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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.

Del 5 novembre al 19 de desembre (tots els dilluns):
Jornades sobre cuina de Nadal a càrrec de l’Escola
d’Hosteleria de Lleida, a la sala de les Artesenques
Actives (Escoles Velles)

MES DE SETEMBRE
11 novembre:
Fira de la Perdiu a Vilanova de Meià

Municipi d’Alós de Balaguer
Defuncions:
dia 28: Josep Guillaumet i Serradell (83 anys)
natural d’Alòs de Balaguer
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 14: Albert Puigpinós i Jiménez
dia 19: Mostafa Dahmani i Belgasim
dia 25: Mariona Bertola i Quesada
dia 28: Núria Plens i Sicart
Defuncions:
dia 17: Teresa Sellart i Pla (91 anys) natural d’Agramunt
dia 18: Joan Giribet i Boneta (49 anys) natural d’Artesa de Segre
dia 18: Antoni Terré i Marsol (82 anys) natural d’Artesa de Segre
dia 29: Ramona Ausàs i Aguilà (76 anys) natural d’Alentorn
Matrimonis:
dia 9: M. Carme Clotet i Vila (d’Artesa)
Manuel Franquet i Cirera (de Palau de Noguera)
Municipi de Foradada
Defuncions:
dia 23: Bartomeu Solanes i Amigó (80 anys) natural de Montsonís
Matrimonis:
dia 16: M. Isabel Brescó i Ubach (de Foradada)
Carles Sala i Vàzquez (d’Artesa)

24 novembre:
A la Dàlia Blanca, inici del cicle de cinema de terror
Tens por? I... (continuarà al desembre) amb la presentació d’aquest i la projecció de les pel·lícules Nosferatu
(1922) i Evil dead – Posesión infernal (1982, VOS),
organitzat per Ànimes Cinèfiles
30 novembre:
A la Dàlia Blanca, projecció de la pel·lícula Flores de
otro mundo, organitzat per les Artesenques Actives

Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 8: Pere Novau i Codina (56 anys) natural de
Vallderiet
Matrimonis:
dia 15: Anna M. Novau i Eroles (de Gàrzola)
Joan A. Fabregat i Asensio (d’Albatàrrec)

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

SETEMBRE
Recull efectuat per Ramon Giribet i Boneta.

Municipi d’Artesa de Segre
Dades facilitades per l’Ajuntament d’Artesa de Segre (observatori
de la Pça. de l’Ajuntament).
17,4°
28° (dies 1, 4, 5, 13, 14 i 21)
6° (dia 18)
19° (dia 13: màx. 28° i mín. 9°)
8° (dia 22: màx. 20° i mín. 12°)
4
32 mm (dia 22)
65 mm
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17,1°
30,6° (dia 8)
4,9° (dia 18)
7
15,6 mm (dia 22)
24,2 mm

Municipi de Foradada
Dades facilitades per l’Ajuntament de Foradada.
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions
la Palanca

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

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

4
26 mm (dia 22)
52 mm
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No m’emprenyeu!
Objectivament, resulta difícil dir si anys enrere hi havia més respecte
i tolerància que avui en dia, si la gent mostrava més civisme, si els
nostres infants i joves eren més educats... En definitiva, si abans vivíem més tranquils que ara.
L’opinió més extesa, però, sembla ser que anem de mal en pitjor i
que la societat moderna, malgrat els avenços científics i tecnològics,
ha perdut el nord. Aquesta impressió no és errònia, malauradament;
però també és ben cert que s’està generalitzant d’una forma desmesurada.
Deixant a banda les situacions de violència, vandalisme, racisme i
un llarg etcètera de conceptes negatius que potser ens queden una
mica lluny (o potser no tant), la veritat és que també a les nostres
tranquil·les comarques d’interior patim els efectes del menyspreu a
la resta de la comunitat.
El jovent és qui s’endú la pitjor part. Ens emprenyen amb les seues
sorolloses motos, es barallen entre ells i se’ns orinen a la porta de
casa els dies de concert o after, ens embruten els espais públics amb
les clofolles de pipes i les bosses dels berenars “prefabricats”, es
carreguen o embruten part del mobiliari públic, ens planten cara com
no s’havia vist mai... Ara bé, cal preguntar-se dues coses: Es tracta
de tot el jovent, o només són uns quants que es fan notar? I aquests,
no tenen una família que es preocupi de la seua formació i dels seus
actes?
No obstant, els més grans actuem igual o pitjor. Aparquem davant
d’un gual o damunt d’una vorera per no molestar-nos a buscar un
altre lloc o bé caminar una mica. Així, el que s’ha de molestar és el
propietari del gual, que ha de buscar-nos a nosaltres, o els vianants,
que han de baixar de la vorera amb el corresponent perill. El mateix
passa amb els contenidors (d’escombraries o de recollida selectiva)
o les papereres: ens queixem quan ens toca tenir-los a prop i procurem que els col·loquin al costat de la casa del veí; això sí, després
som els primers de deixar bosses fora i no respectar els dies i els
horaris. Quan fem obres, si fa no fa: no ens preocupen gaire les molèsties que puguem ocasionar; això sí, que ningú s’atreveixi a tenir
escampada la grava o la runa pel carrer, per dir alguna cosa. Ara bé,
cal preguntar-se: Això ho fa tothom?
La conclusió és fàcil. En totes aquestes qüestions, les minories es
fan notar tant que sembla que siguin cosa de la majoria. Així doncs,
el sistema de vida del “no m’emprenyeu!”, aplicada en el sentit de
passar per damunt de la resta del món i de queixar-se per tot, potser
no és tan freqüent com ens sembla. És clar que... Déu n’hi do com es
nota!

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/es del mes: Francesc Aymerich, Josep Roqué, Felicià Espinal, Ramon Badia, David Galceran, Donís Mas, Amat Mora,
Sícoris, Jaume Cardona, IES Els Planells, Meritxell Cirera, M. Neus
Bròvia, Noemí Farré, Janette Solsona, Richard i Rafa Córdoba, Jordi
Alins, Ramon Monfà, Enigma Card, Francesc Badia.

Noticiari
Copemo compra L’Agudana

Homenatge a la Sisqueta

La Generalitat de Catalunya, a través de l’ICCA, va aprovar la
concessió d’un préstec de 1450 milions de pessetes a Copemo
Corporació Càrnia per a què adquireixi l’escorxador L’Agudana
de Cervera. La Cooperativa d’Artesa és l’accionista majoritària
de Copemo i des del setembre de 2000 gestiona l’escorxador
cerverí. Al capdavant de Copemo hi ha els artesencs Joan Camats
i Albert Morera. L’Agudana fou fundada el 1963 pels germans
Garriga Zafrilla i a finals de 1999 va fer fallida, amb uns deutes

El passat 29 de setembre, el Club de Lectures
Artesenc va homenatjar Francesca Solé i Clotet,
la Sisqueta, per la seva trajectòria com artesenca
de soca-rel (vegeu la secció “Personatges” de La
Palanca núm. 233 i 234). Així mateix, el Club de
Lectures va organitzar una exposició gràfica-documental sobre “Artesa de Segre en uns temps
antics” i va publicar el número 7 de
la revista Lectures
sota el mateix títol.
Aquesta
publicació conté
diverses fotografies antigues
d’Artesa així com
un text de Francesca Solé sobre la
història de la
nostra ciutat.

La Fira de la Perdiu de Vilanova

propers als 5000 milions de ptes. La Cooperativa d’Artesa i altres
cooperatives lleidatanes es van interessar per la compra de
l’escorxador durant el 2000, però finalment serà l’empresa d’Artesa
la que el comprarà en solitari, després que les administracions es
facin càrrec de part del deute. L’Agudana compta amb 200
treballadors i va arribar a facturar 22.000 milions de ptes. i a sacrificar 4000 porcs diaris l’any 1993. Actualment, les instal·lacions
presenten moltes mancances i part de la maquinària és obsoleta.
Malgrat això, les ajudes de l’Administració catalana i l’empenta
de la Cooperativa d’Artesa faran que el negoci sigui viable en un
futur. La compra es signarà a mitjans del mes de novembre.

Artesencs i vilanovins a TVE
El passat 31 d’octubre, vigília de Tots Sants, una cinquantena de
veïns i veïnes d’Artesa de Segre i Vilanova de Meià van visitar les
instal·lacions de Televisió Espanyola als madrilenys estudis de Prado del Rey. Aquest grup va assistir com a públic, en directe, al
programa de la 1 Así son las cosas, i va obsequir-los amb uns
forjats amb les sigles de TVE, realitzat per la ferreria Sellart
d’Artesa de Segre.

Exposició de labors de Nèlida Gomà
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Durant els dies 1, 2, 3 i 4 de novembre, l’artesenca Nèlida Gomà
va organitzar una exposició de labors de ganxet, punta de creu i
tapissos realitzats per ella mateixa. L’exposició es va dur a terme a
la botiga d’antiguetats Arbre i moble d’Artesa i va comptar amb
nombrosos visitants, la major part dones, que van poder apreciar
la qualitat i laboriositat del treballs.

Vilanova de Meià acollirà el proper diumenge 11
de novembre la Fira de la Perdiu. L’obertura serà
a les 9 h i el programa d’actes compta amb el
tradicional concurs de perdius, un desfilcan,
exhibicions de tir amb arc, balls de bastons i
sardanes. Hi haurà unes 60 parades d’aus, unes
70 de productes del camp, 25 de productes artesans
i altres parades de mercat.

Municipis

Jornades sobre “la Farga i Vilanova de Meià”
de “Xarxa Temàtica l’Home i el Ferro a Catalunya”, va organitzar unes
interessant i concorregudes jornades
d’estudi i divulgació sobre la Farga
Catalana, al llarg dels dies 12,13 i 14
d’octubre de 2001.
Aquestes jornades són una continuació de la sèrie d’Activitats Culturals i
de Divulgació sobre el Patrimoni i el
Medi Ambient que durant els últims
anys s’han estat realitzant en diverses
contrades del territori de les antigues
“Terres del Marquesat” (Camarasa,
Cubells i Vilanova de Meià) amb la
col·laboració del museu de Geologia de
la UPC, la SEDPGYM (Sociedad
Española para la Defensa del
Patrimonio Geológico y Minero) i l’Associació Cultural “Les Terres del Marquesat”, entre altres entitats.
Durant tres dies, Vilanova de Meià
va acollir més de cent estudiosos, amb
l’objectiu d’examinar els diversos aspectes del procés siderúrgic originari
dels Països Catalans i que va representar una innovació tecnològica de primer ordre, conegut arreu del món com
a Farga Catalana
L’interès de les jornades va raure en
el seu caràcter multidisciplinari, ja que
hom va poder estudiar la Farga Catalana des de tots els aspectes i sota la visió de diverses disciplines: geologia,
metal·lúrgia, arqueologia industrial,
química, anàlisi instrumental avançat,
antropologia, etimologia, geografia,
història, treball de camp i estudi de l’entorn.
Es va tractar del desenvolupament
de la Farga als Països Catalans i de la
seva relació amb la siderúrgia d’Europa
i d’Amèrica, sense oblidar els aspectes locals -es va realitzar una visita i es
va presentar un estudi monogràfic sobre les restes de fargues que s’han trobat a les terres de Vilanova, concretament al terme de la Fabregada.
Les jornades es van iniciar amb una
visita al terme de La Fabregada
(Vilanova de Meià) a càrrec de Ramon
Bernaus i Josep M. Mata. L’etimologia
del nom “la Fabregada” ja ens fa sos-

pitar que a la zona hi havia alguna antiga Farga , la qual cosa queda confirmada en un estudi de camp en què es
troben restes d’escòries de processos
siderúrgics, popularment “cagaferro”
(Veure Figura)

Al llarg de la sortida es va estudiar
la geologia d’aquesta part del Montsec
i es van trobar els possibles jaciments
de menes de ferro que haurien estat
explotades per l’obtenció del metall. La
sortida es va completar visitant llocs
d’interès històric i cultural.
La primera xerrada, a càrrec del Dr.
Josep M. Mata, versà sobre ”Menes de
Ferro: les Menes de Vilanova de Meià”.
El conferenciant, a través d’una exposició molt didàctica ens mostrà el diversos minerals de ferro que són utilitzats com a font d’aquest metall, llurs
propietats i manera de distingir-los,
mitjançant el color que deixa la pols
sobre un full de paper. Ens explicà que
una petita proporció de ferro (1-5%) en
un mineral o roca, ja és suficient per
donar-li coloració.
El Dr. Pere Molera (“La Farga”) ens
explicà l’estructura de la Farga Catalana, el seu funcionament i el procés de
transformació del mineral de ferro
(mena de ferro) en metall. (com a dada
curiosa pensem que una farga donava
feina a cinquanta persones de manera
directa). S’explicà les diferències entre el procés tradicional d’obtenció de
ferro i el de la Farga Catalana, aquest
últim utilitzava un corrent continu d’aire humit, el qual afavoria el procés de
reducció dels òxids de ferro a metall.
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de Vilanova de
L’Ajuntament
Meià, conjuntament amb el grup

Això s’aconseguia gràcies a la trompa, enginyós sistema d’obtenció d’un
corrent d’aire mitjançant l’aigua que
queia per un tub de secció constant i
que al passar per un estrangulament
(espirall) aspirava aire del exterior, la
barreja d’aire i aigua es separava en
l’anomenada cambra de vents, l’aire
humit era insuflat a la mescla de carbó
vegetal i mena de ferro a través d’un
tovera immersa dins de carbó vegetal.
L’oxigen de l’aire reaccionava amb el
carbó formant-se monòxid de carboni
que era el veritable reductor dels òxids
de ferro a metall. (L’esquema adjunt
està tret de l’article“Tècnica de La
Farga” pel Dr. Pere Molera). L’explicació fou completada pel vídeo “la Farga” realitzat en ocasió de l’Exposició
“La Industrialització a Catalunya”.

Amb la xerrada del Dr. Estanislau
Tomàs (“Trets diferencials de la Farga”) s’aprofundí sobre la metal·lúrgia
del procés d’obtenció del ferro i l’evolució tecnològica de les diverses fargues, des de l’època prehistòrica fins a
la revolució industrial. Ens assabentem
que la Farga Catalana pròpiament dita
és dels segles XVI-XVIII (encara que
perdura fins als segles XIX-XX) essent
el resultat d’una continua evolució en
la producció del ferro que arranca de
l’edat mitjana.
La Dra. Júlia Simón (“Les restes de

Municipis
tada xerrada la visita de camp que vam
fer a la Fabregada. A través de l’etimologia i dels diversos documents històrics sembla confirmar-se l’existència
d’activitat metal·lúrgica a l’edat mitjana: al segle XII Fabregada era sinònim
de Farga. El curiós nom de “Lo Pelat”
en una zona actualment coberta de bosc,
ens pot fer intuir la desforestació originada per l’explotació de fusta destinada a l’obtenció de carbó vegetal per les
fargues.
La zona de la Fabregada està deshabitada des del segle XIV (possiblement
per causa de les pestes). En tota la documentació econòmica estudiada a partir del s XVI no es troba cap indici de
l’existència de fargues a la zona. Tot
això fa pensar que les restes d’activitat
metal·lúrgica de la zona corresponguin
a fargues medievals, anteriors a la pròpiament anomenada Farga Catalana.
Aquest panorama sobre la Farga Catalana fou completat pel Dr. Enric
Sunyer (“Les Mineralitzacions de ferro dels voltants de Barcelona”) que ens
donà una visió de la problemàtica de la
metal·lúrgia catalana en l’època de la
industrialització del 1862, data en què
s’incrementà l’explotació minera al
nostre país gràcies al fet que la legislació va donar la propietat del mineral al
seu descobridor i no al propietari del
terreny com es feia anteriorment.
Per finalitzar, el Dr. Josep M. Mata
(“Fargues a Portugal, Foz de Alge,
Chapacunha,...”) ens va explicar les
seves últimes investigacions sobre les

mines de ferro i les restes de fargues al
país veí.
El diumenge 14 d’octubre el professor Ferran Sánchez-Agustí (“Recorregut Historico-Cultural pels voltants de
Vilanova de Meià”) ens va donar una
visió dels voltants del poble, amb unes
pinzellades d’història i de costums locals, alhora que podíem apreciar la varietat del paisatge i conèixer les plantes més característiques de l’entorn,
(alzineres, serveres, roures, garric, etc.).
Les jornades foren closes per l’alcal-

de de Vilanova de Meià Sr. Joan Serra
i per representants de les diverses entitats organitzadores: Sr. Pere Molera
(Xarxa Temàtica L’Home i el Ferro a
Catalunya) Ramon Bernaus (Associació Cultural Terres del Marquesat),
Josep Maria Mata (Museu de Geologia
de la UPC).
Com activitats complementàries a les
jornades, el Dr. Josep Maria Mata feu
una xerrada oberta a tots el vilatans sobre Rutes d’Interès Geològic de la zona
de Lleida. No van faltar activitat lúdiques: berenar de cloenda, ball de germanor
entre els participants
de les jornades i els
veïns de Vilanova de
Meià.
Josep Roqué i Buscató
Associació Cultural
Terres del Marquesat
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la siderúrgia a Vilanova de Meià”) justifica la possibilitat d’existència de fargues al terme de “La Fabregada”
(Vilanova de Meià) per la presència de
tots elements necessaris pel funcionament d’una farga: arbres abundants (al
terme hi ha boscos d’alzineres) imprescindibles per fornir el carbó vegetal;
existència de jaciments de menes
metàl·liques (fet que es va poder comprovar in situ en l’excursió del primer
dia de les jornades) i com element definitiu la presència de cagaferro o escòries.
Molts cops l’escòria és l’únic vestigi de la presència d’una Farga, però per
sort, a través d’aquests aparentment
humils vestigis, podem obtenir una gran
informació: l’aspecte de l’escòria (color, rugositat, porositat, lluentor, etc.)
ens indica el tipus de forn que s’ha
emprat, si el material ha fluït o no fora
del forn, les temperatures de refredament. Podem arribar a distingir entre
una escòria de forn (obtenció del metall) o de forja (transformació del ferro). A través de l’anàlisi química i
metal·logràfica podem copsar el grau
de perícia tecnològica dels artesans (escòries amb més o menys proporció
d’òxid de ferro no reduït).
Els Drs. Felicià Plana i Adolf
Traveria (“Caracterització dels Productes siderúrgics”) ens van donar una
visió de les modernes tècniques analítiques utilitzades per estudiar en profunditat i detall les escòries. Mitjançant
les tècniques de raigs X podem identificar, no tan sols els
elements constituents
de les escòries, ferro,
alumini, silici, etc.
Sinó també les diverses fases cristal·lines
presents i inclús llur
proporció. Aquestes
tècniques complementen i quantifiquen
les tècniques microscòpiques que s’han
explicat anteriorment.
El professor
Ramon Bernaus (“La
Història
de
la
Fabregada”) ens
complementà amb
una amena i documen-

Espor ts

Oriol Badia, campió de Lleida de BTT
ra de Ponts, al domicili familiar de
l’Oriol Badia i Riart, amb la intenció d’entrevistar-lo. El col·loqui té
lloc al menjador de la casa, on
es troba tota la família acompanyant-lo. Fa poca estona que ell
i el seu pare han arribat de córrer la segona cursa del dia
(aquest noi té piles per aguantar no una, sinó dues curses ciclistes en un mateix dia!) i encara hi ha damunt la taula el
trofeu que ha guanyat avui, a
l’espera que se li assigni algun
lloc a la prestageria replena de
trofeus que ocupa les parts més
elevades de dues parets del menjador. Després de les pertinents
salutacions, entrem en matèria.
La Palanca (LP): Felicitats Oriol. Quina bona notícia pots comunicar als artesencs?
Oriol Badia (OB): Doncs que he
quedat campió infantil de l’Open
provincial de BTT (bicicleta de
muntanya) a Lleida, que organitza la
Federació de Ciclisme.
LP: Ens podries explicar una mica
en què consisteix l’Open de Ciclisme?
Quin tipus de campionat és?
OB: És un campionat que dura sis mesos i consta de 7 proves, distribuïdes
per tota la província de Lleida, en les
quals es puntua a tots els participants
en funció del lloc d’arribada. Guanya
el campionat aquell que suma més
punts al finalitzar les set curses.
LP: Tu has guanyat el campionat
perquè has sumat més punts que els
altres. Aconseguir-ho, ha estat fàcil
o difícil?
OB: Depèn. Al principi vaig faltar a la
primera prova perquè tenia febre i, per
tant, no vaig puntuar. Començava el
campionat amb desavantage, però durant aquest he anat recuperant terreny i
al final he tret bastants punts al segon
classificat.
LP: Eren durs els teus rivals?

OB: N’hi havia de tots. Hi havia gent
que havia competit al campionat de
Catalunya, però també n’hi havia que
eren principiants, als quals no costava
gaire d’avançar.

OB: No, no s’escapen, però tinc la impressió que pugen amb més facilitat i
que a mi em costa més.
LP: Entrenes sol, amb companys...?
OB: Normalment els dies de cada
dia entreno sol, de les cinc a les
vuit de la tarda. A vegades, amb
companys d’estudis i a l’estiu surto a córrer amb gent d’Artesa que
també corren, com el Joan Amadeu Gili (que també competeix al
campionat de la Federació, en categoria sènior, i que enguany a finalitzat 4t.) o el Felicià de ca l’Espinal (que no corre curses però es
coneix bé els camins).
LP: Acabes de dir que entrenes
de cinc a vuit, això és bastant
temps. T’interfereix als estudis
o compagines bé les dues activitats?
OB: Sempre faig els deures o bans
de sortir o bé quan arribo de pedalar. De moment ho compagino bé.

LP: De la manera que ho dius sembla que tota la duresa l’aportaven els
del campionat de Catalunya, és que
no pedalaven els altres?
OB: Sí, sí... Però no tant.
LP: Veig que tens una prestageria
farcida de trofeus. Són tots del campionat de la Federació?
OB: No, els trofeus que tinc els he
aconseguit tant en curses populars com
en curses del campionat de Catalunya.
LP: En què es basen les teves victòries, Oriol? Quina mena de ciclista
ets?
OB: Sóc ràpid en les baixades, al pla vaig
fent i a les pujades no sóc massa bo.
LP: Perdona Oriol, però això darrer
costa de creure. Havent guanyat el
campionat has d’ésser més complet
del que en la teva descripció vols reconèixer. A veure, objectivament tu
diries que els capdavanters se
t’e’capen a les pujades?
10
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tarda de diumenge ens adreU na
cem al número 18 de la carrete-

LP: Tenim a la nostra comarca
recorreguts que s’assemblen als de
les curses o bé per trobar-los i entrenar has d’anar a altre pobles i llocs?
OB: De vegades, faig cirucits per aquí
que s’assemblen bastant al recorregut
que trobo a les curses, de fet no he tingut mai la necessitat d’anar a entrenar
a fora per preparar una cursa, cosa que
d’altres sí que han de fer.
LP: Vaja, que tenim un bon país per
fer planter ciclista. Oriol, t’ha ajudat en res el ser soci del CUDOS?
OB: Jo estic força content de ser-ne
soci. Alguns companys d’entrenament
que he anomenat també ho són i procuren ensenyar-me tot el que saben.
Ademés tenen bons detalls amb mi: em van
regalar una samarreta que du escrit el nom
del CUDOS i d’Artesa, que, per cert, és la
que sempre porto en competició (perquè vull
que es sàpiga arreu que a Artesa també hi
ha un club de bicicletes).
LP: Sabem que no va ser el CUDOS
qui et va introduir a la competició...

Espor ts

LP: Alguns dels clubs més
prestigiosos de Lleida
t’han volgut fitxar. A la
vegada, la mateixa Federació t’oferia la possibilitat de passar a competir
en pista, en el que seria el
primer pas de cara a la
professionalització. El teu
futur més immediat sobre
la bicicleta com el veus. Continuaràs
amb la bicicleta de muntanya o et
passaràs a la pista?
OB: Jo prefereixo la BTT perquè trobo més divertit córrer per camins que
no pas estar sempre donant tombs a la
mateixa pista.
LP: Deixaries els estudis pel ciclisme,
si aquest t’exigís més dedicació?
OB: Si veiés possible arribar a la
professionalització, potser sí, de moment m’omple el temps de lleure.

LP: Ets l’únic representant d’Artesa
al campionat provincial. És que no
hi ha ningú més que hi
estigui interessat?
OB: Suposo que sí, però
moltes vegades depèn dels
pares les activitats que puguin fer els fills.
LP: És a dir, que tu has
tingut uns pares que
t’han ajudat a entrar-hi,
però potser n’hi ha d’altres que no han tingut
aquesta sort.
OB: Sí, a mi sempre m’han
ajudat i animat. Però altres
pares potser han tingut por
al fet que el seu fill es fes
mal o han preferit donar-li
una bossa i engegar-lo al
camp de futbol. Per als pares, quan comaparen les
cares, és molt diferent veure als fills sortir del partit de futbol, on
tots estan frescos, que veure la cara del
seu fill al final d’una cursa ciclista, on
t’has esforçat més. Confonen l’esforç
amb el patiment i l’agonia i s’equivoquen.
LP: Finalment, Oriol, vols fer alguna crida per veure si altres xiquets
d’Artesa es decideixen a fer del ciclisme el seu esport?
OB: A mi m’agradaria fer més colla.
Haurien de pensar que encara que el ci-
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OB: Al principi, jo jugava a futbol, però
el meu pare va començar a fer sortides
en bici i jo vaig trobar el
gust a acompanyar-lo. Al
veure que resistia bé aquest
llargs passeigs em vaig anar
animant fins que vaig decidir participar en curses. A
les primeres, m’hi va portar ell i ara gairebé sempre
em ve a animar, encara que
sigui el Joan Gili qui em
porti a les curses amb ell.

clisme pugui ser pesat és també divertit. Més divertit que pesat.
Totes les roses tenen espines! Oriol,
repetim les felicitacions i gràcies a la
família per les atencions.
Ens en tornem a casa pensant que
aquest noi senzill de 14 anys és un
veritable amant de l’esport de la bicicleta i que potser, mai se sap i la
vida dóna molts tombs, té a les seves
cames el mall i l’enclusa amb els
quals forjar l’esdevenir del ciclisme
artesenc.
Text:Felicià Espinal i Aubet
Fotos:Ramon Badia

Espor ts

Antonio Español, massatgista del CE Artesa
llor la vida d’Antonio Español i
Bertran, actual massatgista del CE
Artesa de Segre. Per qui encara no
el conegui, direm que durant quaranta anys ha estat, i continuarà sent-ho
durant molt de temps, el massatgista del club de futbol CE Artesa de
Segre; s’ha de dir també que durant
aquest anys també han passat pel
club altres persones que alternaven
aquesta feina amb el nostre protagonista; podríem anomenar els Srs.
Josep Batalla, Ramon Gili Monill
“Giliet” i el Miquel Valls “Menut”
que actualment resideix a Cervera;
demanem disculpes si ens n’hem pogut deixar algun.
El Sr. Antonio Español Bertran o ”
l’Español” com popularment se’l coneix
al vestidor i per les nostres contrades té
actualment 68 anys, està feliçment casat
amb Pepita Pubia i Inglavaga, amb qui
resideix al Pont d’Alentorn.
La Palanca (LP): Primer de tot
moltes gràcies per concedir-nos
aquesta entrevista al menjador de
casa seva i obsequiar-nos amb un
café i galetes la seva senyora. Som-hi
doncs amb l’entrevista. (Quina cara
de nervis ha posat al prémer el play
de la gravadora). Com hem dit en
l’enunciat, vostè porta quaranta anys
tocant cames i fent massatges per
aquests camps de futbol, fent
quilòmetres i quilòmetres per tota
Catalunya i seguint allà on va el CE
Artesa de Segre. Han estat tots
ininterrumputs?
Antonio Español (AE): Durant uns
anys vam alternar la feina de
massatgista amb el Sr. Miquel Valls, el
“Menut”, de manera que si un dia jo no
hi podia anar per algun motiu se’n feia
càrrec ell i a la inversa; actualment i
des de fa aproximadament uns 8 anys,
sóc jo qui acompanya cada diumenge a
l’equip.
LP: Anteriorment a la seva etapa
com a massatgista havia jugat a
futbol. Amb quins equips?

AE: Sí que vaig jugar durant alguns
anys i curiosament mai ho vaig fer al
CE Artesa. Pel seu ordre serien el
Vilanova de Meià, Gàrzola, Lluçars,
Argentona i després ja vaig començar
a fer de massatgista al CE Artesa.

LP: Podria explicar-nos per què
l’anomenaven el “Bartolí”?
AE: Va ser un sobrenom que em va
treure un entrenador i bon amic que
vaig tenir mentre jugava. Feia
referència al fet que jo en aquell temps
jugava de defensa i segons ell per la
meva aparença física, rapidesa, sacrifici
i per la meva bondat al camp,
m’assemblava, això deia ell, a un exjugador de l’Espanyol d’aquells temps
anomenat Bartolí.
LP: Com van ser els seus inicis i a
quina edat va començar a fer
massatges als jugadors de futbol;
quins van ser els seus primers entrenador i president, com a massatgista?
AE: Vaig començar amb 28 anys,
després d’acabar de jugar a futbol. Va
ser el Sr. Francesc Vilalta el “Sisco del
Roig” qui fou durant molts anys
president del club, qui em va venir a
buscar per a què m’encarregués
d’aquesta feina. Tot just vaig anar a fer
dos cursets a Lleida i ja vaig començar
a fer massatges.
12
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mes hem cregut oportú reA quest
tre un homenatge i conèixer mi-

LP: Durant tots aquest anys segur
que han passat per les seves mans
molts i molts futbolistes, podria recordar quants? De tots ells segur que
en guarda un especial record, però
podria dir-nos-en alguns que mai no
oblidarà per alguna anècdota o per
la mena de persones que són o eren
en la seva època de jugadors del CE
Artesa?
AE: Per les meves mans han passat
tants i tants jugadors que em seria difícil donar un número exacte, però no
mentiria si digués que han estat més de
setanta o vuitanta al llarg de tots aquests
anys. Per anomenar-ne alguns podira
dir al Massó, Josep Gardela, Jaume
Campabadal, actual alcalde de la nostra
població, Antoni Brescó d’Alentorn,
Pere Martí, Ramon i Àngel Cusola,
Jordi Roiger i molts d’altres. També
guardo un record molt especial de dos
ex-jugadors que per la seva forma de
ser, després d’uns anys encara em saluden efusivament al trobar-me, pel seu
sacrifici i per la seva honestatat vers el
nostre club mai els oblidaré. Aquest
bons amics són del Badia, actual 2n
entrenador de la UE Tàrrega, i del Xavi
Crespo, que juga al CF Tremp.
LP: Ha tingut alguna oferta per anarse’n a fer de massatgista a un altre
club; va rumorejar-se que alguns
jugadors que havia tingut en la seva
etapa al CE Artesa, al canviar
d’equip se’l volien endur amb ells al
mateix equip, no?
AE: Sí que he tingut alguna oferta per
a canviar d’equip; més que una oferta
he de dir que havien estat els propis
jugadors que havia tingut al CE Artesa
de Segre que al canviar d’equip
m’havien “ofert” al seu nou equip i
president. El que jo no he pogut saber
mai si aquest oferiment era per les
meves bones maneres de fer el
massatge o per la meva forma de ser,
sempre content i amb ganes de fer broma dins el vestidor. He de dir que jo,
malgrat aquestes ofertes, mai havia
pensat seriosament en anar-me’n a un
altre club que no fos el d’aquí
d´Artesa.

Espor ts

LP: Al llarg de tants anys lligat al
món de l´esport haurà vist tot tipus
de lesions, malgrat que no són coses
bones de recordar, podria dir-nos-en
algunes que hagin patit els jugadors
que per la seva gravetat o
peculiarietat li hagin estat difícils
d’entrendre i tractar?
AE: La que mai no podré oblidar ser la
lesió que va tenir el Raimundo Jou, ja
fa molts anys, en un partit a Artés de
categoria Regional Preferent. Ell tindria
dinou o vint anys i jugava molt bé a
futbol. A la primera part, ja havia
marcat tres gols a l’equip local i en una

jugada on
anava a marcar el seu
quart gol li
van fer una
entrada molt
dura pel darrera i la seva
cama no va
poder resistir-ho, va
haver d’aEl CE Artesa a mitjans 90. A dalt, a l’esquerra de tot, Antonio Español
bandonar el
camp. L’àrbitre crec que no va ta també és habitual que l´Español
assenyalar ni falta. No recordo el faci alguna que altra broma, amb
resultat final de l’encontre, però sí que més o menys “mala llet” per treure
jo mateix i el “Bayo”, exjugador del una mica de tensió als jugadors
club, al final del partit, empesos per la abans d’afrontar un partit.
ràbia i la impotència, vam puntejar la AE: He de dir que durant molts anys el
porta del vestidor de l´àrbitre; després massatge l’anava a comprar a la
la Federació de futbol ens va sancionar farmàcia. Fins que un bon dia el Sr.
Ramon Camats “el Gardela” , que
amb alguns partits.
estava dins la junta directiva del Jordi
LP: Podríem estar parlant hores i Benet, em va dir que no hi havia
hores amb l’entrevistat, una vegada pressupost pel massatge i que el fes amb
ha superat els primers nervis típics alcohol. En aquella època, fa
cada vegada s’estén més en les seves aproximadament uns nou anys, estava
respostes, i li agraïm, fins al punt d’entrenador al club el Sr. Crespo i va
d’haver-lo d’aturar. Ep!!!! senyor ser ell qui em va donar la recepta del
Español que només tenim dues massatge que aplico actualment abans
pàgines. Per finalitzar, anem a de començar cada partit als jugadors.
descobrir el secret millor guardat El massatge està composat de timó,
d’un massatgista de futbol, en aquest romer, termosant, oli d’oliva, alcohol,
cas el de l’Español. Que hi posa dins alcofrad, vips vaporux; el deixem conel massatge, que després aplica a les sumir durant una setmana i després el
cames dels jugadors? (Per als no colem i ja tenim preparat el massatge.
David Galceran i Raïchs
iniciats és habitual que al
començament de
cada partit el
massatgista
apliqui un líquid a
les cames dels
jugadors i els faci
un massatge per
relaxar la musculatura. Amb el
nostre protagonis-
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LP: Vostè ha tingut també molts
entrenadors i presidents, anomenin
alguns? Ens podria explicar algunes
anècdotes peculiars d’ells, que li
hagin ocorregut o que hagi viscut en
un camp de futbol?
AE: Durant la meva estada al club han
passat molts i molts entrenadors pel
nostre club, podria anomenar-ne alguns
i segur que me’n deixaria molts. Per dir
alguns noms d’entrenadors, diria el
Josep Lluís Carrió, que va fer pujar
l’equip a Regional Preferent en dues
ocasions, el Ginés Parra, un home que
imposava molt de respecte i sacrifici als
jugadors al camp, el Jaume Caballer
“Brito”, que entrenant ell al juvenil va
fer-se càrrec del 1r equip en les parts
baixes de la classificació i va poder salvar la categoria, els sempre estimats
Aymerich i Gomà d´aquí d’Artesa, el
Jordi Urgell, actual entrenador de
l’equip, el Gascón, el Pantoja, el Curià,
el Crespo, etc.
Com a presidents, sortosament, no
n’hi ha hagut tants, que jo recordi han
estat al club el Francesc Vilalta, el
vicepresident Josep Fontanet, ell no
deia mai qui era el president però... , el
Jordi Benet i actualment i des de ja fa
quatre anys el Fernando Galceran.

Car tes a la R
edacció
Redacció

Ressò del Tema del Mes
l’apartat de Cartes a la Redacció d’aquest mes,
E npubliquem
una sèrie de fotografies que ens han fet
arribar alguns dels nostres lectors, fent-se ressò del Tema
del Mes de La Palanca del setembre passat.
Així tenim que en Joan Camats de Cal Rellotger, ens remet dues fotografies que ens aporten una nova perspectiva
(fins ara inèdita) de l’estat de deteriorament en què es troba
la Caserna de la Guàrdia Civil. Com podeu observar, reclama una actuació urgent, ja que el seu decrèpit estat amenaça
en esfondrar l’edifici en qualsevol moment. S’observa la deixadesa del pati, part de les teulades esfondrades, xemeneies
caigudes, façana deteriorada, portes i finestres obertes, i...
perquè no hem tingut accés a l’interior, que encara deu estar
pitjor donada la deixadesa i la despreocupació en el manteniment de les infraestructures estatals que el govern central
acostuma a fer paleses.
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Per altra banda, en Ramon Camats ens fa arribar una
fotografia de l’any 1955, on podem observar com era la
plaça del Progrés. Una plaça amb abundant vegetació
que creixia en els seus ben cuidats i frondosos jardins,
realçant aquest indret d’Artesa, complementat amb una
font i la Bàscula Municipal. En Ramon vol deixar constància que és el gendre d’en Baldomero Alcobé, “El
Pelayo”, el qual va fer el jardí que s’observa a la fotografia i el va cuidar durant molts anys. Tot remarcant la
bellesa de l’indret en temps passats i comparant-lo amb
la plaça que ha quedat a l’actualitat, es pregunta si “no
és millor la plaça de la foto que la merda de plaça que hi
ha ara?, la qual sembla un abeurador pels rucs i un lloc
de neteja pels gossos, havent-se de donar vergonya les
autoritats d’Artesa davant la deixadesa actual. Per a
què serveix fer la plaça més petita? Per a què puguin
aparcar tres o quatre cotxes?”

Fila 7

Guerrillers per la llibertat. Cinema i maquis (i cap. 5)
Miquel Mota

Cinema documental i maquis
Pocs són els documentals realitzats envers el fenomen dels maquis, i menys
encara els que han estat oferts per les
televisions ja siguin públiques, privades o digitals. I és que el tema sembla
ser un tant tabú i de fet se centren en
emitre treballs referents a l’exili, encara que TV3 sembla iniciar el rescat de
l’oblit del tema i aquest estiu ha emès
al Canal 33 una sèrie documental que
el tractava, anunciant-nos per al proper
hivern l’emissió de El maquis-La guerra silenciada, la sèrie documental en
la qual ha col·laborat com a primer guionista el nostre company Ferran
Sánchez Agustí.
Oferiré una llista amb les dades de
tots els documentals referents al tema
que he pogut examinar, davant les dificultats per aconseguir còpies que em
permetessin el seu visionat, per a procedir a comentar-los en el treball. Observareu que només ho puc fer en uns
quants, en definitiva, els que m’han fet
arribar els seus autors o historiadors del
maquis. Aquí els teniu.
“Quico Sabaté”. De Col.lectiu Penta. 1980.
Tres octubres. De José Luís Rodriguez
Puértolas. 1986.
La guerrilla. De José Luís Guarner. 1987.
Death in el Valle. De C. M. Hardt. 1996.
Valle de Arán 1944. De Jorge Amat.
1999. Apareixen testimonis envers
l’operació de Reconquesta d’Espanya,
i tracta d’analitzar el perquè de l’operació. Carrillo, López Tovar, Tostado i
altres analitzen els detalls del frustrat
intent de constituir un govern alternatiu a Viella, des d’on, amb l’ajut dels
aliats, s’havia d’haver iniciat la conquesta d’Espanya per a instaurar un
govern republicà.

espanyols per a la seva subsistència, i
com van anar organitzant-se per a crear la resistència contra els nazis i posteriorment la guerrilla antifranquista
que aniria donant cops endinsant-se
dins territori espanyol. Destaquen els
testimonis de Carrillo, Sixto Agudo,
Mariano Viñuales, Eduardo Pons,
Carmen Casas, Josefina Carrasco, etc.
remarcant alguns d’ells, l’important
paper que van jugar les dones a la resistència i a la guerrilla.
La segona part, titulada La invasión
del Valle de Arán (52m.), centra la seva
narració en l’operació Reconquesta
d’Espanya i el que va suposar en la lluita guerrillera. Testimonis de Vicente
López Tovar (cap de la 204 divisió i de
la invasió de la Vall d’Aran), John P.
Parry (qui afirma que els aliats tenien
preparada la invasió d’Espanya i es va
aturar per decisió de De Gaulle),
Mariano Viñuales, Ángel Álvarez,
Joaquín Arasanz “Villacampa”, Pedro
Galindo, Eduardo Pons, etc.
A Eugenio Monesma correspon també la realització d’un excel·lent documental titulat La Bolsa de Bielsa
(60m.), on ens narra els combats i la

història de la 43 divisió republicana sota
les ordres d’Antonio Bertran “El
Esquinazao”, d’aconsellable visió per
a neòfits en el tema de la Guerra Civil i
la guerrilla, i estudiosos en general.
Pregúntale al viento. De Alberto
Pardo. 2000. Curtmetratge en vídeo de
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Las ilusiones perdidas (Conegut també sota el títol de El maquis en el Alto
Aragón). De Eugenio Monesma. 1999.
Estructurat en dues parts, l’historiador
ens ofereix en la primera, Del Exilio a
la Resistencia (56m.), els avatars que
haurien de patir als camps de concentració francesos els exiliats republicans

20min. on uns nens evoquen la figura
del seu padrí, el qual havia format part
dels maquis.
La síndrome d’una guerra. De Felip
Solé. 2001. Estructurada en tres parts

de 55m. cadascuna, l’Exili, El maquis
i Les famílies i els sobrevivents dels
maquis, resulta interessant en la seva
primera part, i profundament decebedor i frustrant, en les dues posteriors,
ja que tracta temes importantíssims dins
l’acció guerrillera com són l’operació
Reconquesta d’Espanya, la seva forma-

ció a França, i les seves accions al país,
de forma superficial, supèrflua i poc
documentada. Resulta això sí, digna per
atrevir-se a trencar el foc i tractar el
tema amb més espai del que se li havia
donat fins aleshores.
El Maquis, la guerra silenciada.
D’Enric Calpena. 2001. Documental
amb una durada de 140min., basat en
els llibres de Ferran Sánchez Agustí,
Maquis a Catalunya-De la invasió de
la Vall d’Aran a la mort del
Caracremada, i Maquis y Pirineos.
Suposa el documental més complet i
ben estructurat sobre la temàtica dels
maquis dels realitzats fins ara, amb
aportacions testimonials de vora 50
persones i amb profusió d’imatges i
localitzacions. Destaquen intervencions
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Maquis, el exilio interior. De Javier
Corcuera. 2001. Amb guió de Fernando
León de Aranoa i producció de Montxo
Armendáriz, és el documental sorgit
arran de la tasca de documentació empresa per Montxo Armendáriz per a la
realització del film Silencio roto. A
hores d’ara es troba pendent de
finalització donades les dificultats per
assolir el pressupost.
N’hi ha altres, realitzats per diferents
col·lectius, encara que localitzar-los resulta gairebé impossible. Aquests són:
Maquis en la Guerra Civil. De AA Vídeo.
Maquis a Catalunya. De Chigra.
Rescatadas del olvido: Mujeres contra
el franquismo. De Fernanda Romeu.

Notes
(1) Aquests testimonis formen part d’un
treball que l’autor està realitzant respecte a la nissaga familiar, del qual ha
tractat brevíssims apartats per a confeccionar l’article. (Ref. Cap. 1)
(2) La dificultat de datar les morts que
patiren els maquis, així com els seus
col·laboradors, són manifestes, a l’actualitat encara és troben nombrosos pro-

blemes, a l’hora de revisar arxius i documents relatius a l’època. Aportació
interessant considero la que a continuació oferiré, realitzada per un artesenc
que ha sol.licitat romandre en l’anonimat: (Ref. Cap. 1)
J.F.P. va néixer al mes d’abril de 1920
a la veïna Osca, als tres anys es traslladaria a Lleida i als 18 formant part d’una de les lleves del biberó acudiria a
lluitar en el bàndol republicà.
Li tocaria lluitar per tota
la zona en què posteriorment desenvoluparia la
seva vida un cop contret
matrimoni amb la que actualment és la seva esposa.
Així, per avatars del destí,
va lluitar a la zona d’Artesa, Agramunt,
Ponts, Bon Repòs, etc., recordant
especialment diversos combats mantinguts a l’altura de la granja de cal Barrina, i la cruenta guerra de trinxeres que
duien a terme. Aquest fet, juntament
amb el replegament que les forces republicanes es veien obligades a realitzar, els portaven a lluitar en més d’una
ocasió en una fratricida lluita cos a cos
(estremeix escoltar-lo quan diu que encara recorda el soroll d’una baioneta en
clavar-se en l’enemic).
A mida que es replegaven les tropes
cap a França, trobava a faltar les notícies de la seva família, la qual s’havia
traslladat a Barcelona. Mal vestits, mal
menjats i amb combats constants, arribarien a Portbou, on l’aspecte que es
trobaren resultava dantesc. Passada la
frontera el van confinar al camp de Sant
Ciprianne on hi havia 80.000 republicans. Allí els dividien entre els que volien tornar a Espanya, sota el govern
franquista, i els republicans. Dormien
a terra, mal alimentats, bevien aigua del
mar, la subsistència era molt dura, i recorda amb ràbia, que el que els francesos van fer amb ells no té perdó de Déu.
Els traslladarien a Barcarès, on milloraria una mica la seva vida, encara que
la sarna i els polls eren a l’ordre del
dia. Fugiria del camp amb altres companys republicans però seria descobert
i portat de nou a lloc. Per tenir notícies
de la família passaria al camp dels naci17
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de Carrillo, Marcelino Camacho, López
Tovar, Marcel·lí Massana, Ángel
Álvarez, Maria Calvó, Sebastià Piera,
etc. S’han fet aproximacions a 15 fonts
arxivístiques, més de 60 entrevistes i
s’han rodat exteriors a 20 llocs diferents
de la geografia catalana i francesa. El
documental parteix de la diàspora republicana, segueix amb la participació
espanyola a la Résistance,
la invasió de 1944 amb un
extens relat de l’episodi de
la Vall d’Aran, la intenció
d’UNE per restaurar la República, la continuació de
les infiltracions guerrilleres, la lluita armada anarquista, centrada en els quatre protagonistes mítics:
Faceries, Sabaté, Massana
i Capdevila. S’expliquen
les raons de l’abandonament de la lluita armada, l’acció de les contrapartides,
i en definitiva un veritable treball extremadament rigorós que com s’ha comentat anteriorment, s’erigeix en el més
complet envers el tema.

onals (els que volien tornar a Espanya), i
un cop allà, en no poder tornar al camp
republicà, seria enviat a Espanya.
Passant per dures vicissituds aconseguiria retrobar-se amb la família, essent especialment emotiu el retrobament amb la seva mare, ja que els tres
germans havien anat a la guerra i per
sort tots havien tornat. En trobar-se en
edat militar, el reclutarien per a fer el
servei militar a la caserna d’Osca, al regiment Valladolid núm. 20. Acabaria
destinat com ajudant del tinent coronel
a plana major. Diu que la vida a la caserna resultava monòtona fins el moment dels maquis, i considera que
aquests van ser objecte d’una enganyifa per part del govern francès, el qual
tenia al sud del país un nodrit grup de
guerrillers armats i els enviava a l’escorxador per a desarmar-los i treurese’ls de sobre. L’enviarien a lluitar contra els maquis, i recorda que van arribar a trobar-se cara a cara, disparant a
l’aire (recorda que ell defensava les
mateixes idees), retirant-se els maquis
i no entrant aquests en combat -ja que
eren soldats de lleva i els maquis no
disparaven contra aquests-, tan sols
deixaren propaganda i informació relativa als maquis i a la seva activitat
guerrillera. Guàrdies civils i falangistes sortirien a atacar-los i tan sols un
retornaria.
A la caserna va assistir a un interrogatori amb un maqui i li va quedar gravada la forma altiva i orgullosa en què
el maqui va respondre al militar, defensant la seva lluita i proclamant el seu
servei a la República, retraient al militar nacional el fet que ells eren els traïdors a la pàtria, ja que s’havien aixecat
en armes contra el poder legítimament
establert. Aquest maqui acabaria afusellat a l’igual que els nombrosos guerrillers i col·laboradors d’aquests que
veuria passar per la caserna.
J.F.P es pregunta encara avui el perquè de tan fratricida guerra, i no s’explica com es va veure lluitant a la mateixa com tants i tants dels seus companys, desitjant tant sols que serveixi
com aprenentatge dels errors comesos
per a les noves generacions, i esperant no torni a succeir mai més
espera acabar tranquil·lament la
seua vida en companyia de la fa-
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Epíleg
Aquest modest treball, lluny de ser un
obra definitiva envers la temàtica del
maquis i la seva obra fílmica, pretén ser
una font d’informació que permeti a la
gent que fins aleshores desconeixia
l’abastament del tema dins el cinema,
endinsar-se en aquest i en totes les aportacions filmades que l’han abastat des
d’un punt de vista o un altre. Es podrà
considerar pels oportuns erudits en la
matèria i els neòfits in-tel·lectuals de
la temàtica, més o menys complet, però
el que em satisfà és el fet
d’haver-me trobat amb un
munt de coneixements,
fets i vides, que fins aleshores molts havien pretès
silenciar i ocultar. I és que
endinsar-se en les vides
dels maquis, els seus motius de lluita, les seves accions, les seves frustracions, etc., crec que no po-

den deixar indiferent a ningú, i que amb
el present treball hagi pogut aportar el
meu granet de sorra a la recuperació històrica de la memòria dels maquis i de
la seva lluita com a guerrillers de la llibertat, en favor de la democràcia que
molts d’ells (i d’elles) no aconseguiren
mai gaudir, em satisfà plenament. Fins
aquí el meu petit homenatge als maquis.

Per a saber més
Luna de lobos. De Julio Llamazares.
Ed. Seix Barral. 1985
Ficció criminal a Barcelona. De
Ramón Espelt. Ed. Laertes. 1998
El soldat de Pandora. De
Ricard Vinyes. Ed. Proa. 1998
Historias de maquis en el
pirineo aragonés. Varis. Ed.
Pirineum. 1999
Maquis a Catalunya-De la
invasió de la Vall d’Aran a
la mort del Caracremada.
De Ferran Sánchez Agustí.
Pagès Editors. 1999
Historias de maquis en el
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mília i de tots els seus records.

cine español. Entre el arrepentimiento
y la reinvindicación. De Carlos F.
Heredero. Diciembre 1999.
El maquis en el cine español. Una
asignatura pendiente. De Dolores
Conquero (Nickelodeon-Verano 2000)
Maquis y Pirineos. De Ferran Sánchez
Agustí. Ed Milenium. 2001
La resistencia armada contra Franco.
De Francisco Moreno. Ed. Crítica. 2001
Maquis. De Secundino Serrano. Ed.
Temas de Hoy. 2001
La noche de los cuatro
caminos. De Andrés
Trapiello. Ed. Aguilar.
2001

Agraïments
Ferran Sánchez Agustí,
VIDEOCLUB FUTURE,
Lluís Agramunt Oliva,
JFP i a tots aquells que
han recolzat la publicació de tan extens treball
periodístic a les pàgines de la revista
La Palanca.

Tema del Mes

Neix l’Escola de Futbol Artesa-Ponts
a temporada esportiva 2001-2002 ha començat a casa nostra amb una important novetat. Es tracta de la creació

L de l’Escola de Futbol Artesa-Ponts (EFAP), de la qual ja vam informar en la secció d’Esports de La Palanca del

passat mes d’agost. En aquest número, però, li hem volgut dedicar més espai.
La idea d’unir esforços entre Artesa i Ponts ja feia temps que s’havia posat de manifest, ja que els equips de les dues
poblacions patien la manca de jugadors al futbol base; però va ser a finals de la temporada passada quan va començar a
plantejar-se de forma definitiva. Així doncs, durant el mes d’agost es constituïa l’EFAP, que aglutina els joves futbolistes
d’Artesa, de Ponts i de les seues rodalies.
La Junta està formada per 12 pares. El seu president és Jordi Bernaus (Ponts) i el vicepresident, Joan Macià (Artesa). Per
altra banda, el coordinador és Jaume Caballer (Artesa). L’escola compta amb un pressupost aproximat de 3 milions de ptes.
Els socis de Ponts paguen 20.000 ptes. anuals i els d’Artesa, 25.000. D’aquesta diferència se’n beneficia el CE Artesa, del
qual els pares passen a ser-ne socis. Així, també es manté la vinculació amb el club.
En total s’han constituït 9 equips i es compta amb un potencial d’unes 150 persones, entre tècnics, jugadors i jugadores.
El coordinador ens va manifestar que considera aquesta temporada de transició i que espera la consolidació de l’escola per
plantejar-se nous objectius de cara al futur. A tots els jugadors se’ls inculca la idea de formar part de l’EFAP, independentment de la seva població de procedència. Els equips utilitzen la samarreta de l’Artesa o del Ponts segons el camp on
entrenen i juguen habitualment. Aquest any, la presentació oficial dels equips va tenir lloc a Artesa el divendres 21 de
setembre. A continuació us els presentem un a un.

Equip femení
Fa poques setmanes, l’EFAP ha aconseguit posar també en
marxa un equip femení, integrat per 19 noies d’entre 13 i 20
anys (se’n pot formar part a partir dels 12), majoritàriament
d’Artesa. Els responsables de l’escola de futbol, però, confien que se n’hi vagin afegint més.
En aquesta curta i precipitada pretemporada, han disputat
dos amistosos contra el Tàrrega, amb el saldo d’una victòria
i una derrota. L’equip està mostrant bones maneres i sembla
que pot donar molt de sí. A partir de l’11 de novembre començaran a jugar, amb altres 8 equips, el campionat territorial de
Lleida.
- Temps de joc: 2 parts de 40 minuts.
- Categoria: 2a divisió.
- Entrenament: A Artesa, dimecres i divendres de 19:30 a
21h
- Partits: A Artesa, diumenges al matí o a la tarda.
A la foto, fila superior i d’esquerra a dreta: N. Amaro, G.
Cayetano, N. Gabaldon, I. Cercós i E. Morros. Al mig: R. Morell, D. Galceran (entrenador), J. Caballer (coordinador
EFAP), C. Galceran (entrenador) i H. Moran. A baix: M. Muñoz, A. Rodríguez, V. Cayetano, N. Bernaus, C. Soldevila i A.
Trepat. No surten a la foto: S. Carabassa, A. Cisquella, S. Garcés, M. Gómez, M. Riart i L. Torrent.

Juvenil
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En els primers partits, s’ha mostrat com un dels millors conjunts. És l’únic equip de l’EFAP que juga amb el nom de CE
Artesa, el qual milita a 1a regional i podrà nodrir-se d’aquests
juvenils. Els seus 17 jugadors són d’Artesa i rodalies.
- Temps de joc: 2 parts de 45 minuts.
- Categoria: 1a divisió (recent ascendits).
- Entrenament: A Artesa, dimarts i dijous de 19:30 a 21h.
- Partits: A Artesa, dissabtes a la tarda (horari federació).
A la foto, a dalt i d’esquerra a dreta: O. Cusola, R. Cusola
(entrenador), A. Santacreu, A. Cusola (entrenador), F. Marín,
V. Samarra, E. Miranda i I. Porta. A baix: R. Solé, X. Ribera,
A. Trepat, S. Aldavó, E. Sabanés i J. Marcó. No surten a la
foto: J. Aubets, J. Cases, E. Cortada, R. Martínez i C. Sepúlveda.

Tema del Mes
Cadet
De moment, ocupen els darrers llocs de la classificació. La
major part dels seus 14 jugadors són d’Artesa.
- Temps de joc: 2 parts de 40 minuts.
- Categoria: 1a divisió (recent ascendits).
- Entrenament: A Artesa, dimarts i dijous de 19 a 20:30h.
- Partits: A Artesa, dissabtes a la tarda (horari federació).
A la foto, a dalt i d’esquerra a dreta: D. Farré, V. Segú, A.
Caballer, M. Cotonat, D. Mas, S. Camats, D. Adan i O. Bahia.
A baix: M. Sala, X. Serra, F. Malé, F. Gutiérrez i A. Gasia.
No surten a la foto: C. Masa, J. Brescó (entrenador) i Ricard
(entrenador).

Infantil
Fins ara, estan fent un paper discret a la lliga. La major part
dels seus 19 jugadors són de Ponts.
- Temps de joc: 2 parts de 35 minuts.
- Categoria: 1a divisió (recent ascendits).
- Entrenament: A Ponts, dimarts i dijous de 19 a 20:30h.
- Partits: A Ponts, dissabtes a la tarda (horari federació).
A la foto, a dalt i d’esquerra a dreta: S. Beltran (entrenador),
G. Villarte, M. Bravo, X. Llorens, X. Estany, R. Esteve, R.
Sisquella, C. Ariño, J. Pera, M. Massana, M. París i D. Leal
(entrenador). A baix: J. Coscollola, J. Bernaus, M. Albets, I.
Gil, I. Mases, J.J. Amaro, I. Jou, F. Codina i R. Cotonat.

Aleví A
Els seus 11 jugadors són d’Artesa i rodalies. De moment,
ocupen els darrers llocs de la taula; però la majoria són de
primer any i juguen per primera vegada en camp gran. A
més, s’han de reforçar amb jugadors benjamins.
- Temps de joc: 2 parts de 30 minuts.
- Categoria: Preferent.
- Entrenament: A Artesa, dilluns i dimecres de 19 a 20:30h.
- Partits: A Artesa, diumenges a les 11:45h.
A la foto, a dalt i d’esquerra a dreta: S. Mirasó, F. Estrada,
C. Corts, J. Macià, X. Durany, D. Galceran (benjamí), L.
Camats i F. Bessone (entrenador, al darrere). A baix: S.
Galceran, D. Torredeflot, G. Camats (benjamí), J. Bertran, i
P. Mora. No surt a la foto: R. Cluet.

Aleví B
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En aquest inicis de lliga, es troben lluitant pels primers llocs
del seu grup. Els seus 16 jugadors són de Ponts i rodalies.
- Temps de joc: 2 parts de 30 minuts.
- Categoria: 1a divisió.
- Entrenament: A Ponts, dilluns i dimecres de 19 a 20:30h.
- Partits: A Ponts, dissabtes a la tarda (horari federació).
A la foto, al darrere, l’entrenador R. Torrent. A dalt i d’esquerra a dreta: M. Bravo, F. Bravo, J. Vilaró, M. Huguet, S.
Sala, D. Adan i O. Artigues. A baix: X. Casals (benjamí), J.
Cinca, O. Parra, A. Riudeubàs, J. Gené, A. Jovell i J. García.
No surten a la foto: M. Ortuño, G. Palà i J. Pérez

Tema del Mes
Benjamins
Juguen a futbol 7, amb porteries més petites i només
mig camp. El fora de joc sols existeix als darrers
metres. Tot i que la competició és oficial, no hi ha
classificació.
A la foto podem veure junts el benjamí A (11 jugadors d’Artesa) i el benjamí B (10 jugadors de
Ponts), el passat 20 d’octubre que es van enfrontar
entre ells al Camp Municipal d’Esports d’Artesa.
- Temps de joc: 3 parts de 15 minuts.
- Entrenament: A Artesa i Ponts respectivament, dimarts i dijous de 18:30 a 19:30h.
- Partits: A Artesa i Ponts respectivament, dissabtes
a les 12h.
A l’esquerra i a baix, el benjamí B, format per (els noms no estan ordenats segons la foto): T. Parra (entrenador), M.
Alsedà, M. Balagué, X. Casals, A. Clavé, G. Gregori, V. Junyent, J. Parra, P. Pinós, J. Sucarrats i Albert Vilà.
A la resta de la foto, el benjamí A. A la fila superior, d’esquerra a dreta: E. Valls (delegat), A. Cluet, J.C. Pérez (entrenador) i I. Pérez (prebenjamí). Fila del mig: M. Rovira, R. Martínez, X. Mora, D. Galceran, G. Camats i G. Cluet. Fila inferior,
els dos darrers de la dreta: M. Valls i J. Martí. No surt a la foto: P. Rodríguez.

Prebenjamí
També juguen a futbol 7. Amb només 6 o 7 anys, són els més menuts de
l’EFAP. Els seus 12 jugadors són d’Artesa i rodalies. Tampoc hi ha classificació.
- Temps de joc: 3 parts de 15 minuts.
- Entrenament: A Artesa, dilluns i dimecres de 18:30 a 19:30h.
- Partits: A Artesa, dissabtes a les 11h.
A la foto, darrere els jugadors, un dels entrenadors: J. Solanes. A la fila
superior, d’esquerra a dreta: D. Santacreu, A. Cluet, G. Fons, P. Martí i I.
Priego. Fila inferior: M. Estany, D. Marbà, A. Farré i A. Farràs. No surten a
la foto: J. Badia, C. Cirera i X. Solsona (entrenador).
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Text: Ramon Giribet i Boneta
Fotos: Donís Mas, Amat Mora i Miquel Regué

La No
guer
a
Noguer
guera
Sis alcaldes descontents amb el Consell
Els alcaldes Martí Galceran (Alòs), Joan Serra (Vilanova),
Pere Prat (la Baronia), Martí Sentenach (Àger), Jaume
Viladrich (Avellanes) i Ignasi Cortés (Os), van fer pública
el 26 de setembre la seva queixa pel que consideren una
mena de discriminació a l’hora de quedar fora de la concessió
de la subvenció de la Generalitat (Departament d’Obres
Públiques, subvencions a la xarxa de camins de muntanya)
gestionada pel Consell Comarcal de la Noguera (un total de
26 milions de ptes.), la qual ha anat destinada a finançar el
cost de la via de Camarasa a la Sentiu, que va des del terme
municipal de Camarasa fins a la C-26.

Premi als joves emprenedors
El Consell Comarcal, conjuntament amb la Secretaria General de Joventut, ha convocat per primera vegada el Premi
Jove Emprenedor. El premi, destinat a menors de 35 anys,
pretén incentivar els projectes d’autoocupació que sorgeixin
dels joves, valorant la innovació d’aquests, les possibilitats
de creixement del negoci, la creació de llocs de treball i de
riquesa. Els resultats apareixeran als mitjans de comunicació
i s’atorgaran els premis en un acte públic.

50è aniversari del tren Lleida-La Pobla
Per iniciativa de Joan Solé, aficionat a la fotografia, va tenir
lloc a la sala d’exposicions de l’Ajuntament de Balaguer del
4 al 14 del mes d’octubre una exposició temàtica envers el
50è aniversari del tram ferroviari del tren de Lleida a la Pobla
de Segur. Per commemorar tal efemèride, es va procedir a
fer un mata-segells especial autoritzat per la Direcció General de Correus i Telecomunicacions.

Donació bibliogràfica a Cal Gramunt

territorial, i que actuarà en aquesta zona d’acció.
S’encarregaran de gestionar els recursos econòmics que els
siguin destinats des de la UE i les diferents inversions que
s’hagin de realitzar dins el projecte Montsec Sostenible.

Aplec del Puig a la Baronia de Rialb
El 7 d’octubre més de 300 persones acudiren a l’Aplec del
Puig a la Baronia de Rialb, celebració recuperada ara fa vuit
anys i promoguda per la pràctica totalitat d’habitants de la
Baronia. S’aprofità també els actes de celebració per inaugurar la restaurada escola del Puig, habilitada en l’actualitat
per al turisme rural, dins un projecte que preveu potenciar la
Baronia i convertir-la en capdavantera de l’anomenat neoruralisme, ja que s’estan restauran altres cinc velles escoles
ubicades al municipi per a tal fi. A més, al municipi hi consten un total de 110 masies disseminades pel terme i que estan
sent rehabilitades pels seus propietaris, fet que ajudarà a consolidar la Baronia com a punta de llança del turisme rural.
Museu de l’Or a Balaguer
Balaguer disposarà a partir de l’any 2003 del Museu de l’Or,
que s’ubicarà al Molí de l’Esquerrà. Aquest donarà a conèixer
la història de l’extracció d’aquest metall al riu Segre al seu
pas per Balaguer, així com les diferents tècniques utilitzades
en el decurs de la història. Les obres començaran en breu temps
i en la seva primera fase tenen un pressupost de 60 milions.

Firauto Balaguer
Els dies 20 i 21 d’octubre, Balaguer va acollir la X edició
de Firauto, fira especialitzada en vehicles d’ocasió, que pretén
erigir-se en capdavantera a les comarques lleidatanes i que
any rera any compta amb un major nombre de visitants i
metres quadrats d’exposició.

Les comunitats franciscanes de Balaguer i Berga han efectuat
una donació bibliogràfica d’aproximadament 19.000 llibres
a la Fundació Margarida de Montferrat de la casa Gramunt
de la capital de la Noguera. De Balaguer procedeixen uns
5.000 llibres i de Berga la resta, erigint-se així aquesta biblioteca en una de les més importants de Catalunya quant a
espiritualitat es refereix. A aquestes dues donacions cal
afegir-hi també l’aportació realitzada pel veí de Balaguer
Antoni Bureu, que és una part del seu fons bibliogràfic.

Miquel Mota i Pérez
ITINERARI
23:00 h Sortida de Ponts
23:10 h Artesa de Segre
23:15 h Foradada
23:20 h Cubells
23:30 h Montgai
23:35 h La Sentiu de Sió
23:45 h Arribada a Balaguer

Grup d’Acció Local Montsec Sostenible

TORNADA
04:00 h Sortida de Balaguer

L’11 d’octubre va tenir lloc a l’Ajuntament d’Àger la
constitució del Grup d’Acció Local Montsec Sostenible,
integrat per representants de 16 municipis d’aquesta àrea
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Des del P
aís dels Pirineus
País

Tots Sants
novembre esgarrapa
E lfortmesa ladeporta
del temps i de la
vida, disposat, com sempre, a fer la
seva entrada triomfal amb una diada senyera significada per la festa de
Tots Sants, en quina jornada els homes, des de temps immemorials, reten un pietós record als familiars i
als amics que un dia passaren per
l’escena del Gran Teatre del Món, i
que avui dormen el seu somni etern.
Aquesta efemèride pietosa que dignifica als humans, és tan vella com la
mateixa pols dels camins, perduda enmig la negror dels temps, i tant és així
que en èpoques molt reculades, quan
la mateixa s’esquia en temps de guerra, el dia de Tots sants era considerat
com jorn de treva, es deturava la brega, els combatents deposaven les armes
per tal de celebrar la festa del dia... i a
l’endemà, tornem-hi uq no ha estat res!
En el decurs de tal jornada, els cementiris veuen trencat el seu espès silenci i la seva solitud, per la presència
de tota una munió de visitants rememorant els difunts que viuen en el record, mentre el murmuri de les oracions omple els àmbits, i els ramells de
flors transformen aquella terra d’eternal repòs en una catifa fragant i acolorida. I això es repeteix un any sí l’altre
també, mentre el món segueix la seva

impertorbable caminada, enmig
de la nostra petitesa, invitant-nos
a meditar sobre els afalacs
d’aquesta vida, curulla de pompes i vanitats consubstancials amb
la nostra existència i deuria, a
l’ensems, de servir-nos d’antídot
contra l’orgull, l’arrogància i l’altivesa, que en massa ocasions entenebreixen les nostres ments, tot
fent-nos oblidar que som finits i
limitats i, que com diu aquella
vella dita del poble planer: “Es
mor el Rei, es mor el Papa i de
morir ningú se n’escapa”.
L’emblemàtica Diada de Tots
Sants, amb tota la seva secular
càrrega anímica i espiritual, ja ens
arriba altra volta i cal recordar
que, de bracet amb aquesta, retornar aquella immemorial consuetud gastronòmica, tan peculiar al
nostre Principat i a les veïnes terres de la nació catalana, i coneguda amb el nom de la Castanyada,
al redós de la qual la nostra gent, llaminera per excel·lència, consumirà una important quantitat dels saborosos panellets,
ben regats amb els vins més generosos.
Tanmeteix volem aprofitar l’avinentesa per remarcar una tercera dimensió
de la diada comentada, consistent
aquesta en el fet d’albirar-se un altre

potencial pont, amb assonàncies de viaducte, doncs al recer de caure la festa
adduïda en dijous, cal esperar una nova
i beneïda invasió turística de les nostres terres, per complaença del ram de
l’hosteleria i el comerç.
Mentrestant, la gent d’Andorra -campiona del pacifisme mundial- segueix
fil per randa, a escala internacional, les fluctuacions dels bèl·lics esdeveniments encaminats a
Una persona subscriptora de La Palanca ens ha demanat la publicació d’aquest poema del
finalitzar, d’una vegada
poeta sabadellenc Feliu Formosa, extret del seu llibre Semblança. Els versos li han semi per sempre, amb el desblat suggerents amb motiu de la festivitat de Tots Sants perquè, com diu Pedro Salinas, “el
pòtic oprobi del règim
recuerdo es la pena de sí mismo”.
talibanesc i els seus fanàtics acòlits, i cal dir
Si em busco en el record és per la pena
¿Se’m perden energies amagades
que la pràctica totalitat
d’un oblit que em fa por quan alço els ulls en aquest recordar que vol incloure
de la nostra població recom aquell que es desperta a punta d’alba
l’imaginar? ¿Hi ha pena en el futur,
colza moralment –recor(entre l’angoixa i les expectatives)
o bé en el goig més sublim, el de l’ignot?
darem que no tenim
després de dormir poc i sent les hores
La música que torna a acompanyar-nos
exèrcit ni arsenals
properes de la nit que queda enrere
és el marc de la variació,
armamentístics- l’actuacom un temps que costés de situar,
com altres cops, que em vénen al record
ció nord-americana i
com un vers que busqués el món extern,
i que eren diferents, com ho és la música.
dels seus aliats, en
i busco altra vegada l’esguard ple
Això em permet brindar-te un altre jo
aquesta atípica guerra....
de tot allò que pot fer-me divers
sense pena de mi. Em reconcilio
Per la resta, tranquilpels records sense pena. I aquest gest
amb la música, amb tu, amb el vers, amb mi.
litat al País dels Pirineus.
és allò que la vida té de fàcil.
Sícoris
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Records en aquest 1 de novembre

Des del Sena
Senatt

La llei d’universitats
d’Educació, Cultura i Esports a la
Comissió General de Comunitats
Autònomes del Senat, per tal d’explicar la Llei Orgànica d’Universitats. Em sembla molt positiva aquesta informació i debat de caire territorial i autonòmic previ al tràmit
parlamentari, en projectes que tenen
una clara incidència en les competències pròpies de les autonomies. Només que a vegades, com ha estat en
aquest cas, coincideix amb el tràmit
del Congrés que ja havia fet el debat
a la totalitat la setmana anterior i
s’esgotava el termini de presentació
d’esmenes el mateix dia de la compareixença, quan realment hauria
d’ésser abans d’iniciar-se tota la tramitació parlamentària, per tal de resultar més útil.
Quin dubte hi ha que és una llei molt
important, per les seves connotacions
socials, ja que l’educació i formació de
la persona són fonamentals per tal de reforçar el sistema democràtic, per afavorir el creixement econòmic i preservar la
convivència en un nivell de qualitat de
vida satisfactori. A més que ha de configurar la Universitat del segle XXI.
Gairebé tothom esta d’acord en la
necessitat d’una actualització de la vigent Llei de Reforma Universitària de
l’any 1983. Però no hi ha acord en els
termes en què s’ha de modificar, perquè hi ha diverses posicions i diferents
models, per la qual cosa, i tal com
vàrem tenir l’oportunitat de manifestar,
cal un veritable procés de diàleg parlamentari amb actituds positives per part
de tots els grups i una actitud receptiva
per part del Govern i del grup majoritari del PP. Malgrat algunes manifestacions inicials de prepotència i desconsideració, del mateix President del Govern fa uns dies, el cert és que la Ministra es va comprometre a tenir “flexibilitat”. Veurem fins a quin punt.
Hem de reconèixer que millora la llei
vigent, però no lo suficient. No és la
que ens agradaria a nosaltres. És francament millorable. Però, hi ha alguns
elements positius. Un és l’establiment

d’un marge ampli, per a la contractació
laboral i indefinida, regulat per les universitats i les Comunitats Autònomes.
L’eliminació del contracte administratiu, limitat en el temps, era una reivindicació, com també ho era l’opció a una
carrera contractual laboral i digna per
al professorat. Un altre element positiu
és que els òrgans unipersonals guanyen
força respecte als òrgans col·legiats.
L’estructuració prevista dels òrgans de
Govern, si es fa algun ajustament, restaria reforçada l’articulació entre Universitat i Consell Social. Ens sembla
també encertada la supressió anunciada de la dimissió obligada dels rectors
quan entri en vigor la llei, ja que és mes
prudent que el procés de configuració
dels nous estatuts els dirigeixin persones amb una certa experiència.
Per altra part, hi ha alguns punts que
ens preocupen i als quals ens oposem,
tal com va dir el propi Conseller d’Universitats. Així, ens sembla excessiu i
incompatible amb el marc autonòmic
el paper de la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación, que cal rebaixar i reconèixer l’existència i competència de l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari a Catalunya.
La preocupació per la qualitat ha de ser
ben vista, vingui d’on vingui. Però la
idea que l’avaluació de la qualitat és
competència i deure del Govern Central i una mena d’afecció o privilegi per
part de les universitats i les CCAA és
absurda, i no es correspon al repartiment competencial. Perquè la promoció de la qualitat a Catalunya és una
responsabilitat bàsica i fonamental de
les universitats catalanes i de la Generalitat. L’Agència Catalana per a la
Qualitat ha d’ésser una peça clau per al
futur del sistema universitari.
Entenem que hi ha aspectes que poden generar inseguretat jurídica, com
l’homologació en dues etapes. Per
exemple, què passa amb els titulats
d’una titulació que no rep l’homologació definitiva? No estem en absolut
d’acord en què les competències de les
beques tinguin una gestió tant centralitzada. No es té en compte la jurisprudència del Tribunal Constitucional, com
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d’aquest mes d’octubre
A primers
va comparèixer la Ministra

la darrera resolució de la setmana passada, ni els pronunciaments unànims
del Parlament. Entenem només acceptable tancar el tema d’una forma compatible amb l’acord de transferències
del setembre de 1998. Tampoc ens agrada el sistema d’habilitació com restauració de les oposicions tradicionals, que
ja veurem com evolucionarà. Però hi ha
un aspecte important que creiem necessari assegurar des d’ara i és que ha d’estar garantit que les proves se celebrin per
tot el territori i la manera més simple
d’obtenir aquest resultat és exigir en la

El projecte millora la llei vigent,
però no lo suficient. Tampoc és la
que ens agradaria a nosaltres.
pròpia llei que les proves se celebrin a la
universitat d’afiliació del president de la
Comissió avaluadora.
Tampoc sembla que tingui massa
sentit que un cop conclosa ja la transferència de la universitats a les autonomies, l’Estat retingui la capacitat de
fundar i gestionar noves universitats. Hi
ha també altres instàncies on es plantegen canvis potser més tècnics, però
importants. Així mateix ens preocupen
les conseqüències del Projecte de Llei
per a les universitats privades catalanes. També pretenem que la possibilitat de desenvolupament legislatiu per
part de les Comunitats Autònomes quedi recollida més explícitament del que
no està en el text inicial.
És per tot això que entenem que no
arriba al nivell suficient per a què la
recolzem amb el nostre vot a favor.
Aquest és el sentit de l’abstenció del
nostre vot al Congrés. Si en el tràmit
parlamentari hi ha diàleg i actituds
constructives i receptives per arribar a
acords pot tenir l’alçada necessària per
a què hi donem el nostre vot favorable.
Cal fer tot l’esforç que calgui per tal que
les nostres universitats siguin centres de
formació d’una qualitat que pugui competir amb les del nostre entorn europeu.
Jaume Cardona i Vila
Senador per Unió
Secretari Quart de la Mesa-Grup CiU

In Memoriam

Al meu germà Joan
Una de les poques coses que se’m
donen una mica bé és escriure. Per això
m’hauria agradat dedicar uns versos a
la memòria del meu germà Joan,
recentment traspassat. Els sentiments,
però, són encara a flor de pell i no m’hi
veig amb cor. Potser més endavant.
Malgrat tot, en un fragment d’una de
les últimes cançons del meu cantant
preferit, que al Joan també li agradava,
he descobert unes paraules que
coincideixen en bona part amb allò que la
nostra família sent en aquests moments.

I tanmateix la gent se’n va per sempre més,
deixant un regust amarg pels espais de l’ànima.
Així aprenem que en viure anem morint
i ens corprèn que aquesta llei sigui tan certa.

(I tanmateix, Lluís Llach)

Ramon Giribet i Boneta

Al meu pare
Una foto sense vida, sense esperit, trenca el silenci. Una llàgrima fent un llarg
recorregut per la cara per arribar a una
fi, a una fi com la de la vida i la de la
mort. Una vida sense esperança, una
vida amarga de la que finalment se
n’apodera la mort.
I què es pot dir de la vida?
Què és l’infern, que només tenen cel
les persones amb sort.

Les il·lusions es van desfent i a poc a
poc vas morint per l’estaca que fa molts
anys que tens clavada al cos, que has
anat intentant curar.
Però que per molt que s’intenti oblidar,
la foto amb els anys s’ha anat fent borrosa, dura dins la teva ment, dins del
teu cor.
I què podem dir de la mort?
Què es pot dir? Què és el cel, que només

tenen infern les persones que han estat
rancoroses i orgulloses.
Les persones que han patit, que estan
apoderades per la mort, seguiran i
perdudaran en les ments de les persones que se’ls estimen.
PD: Està dedicada a les persones que
més estimo, per al meu pare al que no
podré abraçar mai més.
Cristina Dil Valls

A una dona de cabells platejats i ulls
vius, plena d’innocència com si encara
fos un infant.
Mai oblidarem les seves rialles que
s’escoltaven a la llar de foc on jugàvem
com vailets entramaliats.
A l’hort, on ens va ensenyar a estimar la natura; i fins i tot al cementiri,
on anàvem a lloar les nostres arrels.
Al bosc, on plegàvem bolets i on tots
recordem la seva història de que hi ha
un porc senglar amb ulleres.
Al toll, on ens banyàvem i on el
xapotejar constant dels nostres braços
esvaïa la seva veu que ens cridava.
A la tieta.

A qui la vida la fer ésser, més que
una tieta, una padrina. Més que una
germana gran, una mare.
Quedarà el ressò de la seva veu en
aquelles roques.
La tendresa de les seves mans en els
fruits. Orfes de qui els feia créixer.
Les espurnes de foc s’enlairen a la
llar amb ella.
Aquell cementiri serà, ara, el seu aixopluc.
El bosc remudeixarà el seu nom.
I l’eixida, ai! L’eixida guardarà la
seva imatge per sempre.
Que tinguis sort i que les teves rialles
perdurin per sempre en els nostres cors.
Eva Ramos Casals

A la tieta

Nota d’agraïment
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La família FARRÚS-CASALS vol mostrar el seu agraïment donant les gràcies a totes aquelles persones que van
assistir a l’enterrament i funeral de ROSA CASALS CASALS i que els han acompanyat en uns moments tan
dolorosos, fent-los costat en el seu pesar.

La Pàgina de l’IES Els Planells

Inici de curs
nent, inesperat… Enguany, al nostre
centre, a banda de les típiques anades i vingudes de professorat, cosa a
la qual ja hi estem avesats tots plegats, -tant professors com alumnes, dels canvis de llibres, d’algunes cares noves d’alumnes, en fi, de tot el
reguitzell de tòpics i no tan tòpics que
us pugueu imaginar, el nostre centre
ha presentat quelcom més de diferent: Tenim una nova entrada, més
gran, més espaiosa, amb un reixat
que tanca tal i com déu mana, i amb
un acabat que ens feia prou falta. I
no és tan sols, això. També s’han acabat les obres que ens han dut més d’un
maldecap al llarg del curs anterior.
Ara tenim una entrada l’accés a la
qual és força més ampli, més còmode i
més escaient per a un centre que, entre
grans i petits, agombola diàriament gairebé cinc-centes persones. Pensem que
a Artesa probablement no hi ha cap lloc
que sigui transitat per tal nombre de
gent amb unes hores tan concretes i
durant bona part de l’any.

Aquest accés permet
que, els més petits puguin entrar de manera
molt més fàcil i menys
perillosa; permet que el
flux de gent no es converteixi en un embús
continuat; permet que
els alumnes transportats, o sigui, aquells
que provenen dels pobles de la comarca –i
que són, sortosament,
una bona colla- puguin
baixar de l’autocar i
adreçar-se al centre sense cap mena de
problema. En fi, ja ho veieu, aquesta
entrada és quelcom que feia molta falta, no sols des del punt de vista estètic,
el qual ha quedat també notòriament
millorat, sinó des del punt de vista de
seguretat viària dels nostres alumnes.
Òbviament, encara queden petites coses a arranjar: les vores dels patis, els
vestidors de la pista que hi ha al darrere del centre, alguna repintada a les
aules, etc., però creiem que, amb el
temps, de la mateixa manera que s’ha
pogut engrandir i maximitzar el rendiment
de les instal.lacions
que fins ara teníem,
també es podrà acabar
d’adobar-ho tot.
D’altra banda, també s’ha començat a fer
les ampliacions dels
patis per la banda que
s’encara cap a
Montsonís i els petits
de la casa, o sigui, els
del parvulari, han pogut començar a gaudir
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els inicis de curs porten quelT ots
com nou, quelcom de sorpre-

d’un espai més seu, tot i que encara no
està del tot acabat. Per aquest costat encara resta molta feina a fer, encara s’han
d’engrandir més els patis i hem d’aconseguir més espai, tan de lleure, com per a
la realització de les diverses activitats dels
alumnes en horari escolar.
De moment, ja s’ha fet una primera
fase i, n’estem segurs, es faran, esperem ben aviat, les que manquen.
L’Ajuntament haurà de posar-hi el màxim d’esforç perquè és un tema del tot
prioritari. Recordem-ho, com ja hem dit
més amunt, que durant un bon grapat
d’hores al dia, és el lloc, probablement
de tota la comarca, on hi ha més gent
concentrada en un espai tan reduït.
Així doncs, acabem-hi de posar tots
el coll, tant personal docent, com Ajuntament, com pares per tal que els nostres alumnes, els nostres fills, els nostres conciutadans, puguin rendibilitzar al
màxim el seu temps d’aprenentatge al
nostre centre. Perquè, pensem-ho bé, tant
el CEIP com l’IES, és de tots i per a tots.

IES ‘Els Planells’

Música, Mestr
e!
Mestre!

Els Segadors, himne nacional de Catalunya (I)
aquest article, presentat per caE npítols
degut a la seva extenció, us
mostrarem la defensa, al Parlament
de Catalunya i en tant que diputat
del Grup Socialista, de la Proposta
de llei sobre l’himne nacional de
Catalunya, que va realitzar Oriol
Martorell i Codina (1927-1996) el dia
17 de febrer de 1993. Amb aquestes
ratlles hom podrà conèixer i aprofundir en l’origen i la història d’un dels
grans símbols de Catalunya: el seu
himne.
“Honorable Senyor President, il·lustres senyores i senyors diputats, la Proposta de llei que avui tots els grups parlamentaris presentem conjuntament i
que, per tant, em sembla que ja podem
dir que dintre de ben poc tindrem la
gran satisfacció de veure aprovada unànimement per tota la cambra, no farà
res més sinó donar caràcter oficial a
quelcom que amb tota llibertat el poble
català ja fa molt de temps ha assumit:
el fet que la cançó popular titulada Els
segadors sigui l’himne nacional de
Catalunya.
Per tant, hem de ser ben conscients
que la nostra proposta d’avui no és la
d’aprovar una llei que institueixi que
la cançó Els segadors és el nostre himne nacional, sinó que la nostra proposta d’avui, i em sembla que val molt la

pena d’insistir en aquest matís, és la de
sancionar i formalitzar per mitjà d’una
llei del Parlament de Catalunya un lliure
decisió ja quasi centenària del nostre
poble.
Una llei que farà que els dos símbols que arreu del món són considerats
els més representatius d’un poble, la
bandera i l’himne, tinguin un rang legal paral·lel; una llei que en el seu article unís es refereix a dos punts essencials: la consciència d’himne nacional
i la música i el text d’aquest himne. Així
doncs, i bé que de manera resumida,
em sembla que em cal comentar ara
aquests dos punts essencials.
La decisió del poble de Catalunya de
donar valor d’himne nacional a Els segadors és una decisió quasi centenària,
perquè –molt sorprenentment- aquesta
consideració ja va començar a manifestar-se de manera explícita i inqüestionable el 1899, o sigui només set anys
després que Els segadors haguessin
estat publicats per primera vegada, lletra i música per Francesc Alió en el seu
volum titulat Cansons populars
catalanas, un volum que, amb independència del tema d’Els segadors, té una
gran importància dins del camp de la
nostra història cultural, perquè per primera vegada un música de la seva categoria s’ocupa seriosament i amb mo-
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Partitura d’Els Segadors harmonitzada i orquestrada per J.Lamote de Grignon

dèlica i refinada sensibilitat de transcriure i d’harmonitzar algunes de les
nostres millors cançons tradicionals,
donant consistència artística, així, al treball dels historiadors i dels folkloristes
de la Renaixença.

Oriol Martorell i Codina

D’aquestes primeres manifestacions
del llarg procés que convertirà Els Segadors en l’himne nacional de
Catalunya, n’hi ha important i abundants testimonis documentals, d’entre
els quals ara només en reproduiré tres
de molt significatius, i tots tres, precisament, del 1899. El primer, publicat
al setmanari La Veu del Montserrat, comenta el to majestuós i enèrgic de la
música i afirma lapidàriament que “el
cant antic s’és fet himne nacional per
ell mateix i ja està reconegut per tothom”. El segon, publicat a la revista
L’Atlàntida, és un fragment del polèmic concurs convocat pel grup La Nació Catalana, que comença declarant
amb contundència que “El nostre poble, amb vot espontani i entusiasta, ha
consagrat com a himne nacional de
Catalunya l’antiga cançó popular coneguda amb el nom d’Els segadors, vertadera joia històrica que ens recorda
passades lluites en defensa de les llibertats que avui enyora i per les quals
encara treballa i sospira”. I finalment,
el tercer és un interessantíssim article

Música, Mestr
e!
Mestre!
de Joan Maragall publicat al Diario de
Barcelona, en el qual recorda –ho tradueixo- “que el cant popular d’Els Segadors ha esdevingut aquests últims
temps l’himne patriòtic indispensable
en totes les festes i manifestacions catalanistes, cantat amb especial solemnitat, aclamat i sovint corejat pel públic amb singular entusiasme”; i una
mica més endavant subratlla amb
gran fermesa aquesta idea dien que
“Els segadors” són l’himne del cata-

lanisme modern”.
Tres rotundes afirmacions provinents
de camps ben diversos del catalanisme,
i totes tres demostratives de la celeritat
extraordinària amb la qual una cançó
que pràcticament ningú no podia conèixer abans de l’edició d’Alió es va estendre per tot Catalunya gràcies en gran
part, a l’acció difusora de l’Orfeó Català de Lluís Millet i del cor Catalunya
Nord d’Enric Morera, i va adquirir en
menys d’una dècada la multitudinària i

popular consideració d’himne nacional.
Des d’aleshores i fins als nostres dies,
aquesta consciència d’himne nacional
no solament s’ha mantingut ininterrompudament, sinó que, fins i tot, ha anat
augmentant i cada vegada més ha anat
imposant-se amb una major força en
més amplies capes socials i culturals”.
Continuarà...
Sergi Valls i Jové

II Trobada de Corals de la Noguera
dissabte 6 d’octubre es
E lvapassat
realitzar la II Trobada de Co-

1992). Després de la intervenció de la
darrera coral, tots els cantaires van pujar a l’escenari a cantar El Rossinyol,
popular catalana amb harmonització
d’A. Pérez Moya, sota la direcció de
Sergi Valls (l’aspecte que oferien tots
els cantaires a l’escenari es pot observar a la fotografia inferior).

Per tancar el concert, es va fer entrega d’un record a cada coral assistent i
després el Consell Comarcal va obsequiar a tots els assistents amb un picapica.
El desenvolupament de la jornada va
anar força bé, però el Consell Comarcal podria tenir algun que altre detall
amb les corals. Totes les corals han
assistit per segon any consecutiu i els
cantaires han deixat les obligacions
personals (dissabte no és pas festa) i
s’han mobilitzat a la crida del Consell
Comarcal, que unilateralment
organitza sense demanar-nos el parer
ni ajudar-nos, almenys, amb el
desplaçament.

Text: Sergi Valls i Jové
Fotos: Meritxell Cirera
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rals de la Noguera al Claustre del
Consell Comarcal, on s’hi reuniren
nou corals de la nostra comarca.
Un any més el Consell Comarcal de
la Noguera va organitzar aquesta
segona trobada de corals amb les corals:
Coral de Gent Gran i l’Orfeó Balaguerí
de Balaguer, la Coral de Bellcaire,
l’Orfeó Artesenc d’Artesa de Segre, la
Coral Vallfogonina de Vallfogona de
Balaguer, la Coral Pontsicana de Ponts,
la Coral de Penelles, la Coral Els Cims
de Montgai i la Coral Verge del Pla de
Camarasa. Arribades les 6 de la tarda,
les corals es van preparar per començar
el concert.
Primerament cadascuna de les corals
va oferir dues cançons del seu repertori.
L’Orfeó Artesenc (fotografia superior)
va cantar Good News, un espiritual
negre harmonitzat per Wolfgang
Kelber, i una cançó tradicional catalana, La gruneta i el pinsà, harmonitzada
per Mn. Albert Vives i Mir (1907-
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Mes de setembre 2001
17-09-01 - Ple ordinari
Absències: Per CIU Sra. Segú i Sra.
Baella.
Aprovació per unanimitat de la
modificació del pressupost municipal
núm. 2/2001, amb un suplement de
29.443.180 ptes., provinents del
superàvit de l’any 2000 i majors
ingressos en determinades partides de
l’any 2001.
S’aprova per unanimitat
demanar a la Diputació de Lleida que
efectuï tots els tràmits, estudis i
qualificacions necessaris per a la
inclusió d’una operació de préstec per
a l’adquisició de l’antiga Caserna de la
Guàrdia Civil d’Artesa de Segre i d’un
camió grua, així com la construcció de
la tanca perimetral al CEIP “Els
Planells”, dins del Pla de finançament
d’interessos.
S’aprova per unanimitat
concertar una operació de préstec per
import de 13.885.727 ptes. per al
finançament de l’adquisició de la
Caserna de la Guàrdia Civil, que té un
cost de 12.000.000 ptes., i per
completar el finançament de l’obra de
la tanca perimetral al CEIP “Els
Planells” per un import de 1.885.727
ptes. Es sol·licita a l’Excma. Diputació
de Lleida que subvencioni el 80% del
cost dels interessos.
S’aprova per unanimitat
sol·licitar a la Direcció General
d’Administració Local del Departament
de Governació de la Generalitat de
Catalunya, l’autorització governativa
necessària per portar a terme
l’adquisició directa de l’antiga Caserna
de la Guàrdia Civil d’Artesa de Segre
per un import de 12.000.0000 ptes.
S’aprova per unanimitat
desistir del recurs contenciós
administratiu interposat contra els
acords adoptats per la Junta de Govern

de la Comunitat General de Regants del
Canal d’Urgell i Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre.
S’aprova per unanimitat
prorrogar el contracte del Servei de Llar
d’Infants Municipal, subscrit amb
Roser Betriu i Caubet.

S’aprova per unanimitat
concórrer a la convocatòria de
subvencions del Departament
d’Ensenyament per rebaixar el sostre
de les aules i substituir les finestres de
fusta per PVC de la Llar d’Infants Municipal “El Bressol”, amb un import de
l’obra d’execució per contracta de
1.788.885 ptes.
Aprovació per unanimitat de
les següents certificacions d’obres
signades per l’arquitecta Sra. Espar i
realitzades per l’empresa Sorigué S.A.:
- Certificacions núms. 4 i 5, per import
de 1.907.721 i 1.073.999 ptes.
respectivament, corresponents a l’obra
“Urbanització Polígon 1. Culs de Sac.
Sector Industrial El Pla”.
- Certificacions núms. 4 i 5, per import
de 11.553.458 i 8.412.247 ptes
respectivament, corresponents a l’obra
“Urbanització Polígon 2. Sector Industrial El Pla”.
- Certificacions núms. 3 i 4, per import
de 2.908.208 i 176.613 ptes.
respectivament, corresponents a l’obra
“Urbanització, Servei d’abastament
d’aigua, Tram escomesa dipòsit de
capçalera. Sector Industrial El Pla”.
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- Certificació núm. 1, per import de
574.828 ptes., corresponents a l’obra
“Accés al polígon II del Sector Industrial El Pla, des de la carretera C-240
en el PQ 103 TM d’Artesa de Segre”.
- Certificacions núm 2 i 3, per import
de 12.504.729 i 7.769.513 ptes.
respectivament, corresponents a l’obra
“Accés al polígon I del Sector Industrial El Pla, des de la carretera C-240
en el PQ 103 TM d’Artesa de Segre”.
Aprovació per unanimitat de la
devolució de les següents fiances, després
de la signatura de l’acta de recepció pel director tècnic d’aquestes:
- Per les obres “Subministrament i
instal·lació d’hidrants”, “Arranjament del
Parc Local de Bombers d’Artesa de Segre”
i “Condicionament interior del Parc de
Bombers a Artesa de Segre”, realitzades per
l’empresa Mig Segre SSCL; 40.048, 59.818
i 162.166 ptes. respectivament.
- Per l’obra “Arranjament del dipòsit d’aigua
a Montargull”, realitzada per l’empresa
Construccions Torrent SCP, 34.548 ptes.

ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 12 i 24)
Aprovació de les actes de les
sessions ordinàries de 30 de juliol i 12
de setembre.
Es proposa a l’Alcaldia
adherir-se al Pla Agrupat de Formació
Contínua per a 2002 organitzat per
l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i per la Diputació de Lleida.
Proposar a l’Alcaldia
l’adjudicació de les obres següents:
- Arranjament de camins a Seró, a
Excavacions i Transports Fitó, SL, per
un import de 1.349.517 ptes.
- Arranjament de camins a Vernet, a
Excavacions Jumela SCP, per un import de 460.000 ptes.
Es proposa a l’Alcaldia
l’acceptació dels següents candidats
com a agents censals d’Artesa de Segre:
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Noemí Ros i Cunyat, Regina Cuñat i
Guixà, Mariela Schnidirg Braco i Janet
Camats i Durany.
Proposar a l’Alcaldia les
actuacions prioritàries en l’àmbit del
patrimoni arquitectònic i arqueològic:
Excavació jaciment d’Antona,
Recuperació dòlmens megalítics del
municipi, Edifici del Museu del
Montsec i Església de Tudela de Segre.

representació de la Comunitat de Veïns,
per arranjar les baixants pluvials fins a
la connexió del clavegueram general de
l’edifici situat al C/Marcel·lí Farré 18.
- A la Sra. Montserrat Capell i Solé i al
Sr. Ramon Ros i Jounou, autorització
d’entrada de vehicles a través de la
vorera, a l’edifici situat al C/Calvari 37.
- Al Sr. Pere Ramon Trepat i Armengol,
en representació del Supermercat Pere
Ramon S.L., autorització d’estacio-

Es fa arribar a l’Alcaldia
l’original del Projecte Museològic del
Patrimoni Cultural d’Artesa de Segre,
redactat pels arqueòlegs Eva Solanes i
Josep Ros amb la col·laboració d’altres
tècnics.

nament de vehicles per a càrrega i
descàrrega durant l’horari de 14 a 15h
i de 21 a 23 h, a l’edifici situat a la plaça
de l’Ajuntament 7.
- Al Sr. Joan Puigpinós i Buchaca, per
les obres de canvi d’orientació de
l’explotació de producció de garrins de
cicle tancat del polígon 18, segons
projecte de l’Enginyer Tècnic Industrial
Sr. Vilella. Concessió alhora de la
llicència ambiental condicionada al
compliment dels sistemes de control
que consten al projecte.
Proposar a l’Alcaldia donar-se
per assabentada de l’obertura d’un
establiment de venda al detall de
productes veterinaris i fitosanitaris a la
Cooperativa d’Artesa, Av. Eduard
Maluquer 9, segons projecte redactat
per l’Enginyer Tècnic Industrial Sr.
Buixadera.
Proposar a l’Alcaldia concedir
llicència d’obertura d’establiment a la
Caixa Penedès, per obertura d’una nova
oficina bancària, a la planta baixa de
l’edifici de Ctra d’Agramunt 16.
Aprovació de despeses per un
import de 7.851.029 ptes.
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Proposar a l’Alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres i guals:
- Al Sr. Joan Garriga i Armengol, per la
construcció d’un cobert agrícola, situat al
polígon 26, segons projecte de l’Enginyer
Tècnic Agrícola Sr. Homedes.
- Al Sr. Joan Macià i Cercós, per la
construcció d’una nau sense ús
específic al polígon 6 de Vernet, segons
projecte de l’arquitecte Sr. Puigdemasa.
- A la Caixa d’Estalvis del Penedès, per
la distribució i decoració d’interiors
d’un local per a oficina bancària, situat
a la Ctra. d’Agramunt 16, segons
projecte de l’arquitecte Sr. Mestre.
- Al Sr. Jaume Campabadal i Farré, per
rehabilitació de l’edifici i distribució
d’habitatge, situat al C/Nou 46, segons
projecte de l’arquitecte Sr. Guimet.
- Al Sr. Carlos Baldellou i Estrada, per
reformes a l’interior i exterior de
l’habitatge situat al C/Avall 14 de Seró.
- Al Sr. Ramon Balagueró i Vendrell,
per pintar façana de l’edifici situat al
C/M.D. de Salgar 30.
- Al Sr. Josep M. Camats i Novau, per
reformes al balcó i a les escales de
l’habitatge situat a la Ctra de Tremp 48.
- Al Sr. Josep Antillach i Aige, per
instal·lar calefacció a una planta de
l’habitatge situat al C/Major s/n d’Anya.
- Al Sr. Eduard Sampietro i Iglesias, per
enrajolar habitatge situat al C/Sant Joan 5.
- Al Sr. Pere Solé i Solé, per instal·lar
calefacció de gasoil a l’habitatge situat
al C/Únic s/n de Vilves.
- Al Sr. Rubèn Morell i Gascón, en

Informes d’Alcaldia:
El Sr. Xavier Cases i Sabaté ha
demanat autorització per enderrocar la
xemeneia de l’antiga fàbrica de
ceràmica que hi ha al solar de la seva
propietat a la Ctra d’Agramunt.
La fundació Família i Benestar
Social estan interessats en promoure
vivenda social a Artesa de Segre. Es
comenta que el solar de l’escorxador
podria ésser emprat per a aquest fi.
L’associació Amics de la
Sardana demana una subvenció per a la
despesa de la ballada del passat 29 de
juliol. S’acorda donar-los una subvenció
del mateix import que l’any passat.
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha comunicat que
els dies del 31 d’octubre al 5 de
novembre el bus de les professions
visitarà Artesa.
L’Associació Cultural “La
Roureda” ha demanat una subvenció
per a l’adquisició d’una gravadora de
CD per salvaguardar tota la informació
del patrimoni cultural artesenc de què
disposen. Se’ls atorga una subvenció
de 60.000 ptes.
Es concedeix una falca
publicitària gratuïta, durant un mes, a
Ràdio Artesa de Segre a la Sra. Maria
Arnau per fer publicitat per si alguna
persona té interès en anar-la a ajudar al
seu refugi de gossos i gats a Foradada.
El Museu Comarcal de la
Noguera ha sol·licitat d’aquest
Ajuntament material del Museu del
Montsec per organitzar la segona part
de la Mostra la Noguera Antiga
“Ilergets i Romans”.
El Club de Tir Antona ha
sol·licitat una subvenció i dos trofeus
per a l’organització de la competició de
Tir Olímpic dels dies 29 i 30 de
setembre. Se’ls atorga una subvenció
de 35.000 ptes.
M. Neus Bròvia i Pijuan
Fe d’errates
En la informació municipal del passat
mes de juliol s’informava de la
concessió d’una llicència d’obertura
d’establiment a la Sra. Eva Camats i
Rodríguez, l’adreça que s’indicava era
C/Monges 2, quan en realitat és C/
Escoles 2 d’Artesa.
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Tots Sants
i la Bea es troben al pàrquing de la Universitat
L aunDiana
dimecres trenta-u d’octubre.
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Bea: Com pots ser tan freda? A tu t’agradaria que els teus
amics et ploressin el dia del teu funeral i l’endemà ja s’haguessin oblidat de tu per sempre més?
Diana: Dona…
Bea: Eh que no?
Diana: Dona… ves…
Bea: Sigues sincera, no t’agradaria gens, és normal.
Diana: Bé, potser no.
Bea: I d’altra banda, no et recordes mai de ningú proper a tu
que ha mort?
Diana: Doncs, sí! I ara que ho dius, potser me’n recordo
cada dia.
Bea: Ho veus, dona! Al primer moment, només et queda
present la desgràcia, però amb el pas del temps, s’aconsegueix recordar només els bons moments. I és per això que
s’ha d’anar al cementiri, o dedicar-los una pregària, per
agrair-los les bones estones que ens han fet passar i per ferlos saber que sempre estaran entre nosaltres.
Diana: Doncs ben mirat, em sembla que tens força raó! Vinc
amb tu! Em sembla que compraré… un parell de rams!
Dedicat a la Marta Mateu i a la Mariona Vidal.
Les vostres companyes. Us recordarem sempre
Nosaltres
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Bea: Ei, Diana! D’on surts?
Diana: De classe d’anglès. I ja sembla estrany, però avui
ens ho hem passat molt bé. Hem estat parlant de Halloween
durant tota l’hora!
Bea: I de què heu parlat?
Diana: Doncs, de tot: l’origen del Halloween, vocabulari,
com se celebra avui en dia,… No ho sé, tia, tot aquest món!!!!
Bea: Doncs, jo surto de classe, també, però no ha estat tan
divertida com la teva. Jo he hagut d’estar tota l’estona aguantant el rotllo d’economia d’aquell home. I tinc un mal de
cap!!! Però, ara me’n vaig al Mercat de les Flors a comprar
un parell de rams, vols venir?
Diana: Flors? I per a què les vols?
Bea: Alça manela! D’on vens tu ara, de l’hort? No saps quin
dia és demà?
Diana: Tots Sants!
Bea: I no saps què comporta això?
Diana: Ah, sí! S’han de portar flors al cementiri, no? Ves
quina rucada!!!
Bea: Però, què dius? El dia de Tot Sants és per recordar i
rememorar els morts. És un dia de pregàries i resos per a les
ànimes d’aquelles persones que ens han deixat.
Diana: Ah no, jo no ho crec així. Els morts s’han d’oblidar.
O si més no, no fer rituals d’aquests perquè l’únic que s’aconsegueix és recordar les desgràcies.
Bea: Però, com t’ho pots mirar així? Si els portes flors, o els
recordes, has de tenir fe i creure que ells estan contents en
veure que, tot i que no hi siguin, no t’has oblidat d’ells i el
seu record encara continua dins teu.
Diana: Va, rucades! Siguem sincers: un cop morts, ja no tenen
cap contacte amb nosaltres i no tenim perquè recordar-los!
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Palanc-oci
Encreuat per Jordi Alins Rodamilans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Horitzontals
1. Femení, màquina o dispositiu que transforma.- 2. Tipus de
balança o ciutadana d’una capital europea. Al revés, llaminadura relacionada amb els infants.- 3. Al revés, prestatgeria
habitable. Part de l’extremitat superior del cos. Sol×licito.- 4.
Molt petit. Sal de l’àcid nítric. Consonant cantonera. Consonant que té dues arcades.- 5. Al revés, trets. Nota musical.
Fusteta que no es pot tombar per triomfar.- 6. Part del cos
relacionada amb l’alimentació. Plural, t’hi veus i no hi ets. Al
revés, prefix que significa dos.- 7. Vocal oberta. Tros de pla.
Fase d’alta pressió originada en aquelles roques que han estat
sotmeses a l’impacte de grans meteorits.- 8. Consonants alveolars. Interjecció militar o gas que no es casa amb ningú. Gra
de raïm assecat. Al revés, porta.- 9. Plural, trampolí polític.
Pilota que no es posa a l’olla.- 10. Tractament femení. Lletra
que rodola. Al revés, aparell usat per assecar figues. Consonant sorda. Al revés, la vintena part d’un duro.- 11. Tallar un
arbre pel tronc. Pista.- 12. L’art de preparar els aliments. Consonant amb revolts.

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

Verticals
1. Que deixa passar la llum.- 2. Àbac o comptador de pregàries. Contrari de curt.- 3. Bolet que fa anar d’un món a l’altre. El tres
vist en un mirall. Vocals.- 4. Al revés, contracció que acompanya el nom d’una casa. Consonant dental. Plural, espai entre dues
parets.- 5. Sense número. Nord. Al revés, color lleugerament tintat de groc.- 6. Conjunt de persones unides per un vincle de sang.
Al revés, la muller del rajà.- 7. És al bell mig del Sol. Al revés, mamífer abundant a les ciutats. Recipient de vidre usat per beure
vi.- 8. Consonants alveolars. Consonant vibrant. Mesura un terreny o cobra de més. Nord.- 9. Medalles que excedeixen del pes
normal. Al revés, metall usat pels joiers.-10. Ingredient necessari per elaborar panellets. La cinquena part del metre.- 11. Premi
Nobel que va descobrir la vitamina K. Al revés, regueró situat al volt de la solera d’un molí on es recull la pasta que fa el rodet.
Afirmació.- 12. Plural, relatiu a la boca. Vocal tancada. Contrari de baixa.- 13. Arran. Lletres que presideixen un article.- 14.
Senyores que acompanyen els espectadors al seu seient.

Jeroglífic per www.enigmacard.com

Problema d’escacs

ta
11
Mitjà de transport públic

Juguen les Negres
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SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1.- Transformadora. 2.- Romana. lemaraC. 3.- asaC. Mà. Demano. 4.- Nan. Nitrat. L. M. 5.- sriT. La. Llistó. 6.- Pit. Miralls. iD.
7.- A. Àrea. Coesita. 8.- RL. Ar. Pansa. uD. 9.- Eleccions. Baló. 10.- Na. O. nrA. P. laR. 11.- Troncar. Rastre. 12.- Gastronomia. S.
VERTICALS: A partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Taxi (ta, 11=XI).
Problema d’escacs
Les negres forcen taules
1- ...,Rb2; 2- a5, Rc3; 3- Rg3, Rd4; 4- a6 (si 4- Rxf3, Rc5 i taules), Re3 i taules.
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Club Ciclista d’Artesa. 1914
va ser presa
L aalfotocorral
de ca
l’Anell, al darrera de
l’actual carrer les Monges. Encara ara es pot
identificar la part del
darrera del Cafè del Pau
(avui Bar Sícoris) i l’antiga façana del darrera
de cal Pauet de la
Llucieta. Era el punt de
trobada i de sortida de
la colla de ciclistes.
Era un temps en què no
hi havia cotxes ni motos,
pel que els que tenien
bicileta podien presumir
una mica. Els membres
del Club Ciclista estaven
organitzats, sortien regularment, ells deien que feien un esport molt sa i lluïen l’escut del Club (tal
com s’aprecia a la imatge) quan feien les seves
excursions. Per a ells cada
sortida era una aventura,
i eren esperats a la tornada per veure
quina n’explicaven.
No cal dir que eren menestrals i botiguers d’Artesa, gent benestant, i ens
diuen que alguns no treballaven gaire.
Eren uns altres temps, segurament més
feliços, en què la pressa i el rellotge,
no tenien el significat d’avui en dia.
Eren gent de la broma i molt xerraires,
a més els agradava la bona taula i els
bons àpats.
Deixaven la dona i la canalla a Artesa
i ells feien les seves excursions. De
vegades es “perdien” i podien ben bé
estar de 3 a 5 dies fora. S’havien per-

dut per camins estranys i per les boires, però a la tornada feien la feina i la
vida normal de sempre.
No els hem identificat a tots, però,
d’esquerra a dreta, eren: el Josep
Aldavó i Manzana, electricista, secretari del Jutjat i fundador de la Dàlia
Blanca, el tercer era l’Alfonso Anell,
després ve l’Alberto Aldavó, el més
fosc era el Maig, ferrer, un de cal Badia, botiguer, el del barret era el Bayer,
farmacèutic.
Asseguts al terra, l’Alfonso Marsol,
paleta, pare dels Bepetes, i Ramon
Olsina, l’hereu de la Palma, fondista.

Anaven fins a Oliana, fins a Lleida, i
per Cubells fins a Àger i els seus voltants. Un d’ells, el Maig, es va casar amb
la Fina, que era la filla de l’Hostal d’Àger,
que encara avui funciona com a fonda.
Per amistat i veïnatge, ens diuen que
l’Anell, el Maig i el Badia, sempre anaven junts fent projectes, l’un a casa de
l’altre. No cal dir que eren altres temps
i una altra manera d’organitzar la joventut, sense discoteques, after-hours,
tele ni cotxes. Segur que malament no
s’ho passaven.
Text: Bartomeu Jové i Serra
Foto cedida per Francesc Badia

a
c
n
a
l
Pa

www.lapalanca.arrakis.es

RÀDIO 91.2 FM
91.2 FM ARTESA

973 40 11 58 (contestador automàtic)
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Als volts de Tots Sants, els cementiris presenten el seu millor aspecte i s’omplen de gent que recorda els
seus difunts. Aquesta foto correspon al cementiri de Montsonís. (Foto: Miquel Regué).

