics, en el
qual l’afectat és objecte d’assetjament
i atacs sistemàtics i durant un temps,
de manera directa o indirecta, per part
d’una o més persones, amb l’objectiu
i/o l’efecte de fer-li el buit”. Més concret és el concepte de l’Institut de Seguretat e Higiene en el Treball, d’aquest
Ministeri, o sia: “l’exercici de violència psicològica externa que es realitza
per una o més persones sobre altra en
el àmbit laboral, respecte de la qual hi
ha una relació asimètrica de poder”. La
recentment creada associació SOSACOSO-MOBBING va més enllà i ho
entén així quan: “un superior arracona
i aïlla a un subordinat amb la finalitat
de fer-li abandonar el seu treball, sense
que hi hagi causes professionals objectives, de manera que va fent un estat
depressiu, que en molts casos, li produeix diverses malalties”.
Finament un estudi de la Universitat
d’Alcalà de Henares, titulat violència a
l’entorn laboral, que recull una afectació d’un 11’44 per cent de treballadors
espanyols –1.671.956 persones- que es
considera víctima del mateix, considera l’assetjament moral com “una actuació per la qual un superior aïlla al treballador, ocasionant-li l’anul·lació de la
seva capacitat professional i el deteriorament psicològic”. De tot això hem de
concebre que segons els experts parlar
de MOBBING o assetjament moral
quan una o més persones exerceixen
una fustigació o violència psicològica

extrema de manera sistemàtica i perllongada sobre altra persona i en el lloc
de treball. Dues condicions hem de remarcar: un període relativament llarg,
que s’estima en sis mesos, i una relació
asimètrica de poder, o sia una situació
de privilegi de l’assetjador o assetjadors
sobre l’assetjat.
Aquesta nova forma de risc laboral
es pot presentar de diferents maneres,
que incideixen sobre el treballador afectat i produeixen conseqüències i efectes similars. Entre les formes més habituals hem de destacar: accions contra la reputació o la dignitat, accions
contra l’exercici del seu treball que
minven l’autoestima, manipulació de la
comunicació o la informació, accions
de la iniquitat o manca d’igualtat i injustícia, i per extensió comentaris sobre actes qualificables de depravació,
corrupció de costums o contraris a la
moral.
Estudies realitzats per tècnics especialitzats en psicosociologia laboral estableixen les causes d’aquesta problemàtica en dos tipus de factors: els de
risc psicosocial en l’entorn relacional i
el de risc per l’organització del treball.
Sembla una constant, que acostuma a
ésser exercit per càrrecs de nivell
intermig, amb un caràcter ressentit i
mediocre. Entre factors que l’afavoreixen hi ha els sistemes de comandament
que exigeixen objectius de màxima rendibilitat, davant un mercat cada cop més
competitiu que obliga a sacrificar el
temps de lleure i les hores necessàries
de descans setmanal. A més, l’èxit professional s’ha convertit en un objectiu
que realment arriba a cremar al professional i les relacions interprofessionals
projecten impactes psíquics de diferents
tipus.
Hi ha també una major exposició en
les professions que necessiten de relacionar-se personalment amb altres, i
s’ha observat també la manca de reconeixement social en algunes professions que desgasten mes, juntament amb
una organització inadequada de l’organització del treball que contribueixen a
augmentar la seva incidència. Així com
la reducció dels lligams familiars i so27
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el darrer Ple ordinari d’aquest
E nperíode
parlamentari, vàrem te-

cials, que comporten una creixent solitud, poden influir, com per exemple els
solters.
Totes aquestes actuacions poden derivar en uns efectes dirigits fonamentalment a la persona afectada, com insomni, ansietat, depressions, etc. fins i
tot ha estat causa de suïcidis. També hi
ha efectes negatius per a l’empresa com
baix rendiment, enrariment del clima
laboral, sinistralitat més elevada, etc.
La proposta inicial de l’Entesa demanava promoure les actuacions necessàries i les modificacions normatives
pertinents per evitar l’assetjament moral en el treball. Petició genèrica, de mínims, sens dubte amb la finalitat de tro-

Es parla de mobbing quan
s’exerceix una violència
psicològica de manera perllongada en el lloc de treball
bar el consens i la conseqüent aprovació de la mateixa, a la que vàrem presentar una esmena en el sentit de que
restés respectat el repartiment
competencial en la matèria per les diferents administracions. Sobre tot perquè el PSC-Ciutadans pel Canvi han
presentat al Parlament una Proposició
de llei, que coincideix amb altra del
Grup Socialista al Congrés demanant
set mesures concretes, de les quals algunes son competència de la Generalitat i altres del Gobierno; d’aquí doncs
la nostra prevenció.
Finalment va ésser aprovat per unanimitat un text consensuat per tots els
grups que recollia l’objectiu inicial amb
l’afegitó nostre i el del grup majoritari
referent a la coordinació amb els estats
membres de la Unió Europea, la qual
cosa pot significar un retard, sinó un
topall a prendre les mesures pertinents,
però sense quina voluntat i acceptació
no hagués prosperat cap iniciativa.

Jaume Cardona i Vila
Secretari 4t de la Mesa
Senador per UDC
Grup CiU

Música, Mestr
e!
Mestre!

El grup de música d’Artesa de Segre
bateria, l’Eduard Sabanés amb el
baix, i el Lluís Mateu i l’Eduard Sáez
toquen la guitarra. Els tres primers,
l’Ori, el Sabas i el Lluís, viuen a
Artesa de Segre i tenen 17 anys.
L’Edu Sáez és de la capital, cursa
segon any de carrera i és un
excomponent de Grow Apart, el grup
d’Alentorn. Aquests quatre nois, a
part d’assajar individualment, cada
cap de setmana fan música junts interpretant cançons que els agraden i
fent els seus propis temes. La seva
afició comuna és, doncs, la música.
Com va sorgir la idea de fer un grup?
De qui va ser?
La idea de formar el grup
va ser de l’Oriol. Arran
d’aquesta idea s’hi van
unir el Sabanés i l’Albert
Regué (excomponent del
grup). L’Albert ja sabia tocar la guitarra, però els altres dos es van inscriure en
una escola de música.
Com es va formar el
grup?
El grup es va formar fa un
any. Als inicis, l’Oriol, el
Sabas i l’Albert Regué formaven el
grup, però l’Oriol i el Sabas van començar a tocar el seu instrument aleshores. Al cap d’uns mesos, l’Albert
Regué va deixar el grup i s’hi va afegir
el Lluís Mateu, que ja feia un any que
tocava la guitarra. Més tard, i deixant
Grow Apart, s’hi incorporà l’Edu Sáez,
el qual ja feia temps que tocava la guitarra.
Amb quina finalitat vau formar el
grup?
Vam formar el grup per a divertir-nos i
més endavant vam aprendre que, si
l’únic que vols és divertir-te, difícilment
aconseguiràs que el teu grup sigui alguna cosa més que un grup patètic de
Festa Major.
Quin tipus de música toqueu? Com

heu escollit el repertori?
Heavy metal clàssic.
Toquem cançons de grups com Iron
Maiden, Helloween, Metallica… perquè ens agraden. Tots els temes són
cantats en anglès, tot i que les cançons
que composarem nosaltres seran en castellà.
Què us semblen els grups de “nou
metal”?
Hi ha grups com Korn o Limp bizkit
que signifiquen l’extinció del metal
clàssic i per tant considerem que són
una puta merda.
Teniu alguna cançó composta per
vosaltres?
Sí, una cançó instrumental.

Ens estimem més un noi perquè les cançons que interpretem estan cantades per
tios. No es que vulguem un grup íntegrament de tios, no ens importaria que
una noia toqués un instrument, però la
veu del cantant és molt important. Si
toquem una cançó d’un grup, que és
cantada per un noi, és més adequat que
hi sigui present un noi que l’interpreti.
Quan us decidireu a fer un concert?
Fins que no tinguem un bon cantant i
estigui una mica rodadet, no podem fer
un concert.
Ha sigut molt difícil trobar un nom
pel grup?
Sí, molt! Finalment ens hem decidit per
WAR FOR GLORY.

MRG

On assageu?
Assagem a la part del darrera de la Dàlia Blanca.
Qui us ha deixat la Dàlia
Blanca?
Ens l’ha aconseguida el
Mingo Sabanés. Ah! I
aprofitem per a donar-li les
gràcies des d’aquí. És un
tio collonut!

És dur formar un grup i fer que les
cançons sonin bé?
Si es practica individualment a casa, no.
També depèn de l’hora que assagem.
Abans ho fèiem al matí i la qualitat de
so de les cançons perdia molt. Un altre
problema són els nostres instruments,
que tenen algunes deficiències (el pedal de la bateria no torna, hi ha acoblaments de la guitarra…). Les cançons
ens sonen bastant bé, tot i que amb un
material més bo ens sonarien millor.
Us ha sentit gaire gent?
No. Ens han sentit familiars, amics i la
gent que passa per carrer. A més a més,
vam fer un concert, però va ser en un
àmbit privat, pels amics.
Acceptaríeu una cantant o busqueu
un noi?
28
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grup War for Glory té quatre
E lcomponents:
l’Oriol Cusola a la

Què creieu que opina la
gent del poble sobre aquest grup?
Creiem que hi ha molta gent hipòcrita
perquè et diuen que ho fas molt bé després d’actuar i més endavant ens assabentem que a les nostres esquenes ens
critiquen.
Són els vostres començaments, però
quin és el vostre somni?
Volem arribar al nostre punt màxim
d’expressió mitjançant la música. No
volem anar a la festa major del poble
del costat i tocar quatre cançons dels
altres. Volem tocar les nostres pròpies
cançons el millor que pugem, intentant
passar-nos ho bé amb la música. També ens agradaria treure el nostre disc.

Montse Sánchez

Música, Mestr
e!
Mestre!

La Presó de Lleida
Cantada per Maria Guàrdia, dita de cal
Ximó, d’Alòs de Balaguer el 29/VII/1930

Cantada per Paquita Tarré de 14 anys i Maria Oliva
de 12, ambdues d’Alòs de Balaguer, el 29/VII/1930

de 1930 va començar una
L’estiu
missió de recerca de l’Obra del
Cançoner Popular de Catalunya que
anomenaren Comarques Lleidatanes.
Joan Amades i Joan Tomàs la varen
començar a Vilanova de Meià a finals del mes de juliol. Seguiren per
Santa Maria de Meià, Artesa de
Segre, Baldomar, Alós de Balaguer...,
recollint una bona pila de tonades i
cançons.
El dia 29 de juliol de 1930 passaren
per Baldomar i Alós de Balaguer, i anotaren un total de 19 tonades, 7 a

ORFEÓ ARTESENC
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Baldomar i 12 a Alòs de Balaguer.
Les dues cançons que us presentem
aquest mes són dues de les dotze cançons que recolliren a Alòs de Balaguer,
i curiosament totes dues porten el mateix títol, La presó de Lleida.
L’informant de la primera fou Maria
Guàrdia dita de cal Ximo, que també
els va cantar quatre cançons més: Els
dos germans, La cena, La mort de
misenyora i Els fadrins de Sant Boi.
L’altra va ser cantada per dos jovenetes,
Paquita Tarré de 14 anys i Maria Oliva
de 12. Elles dues també els van facili-
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El divendres 31 d’agost l’Orfeó Artesenc inicia el nou
curs amb moltes ganes i projectes.
Els assajos es realitzaran tots els divendres a les 10
del vespre.
Si tens ganes de cantar, no t’ho pensis més, tothom hi
és convidat.

tar dues tonades més: El fill del Rei i
La Dama d’Aragó.
Aquesta és una de les riqueses del
patrimoni del nostre País. Totes aquestes cançons es transmetien de forma
oral i una mateixa cançó es podia cantar a molts llocs diferents amb diferències les unes de les altres. En aquest cas
és curiós constatar que en un mateix
poble es cantaven dues versions d’una
mateixa cançó. La segona tonada és la
més semblant a la versió coneguda.
Sergi Valls i Jové

Des del P
aís dels Pirineus
País

La immigració clandestina, una patata calenta
un reguitzell de problemàtiques socials, afectant directament l’organigrama actual imposat per la nostra societat consumista, tals i com –entre moltes altres– la qüestió de la globalització, el moviment “okupista”, el terrorisme i la patata calenta de la immigració incontrolada; als ciutadants d’a
peu no ens queda altre recurs que lligar-nos la manta al cap i comentar,
sota les més diferents òptiques –tants
caps, tants barrets– els esdeveniments
que cada dia es van succeint sobre l’escena del Gran Teatre del Món...
Però, a desgrat de tal positiva circumstància, ens resta el consol de poder exterioritzar, encara, la nostra disconformitat –teòricament el pensament és lliure davant de tant desgavell, de tanta
aberració i de la contingent incompetència de molts pares de la pàtria entestats, en massa ocasions, en
discusions bizantines i en estèrils polèmiques sobre el sexe dels àngels, mentre qüestions de primària importancia
són olímpicament deixades de banda,
sense maldar ni gens ni mica per cercar una solució pràctica per a aquestes.
I entre aquelles qüestions que demanen una peremptòria resolució, existeix
la concernent a l’allau d’immigració incontrolada que provinent de les terres

africanes i dels països de l’Est europeu,
No descobrirem pas els misteris de
s’abat sobre la pell de brau ibèrica, i la truita a la francesa si arribem a la
amb major incidència sobre la nació conclusió que la presència de tot un
catalana; amb una perillosa intensitat, nombrós col·lectiu d’immigrants clanque ha fet saltar el senyal d’alarma en destins mancats de llocs de treball es
moltes consciències ciutadanes que, constitueix en un perillós focus de desense combregar amb els postulats del linqüència potencial, deteriorant pregoracisme, contemplen astorats aquesta nament la seguretat ciutadana, que marmunió de persones estrangeres, arribats xa del mal borràs en els darrers temps.
clandestinament a territori de l’Estat espanyol sense fruir de la pre- Som molts els que ens preguntem si
ceptiva documentació que els no disposa el govern de mitjans pràcgarantitzi un lloc de treball, i que
bandegen per les viles i ciutats, tics i suficients per a controlar aquest
impunement i en flagrant contra- flux d’immigració clandestina?
dicció amb les més alementals autoritzacions de residència i sojorn.
Per nostra part, i com a cloenda, sugMentrestant, i amb un constant i rei- gerim als nostres veïns espanyols l’apliterat augment, aquesta mena de pacífi- cació del senzill i empíric mètode anca invasió segueix i continua. I si les dorrà per afrontar la comentada i caaigües de l’Estret de Gibraltar són sol- lenta patata, que consisteix en la portacades diàriament, en temeraris periples da a terme d’un rigorós control docuper tota una flota de “pateres” carrega- mental; de manera que tots aquells esdes a ras i caramull de gent que cer- trangers que no puguin exhibir un perquen –desesperadament– la subsistèn- mís de residència i treball, i no dispocia vital que els règims dels seus paï- sin de mitjans propis de fortuna per a
sos d’origen els neguen; per la divisò- poder viure sense pencar, se’ls dóna
ria Pirineus, els immigrants de l’Est vuit dies per abandonar el país. I si fan
europeu entren il·legalment a l’Estat cas omís a dita ordre, se’ls condueix a
espanyol, allò que es diu a corrua feta. la frontera per la qual havien entrat, i
Davant d’aquesta caòtica situació, som primer pau i després glòria... I que consmolts els que ens preguntem –esmaper- ti que en aquest Principat hi vivim en
duts– si no disposa el govern de mitjans franca harmonia, 28.000 andorrans i
pràctics i suficients per a controlar aquest 35.000 estrangers, però tots ells amb
flux d’immigració autorització de residència i treball; amb
clandestina; efectu- l’afegitó que, ben possiblement, és la
ant els corresponents terra de la vella Europa que ofereix més
controls documen- seguretat ciutadana a la seva gent...
Mentrestant, ja tenim l’agost al tomtals per tal de retornar tots aquells que bar la cantonada, i el Joanet de Cal Gono disposin de per- llut diu i assevera que: A l’agost, a
mís de residència als les set ja és fosc –hora solar, naturalseus països de proce- ment.
Sícoris
dència?
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temps que ens toca viuE nre,aquests
marcats profundament per tot

In Memoriam

Per al Marcel·lí
El passat divendres dia 10 d’agost es
va confirmar el que malauradament no
volíem creure, la pèrdua del Marcel·lí.
Se suposa que en aquestes circumstàncies se sol dir que era una bona persona i que a més era responsable, però
la veritat és que ens quedaríem curts
atribuint-li aquestes qualitats. El
Marcel·lí era, a més, un noi simpàtic i
generós com pocs i de ben segur que hi
ha poques coses que ell no hagués fet
per un amic.
Els que hem tingut la sort d’anar amb
ell a concerts, festes i altres
esdeveniments encara buscarem algú a
la nostra vora que estigui rient com ell
reia, ens costarà acceptar-ho i fer-nos a

la idea que quan passem per davant de
casa seva no pugui sortir saludant-nos
i explicant-nos alguna cosa que li hagi
passat darrerament.
Tot i que segurament no podrem arribar a entendre del tot el perquè, haurem
de mirar d’acceptar-ho pensant que si
hi ha algun lloc millor el Marcel·lí hi
deu ser i acostumar-nos a tenir-lo
sempre present, recordant-lo com el
gran amic que ha estat per a nosaltres.

Els amics

Massa jove per a deixar-nos
PARTIR, deixar-ho tot
sense por ni frisança
plegar sense acabar
el camí ja iniciat.

Sense ni un gest de queixa,
ni angústies, ni ranúncies,
en un sol breu moment
es fongué en el silenci.

Tan sols al començar
abandonar les eines,
renunciar al compromís
de fer créixer la vida.

OBRIR, els ulls enlaire
per a després tancar-los
renunciant massa aviat
a la claror del dia.

TENIR, tan sols per cert
l’instant de la partida
i endinsar-se en l’espai
de la incertesa absurda.

I començar el viatge
per una nit més densa,
buscant una altra llum
que esperes més intensa.

Per mirar fit a fit
la immensitat del rostre
d’Aquell que ara t’acull
i et dona escalf i sostre.

Per al Marcel·lí

Un amic
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La família BADIA-CUDERS vol agrair les mostres de condol i l’ajut rebuts per Mossos d’Esquadra, Bombers, i altres
institucions públiques, familiars, amics i demés persones, que acudiren a l’enterrament i funeral d’en MARCEL·LÍ
BADIA i CUDERS, i mitjançant aquesta nota fer patent el reconeixement a totes les persones que els han acompanyant
en aquests trists moments.

Festa Major d’Ar tesa de Se
gre
Seg

Programa d’actes de la Festa Major 2001
Dimecres 26 de setembre
Hora: 21:30
Lloc: Sala d’ Actes de l’Ajuntament
Acte: Sorteig Públic de Llotges
Hora: 22:00
Lloc: Plaça Major
Acte: Havaneres i Cremada de Rom
amb LES VEUS DE BESALÚ

Dijous 27 de setembre
Hora: 19:00
Lloc: Casal de la Gent Gran
Acte: Ball per la Gent Gran amb el magnífic grup CORAL
Hora: 22:00
Lloc: Pavelló Poliesportiu
Acte: X Sopar de Germanor. Seguidament ball amb els grup ATALAIA i
DISCO MÒBIL
Hora: 6:00
Lloc: Davant el pavelló
Acte: Salsitxada Popular

Hora: 20:00
Lloc: Pavelló Poliesportiu
Acte: Ball de tarda amb l’Orquestra
BLANES

Hora: 23:30
Lloc: Pavelló Poliesportiu
Acte: Representació teatral de l’obra
LLADRES de la companyia XIP-XAP

Hora: 00:30
Lloc: Pavelló Poliesportiu
Acte: Sarau amb BLANES

Hora: 1:30
Lloc: Pavelló Poliesportiu i Carpa
Acte: Sarau amb les Orquestra
MARIMBA i BANDA 973, respectivament

Hora: 24:00
Lloc: Carpa
Acte: LO FESTIVAL
amb les següents actuacions:
LÚCUMALUNCH,
CHEB
BALOWSKI,
LE
DIABLO
MARIACHI,
LA
SUITE
MOSQUITO, SKATOBEAT

Dissabte 29 de setembre
Hora: 13:00
Lloc: Plaça Major
Acte: Sardanes amb la Cobla Orquestra MARIMBA

Hora: 13:00
Lloc: Plaça Major
Acte: Sardanes amb la Cobla Orquestra BLANES

Hora: 19:00
Lloc: La Dàlia Blanca
Acte: Música tradicional amb el grup
CERCAVINS

Hora: 18:30
Lloc: Pavelló Poliesportiu
Acte: Concert a càrrec de l’Orquestra
BLANES

Hora: 20:00
Lloc: Pavelló Poliesportiu
Acte: Ball de tarda amb l’Orquestra
MARIMBA
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Divendres 28 de setembre

Hora: 18:30
Lloc: Pavelló Poliesportiu
Acte: Concert a càrrec de l’orquestra
MARIMBA

Diumenge 30 de setembre
Hora: 13:00
Lloc: Plaça Major
Acte: Sardanes amb la Cobla RIELLA
Hora: 20:00
Lloc: Pavelló Poliesportiu
Acte: Ball de tarda amb l’Orquestra i
Cors de NUEVA ETAPA
Hora: 23:30
Lloc: Pavelló Poliesportiu
Acte: Concert amb l’Orquestra
NUEVA ETAPA, i en acabar Sarau i
Fi de Festa amb la mateixa orquestra

NOTA
Aquest programa d’actes no és definitiu. Pot haver-hi algunes modificacions.

La Fira del Meló

La Fir
a
Fira

NOTA INFORMATIVA
Durant un mes restaran exposades a les oficines de
l’Ajuntament, les obres participants al IV Concurs
de Pintura Ràpida. Tot aquell que estigui interessat
en adquirir alguna de les pintures, pot demanar informació a l’Ajuntament.

NOTA D’AGRAÏMENT
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L’Ajuntament d’Artesa de Segre agraeix a tothom
la seva col·laboració i participació en la Fira de
Sant Bartomeu 2001.
Moltes gràcies

en imatges

La Fir
a
Fira
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Fotos: Sergi Valls i Miquel Regué

Inf
or mació Municipal d’Ar tesa
Infor

Mes de juliol de 2001
SESSIONS DEL PLE
10-07-00 - Ple ordinari
Absències: Per CiU Sra. Baella i per
ERC Sra. Bròvia.

d’Artesa de Segre, contra la resolució
dictada per la Gerencia d’Infraestructures de la Seguretat de l’Estat, per la
qual es desestimava la sol·licitud de reversió de la Caserna de la Guardia Civil.

Aprovació per unanimitat de la
modificació de l’ordenança núm. 28, reguladora de la taxa per la prestació del
servei de l’Aula Municipal de Música,
incrementant les tarifes, vigents per al
curs acadèmic 2001-2002, un 10% i fixant l’import de la matrícula en 3500
ptes.

S’aprova per unanimitat autoritzar al consorci Localret, per tal que, en
nom i representació del municipi
d’Artesa de Segre, interposi les accions administratives i judicials que siguin necessàries davant les empreses
del grup Telefónica per a la defensa dels
interessos del municipi.
Aprovació per unanimitat de les
següents certificacions d’obres signades per l’arquitecta Sra. Espar i realitzades per l’empresa Sorigué S.A.:
- Certificació núm. 1, per import de
956.763 ptes., corresponents a l’obra
“Urbanització servei d’abastament d’aigua, tram escomesa – Dipòsit de capçalera del sector industrial “El Pla””.
- Certificació núm. 2, per import de
2.344.680 ptes, corresponents a l’obra
“Urbanització del Polígon I – Culs de
Sac – Sector industrial “El Pla””.
Aprovació per unanimitat del
desestiment del recurs contenciós administratiu interposat per l’Ajuntament

S’aprova per unanimitat l’adhesió a les al·legacions formulades per la
Unió de Pagesos a la memòria descriptiva per la transformació en reg del canal Segarra-Garrigues.
S’aprova per unanimitat l’adhesió a la campanya “Adéu a les armes”.
Aprovació per unanimitat dels
padrons fiscals del subminstrament
d’aigua a Artesa de Segre, Montmagastre, Vernet i Colònia la Fàbrica,
del segon semestre de l’any 2000, amb
un import total de 7.845.313 ptes.

Aprovació per unanimitat de la devolució de la fiança de 869.131 ptes., a
Construccions Sant Mamet SCCL, un cop
rebuda l’acta de recepció de l’obra “Distribució Llar d’Avis d’Artesa de Segre” signada pel director tècnic de la mateixa.

Aprovació per unanimitat de
l’actualització de l’inventari municipal.

Aprovació per unanimitat de les
conclusions de l’informe realitzat pel
Sr. Ignasi Aldomà i Buixadé referent a
l’estudi de la realitat del Segre Mitjà i
la seva realitat dins el model territorial
de Catalunya i demanar des de l’Ajuntament d’Artesa de Segre el següent:

Aprovació de les actes de les
sessions ordinàries de 25 de juny, 2, 16
i 23 de juliol.

- Renunciar a la supressió dels petits
nuclis municipals i arbitrar mesures per
a millorar les inversions en els petits
nuclis agregats actuals.
- Aprofundir en l’estructura de serveis de
les comarques actuals abans de la creació
d’una nova comarca del Segre Mitjà.
- En qualsevol cas, considerar la preeminència d’Artesa de Segre a l’hora
d’atribuir la capitalitat comarcal.
S’aprova per unanimitat concórrer a la convocatoria de concurs públic
per a la concessió de subvencions per a
la contractació d’agents d’ocupació i
desenvolupament local.
S’aprova per unanimitat l’adhesió al conveni de col·laboració subscrit
per Localret amb Al-Pi per a la presta36

la Palanca

S’aprova per unanimitat sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local l’autorització per portar a terme l’adquisició de 382 m2 de
terreny propietat del Sr. Francisco Solé
i Riart, destinats a la construcció d’un
dipòsit de 500.000 litres a Tudela de
Segre, per un import segons la valoració de l’arquitecta Sra. Espar de
240.092 ptes.

ció de serveis de telecomunicacions als
Ajuntaments.

ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 2, 16, 23 i 30)

Es proposa a l’Alcaldia concórrer a la concessió de subvencions per a
l’execució d’obres de restauració i conservació d’edificis de notable valor cultural corresponents als anys 2001-2002
amb les següents obres:
- Consolidació de l’edifici del Museu
del Montsec.
- Arranjament de l’església de Tudela
de Segre.
- Arranjament de l’església de Vilves.
- Arranjament del Pont de la Mesquita
de Baldomar.
Proposar a l’Alcaldia l’acceptació de la subvenció de 267.524 ptes. del
PERC 2001 per a l’obra “Electrificació rural del centre de la Creu Roja
d’Artesa de Segre”
Proposar a l’Alcaldia manifestar
el compromís de participació i adhesió
de l’Ajuntament d’Artesa de Segre al
Projecte per a l’establmient i millora dels

Inf
or mació Municipal d’Ar tesa
Infor
serveis tècnics i socials de la comarca de
la Noguera, promogut pel Consell Comarcal per concórrer al Programa de
cooperació económica “Xarxa 41”.
Proposar a l’Alcaldia l’aprovació
del Plec de condicions que ha de regir la
contractació de l’explotació del bar de
les instal·lacions on es celebra la Festa
Major 2001, Pavelló Poliesportiu i Carpa, i la neteja del complex.

- Al Sr. Jaume Garriga i Codina, per la construcció d’un cobert agrícola, al polígon 20
de Montmagastre, segons projecte de l’enginyer agrònom, Sr. Homedes.
- Al Sr. Joan Tomàs i Navines, per la
rehabilitació de l’edifici d’habitatges situat al C/Roc del Cudòs, 4, segons
projectede l’arquitecte Sr. Guimet.
- A la Sra. Francisca Riera i Gelabert,

- L’ampliació de la superfície de taller
on s’està desenvolupant l’activitat de
fusteria i ebenisteria, local situat al C/
Monges, 22 cantonada C/Balmes, 6, del
que n’és titular Eladi Camats i Petanàs.
- L’obertura de l’activitat de Bar-Restaurant
al local de planta baixa situat al C/Ctra de
Ponts, 77, propietat d’Ernest Capell i Navau.
- La instal·lació d’emmagatzematge de GLP
aèri, a la coberta de l’edifici C/Escoles núm.
1, sol·licitada per CEPSA ELF GAS, S.A.

Proposar a l’Alcaldia treure a
contractació, l’obra “Arranjament de
camins a Seró”, redactada per
l’arquitecta Sra. Espar, amb un pressupost d’execució per contracta de
1.499.464 ptes.

Proposar a l’Alcaldia la concessió al Sr. Joan Fontanet i Ribera de la
llicència ambiental per a l’exercici de
l’activitat d’instal·lació d’una explotació bovina d’engreix, a la partida Solers, al polígon 10.

Proposar a l’Alcaldia l’aprovació inicial del Projecte de Pla Especial
de la Unitat d’Actuació núm. 2, Tros
del Vinyet, d’Artesa de Segre, redactat
per l’arquitecte Sr. Sindreu i promogut
pel Sr. Tomàs Cirera i Zapatero.

Proposar a l’alcaldia la concessió de la llicència d’obertura d’establiment a Anna Ruiz i Ortiz, per una confiteria a la planta baixa del C/Ctra
d’Agramunt,2.

Proposar a l’Alcaldia donar-se
per assabentada de:
- L’obertura d’una instal·lació d’emmagatzematge de GLP aèri, a l’explotació situada a la partida de Guardia
Roja d’Artesa de Segre, del que n’és
titular Francesc Puigpinós i Montsonís,
representant de l’empresa Granja “Els
Planells SCP”
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Proposar a l’Alcaldia la concessió
de les següents llicències d’obres i guals:
- Al Sr. Pere Cairó i Claret, per la construcció d’un garatge, al solar situat al
C/Vescomte d’Àger, s/n d’Artesa de
Segre, segons el projecte redactat per
l’arquitecte Sr. Guimet.
- A Art-Cons SCP, per instal·lació de grua
automontant, model SA-196 per realitzar la construcció d’un edifici d’habitatges al C/St. Antoni M. Claret, 28.
- Al Sr. Ramon Abelló i Roig, per arranjament de balcó, canviant barana a
l’edifici situat al C/Ctra de Ponts, 13.
- Al Sr. Pere Vidal i Purgimon, per la
reparació d’un balcó, a l’edifici del C/
Ctra d’Agramunt, 29.
- Al Sr. Gabriel Rodríguez i Pérez, en
representació de la comunitat de veïns
de l’edifici d’habitatges “La Granja”,
per arranjament de la xemeneia de l’edifici situat al C/Prat de la Riba,28.
- A la Sra. Mercè Nogués i Galceran,
per ampliació de bany, a l’edifici situat
al C/Marcel·lí Farré, 10.
- Al Departament d’Ensenyament – Delegació Territorial de Lleida, per arranjament
de l’accés principal del centre IES “Els Planells”, situat al C/Ctra Montsonís, s/n, segons projecte executiu i direcció de
l’arquitecta Sra. Rodríguez.

per rehabilitació d’un edifici d’habitatges, situat al C/Ctra de Tremp, 63, segons projecte de l’arquitecte Sr. Guimet.
- Al Sr. Ernest Capell i Navau, per distribució d’un bar- restaurant, a la planta baixa de l’edifici situat al C/Ctra de
Ponts, 77, segons projecte de l’arquitecte Sr. Guimet.
- Al Sr. Joan Fontanet i Ribera, per construcció d’una nau, femer i anexes per a
explotació bovina d’engreix, situat al
polígon 10 d’Artesa de Segre, segons
projecte de l’enginyer industrial Sr. May.
- A FECSA-ENHER I, S.A. per la instal·lació d’una línia aèria baixa tensió a
l’avinguda Comiols de Vall-llebrera.
- A la Sra. Rosa Sabartés i Capell, autorització d’entrada de vehicles a través de
la vorera, al C/Enric Granados, 9.
- Al Sr. Joseph Calvet i Solé, autorització d’entrada de vehicles a través de la
vorera, al C/Calvari,48 i 29.
- Al Sr. Miquel Ortiz i Vivian, autorització d’entrada de vehicles a través de
la vorera, al C/Lleida,6.

Aprovació de despeses per un
import de 17.159.867 ptes.
Informes d’Alcaldia:
El dijous 12 de juliol els Srs.
Oriola i Campabadal van visitar el Director General de Infraestructuras de la
Seguridad del Estado per tractar de la
reversió de la Caserna de la Guàrdia
Civil d’Artesa de Segre, el pèrit del
ministeri que ha visitat l’immoble el
valora en 13,5 milions de ptes.
Es concedeixen les següents subvencions.
- A l’Orfeó Artesenc 100.000 ptes per
fer front a despeses de funcionament
de l’any 2001 i del curs escolar 20012002.
- Al Club Esportiu d’Artesa de Segre
14.000 ptes per fer front a les despeses
ocasionades per la compra de material
pel “Tercer Campionat de Futbol Sala
Infantil Escolar 2000/2001”
- A l’IES “Els Planells” 75.000 ptes per
a l’organització de les Jornades
Interculturals del curs escolar 2000/2001.
- A “La Palanca” 250.000 ptes. com a
col·laboració a l’edició de la revista
publicada mensualment.
M. Neus Bròvia i Pijuan
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A, B o C?
Bea: ¿Por dónde se le echa el aceite al motor? M, m, m... I
a mi què m’importa el motor! D’això ja se n’ocuparà el meu
mecànic particular!
Diana: Mira que n’ets de burra! Ja et passes prou tot l’any
estudiant que encara perds el temps amb aquesta ximpleria?
Bea: I doncs? M’he de treure el carnet, no?
Diana: Deixa’t de carnet i d’històries! Només serveix per
deixar-te una bona pasta. Per res més.
Bea: Però què dius? Avui en dia no es pot viure sense carnet! Tu saps la llibertat que et dóna?
Diana: I tu saps quan costa mantenir un cotxe? Jo estic farta
de sentir a mon pare que si a pagar gas-oil, que el seguro és
molt car, que les rodes s’han de canviar... I a part, les multes
que amb aquest recoi de mossos arriben cada mes!
Bea: Però el carnet s’ha de tenir en aquesta vida moderna!
Com penses anar als llocs? I si et toca treballar lluny d’aquí?
O és que no mires pel futur?
Diana: Doncs per què no et llogues un xòfer particular tu
que ets tan pija?
Bea: Doncs perquè vull tenir llibertat, tia! A més, el meu
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pare ja m’ha comprat
el cotxe: un A3 molt
ben equipat amb
aire condicionat,
seients de pell,
tauler de fusta,
canvi de marxes
automàtic,
radiocasset per a
deu CD’s... Ah!
I llantes d’alumini, aleró, sostre
solar i taloneres.
Esportiu a
tope!!!!!
Diana: Pija,
més que pija!
Quants joves
hi ha que els hagin comprat un
cotxe nou de
trinca als 18
anys? I... no un cotxe qualsevol no, un cotxe d’alta categoria!!
Bea: Si el meu pare és l’amo del concessionari Audi, què
vols que em compri? Un cotxe d’una altra marca?
Diana: Ves, i per què no? O com a mínim un de segona mà!
Bea: Sí, i què més? Jo no el vull un cotxe estrenat per un
altre!
Diana: Ara sí que veig que ets una filla de papà!
Bea: És la b, el aceite se le echa por un tapón de llenado,
que se encuentra en la culata.
Diana: Estàs pirada!
Nosaltres
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Bea i la Diana estan al cafè del poble. Es prenen una
L acoca-cola
mentre la Bea estudia la teòrica del cotxe.
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Humor

Palanc-oci
Encreuat per Jordi Alins Rodamilans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Horitzontals
1. Plural, agrupació de gent que manifesta alguna cosa.- 2.
Instrument d’aire que no cal bufar. Dona que ensenya, en
el bon sentit de la paraula.- 3. Terra que viu de l’aigua del
cel. Qualificatiu que rep la policia municipal. Al revés, la
segona consonant.- 4. Siamès. Breu eufemisme pudent. Al
revés, que no té cap importància. Beguda puntual.- 5. El
tres vist en un mirall. Relatiu als camins. Vocal que sembla
una llança. Al revés, no deixa escapar.- 6. Mancat del bon
ús de la raó. El pintor de més bigotis. Lletra que equival a
cinc-cents.- 7. Nota musical. Negació. Singular, planta relacionada arbitràriament amb les cols. Qui paga i mana.- 8.
Vint rals. Part de l’extremitat inferior. Al revés, desfilada
que es fa per Carnestoltes. Consonant dental.- 9. Singular,
en tenen els peixos i els poliedres. Unitat de potència reactiva d’un corrent altern. Bafarada.- 10. Tractament femení.
Consonant dental més una consonant alveolar. Península
asiàtica dividida en dos estats. Consonants.- 11. La consonant de la serp. Vocal usada per udolar. Lloc on es planten
hortalisses. Nom que es pronuncia per sortir rialler a la foto.- 12. Seguidor de l’universalisme.
Verticals
1. Que parlen castellà.- 2. Més gran que el mar. Dona que va ser estimada per Petrarca. Vocal tancada de timbre greu.- 3.
Femení, que fa mal. Nota musical. Tants com la unitat.- 4. Al revés, tros de circumferència. Contribució que es paga
obligatòriament a l’estat. Vocal tancada de timbre agut.- 5. Al revés, preposició. Representació d’un tros gran de terreny. Al
revés, aire en moviment.- 6. La casa d’un animal. Produeix raspor. Al revés, la cua d’un infinitiu.- 7. Ocell brunenc de pic
negre. Est. Víscera que bombeja la sang.- 8. Consonant vibrant. L’inici d’un badall. Els coixins dels àngels.- 9. Conjunt de
verdures fresques i normalment crues, a punt de menjar. Argó. Vocal oberta.-10. Dret que tenia el senyor a menjar dels seus
vassalls quan passava pel territori. Instrument.- 11. La dona del Ferran. Vocal que té forma de recipient. Dues o tres cartes
del mateix nombre.- 12. Al revés, una de les qualitats del so. Capell que porta el bisbe. Pronom de segona persona.- 13. Al
revés, que ha existit i existirà sempre. Mil. Moble usat per descansar i per jugar.- 14. Dona que fa de sacerdot.
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Targetes enigmàtiques per RGB
Els membres del Consell de Redacció de La Palanca hem decidit encomanar unes targetes amb els nostres noms. Algú,
però, s’ha equivocat i ha barrejat les lletres. Sabríeu descobrir a qui correspon realment cada targeta?
JAUME BRETOVÓ
Redactor de La Palanca

QUIM ALOMET
Redactor de La Palanca
Artesa de Segre

RÈGUL QUEIME
Redactor de La Palanca

Artesa de Segre

Artesa de Segre

GIL VERSALS
Redactor de La Palanca

MARTÍ REGOBÍN
Redactor de La Palanca

Artesa de Segre

Artesa de Segre

la Palanca

SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1.- Concentracions. 2.- Acordió. Mestra. 3.- Seca. Urbana. eC. 4.- Tai. M. lanaB. Te. 5.- E. Viari. I. éteR. 6.- Llampat. Dalí. D. 7.- La. Pas.
Nap. Amo. 8.- Duro. Peu. auR. T. 9.- Aresta. Var. Alè. 10.- Na. TN. Corea. LS. 11.- S. U. Erol. Lluís. 12.- Universalista.
VERTICALS: A partir de les horitzontals.
Targetes enigmàtiques
Miquel Mota, Bartomeu Jové, Miquel Regué, Ramon Giribet i Sergi Valls.
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Grup de Teatre Artesenc. 1933

aquells anys, Artesa vivia amE nbients
musicals i culturals de
caire molt divers. El local de “La
Dàlia Blanca” era aglutinador de la
majoria d’activitats. Una mostra és
que s’hi feia teatre d’autors catalans,
alguna que altra sarsuela i actuacions corals. La imatge correspon a
l’obra “L’Arlesiana”, escenificada
pel grup teatral local, la vetlla del 4
de juny de 1933.
Els homes eren, d’esquerra a dreta:
el Ros del Perutxo, el Víctor, el

Prenafeta, el Pau Manyà (amb barba
llarga), el Josep Amorós el Xeronet (el
més jove, assegut al terra), l’Antoni
Guiu, el Damià Gaset 8amb perruca i
barretina), l’Eusebi Serra i el Companys
de cal Perot
Les noies: la Maria Serentill, la
Maria del Guiu, la Rosita de la Pilareta
i la Francesca Solé (la Sisqueta), de les
quals ens diuen que tenien molts admiradors. L’actriu femenina més destacada d’aquells anys, era la Bepeta Guiu,
que en aquella actuació no sortia a la

foto i era germana de la Maria Guiu.
Aquesta gent, amb altres que els
donaven suport, eren capaços de posar
en escena dues o tres peces teatrals en
un sol any, això sí, havia de ser d’autors catalans. L’Àngel Guimerà era un
dels seus favorits.
La foto estava presa al jardí del darrera de “la Dàlia Blanca”, el mateix dia
de l’estrena.
Bartomeu Jové i Serra
amb la col·laboració de Jaume Gaset
i “La Sisqueta” (qui ha cedit la foto)
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www.lapalanca.arrakis.es

RÀDIO 91.2 FM
91.2 FM ARTESA

973 40 11 58 (contestador automàtic)

la
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la Palanca

lapalanc@teleline.es

