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Sant Jordi 2002: roses i llibres
La diada del nostre sant patró no té
un especial ressò a les poblacions
petites. Malgrat això, n’hem fet un
especial al noticiari d’aquest mes.

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

Foto: Miquel Regué i Gili
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Agenda ciutadana

Actes que sabem que es faran

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

4 i 5 de maig: Festa de Santes Creus a Vilanova de
Meià. Dissabte: Tirada de bitlles, presentació del llibre
de R. Bernaus i F. Sánchez que recull fotografies de 100
anys de Vilanova, ball de nit amb El Cairo. Diumenge:
Aplec a l’ermita de Meià, amb sardanes per la Principal
d’Igualada i ball de tarda amb Joan Carbonell.

MES DE MARÇ
Municipi d’Artesa de Segre

5 de maig: A les 19h, al Pavelló Poliesportiu d’Artesa,
nova actuació del Grup d’Escala en Hi-Fi d’Artesa a
benefici del CENG.

Naixements:
dia 16: Sofia Fernàndez i Novau filla d’Isabel i Joaquim
dia 27: Sergi Caubet i Sanjosé fill d’Isabel i Joan
dia 28: Alba Sala i Solé filla de M. Claustre i Ramon
dia 29: Paolo Leone i Estrada
fill d’Ester i Riccardo
Defuncions:
dia 1: Palmira Brescó i Galceran (95 anys) de Baldomar
dia 2: Josep Riart i Riart (71 anys) d’Artesa de Segre
dia 7: Mercè Serra i Carlí (89 anys) d’Anya
dia 12: Ramona Carbasse i Farré (83 anys) d’Artesa de Segre
dia 27: Ramiro Morell i Chandre (93 anys) d’Artesa de Segre
dia 28: Angelina Ribalta i Gualdo (89 anys) d’Oliola

Meteor
olo
gia
Meteorolo
ologia

12 de maig: - A partir de les 11:45h, Festa del Roser
d’Anya, que inclou la celebració del 10è aniversari del
grup La Travessa i la inauguració de les obres del carrer
i la plaça Major a càrrec del Delegat del Govern de la
Genralitat a Lleida. A les 15h, dinar de germanor.
- Excursió a la Pobla de Segur, organitzada per les
Artesenques Actives.
17 de maig: A les 21:30h, xerrada del 25è aniversari
dels Planells a la Sala d’Actes del centre: Activitat física i esport, aspectes positius i negatius a càrrec
d’Àlex Gordillo, professor d’INEFC.
18 de maig: Sortida a la Pedrera de Meià a les 7:30h
des de Vilanova de Meià, organitzada per l’Associació Cultural Terres del Marquesat

Dades facilitades pels Ajuntaments d’Artesa de Segre (observatori de la Pl. de l’Ajuntament), de Vilanova de Meià (estació del
Camp de Futbol) i de Foradada.
MARÇ
Municipi d’Artesa de Segre
Temperatura mitjana del mes: 10,5°
Temperatura màxima:
25° (dia 21)
Temperatura mínima:
-2° (dies 3 i 4)
Amplitud tèrmica màxima: 20° (dia 21: màx. 25° i mín. 5°)
Amplitud tèrmica mínima:
6° (dies 1 i 7)
Dies amb precipitacions:
8
Precipitació màxima:
9 mm (dies 5 i 27)
Total precipitacions:
35 mm

19 de maig: El comerç surt al carrer, organitzat per
l’Associació de Comerç i Serveis d’Artesa.
25 de maig: - A partir de les 11h, Festa de cloenda
del 25è aniversari del centre d’ensenyament Els Planells, amb la presència de la Consellera d’Ensenyament. Inauguració d’obres, acte acadèmic amb la presentació dels llibres commemoratius, exposicions,
aperitiu i audició de sardanes. A les 14:30h, dinar de
germanor i final de festa al Pavelló Poliesportiu (cal
adquirir tiquet).
- A les 20h a la Dàlia Blanca, Concert de conjunt instrumental per l’alumnat de l’Escola de Música de Sant
Guim de Freixenet.
26 de maig: - A les 13h a la Dàlia Blanca, Lliurament
de premis del 13è Premi de Narrativa Breu amb la
presència de l’escriptor ponentí Pep Coll.
- A les 19h a la Dàlia Blanca, Presentació del CD “La
Cova del Creco” del grup folk Cercavins.

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 11,6°
Temperatura màxima:
27,7° (dia 21)
Temperatura mínima:
0,7° (dia 3)
Dies amb precipitacions:
10
Precipitació màxima:
9 mm (dia 27)
Total precipitacions:
23,2 mm

1 i 2 de juny: Al Pavelló Poliesportiu d’Artesa, Festa
del bàsquet organitzada pel CENG. Diumenge al migdia, dinar de germanor (cal adquirir tiquet).

Municipi de Foradada
5
14 mm (dia 27)
36 mm
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Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:

2 de juny: A les 19h a l’església parroquial d’Artesa,
Concert de final de curs a càrrec de l’Aula Municipal
de Música , Coral Infantil Brots d’Il·lusió i de l’Orfeó
Artesenc.
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Editorial

Què en farem de les Monges?
Després que el Col·legi Sant Josep d’Artesa tanques les seves portes,
el juny de 1999, l’equip de govern municipal va interessar-se per
l’adquisició de l’immoble que ocupava el centenari centre educatiu
de les germanes Dominiques.
En aquell moment, es pretenia la possessió d’aquest equipament
per tal d’albergar-hi la Llar d’Infants i l’Escola de Música, ambdós
de titularitat municipal i ubicats a les Escoles Velles. D’aquesta manera, aquests equipaments educatius disposarien d’un edifici i un pati
que no haurien de compartir amb ningú més. Per altra banda, les
Escoles Velles podrien oferir més espai a les entitats que n’estan
mancades. Les pretensions econòmiques de les propietàries, però,
ascendien més del doble de la valoració que va fer-ne l’arquitecte
municipal i durant un parell d’anys no se’n va parlar més.
L’any passat, va arribar al Consistori una proposta de les Dominiques en què es demanava la modificació puntual de les Normes Subsidiàries per tal que en aquell solar, qualificat urbanísticament per a
equipaments, s’hi pogués edificar pisos. Creiem que afortunadament
per al municipi, la cosa no va prosperar i durant un temps aquest
tema va tornar a quedar en estat d’hivernació.
Ara, per les actes de les sessions municipals, hem pogut assabentar-nos que aquesta hivernació s’ha acabat, almenys temporalment.
Fa poc que les Dominiques s’han mostrat partidàries de vendre i
l’Ajuntament els ha ofert el mateix preu que ha pagat per la Caserna
de la Guàrdia Civil, uns 14 milions de ptes. No ho sabem del cert,
però diríem que l’assumpte tornarà a quedar com estava. La veritat
és que costa d’entendre la postura d’uns i altres; ja que tres anys
enrere les germanes en demanaven més de 80 milions i l’Ajuntament
n’oferia poc més de 30.
Pel que sabem, la majoria de regidors s’han mostrat contraris a
pagar aquests 30 milions al·legant que el municipi té altres prioritats;
mentre que, últimament, l’alcalde ha manifestat en diverses ocasions
que aquell solar seria un bon equipament per a aparcament de cotxes
en trobar-se a prop de la carretera i, és clar, mancats com estem d’espais. Sembla que no hi ha hagut, de moment, oposició a aquesta idea.
Després de posar els aspectes a considerar en una balança, la qüestió
resultant és: Què és més necessari? Aquesta zona d’aparcament o el
trasllat de l’Escola de Música i de la Llar d’Infants a un edifici d’ús
exclusiu?
Només es tracta de reflexionar-hi i, si ho tenim clar, fer arribar les
nostres inquietuds als representants municipals que considerem més
adients, que per això n’hi de quatre “colors” o sigles diferents. Potser així l’Ajuntament d’Artesa prendrà la decisió més escaient quan
sigui el moment.

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 : Francesc Aymerich, Marc Guàrdia, David
Galceran, CUDOS, Club Arquers Montsec, Creu Roja d’Artesa i Comarca, AMPAs, IES Els Planells, Anna Vilanova, Sícoris, Noemi
Farré, Janette Solsona, Rafa i Richard Córdoba, Manel Plens.
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Manel Plens, hostaler i rodamón
Plens Guiu viu al camp,
E laManel
Menorca, “s’illa des vents”
com diuen allí. Tot i que retirat de la
seva activitat professional i que gaudeix de la vida apacible de l’illa, el
seu caràcter emprenedor omple el
seu temps amb ocupacions i projectes gairebé constants.
Encara que el seu ofici principal era
cuiner –i molt bo, per cert–, la seva
volutant de professionalitzar-se el millor posible dins el sector de l’hosteleria
el va animar a treballar en diferents sectors dins del mateix gremi. Així, en els
seus anys de formació en diferents països, a més de cuiner, va fer de camarer,
de recepcionista i de director d’hotel,
activitats que li van permetre assolir un
coneixement més ampli de la professió
que havia escollit.
Els anys a Artesa
Recorda Artesa com una etapa antiga, llunyana en el temps. Com el poble
on va fer la infatesa al caliu de la casa
pairal, Cal Plens, i el lloc de referència
on sempre tornava per passar-hi
temorades els anys de joventud.
Va anar al col·legi amb el mestre Sr.
Enric i recorda varis companys d’estudi, entre ells el Gerard Costa, amb qui
anys després es trobaria a Anglaterra.
Les seves visites sovintejades a Artesa
als anys de joventut, per ell va ser una
bona època. Era el temps de les primeres motos, de les festes amb els amics,
de les excursions, dels banys al riu –
en aquells temps la gent es podia banyar al Segre-, eren també els anys del rock, que
ell ballava molt bé, de les
primeres sortides a l’estranger.

Balmes, del Mestre Xandri i el Mestre
Enric. Mantenia relacions socials i
d’amistat amb la gent d’Artesa i va
mantenir tracte comercial i de confiança amb la gent més impensada de fora.

intel·ligent i sociable, va desenvolupar
diverses activitats en diferents terrenys
professionals. Era un home molt actiu
amb idees avançades per la seva època. Dirigia un molí d’oli i en repartia
per tot Espanya; va fer el primer bloc
de pisos, l’Acadèmia Balmes, a dalt del
qual va posar-hi una caseta oberta als 4
vents, per tal que amb un focus potent
es pogués veure la seva llum a la nit de
molts quilòmetres lluny.
Treballava amb material de la construcció, explotava la guixera de
Montclar, va fer una bolera i una piscina a la “Torreta del Plens”, es feia el
transport propi amb un camió Bedfort,
menava finques de terra –es feia el vi
de l’any-, va fer la primera casa Notarial al carrer de les Monges, va avalar
l’Ajuntament en la compra dels terrenys
de l’actual camp de futbol amb altres
artesencs, va promocionar l’Acadèmia
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La figura del seu pare
L’Àngel Plens
Antonio va ser una figura clau, no sols pel desenvolupament de la nissaga familiar, sinó també perquè va iniciar una
època de ressorgiment
d’Artesa de la postguerra. Home emprenedor,

La formació de cuiner
El procès de formació del Manel el
va portar a treballar en diferents llocs,
tant a Catalunya com a l’estranger. Va
fer l’aprenentatge de la seva carrera
artesanal d’hosteleria a Barcelona, a
l’hotel Regina, a l’hotel Magèstic, al
restaurant Finisterre i a l’Hotel
Terramar de Sitges, entre d’altres. Va
passar de cuiner, que és la seva professió, a camarer, a recepcionista i a director d’hotel, per aprofundir en el coneixement de tot el ventall del gremi
d’hosteleria. A més. el seu caràcter
amable i comunicador, i el seu domini
de l’anglès, que parta amb la mateixa
soltura que el català, el feien un perfecte relacions publiques. Motiu pel
que, de vegades, als hotels valoraven
més les seves qualitats innates per altres funcions que no la seva professió
de cuiner, i li encarregaven llocs de
resposabilitat més en contacte directe
amb la gent.
L’època anglesa
Va treballar a Richmond, tocant a
Londres, una bella ciutat al costat del
Tàmesi on cada any s’hi fa a l’estiu un
homenatge a Shakespeare, el que fa que
durant les representacions hi vingui un
flux important de visitants.
Aquí va estar-hi una
temporada ben llarga,
per desprès anar a viure
un anys a Holanda, a
Àmsterdam, a l’hotel
Krasnopolsky, de primera categoría, situat a la
Plaça Major, davant del
Palau Reial.
D’Holanda torna a
Anglaterra on coneix la
seva dona. Altra volta a
Richmond on alterna la
feina de cuiner amb els
seus estudis de l’anglès
a l’Institute “Queu
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Gardens”. A la tornada s’hi
quedà 4 anys, per més tard
desplaçar-se a Menorca,
on es va quedar definitivament. Recorda amb molt
d’agrat la convivència amb
els anglesos, la seva forma
de viure, els seus gustos refinats i metòdics, el sentiment de lo anglès i, sobretot, el respecte a la intimitat i a la llibertat de les persones.

liana a l’exili, la Maria Pia de Saboya.
El Bruno Krasnik, president d’Àustria.
Un amic que recorda amb molt d’agrat
és el Jordi Solé Tura. I un sense fi de
personatges inacabables, que li va portar més de 30 anys de professió en un
lloc privilegiat al moll de Ciutadella.
Casa Manolo
És un restaurant incrustat en un cova
a les mateixes roques del port. Allí, com
hem dit, va passar una part important
de la seva vida professional. Tot l’any
estava obert al públic els set dies de la
setmana. Era una tasca molt esclava, si
bé ell gaudia d’aquesta feina que li agradava molt. El que més l’indignava era
quan els fills demanaven una pizza i els
pares es quedaven a menjar marisc. Recorda que un dels personatges que més
gaudia menjant el ric marisc de l’illa,
era el seu amic Pepe Rúbies, el Pepe
del Cunis, que si convenia s’hi llepava

S’Hort des Pi
És la finca de 9 hectàrees que té el Manel a cinc
minuts de Ciutadella.
També se’n diu “S’hort de
les Mases”. Rodejat d’arbres i plantes, d’animals i
una gran vegetació, el
Manel em va rebre en
aquest ambient de calma i
tranquil·litat que ara frueix.
Retirat o no, ell no para mai, com
sempre. A més, la proximitat de la seva
casa, a un quilòmetre de Ciutadella, que
era l’antiga capital de Menorca, li permet d’estar sempre a la ciutat, on encara regenta una tenda de regals, i el fet
de viure tot l’any fora, al camp, amb
totes les comoditats que això comporta.
A la seva masia vaig compartir taula
i mantell amb ell, la seva companya
Joana, una bella al·lota menorquina, i
el seu fill, l’Àngel Plens de 12 anys,
que juga a tennis com un futur campió
a la pista que hi ha a la finca. Viu en
aquesta casa amb un estil de vida anglès, amb mobles anglesos, com un
home senzill, enamorat de la vida.
El seu sentit de l’amistat
No volem acabar sense esmentar un
tret característic del Manel. És molt
amic del seus amics, i realment en té
molts. En té de molt diversos, per afinitats, edat, gustos, professió, origen Artesa- i per afinitats culturals. No seria exacte dir que ell té amics, sinó que
en el seu cas els ha anat fent al llarg de
la seva vida i de la seva professió.
Els ha anat escollint i ells l’han escollit a ell en un procès gairebé imprevisible, però també és cert que hi ha qui
aprofita per fer amics, com és el cas del
Manel, i qui hi renuncia. Podem dir que
la seva casa i la seva mà sempre estan
obertes pels amics. Ens diuen que en
alguns aspectes, de tots el germans
Plens, el Manel és qui més s’assembla
al caràcter del seu pare.
Bartomeu Jové i Serra
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Menorca
Quan va arribar a l’illa, va comprar
una casa al casc antic de Ciutadella i la
volia convertir amb un restaurant, però
era massa petit i el va tenir un anys com
un bar. Després el va traspassar i va
muntar el primer restaurant “Casa
Manolo”, que regentaria 30 anys. Va ser
el primer restaurant que es va muntar
al port de Ciutadella, on avui n’hi ha
molts. Els últims 10 anys va muntar el
segon dels “Manolos” al mateix moll
del port. A la fi dels 30 anys a l’illa, es
va retirar.
Entre els dos restaurants va adquirir
molta popularitat, tan a l’illa com a nivell internacional, el telefonaven de
l’estranger, d’Alemanya i Anglaterra,
per reservar taula per dia i hora convinguda els mesos de juliol i agost. A
més d’algun plat d’elaboració sofisticada, oferia tota la riquesa del marisc
de Menorca.
A Espanya també tenia clientela de
prestigi i, entre els personatges habituals, hi havia el Rei d’Espanya, un home
molt simpàtic i agradable, fàcil de fer
amistat amb ell, a tota la familia reial i
al seu pare Don Juan, amb qui mantenia un tracte d’amistat personal.
Altres personatges del món de la faràndula, com Pedro Ruiz, Virna Lysi,
Johnny Weismüller (el Tarzan), Peter
Ustinov, el Serrat, Leslie Caron, gent
que venia a viure la pau de Menorca.
Esportistes com Santana, Orantes,
Stoichkov, Cruyff, literats com García
Márquez, el Premi Nobel de literatura,
Cebrián, Gil de Biedma, el poeta Jimmy
Jiménez Arnau. De la banca, el Mario
Conde i el Ruiz Mateos. Starvos
Niarchos, el navier. El Berlusconi, que
és un gran navegant, la família reial ita-

els dits i que cada any visita Ciutadella des del primer que el Manel va venir a viure-hi.

Noticiari
La Sisqueta rep la insígnia Macià d’ERC
La Sra. Francesca Solé i Clotet va ser una de les homenatjades, el
passat 19 d’abril, durant el Sopar de la República que va tenir lloc
en un restaurant de Golmés i que cada any organitza la Federació
de Ponent d’ERC. El partit concedeix la insígnia Macià a diferents
persones que se n’hagin fet mereixedores al llarg de la seva vida.
Antoni Fons i Armengol, que va ser durant molts anys President
local d’ERC, és un altre artesenc que gaudeix d’aquesta distinció.
Un mort a Artesa i un altre a Cubells en dos accidents de trànsit
El passat 27 de març es va produïr un accident al quilòmetre 104 de la
C-14, municipi d’Artesa de Segre, amb el resultat d’un mort i dos
nens de 12 i 13 anys ferits de gravetat. El turisme accidentat, matrícula de Bilbao, viatjava direcció a Andorra i va sortir de la via sobre un
quart de set de la tarda. L’accident va obligar els Mossos d’Esquadra a
donar pas alternatiu per un sol carril de la carretera als vehicles que hi
circulaven. Aquest va ser el primer accident mortal que es va produïr
a les comarques lleidatanes en l’anomenada operació sortida de Setmana Santa. (Segre, 29/03/2002)
El 12 d’abril va haver-hi una col·lisió frontal entre dos vehicles matriculats a Lleida, al municipi de Cubells. Com a conseqüència de l’accident Jaume Armengol i Farrandó, de 75 anys i veí de Foradada, va
morir a l’acte, mentre que l’altre jove veí de Lleida, Tino Agustí de 29
anys, va ser traslladat ferit de gravetat a l’Hospital Arnau de Vilanova
de Lleida on va morir un dia més tard. (Segre, 14/04/2002)

Subvenció al Parc de Bombers
El Departament d’Interior ha concedit 1.200.000 euros a 40 ajuntament
de tota Catalunya amb la finalitat de suvbencionar les dotacions i les
inversions destinades a la atenció d’emergències i a la seguritat civil, que
es concretin amb la construcció, rehabilitació i equipament de parcs de
bombers voluntaris. A les comarques de Lleida s’han concedit cinc subvencions. L’Ajuntament d’Artesa
de Segre és un
d’a-quests cinc i
rebrà una subvenció de 6.020 euros
per l’adequació
del Parc de Bombers d’Artesa.
Porteries i cistelles a la plaça
dels Jubilats
L’ A j u n t a m e n t
d’Artesa de Segre ha instal·lat a
la plaça dels Jubilats uns porteries i unes cistelles
de basquet. La
iniciativa ha tingut una bona acollida en els joves
artesencs com es
pot veure a la fotografia.

Plantada d’arbres al Castellot

Dissabte dia 20 l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Artesa va organitzar una plantada d’arbres
cap al camí de la Roca del Cudós. La jornada va
finalitzar amb un berenar amb coca i xocolata.

III Simposi de Geologia a Cubells
Entre el 12 i el 14 d’abril es va celebrar a Cubells el
tercer simposi sobre geologia, mineria, medi ambient i societat. Al simposi hi participaren un total de
150 persones entre assistents i ponents procedents
de Catalunya i de la resta d’Espanya, Portugal,
França i l’Amèrica Llatina, que insistiren en la necessitat de crear a la comarca de la Noguera un parc
geològic “per potenciar la important geodiversitat
de la zona, que passa desapercebuda.
Aquest parc, que seria el primer de Catalunya i que
es completaria amb uns itineraris per fer a peu o
amb bicicleta pels voltants, abastaria la zona compresa entre Àger, les Avellanes, Camarasa, Vilanova
de Meià, Cubells i Gerb.
Els organitzados del Simposi tenen la intenció de
proposar promerament aquesta iniciativa a la Generalitat, al consell comarcal de la Noguera, al Consorci del Montsec i als ajuntaments de la zona, per
intentar aconseguir els ajuts necessaris que permetin posar en marxa aquest projecte. (Segre)
Obres a Vilanova
Al municipi de Vilanova de Meià s’estan realitzant diverses obres, entre les quals destaquem:
A Vilanova, urbanització de l’últim tram del C/
Catalunya i millora de la vorera esquerra al C/
Calderers amb renovació de clavegueram i enllumenat. A Gàrzola, portada d’aigües al dipòsit
regulador.
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Foradada cobreix el Poliesportiu
Durant el proper mes de maig, a Foradada s’iniciarà la segona fase de les obres al Poliesportiu
d’aquesta població. Aquesta fase és la corresponent a la coberta de la pista poliesportiva que, a
banda de permetre la pràctica de diversos esports,
també s’utilitzarà per a celebrar-hi festes locals
i municipals, evitant així que es vegin suspeses
o alterades degut a les condicions climàtiques.
(Marc Guàrdia)

Noticiari

Llibres i roses per Sant Jordi
més, Catalunya celebra el dia del seu
patró i la gent surt al carrer a comprar, segons s’escaigui, la flor i la lletra impresa, tot celebrant l’arribada
del bon temps.

Orígens de la diada
Diu la llegenda que Sant Jordi era un
soldat romà nascut a Capadòcia
(Turquia) i va ser el protagonista d’una
gesta cavalleresca. La història se situa
en una població de Líbia, segons una
versió, o a Montblanc, segons una altra
font. La heroïcitat del cavaller va consistir a matar un drac que assolava els
habitants de l’esmentada població, i que
els obligava a donar-li una donzella
cada dia, a la qual devorava. Fins que
un dia tocà a la filla del rei i llavors
aparegué Sant Jordi, qui acabà amb
l’animal ferotge.
Sant Jordi era el patró dels cavallers
a l’edat mitjana. Va ser el rei Pere I que
l’any 1094 va guanyar una important
batalla després d’invocar aquest sant i
va decidir nomenar-lo patró dels cavallers i de la noblesa catalana. La festa
es va generalitzar al segle XV, concretament l’any 1456. El Papa Climent IX
aprovà l’any 1667 que la diada de Sant
Jordi fos festa a tot el Principat. És el
patró català des de principis de segle
XIX.

L’any 1926 es va incorporar a la diada el costum de regalar llibres. Curiosament, la tradició es va encetar en plena dictadura de Primo de Rivera, quan
el govern va auspiciar el “Día del
Libro” el 23 d’abril, commemorant la
mort de Miguel de Cervantes. El 23
d’abril és la data en què també van
morir dos fenòmens de les lletres catalanes i mundials, Josep Pla i William
Shakespeare, respectivament. A finals
del segle XX, la UNESCO va declarar
aquesta diada com el Dia Mundial del
Llibre.
Quant a la tradició de regalar la rosa,
aquesta ve del segle XV, quan es repartien roses entre les senyoretes que as-

sistien a la cerimònia religiosa que es
duia a terme al Palau de la Generalitat.
Segurament l’època primaveral en què
s’emmarca la festa, té molt a veure amb
el fet de regalar la rosa.
A Catalunya, aquest dia també se
celebra el dia dels enamorats i els carrers s’omplen de parades amb roses i
llibres.

La Diada de Sant Jordi a Artesa
Enguany van ser tres les llibreries que
van treure les seves parades de llibres
als carrers d’Artesa (Detalls, Cal
Mianes i Cal Massana) i dos establiments de flors les que van treure les
roses (Flors Joana i Floristeria Leonor).
10
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de Sant Jordi, 23 d’abril,
L aésdiada
la festa del llibre i la rosa. A

A més alumnes del CEIP “Els Planells”
també van fer una paradeta al col·legi
on venien llibres. Si bé l’ambient que
hi havia a Artesa no es pot comparar
amb el de les Rambles de Barcelona o
el carrer Major de Lleida, sí que hi havia força moviment a la carretera i es
van batre rècords de venda de roses i
llibres (en total a Artesa es van vendre
400 llibres i 1400 roses). Els llibres més
venuts van ser els “Monòlegs” i “Allò
que dèiem” d’Andreu Buenafuente, “La
citació” de John Grisham i “Per les
Valls del Pirineu” de Pep Coll
Quant a les novetats editorials, cal
destacar la publicació de “La vida quotidiana en un castell medieval”, dedicat al castell de Montsonís, el qual recrea la vida en fortaleses medievals,
basant-se en el castell de casa nostra.
El llibre compta amb nombroses fotos
i dibuixos a color i explica com vestien, que menjaven, com vivien, etc., els
homes i les dones medievals.

Noticiari
Actes de Sant Jordi a la Noguera
En el 6è premi de Premsa Local i Comarcal Sant Jordi que organitza el Consell Comarcal de la Noguera, el nostre
company de redació, Ramon Giribet, va
obtenir el tercer premi en la categoria
A (temes d’interès per la comarca) amb
l’article La història es repeteix. El lliurament de premis va tenir lloc a la seu
del Consell durant la tarda de la diada
de Sant Jordi. En el mateix acte es van
lliurar els premis del concurs escolar
d’auques i de narrativa intergeneracional.
La Palanca

La Festa del Llibre del Club de Lectures
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El Club de Lectures Artesenc va organitzar la setmana de Sant
Jordi diversos actes culturals, com van ser la “Trobada dels amics
del segell” i la mostra “Adéu a la pesseta”, al seu local de les
Escoles Velles.
El divendres 26 d’abril a la tarda, l’entitat va organitzar la conferència-col·loqui “El llarg camí de la Geriatria a la Gerontologia”, a càrrec del Doctor Josep Rúbies i Ferrer, metge artesenc,
fill de Cal Cunis, gran expert en temes mèdics i socials entorn la
vellesa (La Palanca ja va dedicar la secció Personatges d’octubre
de 1997 a aquest artesenc).
També aquell mateix dia, a la nit, el polifacètic Dr. Rúbies va
presentar el llibre escrit per ell titulat “El Sant Regne”. Josep
Rúbies, a part de ser metge, és un gran aficionat a la Història i en
aquest llibre fa un estudi sobre la significació, l’evolució i la història del regne de Jerusalem. El llibre li ha portat llarg temps d’estudi i investigació, amb alguns viatges a la ciutat santa i moltes
hores de treball. Es tracta d’un llibre molt recomanable per als
aficionats a la Història. La presentació va ser un èxit de públic
(una cinquantena de persones) i els que hi van assistir van poder
“tastar” alguns dels continguts del llibre i van poder gaudir de
l’afabilitat del seu autor.

Espor ts

Futbol sala: CENG-G. Gañán. 2001-2002
sènior de futbol sala
L’equip
CENG Artesa Grues Gañán està

Jordi Vilanova, Esteve Menchón,
Jordi Ribera (delegat), Jordi Llorens,
Sisco Pedrós, Jordi Durany, Josep
Martí, Xavier Mateu, Joel Solanes,
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la Palanca

disputant, un any més, la lliga provincial de Divisió d’Honor.
La temporada va començar molt malament per als artesencs, que van encaixar moltes derrotes consecutives,
que els van dur a la cua de la classificació. Això té una explicació ben
lògica; enguany l’equip es va rejovenir i va incorporar nous futbolistes, que faltats de compenetració van
perdre els primers encontres. Posteriorment, el conjunt local ha mantingut una línia ascendent que l’ha dut
a la zona mitja de la taula. Els joves i
els veterans s’han acabat complementant perfectament i l’equip practica
un futbol sala ràpid i espectacular. Al
tancament de l’edició portaven 10
partits guanyats, 1 d’empatat i 14 de
perduts.
L’equip el formen: Xavier Farràs,

Marc Rendé i Jordi Belchi. Entrenador: Francesc Solans.
Text i foto: Miquel Regué i Gili

Espor ts

Futbol: CE Artesa de Segre
classificació (8é amb 41 punts)
Jornada 15 (partit ajornat). 29/03/02.
Bon partit de l´Artesa que no sap
aprofitar les ocasions i acaba perdent. Cal destacar la gran actuació
dels cinc juvenils, tres a l´equip titular, durant el partit.
Artesa de Segre: Marc, Ponts (David),
Cortada, Aumedes (Mora), Solsona,
Ribera, Coma, Sugranyes, Àlex
(Ricard), Narcís i Albaigés (Miranda).
Mollerussa: Gerard, Lavin, Migales,
Llaudet, Toni, Montserrat (Padullés),
Martínez, Eladi, Castelló, Oleguer i
Foix (Horcajada).
Gols: 1-0 Coma (min. 30), 1-1
Oleguer (min. 55) i 1-2 Castellò (min.
65).
Artesa de Segre. El bon plantejament
ofensiu de l´Artesa de Segre no va tenir com a resultat el gol. L´equip local,
amb cinc jugadors de l´equip juvenil,
va dominar el partit durant la primera
part i va avançar-se en el marcador amb
gol de Coma. A la segona part l´Artesa
va disposar de clares ocasions de gol
per a sentenciar, que no va aprofitar. A
mesura que transcorria la segona part
el Mollerussa va anar fent-se amb el
control del partit i, en dues badades
defensives de l´equip local, va donar la
volta al marcador.
Jornada 27. 7/04/02. Emocionant
partit entre dos equips que s´han
entregat al màxim durant tot el matx.
Artesa de Segre: Farré, Ponts,
Aymerich, Joan Antoni, Solsona,
Coma, David, Besós, Sugranyes
(Aumedes), Dídac (Dani) i Albaigés.
Castellserà: Bergés, Jiménez, Trujols,
Fran, Camats, Fonoll (Parada), Figuera (Fernàndez II), Fernàndez I,
Puigpinós (Pros), Villa i Oliveres.
Gols: 1-0 Dídac (min. 55), 1-1 Pros
(min. 57) i 1-2 Parada (min. 65).
Artesa de Segre. En un partit jugat de
tu a tu, l´equip local no va poder mantenir el gol de Dídac amb que s´havia
avançat en el marcador. En la propera
jugada el Castellserà va empatar de
penal i, deu minuts més tard, en una

falta i després d´un rebot es va posar
per davant en el marcador. L´1 a 2 va
estar el resultat final d´un partit marcat
pel mal estat del terreny de joc després
d´una setmana de pluges.
Jornada 28. 14/07/02. L´Artesa juga
un bon partit i empata davant d´un
lluitador Sant Martí.
Artesa de Segre: Farré, Ponts (Leal),
Guillermo (Carles), Solsona (Ribera),
Aumedes, Aymerich, Besós, Joan
Antoni, Coma, Dídac (Sergi) i
Albaigés.
Sant Martí de Maldà:
Vilalta, Viles, Rubèn, Baiget,
Vall, Xavier (Carnicer), Paco,
Capdevila (Albert), Monfà
(Farré) i Huguet.
Gols: 0-1 Huguet (min. 12),
1-1 Coma (min. 40), 1-2
Huguet (min. 45), 2-2
Albaigés (min. 66).
Artesa de Segre: L´Artesa
va empatar davant del Sant
Martí en un partit marcat pel
domini aclaparador que va
exercir l´equip local a la segona part.
No obstant, la sort li va ser adversa i va
acabar empatant.
Jornada 29. 21/04/02. La major
veterania de l´Artesa frena les bones
maneres d´un Poal jove i lluitador.
Poal: Alfonso, Domingo, Jurado, Gené,
Parramon (Marc), Gerard, Lluís,
Melero (Toni), Malpica, Àlex i Subirà.
Artesa de Segre: Farré, Ponts (Dani),
Guillermo (Aymerich), Aumedes,
Solsona, Coma, David, Sugranyes,
Dídac (Dani) i Albaigés.
Gols: 0-1 Albaigés (min. 5), 0-2 Carles
(min. 15), 1-2 Gerard (min. 65) i 1-3
Albaigés (min. 75).
Mollerusa. En partit disputat al municipal de Mollerussa per la clausura per
dos partits del camp del Poal, la major
veterania del CE Artesa va poder amb
les ganes, l´entusiasme i el bon futbol
del jove equip local. El partit va començar molt bé pels interessos de l´Artesa,
que va saber-se posicionar millor sobre la gespa artificial de Mollerussa i
va avançar-se ràpidament en el marcador per 0-2 al minut 15 de la primera
part, que va saber dominar totalment.
13
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no aprofita els quatre parL’Artesa
tits com a local i manté llocs a la

A la segona part, el domini va correspondre al Poal que, amb ràpids contraatacs, va posar en perill la porteria ben
defensada per Farré. No va ser fins al
minut 65 que Gerard va marcar l’1-2.
Durant uns minuts, l´Artesa va patir per
la victòria, però Albaigés va fer pujar
el definitiu 1-3 al marcador.
Jornada 30. 28/04/02.
Artesa de Segre: Farré, Aumedes,
Leal, Coma, Aymerich, David, Narcís
(Solsona), Sergi (Guillermo), Carles,
Dídac (Ribera) i Albaigés.
Torrefarrera: Grinyó, Esteve, Muñoz, Alarcón, Burgés (Arànega), Lopera,
Martín, Johnny (Pérez),
Colell, Canelles (Dani) i
Lirio.
Gols: 1-0 Aymerich (min.
1), 1-1 Johnny (min. 12),
2-1 Albaigés (min. 65), 31 Sergi (min. 70) i 3-2 Lirio
(min. 86).
Artesa de Segre: Els jugadors de l´Artesa i del
Torrefarrera van jugar un excel·lent
partit que va finalitzar amb resultat favorable per als locals. El conjunt local
va jugar un dels millors partits de la
temporada davant d´un rival que va
demostrar tindre molt futbol a les botes. I és que el Torrefarrera no li va posar les coses fàcils a l´Artesa, que va
haver de jugar molt bé per guanyar. A
la primera part, l´Artesa va començar
amb molt bon peu i al min. 1, Aymerich
va aconseguir l´1-0. No obstant, cap
dels dos equips es va rendir i van continuar oferint un bon espectacle. Al
minut 12, el Torrefarrera va empatar a
través de Johnny. A la segona part,
l´Artesa va tornar a ser aquell equip que
fa unes jornades arrasava a les segones
parts de forma aclaparadora i així es va
emportar el triomf final. A l’inici del
partit es va guardar un minut de silenci
per la mort de la mare del vicepresident
i delegat de l´Artesa, Dani Leal (pare),
i àvia del capità Dani Leal (fill), a qui
els jugadors locals van dedicar la victòria final.
David Galceran i Raïchs

Espor ts

La Marató (naturalment)
de Filipides (missatger
E ldetraspàs
l’època grega clàssica, primer

cursa com la majoria dels entrenats.
B- Si es possible fer-ho, on estan
aquests corredors?.
De seguida hom pensa: “ A l’Àfrica,
els etíops, els kenyans, que són els amos
de la distancia”. Pues desenganyin-se
d’aquest darrer pensament, no cal anar
tant lluny. Ens es molt grat comunicarles-hi que aquest “HIT” ha estat aconseguit per un corredor artesenc a la
marató d’enguany a Barcelona.
Aquesta, desplaçada de les seves dates habituals per “l’enciamera europea
dels c...” (segons la denominaven el
comú dels mortals a Barcelona i rodalies) va realitzar-se el cap de setmana següent, diumenge de rams, el 24 de març,
a una hora matinera, que ja se sap el que
diu la dita “Al que madruga Dios le
ayuda” i va comptar amb la presencia
de 4 corredors comarcans nostres (socis
o simpatitzants del CUDOS tots ells).
Tres eren super-veterans de la cursa (dels
quals hem donat noticia reiterades vegades i dels qui no cal donar referències,
car les seves aptituds pel fons son, o al
menys així ho creiem, prou conegudes) i
el quart era el novell anteriorment citat
que va poder gaudir del suport i experiència de dos dels nostres veterans durant
33 Km i del recolzament i ànim, juntament amb un savi consell, dels seus companys de colla a Artesa que tenen per
tradició acompanyar als corredors
artesencs: Tot junt, els factors extrínsecs
ara citats afegit al factor intrínsec del
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home que va córrer 42 km i potser
l’únic que ho ha fet per motius
extraesportius, ja que volia comunicar al poble d’Atenes la Victoria
optesa pels exercits grecs sobre els
perses a Marató abans que els atenencs atemorits cremessin la ciutat)
al finalitzar la distancia i desprès
d’entregar la bona nova va deixar
clar dues coses:
1.- Que era un corredor nat.
2.- Que no havia entrenat per a poder efectuar aquest esforç minimitzant els riscos (Les
Olimpíades en època dels grecs no incloïen
curses de tanta distancia)
Avui en dia, milers o potser milions
d’afeccionats a l’atletisme afronten la
carrera, desprès d’haver estat
prèviament entrenats a efectuar esforços de llarga durada corrent, sabent que
el seu agosarament l’hauran de pagar,
molt més barat que el pobre Filipides,
només amb un breu període de molèsties musculars i articulars que no arriba més enllà d’una setmana.
Finals tant diferents, el tràgic de l’heroi de l’antiguitat versus la ressaca a
les extremitats inferiors dels corredors
actuals, suggereixen unes qüestions:
A- ¿Es possible que un home pugui
córrer bé (amb totes les connotacions positives que porta aquesta paraula) una
marató sense haver estat prèviament
entrenat a córrer fons?
Teòricament si, si posseeix de natural
les aptituds que caracteritzen al fondista,
a saber:
a) Un llindar aeròbic (intensitat d’esforç a partir de la qual l’organisme comença a produir quantitats intolerables
d’àcid làctic) prou elevat que li permetrà moure les cames corrent vigorosament molta estona.
b) Un somatotip ectomorfic (constitució estilitzada) que optimitza l’esforç
de les cames, donant el màxim rendiment al treball d’aquestes (el fondista
te l’encamada llarga encara que estigui
treballant a moderades intensitats)
I si demés es aconduït per gent experimentada al llarg de la cursa, gaire bé podem afirmar que el corredor nat acabarà la

corredor natural, va fer que el nou
maratonia acabes a poca distancia (de
rellotge) de la resta dels nostres paisans
es ha dir: bé.
Confiem en que aquest succés serveixi per encoratjar a altres artesencs a
posar-se el calçat esportiu amb l’objectiu de comprovar si també tenen aptituds naturals pel fons. Si es aquest el
cas d’algun lector d’aquest text, que es
descobreixi corredor li diem que pensi
seguint la lògica més universalment acceptada, resumida en dos dites:
“Zapatero a tus zapatos” i “No hay que
pedir peras al olmo”. I també li recordem que l’afany d’autosuperació es pot
exercitar en qualsevol activitat humana,
però mai fructificarà tant com quan
s’aplica a allò per al que hom te facilitat.
Si s’imposa la lògica segurament
veurem reforçada la presencia artesenca
el les curses atlètiques de l’avenir.
Seguidament el temps aconseguits
pels nostres conciutadans ( conciutadans a temps complert o si més no a
temps parcial, els nomenats comarcans)
Ramon May / Josep Baró
3h 28m
Joan Guimet
3h 31m
Jordi Duran
3h 34m
I finalment un parell de dades per
l’estadística: CUDOS 3 corredors
(75%), “Colla del Vilella” 2 corredors
(50%). Potser hauríem pogut titular el
text com “ La marató de la colla dels
CUDOS-Vilella”.
© CUDOS

Espor ts

2a tirada de la lliga de bosc Pentagonal 3D
passat dia 31 de març es va ceE llebrar
la 2a tirada de la lliga de

Categoria d’arc recorbat, Josep Vila en
divuitena posició. En la categoria d’arc
recte (long-bow), Paco Claret 13è classificat, Ramon Solé 16è i Lluís Quesada
18é.
Fins la pròxima.

Lloc de sortida dels arquers, a les 8h
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bosc Pentagonal 3D.
La comunitat de Catalunya, amb 25
arquers, va ser la més nombrosa. Després, Navarra amb 18, Madrid amb 15,
Aragó amb 5, País Basc també amb 5 i,
en total, 68 participants que agruparen
les diferents categories: sènior home,
sènior dona i infantils.
El lloc escollit per a aquesta competició va ser la petita i pintoresca població d’Arguis, ubicada dins el parc de la
Serra de Guara (Osca). S’hi arriba per
la N-330, direcció Sabiñanigo-Jaca
Està rodejada per muntanyes de més de
1.500 m d’altitud i, a les fondejades, ni
ha boscos de coníferes.
Aquesta competició consisteix en
seguir un recorregut pel bosc, marcat i
senyalitzat per l’organització, dins del
qual es troben un total de 40 dianes tridimensionals (són figures d’animals en
format real), repartides en dos circuits
i col·locades a distàncies variables (entre 10 i 50 m), depenent del seu volum.
L’organització s’encarrega de formar
els grups, que poden ser de tres, quatre
o fins a cinc arquers. També en aquestes competicions hi ha de tres a quatre
àrbitres, anomenats jutges, que estan
distribuïts pel circuit. Són els encarregats de fer complir el reglament.
En iniciar el recorregut, i seguint els
senyals, es van trobant els números de
les dianes i, a pocs metres de cada una
d’aquestes, es visualitzen dues estaques
clavades a terra. N’hi ha una de color
blau que indica la posició de tir. Una
vegada situat, l’arquer pot fer el llançament de la primera fletxa. Tot seguit,
es caminen tres i cinc metres i es troba
la segona estaca de color vermell, que
indica el lloc per fer el segon llançament. Es disposa d’un minut per a fer
els llançaments de les dues fletxes. Una
vegada han tirat tots els que conformen
el grup, es va a recollir les fletxes i
s’anoten les puntuacions en uns fullets,
que s’entregaran a l’organització quan
s’ha completat tot el circuit.
Dels Arquers Montsec n’hi van participar quatre, que van quedar classificats de la següent manera:

Fila 7

Noves tecnologies
n el decurs de la seva llarga i dilata-

E da història, el Setè Art, conegut popularment
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com a cinema, ha vist com en nombroses ocasions s’ha pronosticat la seva fi donada la incursió de noves tecnologies i formes d’esbarjo.
Encara que la salut de la qual actualment gaudeix, li augura una vida sense cap
mena d’entrebanc, comentaré algun dels seus competidors, venuts com a botxins.
Primer va ser la irrupció a les llars americanes del televisor, i el replegament que aquest “artilugi”
va fer de les famílies, les quals van començar a abandonar l’hàbit d’anar al cinema per a quedar-se a la
sala d’estar de casa i gaudir de la nova oferta lúdica (famílies americanes, ja que com se sap i ma-lauradament
es constata, el que els americans imposen o implanten, sembla que senti càtedra).
Posteriorment, a inicis dels 80, la davallada va ser més forta amb la irrupció mundial del vídeo, ja que tres sistemes
(Beta, 2000, VHS) competien per copar el mercat. L’elevat preu, però, de les cintes (recordo haver vist, en un viatge a
Andorra, la pel·lícula Terminator al mòdic preu de 12.000 ptes.) en els seus inicis, així com dels magnetoscopis, i les
diferències dins la qualitat tècnica que ofertaven els diferents models, va ocasionar la subsistència del sistema VHS, desapareixent la resta del mercat. Paulatinament es va veure el decaïment de l’èxit del vídeocinema, al constatar com anaven tancant
multitud de vídeoclubs que havien sorgit sota el reclam tan atractiu de la nova i exitosa tecnologia (a Artesa es llogaven cintes a
Cal Mateu, Cal Rellotger i posteriorment a Fotografia Joan-Promovídeo, el qual subsisteix en l’actualitat adaptant-se als temps
moderns, donat l’èxit que a la ciutat ha experimentat la irrupció dins el panorama de lloguer cinematogràfic la implantació de
VIDEO-FUTURE i el seu sistema de lloguer durant les 24 hores del dia).
Altres modalitats com el làser-disc, el mini-disc, l’IMAX, etc., que han intentat competir amb el sistema videogràfic, s’han anat
quedant pel camí. No és fins ara, amb pràcticament l’arribada del nou segle, que no ha sorgit un sistema capaç de competir amb èxit
amb el vídeo i, pel que es veu, destinat a eradicar-lo del mapa i convertir-lo en peça cobdiciada per col·leccionistes i cinèfils empedreïts,
es tracta del DVD.
Lluny de tractar les nombroses dades tècniques que es poden aportar envers el nou sistema, comentaré que la promoció que l’envolta resulta un tant enganyosa i falsa; ja que es ven com un sistema de Video-Home-Cinema, o sigui el cinema a casa. I cal dir que
poques són les famílies que es poden permetre la implantació en la seva llar d’un equip digne i que els deixi plenament satisfets; ja
que els més mòdics voregen el mig milió de pessetes. I és que aparells de DVD per si sols, en trobarem al mercat a partir de les
30.000 ptes. És clar que llavors... de la seva qualitat pràcticament no respon ni Déu. Per gaudir-lo en la seva plenitud, hauríem de
disposar d’una habitació en exclusiva, insonoritzada per no molestar els veïns i adaptada a la nova tecnologia. Com comprovareu, no tots ho podem fer, i així ens hem de conformar amb el simple aparell de DVD i un televisor més o menys decent
(menys és res).
Si no podem dubtar de la impecable qualitat d’imatge (la definició supera les 1.100 línies, mentre que els sistemes
normals ofereixen unes 625), so i facilitat d’accés a les escenes, així com el poc espai que ocupen els films (poc més
que un CD); sí que podem posar en dubte l’adequació del preu de les pel·lícules que apareixen en el mercat
(encara que al principi tot és car), la qualitat de les prestacions que moltes d’aquestes ens ofereixen, la
divisió del món en zones per a no poder gaudir, per exemple, de les estrenes americanes que ens han
d’arribar al cinema, anteriorment en format DVD, la potenciació del lloguer de DVD en front de
la venda directa, etc.
Bé, no és tracta de criticar-lo, sinó tot el contrari; ja que definitivament acabarà
amb el vídeo i ens farà entrar en una nova era audiovisual (sols és l’inici);
però crec que val la pena esperar una mica més.
Miquel Mota

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Amb la integració social dels immigrants
urant els últims anys, el flux mi-

D gratori cap al nostre municipi ha

vinents de Bulgària, tres del Brasil, dues
de Moldàvia, una de Polònia i una de
Sierra-Leone. Les edats de les persones assistents a les classes és molt variable, ja que podem trobar joves de
divuit anys i adults de cinquanta anys.
Aquest curs 2001/2002 s’imparteixen els dimarts i els dijous de 20:15h a
21:15h a l’Oficina Local de Creu Roja
d’Artesa de Segre. Les classes són pre-
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anat creixent ininterrompudament
provocant, d’aquesta manera, una
nova problemàtica social a la que les
diferents organitzacions i entitats del
nostre poble hi han estat i estan donant-hi una resposta.
A la Creu Roja d’Artesa de Segre i
Comarca s’està duent a terme un projecte d’integració social adreçat a tot
aquest col·lectiu d’immigrants. Aquest
projecte recull una sèrie d’intervencions a nivell social, que contemplen ajudes puntuals d’aliments, informació
sobre les diferents entitats i recursos
existents al municipi, coordinació amb
els Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera, assessorament i mediació laboral; i finalment, els cursos
de llengua espanyola, que són una eina
fonamental per tal d’aconseguir una
satisfactòria integració per part d’aquest
col·lectiu d’immigrants.
Aquests cursos es varen iniciar el
novembre del passat any 2001. Actualment hi trobem inscrites vint-i-dues
persones, de les quals quinze són pro-

parades prèviament, i posteriorment
dutes a la pràctica, per una professora
titulada que, mitjançant un material didàctic específic per a aquest col·lectiu,
els ensenya les nocions bàsiques educatives i culturals del nostre país.

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Escola de pares. Col·laboració entre APAs
freqüentment quan es parla
d’aquests tipus d’escola, però la veritat és que ja tenen molts anys d’història. Va ser als anys 70, a Barcelona,
quan les comunitats de pares escolapis i pares jesuïtes van oferir els seus
esforços per aquest objectiu.
A Artesa mateix en tenim una mostra: en els anys 80, i gairebé amb una
durada de 10 anys, l´APA del col·legi
de les Monges en van constituir i fer
funcionar una.
Les escoles de pares actualment s’estan estenent a les escoles laiques, i promovent des d’altres institucions. Donat
els grans canvis socials que vivim, es
considera que tant pares com mestres
estan desbordats en el seu rol educador. Partint d’aquesta base, el dia 26 de
gener del 2001 el Consell d’Europa va
aprovar el text “Responsabilitats dels
pares i docents en l’educació dels nens”
(http.//stars.coe.fr). Aquest document
demana als respectius governs que busquin llaços de col·laboració entre pares
i educadors, i entre les recomanacions
establertes apareix el desenvolupament
de la formació contínua dels pares.
L’escola de pares consisteix en la
formació d’un grup estable de pares que
es troben de forma periòdica per tal de
tractar temes referents a l’educació dels
seus fills. En general es recomana l’assistència dels dos membres de la parella per tal d’implicar-los d’igual forma.
Hi ha diferents modalitats respecte a la
seva conducció:
- guiada per un professional (psicòleg…),
- guiada per un membre del grup

(aquest guia seria rotatori),
- conducció mixta (alternar sessions
guiades per especialista, amb sessions
autònomes del grup).
La forma d’exposar els temes no és
la conferència estrictament, sinó que la
metodologia es vol basar en el treball
de petit grup (anàlisis de casos, etc.),
per tal d’aconseguir el treball de les
actituds i la màxima implicació.
Durant el curs 2001-02, per la iniciativa de l´APA de la Llar d’Infants i
amb la col·laboració de l’APA d’Els
Planells, s’ha creat l’escola de pares.
En el mes de gener del 2002, es convocaren tots els pares de la Llar i tots els
pares dels nens que cursen P3, P4 i P5
(per l’afinitat d’interessos), i la psicòloga Anna Carné ens presentà els objectius, metodologia i temàtica possible d’una Escola de Pares.
La resposta va estar força positiva,
tenint en compte que som un poble petit. En l’actualitat som 31 les famílies
que participem en aquesta activitat i,
gràcies a aquest volum participatiu, el
finançament resulta força econòmic. La
modalitat adoptada aquest any ha estat
la guiada sempre per un professional.
L’any vinent, si s’escau, es podran fer
altres plantejaments.
La temàtica també va ser triada pels
participants. Aquest any les sessions
establertes han estat:
- La gelosia entre germans.
- L’obediència. Premis i càstigs.
- La disciplina segons les diferents edats
dels nens.
- Conseqüències de les actituds negatives dels pares.
- Problemes en el menjar i el dormir.

19

la Palanca

uè és una escola de pares?
Q Aquesta
pregunta es formula

Tot això ens ajuda a reflexionar sobre com tenir cura, com acompanyar i
com educar el major TRESOR de les
nostres vides: els NOSTRES FILLS.
A més a més, comentar, gaudir i
compartir inquietuds i preocupacions,
ens ajuda als pares a conscienciar-nos
del què fem i per què ho fem, i també
del què volem. Ens ajuda a allunyarnos de la rutina que tot ho justifica, a
veure altres formes de fer, altres punts
de vista, ens ajuda a qüestionar-nos per
MILLORAR.
Per sort, i esperem que per molts
anys, educar és un ART intuïtiu, creatiu, lliure i ÚNIC, però no per això
estem exempts de responsabilitat, tot
al contrari.
Es pretén que aquesta experiència
pugui continuar durant els pròxims
anys, consolidant-se en ella mateixa, i
ampliant-se en participants i varietat
d’experiències. I donada la seva transcendència social, també s’intentarà la
recerca de subvencions.
A principis del curs vinent, es convocaran de nou els pares de la Llar, així
com també tots els pares del CEIP Els
Planells. Segons la participació, es valorarà el nombre de grups a crear, els
temes a tractar, la modalitat a seguir...
i, d’acord a tot això, s’estimarà el cost
a cobrir.
Felicitem l’acollida a aquesta iniciativa i la participació activa de tots els
integrants. Som un poble petit del que
entre tots podem treure’n força suc:
cadascun de nosaltres és una font de
riquesa per la resta. Gaudim-ho!!!
APA Llar d´Infants “El Bressol”
APA CEIP “Els Planells”

La Pàgina de l’IES Els Planells

Viatge fi de curs de 4t d’ESO
alumnes de 4t d’ESO de l’IES
E ls“Els
Planells”, el passat mes de
març van realitzar el viatge de fi de
curs. Varen prendre ruta a Castella i
Lleó, principalment, Segòvia, Àvila,
Salamanca i Lleó.
Ací teniu la narració d’aquest viatge
feta pels mateixos alumnes:

L’endemà, dimarts 19 de març, sortírem
de Segòvia en direcció a Àvila. Quan hi
arribàrem, vam fer un recorregut pel voltant de les muralles, vam veure la Catedral
i el convent de Santa Teresa.
A la tarda ja érem a Salamanca. No
ens va donar temps per a molt, però vam
poder veure la Plaza Mayor i l’església de San Esteban.
El dimecres 20, encara a Salamanca,
vam anar a veure la Catedral, la Universitat, la Casa de las Conchas i el
pont romà.
L’endemà, dijous 21, vam acabar de
veure alguna cosa per Salamanca com
la casa de Fray Luís de León. Després
tornàrem a pujar a l’autocar i... cap a
Lleó!
Aquí vam veure el palau, parador i

convent de San Marco, la Catedral, la
Basílica de San Isidoro i part de la muralla que encara es conserva. I amb això
s’acabava el nostre trajecte.
Hem de dir que, malgrat les visites,
també vam tenir les nostres estones lliures i, com tampoc podia ser menys, unes
nits força marxoses, això sí, sense passar-nos massa.
Tot i que el trajecte de tornada cap a
Artesa va ser llarg, va valer la pena fer
aquest viatge. Per tant, recomanem
anar-hi!
D’altra banda, creiem que sense la
paciència dels professors acompanyants, no hauríem pogut gaudir d’una
sortida inoblidable.
Gràcies a tots.
Alumnes de 4t ESO-IES “Els Planells”

La Palanca visita l’IES
Com en altres cursos, dos redactors de la revista ( en aquesta ocasió foren Miquel Regué i Ramon
Giribet) van traslladar-se a l’IES
Els Planells per tal de participar
en el crèdit de síntesi de l’alumnat de 2n. d’ESO, en el qual aprofundeixen en el coneixement d’algunes institucions i entitats del
municipi.
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El diumenge 17 de març ens vam aixecar ben aviat per estar a les vuit del
matí a la Plaça de l’Ajuntament
d’Artesa. Des d’allà vam començar a
fer camí cap a Segòvia.
Eren les cinc de la tarda quan vèiem
Segòvia i tan bon punt vàrem arribar,
començàrem les visites.
L’Alcázar de Segòvia, una antiga fortalesa reial situada al punt més alt de la
ciutat, va ser el primer lloc de visita.
Un cop vist, vàrem anar cap a l’hotel que teníem a Segòvia on també
vàrem passar el dilluns.
El dilluns 18 de març, sortírem de la
ciutat en direcció a la Granja de San
Ildefonso. Aquest edifici el podríem
veure identificat en el Palau de
Versalles i, encara que és força més petit
que aquest darrer, cal dir que a nosaltres ens va semblar molt gran.
Després vàrem continuar cap al
Palacio de Río Frío, un palau de residència de la família reial en temps de
caça. De tornada a Segòvia, vam anar
a visitar la catedral i vàrem seguir
l’aqüeducte.

Tema del mes

Artesa acull un intercanvi catalano-serbi
primer cap de setmana d’aquest mes d’abril, Artesa va trencar el seu ritme de vida normal per tal d’acollir
E luna
trentena de joves, entre serbis i catalans, que van realitzar diverses activitats amb la finalitat de tenir un
millor coneixement del món rural català.

El projecte

Recepció a l’Ajuntament d’Artesa

diverses: sèrbia, albanesa, bosniana,
hongaresa, búlgara...
De fet, aquesta és la tercera fase del
projecte, ja que anteriorment se n’havia realitzat dues a Bòsnia i
Herzegovina (a les ciutats de Mostar i
de Sarajevo) amb joves serbobosnians,
musulmans i bosniocroates, on es van
crear xarxes estables de treball per a que
el jovent enfoqui sota el prisma del diàleg les problemàtiques del seu país de
cara al futur.

Per què a Artesa?
Tot i que una bona part de l’intercanvi
va tenir lloc a Barcelona, el grup
catalano-serbi va estar a Artesa durant
el primer cap de setmana d’abril. L’objectiu era doble: per una part, RAI fa
temps que treballa per la descentralització de les seues activitats; per una
altra –potser la més interessant–, calia
conèixer l’àmbit rural tant pel que fa al
funcionament de l’administració local
i dels moviments socials com a la vida
quotidiana de la nostra gent.
El fet d’escollir el nostre municipi
no va ser casual. Es dóna la circumstància que l’actual Alcaldessa de
Montmagastre, Núria Guixés, treballa
a la capital catalana i va entrar en con22
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Entre el 27 de març i el 8 d’abril, 14
joves serbis van compartir aquestes
dates amb 14 joves catalans i van desenvolupar un programa de treball, entre Barcelona i Artesa, emmarcat en el
projecte anomenat “Reconstrucció de
les vies de diàleg entre els joves de
l’ExIugoslàvia”. Es tracta d’un projecte organitzat per les associacions RAI
(Recursos d’Animació Intercultural) de
Catalunya i Gradjanske Inicijative
(Iniciatives Ciutadanes) de Sèrbia, que
està cofinançat pel Consell de la Joventut de Barcelona, el programa
Barcelona Solidària de l’Ajuntament de
Barcelona i el Consell d’Europa, i que
compta també amb el suport d’una trentena d’organitzacions, fundacions i institucions (entre elles l’Ajuntament
d’Artesa).
L’objectiu general d’aquest projecte
és l’anàlisi de diferents qüestions i problemàtiques socials per tal definir línies estratègiques d’actuació a Sèrbia.
Així, després que els joves catalans visitessin Sèrbia el setembre passat –concretament Belgrad i Nis–, ara han estat
els serbis que han vingut a analitzar la
realitat catalana pel que fa a temes com
la interculturalitat, els moviments socials, la transició a la democràcia, les
reformes universitàries, la globalització i les seues alternatives i, sobretot,
els nacionalismes i les seues conseqüències a l’Estat espanyol i a
Iugoslàvia.
Cal remarcar que aquests joves tenen una participació activa en el disseny i organització de les activitats. A
més dels coordinadors de l’intercanvi,
cada dia hi havia també dos responsables, un serbi i un català, per tal de coordinar el desenvolupament de la jornada i realitzar posteriorment la seua
avaluació.
El grup serbi estava format per joves de 18 a 25 anys, procedents de diferents poblacions i organitzacions socials; però també pertanyents a ètnies

tacte amb RAI ja fa un parell d’anys. A
partir d’aquí, la resta és fàcil d’imaginar: contacte amb l’Ajuntament
d’Artesa, compromís d’aquest pel que
fa a l’estada i a la planificació del contacte amb les entitats d’Artesa i... un
cap de setmana ple d’activitats destinades a acollir aquest intercanvi.
Tot va començar el divendres, al voltant de les 7 de la tarda, amb l’arribada, les fotos per la premsa a la plaça de
l’Ajuntament i la recepció oficial de
l’Alcalde a la Sala d’Actes de l’Ajuntament. Durant l’acte, que va durar gairebé una hora, el Sr. Campabadal els
va parlar de les característiques del nostre municipi i, posteriorment, va respondre algunes preguntes dels visitants sobre aspectes relacionats amb la política i amb el funcionament del consistori. L’Alcalde es va mostrar com un ferm
defensor del diàleg dient que “tot es pot
arreglar parlant i que no ens hem de
deixar portar per discursos que enrareixen l’ambient”, en clara referència als
conflictes balcànics. També els va parlar de la participació econòmica del
nostre municipi en la reconstrucció d’un
hospital a Tesanj, després de la guerra
a Bòsnia i Herzegovina.
Després d’aquest acte oficial, el grup

Tema del mes
Quatre idees sobre Iugoslàvia
Durant l’última dècada del segle XX, Europa va veure’s Bòsnia i Herzegovina, Croàcia, Eslovènia, Macedònia,
trasbalsada amb un seguit de conflictes a la regió dels Montenegro i Sèrbia (aquesta última incloïa els territoris
Balcans, fruit del trencament de la unió de repúbliques autònoms de Kosovo i de Vojvodina).
Fins a la mort de Tito, totes les ètnies presents a
que formaven l’estat de Iugoslàvia, posterior a la caiguda
Iugoslàvia van conviure en una tensa calma, alterada en
dels règims comunistes de l’est del continent.
Per intentar comprendre el que va passar en aquesta re- ocasions per importants disturbis.
El 1986, Slobodan Milosevic (un dels personatges claus
gió, s’ha estudiar l’origen de l’estat que coneixíem com a
Iugoslàvia. Per començar, cal explicar que és una zona de finals dels segle XX en tot aquest enrenou) va arribar
formada per un complex mosaic de cultures i religions, al poder a Sèrbia amb un missatge ultranacionalista segons el qual pretenia restaurar la Gran
que ha sofert moltes transformacions
Sèrbia, ètnicament pura. El 1989 va
al llarg de la seva història.
retirar la condició de territoris autòDesprés dels il·liris, celtes, tracis,
noms a Kosovo i Vojvodina. La majogrecs, romans i eslaus, els turcs otoria de població albanesa de Kosovo,
mans van arribar a la regió dels Balcans
però, li suposava un fort contratemps
al segle XIV. El 1877, l’Imperi otomà
per al seu projecte. També va intentar
va perdre el control de la zona i Sèrbia
frenar la descomposició de la Federaes va independitzar. El 1918 va néixer
ció Iugoslava, que va tenir lloc desun regne que aglutinava serbis, croats
prés que Macedònia declarés la seua
i eslovens. De fet, la denominació ofiindependència (1991) i que Croàcia i
cial com a Iugoslàvia es va produir a
partir de 1929. El terme iugoslau vol La Iugoslàvia sorgida de la Constitució de 1946 Eslòvenia fossin reconeguts per la
Unió Europea com a estats independir eslau dels sud.
Una de les figures claus de la història iugoslava durant dents (1992). La pitjor part se la va emportar Bòsnia i
el segle XX ha estat la del mariscal Josip Broz (1892-1980), Herzegovina, que va patir una dura guerra fins que l’acord
conegut popularment com a Tito. Fundador del partit co- de Dayton (1995) hi va posar fi.
L’últim episodi de tots aquests conflictes es va viure a
munista iugoslau, va lluitar amb el seu exèrcit de partisans contra l’ocupació nazi i va alliberar Iugoslàvia a fi- Kosovo, ja a les acaballes del segle XX. Finalment
nals de la II Guerra Mundial. Fou proclamat cap del go- l’OTAN es va decidir a intervenir per frenar la repressió i
vern iugoslau el 1945 i president el 1953. Va començar un la neteja ètnica que el govern de Milosevic estava duent a
camí particular de construcció del socialisme en plena terme amb els albanokosovars.
Ara, les úniques repúbliques que mantenen un lligam
guerra freda, que el va convertir en un dels impulsors de
la política internacional neutralista davant dels dos grans són Sèrbia i Montenegro. I Kosovo? De moment funcioblocs constituïts al voltant de l’OTAN i de l’antic Pacte de na com un protectorat internacional, però el seu futur resulta difícil de predir; com també ho és el de tota la regió
Varsòvia.
La constitució de 1946, acabada la II Guerra Mundial, balcànica, on alguns problemes han quedat latents.
va convertir Iugoslàvia en una federació de 6 repúbliques:
excavacions que s’hi van duent a terme aquests darrers estius, Eva Solanes
i Josep Ros.
La tarda va estar destinada a conèixer el funcionament d’algunes entitats
artesenques, tot i que la pluja va provocar alguns canvis d’última hora. Concretament, van visitar La Palanca i
Ràdio Artesa. Durant l’estada a la seu
de la nostra revista, a les Escoles Velles, els vam fer cinc cèntims dels seus
vint anys d’història, dels seus continguts actuals i de com anem planificant
la revista de cada mes. Posteriorment,
a l’emissora municipal Ràdio Artesa, a
més de conèixer el seu funcionament,
van ser entrevistats en directe.
A les 8 del vespre, a la Dàlia Blanca,
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de joves es va instal·lar a l’Hostal Muntanya per tal de reposar forces. A la nit,
a la Dàlia Blanca, una sèrie de jocs preparats pel caps de l’AEiG Mare de Déu
del Pla (el Cau) va permetre una millor
coneixença entre aquests dos col·lectius. A continuació, els mateixos escoltes van fer de guies en una visita
preparada per donar-los a conèixer els
indrets més interessants d’Artesa. La nit
va acabar de pubs, on van compartir les
activitats nocturnes de cap de setmana
del nostre jovent.
Durant el matí del dissabte, sempre
amenaçats pel temps, van anar caminant fins al jaciment arqueològic
d’Antona, on van rebre les explicacions dels arqueòlegs directors de les

va tenir lloc una xerrada adreçada a tothom per tal d’explicar el punt de vista
dels joves serbis sobre la situació al seu
país. Llàstima que l’assistència no va
ser molt nombrosa, perquè va resultar
molt interessant escoltar la veu dels
protagonistes. La presentació del grup
va anar a càrrec de la Núria, mentre que
l’explicació del projecte va anar a càrrec del coordinador de RAI, l’Eduard,
i l’exposició inicial sobre Sèrbia va ser
cosa de la coordinadora de Gradjanske
Inicijative, la Tània. D’això, però, en
parlarem una mica més endavant.
A la mateixa Dàlia Blanca, l’associació de dones Artesenques Actives va
preparar un sopar de germanor per després de la xerrada, a base de coques de
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samfaina, entrepans i pica-pica. Aquest
moment, va ser aprofitat per molts assistents per tal de parlar personalment
amb alguns dels joves de l’intercanvi.
Ara bé, la cosa no va acabar aquí, perquè després els nostres visitants van
visitar el Gimnàs Altis, que es va sumar així a la llista de col·laboradors
d’aquell cap de setmana. Allà van presenciar la preparació d’algunes coreografies i també van poder practicar una
mica d’aeròbic.
El matí del diumenge també es va
veure afectat pel temps inestable, de
manera que el tomb que s’havia de fer
pel mercat dominical va ser anul·lat del
programa. No obstant, la visita a
Montmagastre –de caràcter “obligat”,
atesa la implicació de l’Alcaldessa– va
poder-se dur a terme quan el cel es va
anar aclarint. Després de dinar a l’aire
lliure, van aprofitar per acabar de posar al dia el seu treball al nostre municipi, d’on van partir en direcció a
Barcelona a mitja tarda.
A banda, de les activitats realitzades
a Artesa, els dies d’estada a Barcelona
van estar en contacte amb gran nombre
de col·lectius, associacions i institucions per tal d’aprofundir en el coneixement de la realitat social del nostre país:
Museu d’Història de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona, Centre Abraham de les Cultures, CSO Kan
Paskual, Amical de Mauthaussen, Sindicats de treballadors, Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, Fundació per la Pau, etc.

A la seu de La Palanca, explicacions del company Bartomeu

L’opinió dels joves serbis
Tant si parlem d’Eslovènia (la guerra
més curta) i de Croàcia, com si parlem
dels terribles enfrontaments i neteges
ètniques a Bòsnia i Herzegovina, o bé
del darrer i tràgic capítol a la regió autònoma de Kosovo; des del punt de
vista de la majoria de ciutadans i ciutadanes europeus occidentals, els serbis
apareixen sempre com els principals
culpables d’aquests conflictes bèl·lics.
A Artesa, però, vam tenir l’oportunitat de sentir l’opinió d’una colla de
joves de Sèrbia i vam poder comprovar que les coses sempre es veuen de
manera molt diferent quan estàs a l’altre costat. La dura realitat és que el poble serbi, en general, ha estat una víctima més d’aquesta situació.
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A la seu de La Palanca, demostració de maquetació de J.M. Espinal

Entre l’estona que vam conversar
amb aquests joves a la seu de la nostra
redacció i la xerrada que van fer a la
Dàlia Blanca, hem pogut conèixer millor la problemàtica d’aquella zona; tot
i que hi ha una pregunta que, malgrat
tot, sempre resultarà difícil de contestar: Com ha pogut passar?
A continuació us presentem un resum
en forma d’esquema sobre les seues
opinions, agrupades per temes, respecte a la problemàtica que els ha tocat
viure aquests darrers anys. Esperem que
la traducció de l’anglès, la transcripció
al paper i el treball de síntesi final no
siguin la causa de cap tergiversació
enutjosa.
Orígens del problema:
- La idea de Tito era bona: la convivència en un sol estat de 23 grups nacionals diferents. Durant el seu mandat,
però, els sentiments nacionalistes eren
reprimits i això va sorgir després amb
més força.
- En la Iugoslàvia de Tito, tot i ser un
socialisme més obert que el de Rússia,
no hi havia llibertat; ja que es tractava
d’un sistema unipartidista i totalitari.
Malgrat tot, hi ha gent que enyoren
aquell sistema.
- Hi ha moltes causes: el canvi del comunisme al capitalisme, el creixement
dels nacionalismes, la crisi d’identitat
col·lectiva... Va resultar fàcil als líders
nacionalistes manipular la població i
d’entre les diferents formes d’actuar es
va escollir la pitjor.
- El nacionalisme extrem de Tudjman
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A la Dàlia Blanca, xerrada dels joves serbis sobre el seu país

perseguit per la policia. El seu símbol
era el puny.
Els mitjans de comunicació:
- Els mitjans de comunicació van jugar
un paper molt important; ja que eren
utilitzats com una arma més del règim.
- Des de principis dels anys 90, sobretot la televisió, manipulaven la informació.
- Van aparèixer mitjans alternatius. Les
primeres van ser ràdios estudiantils i
Ràdio B92, i es va crear una xarxa de
ràdios independents.
- El 1996 es va aprovar una nova llei
de comunicació que va suposar una
dura repressió de la llibertat d’expressió dels mitjans alternatius.
- Les organitzacions que lluitaven contra el règim i els mitjans alternatius es

Les Artesenques Actives van col·laborar preparant un bon àpat
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a Croàcia i de Milosevic a Sèrbia són
alguns causants del problema.
- En general, resulta molt difícil explicar el perquè.
La situació econòmica a Sèrbia:
- Amb Milosevic era un somni poder
venir a Barcelona, estaven aïllats i bloquejats per les sancions.
- Els costos de la participació en les
diferents guerres van fer pujar la inflació a Sèrbia fins a tal punt que amb la
paga d’un mes només es podia comprar un pa i un iogurt. Els bancs van
entrar en bancarrota i la gent va perdre
els seus diners. L’embargament internacional, primer, i els bombardejos de
l’OTAN, després, van acabar amb el
que tenien.
- A més del problema econòmic, s’hi
afegia el social i cultural; ja que no tenien contacte amb l’exterior.
- La Tània, coordinadora del grup serbi, exclama: No han estat els 10 millors
anys de la història de Iugoslàvia!
El paper dels joves:
- Durant aquells anys, van marxar del
país uns 300.000 joves.
- Molts joves es van mobilitzar contra
el règim de Milosevic, sobretot quan
aquest no volia reconèixer els resultats
electorals locals contraris als seus interessos.
- Es va formar un moviment anomenat
Resistència, el qual consideren l’artífex dels canvis que van provocar la caiguda del règim amb el suport de la població. Aquest moviment duia a terme
accions creatives no violentes; però era

van aliar per intentar canviar el règim i
van ser titllats d’enemics públics per la
televisió oficial.
Les organitzacions no guvernamentals:
- L’actuació de les ONGs va resultar
fonamental per a la caiguda del règim.
Actuant en diferents àmbits i temes, des
de principis dels 90 van néixer unes
2.200 organitzacions, que oferien confiança a la gent i eren garantia de futur.
- De cara a les eleccions del setembre
de 2000, unes 450 ONGs van posar en
marxa una campanya per anar votar
contra el règim. Era una campanya porta a porta que va dur a les urnes el 85%
de la població i va aconseguir derrotar
democràticament Milosevic.
- Actualment, però, no veuen diàleg
entre el govern i aquestes organitzacions.
I el futur?:
- Veuen el futur difícil, però amb esperança. Malgrat el trencament de la federació, no volen estar sols.
- Econòmicament, han començat a funcionar alguns acords entre les repúbliques que els pot portar a un context de
lligams econòmics, encara que no formin una nova federació.
- Ells estan millor que amb Milosevic i
ara es troben oberts a Europa.
- Malgrat tot, alguns conflictes com el
de Bòsnia no estan resolts.
Milosevic:
- A Sèrbia hi ha quatre tipus d’opinions sobre aquest personatge: alguns
estan en desacord amb que se’l jutgi
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bretot entre les infants, també són importants. A més es tractava d’una guerra
nova on no es veia la cara de l’enemic,
que enviava bombes des del cel, i que
sortia per la televisió.
- La gent s’oblida dels efectes de la radiació produïda per l’urani empobrit
utilitzat a les bombes. Aquest urani és
tòxic pel medi i per les persones. S’ha
trobat una relació amb el creixement del
nombre de càncers, sobretot de mama.
- Els serbis tenen clar que van ser els
moviments socials i no els bombardejos els que van acabar amb el règim de
Milosevic.
- La gent es preguntava: “L’OTAN al
cel i Milosevic a terra... Què li passa al
món?”
Visió de Catalunya:
- L’estada al nostre país els ha resultat
molt agradable. La gent ha estat fantàstica i meravellosa. S’han sentit molt
ben acollits.
- Han tocat molts temes durant la seua
estada i han acumulat molta informació, fins al punt de sentir-se una mica
atabalats. Caldrà pair aquestes primeres impressions.
- Han trobat moltes semblances amb el
seu país, però també diferències.
Aquest intercanvi d’experiències els
permetrà aportar noves perspectives en
el treball a les seues associacions.
- El nacionalisme català no és radical i
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fora de Sèrbia, a altres els hi està bé
que ja no hi sigui, uns quants l’agafarien i li dispararien un tret al mig de la
plaça de Belgrad, mentre que una minoria encara se l’estima.
- L’Alexander creu que Milosevic havia de ser jutjat pel poble serbi, ja que
no se li pot permetre que estigui en un
lloc tan bonic com La Haia després del
mal que els ha fet.
- Milosevic no ha estat l’únic responsable. Tot i que alguns criminals de
guerra han estat acusats i fins i tot detinguts, alguns ni tan sols estan acusats
i continuen lliures.
- Alguns creuen que el seu judici és una
farsa per tal de netejar les mans de la
Unió Europea, que consideren responsable d’haver-li donat suport al principi.
La Unió Europea:
- Mirat des de fora, la Unió Europea
sembla una cosa perfecta; mentre que
des de dintre ja no se’n veu tant. Malgrat això, hi volen entrar perquè seria
positiu i ideal per a ells.
- Ara estan contents perquè han rebut
ajut econòmic de la UE; però caldrà
tornar-lo amb interessos. Es pregunten
quin preu caldrà pagar per entrar-hi.
L’OTAN:
- Els bombardejos de l’OTAN han tingut molts efectes econòmics per la destrucció originada. Els psicològics, so-

entenen que la gent vulgui mantenir les
seues costums, la història, la cultura i
la llengua.
- A primera vista, la diferència entre les
nacionalismes balcànics i el català és
que els líders catalans nacionalistes són
més moderat i no els veuen amb la intenció de portar el país a una guerra, ni
anar a lluitar per la independència.
- Irene: “Estic enamorada de
Catalunya!”
I d’Artesa, què?:
- És un municipi petit i tranquil, ideal
per venir de vacances.
- La gent s’ha interessat molt per ells i
s’han sentit molt ben atesos.
- La manera de poder participar en la
comunitat local els ha semblat fantàstica. Això de que la Núria, com a Alcaldessa de Montmagastre, fos la representant d’un col·lectiu de 21 persones
els va sorprendre.
Des d’aquestes línies de La Palanca, desitgem al poble serbi i a tots els
pobles balcànics, sobretot als seus joves, que sàpiguen trobar el camí del
diàleg per afrontar el difícil futur que els
espera amb il·lusió i amb esperança.

Text: Ramon Giribet i Boneta
Fotos: Ramon Giribet i Miquel Regué

Car tes a la R
edacció
Redacció

Carta d’agraïment
Benvolguts amics,
Siguin aquestes ratlles per manifestar-vos la meva grata sorpresa i per
agrair-vos la publicació com a Tema del
Mes de SALGAR RESTAURAT, a La
Palanca de vostra digna direcció.
Us agraeixo novament, en nom de
tots els creients i amants de l’art que
han ajudat a la restauració, la vostra
acurada informació d’aquest conjunt

arquitectònic, fruit de la Fe i del bon
gust –senzills– dels nostres avantpassats.
Cal conservar-lo amb aquell mateix
esperit amb el que fou bastit al llarg dels
anys, perquè les pedres cauran... i caldrà refer-les novament amb l’Esperit
que jamai defalleix.
Personalment ja no podré repetir tan
gran esforç com hem fet conjuntament

i caldrà realitzar petites coses i detalls;
però el camí queda obert per
reemprendre tan joiosa tasca.
Que la Verge Maria beneeixi el vostre treball, les vostres famílies i tot
l’afecte demostrat.
Cordialment
Roc Salvia i Setó
Salgar, 20 d’abril de 2002

Nota de la Redacció
Aquest mes passat, un company de la redacció ha rebut un escrit totalment anònim. En aquest sentit, volem deixar clara
la línia que estem seguint últimament. Com a norma general, no publiquem escrits dels quals no coneixem la procedència, sobretot si són d’opinió. Per altra banda, encara que coneguem l’autor/a, preferim no publicar escrits amb pseudònims.
Esperem que tots els nostres lectors i lectores habituals sapigueu entendre i respectar aquesta forma d’actuar.
Gràcies per la vostra confiança.

V ida Social
Enllaç REGUÉ-LEAL
El passat dissabte 27 d’abril Miquel Regué i Ma. Àngels
Leal varen casar-se sota l’aixopluc de les muntanyes de
Salgar. La solemne cerimònia va ser oficiada per Mossèn
Roc Salvia en presència de familiars i amics que varen fer
petita l’Església del Monestir de Salgar.
La festa va continuar en un dinar en un conegut restaurant d’Agramunt.
El Consell d’Administració i Redacció de La Palanca
felicita de tot cor als nous nuvis i els desitja una llarga i
feliç vida en comú.

In Memoriam
La Palanca mostra el seu dol per la recent mort de Regina
Palacios àvia de Ma. Àngels Leal col·laboradora d’aquesta revista i el fa extensiu a tota la seva família.
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Descansi en pau.

La No
guer
a
Noguer
guera
Balaguer Viu la Passió

Els escacs com a eina educativa

En el marc del Castell Formós, durant els dies 29, 30 i 31 de
març, van tenir lloc diverses representacions nocturnes de
Viu la Passió a Balaguer, que s’està consolidant com un atractiu de la capital noguerenca per Setmana Santa, després
d’aquesta 3a edició. Amb una participació d’unes 200 persones i un recorregut per 12 quadres, s’ofereix una visió de
la passió de Jesús des de la seva arribada triomfal a Jerusalem
fins a la resurrecció. Amb una acurada ambientació i una
música molt ben escollida, dues veus en off transporten als
espectadors a una altra època durant una hora i mitja. El pes
de l’espectacle, dirigit aquest any per Miquel Aige, correspon al grup La Suda Teatre.

Dins del pla d’innovació pedagògica del col·legi públic la
Noguera de Balaguer s’està portant a terme una experiència
pilot que consisteix en la utilització dels jocs d’escacs com a
estratègia pedagògica.
Amb aquest progamari es poden treballar les coordenades i l’orientació espacial, la llengua, la lògica o diversos
conceptes matemàtics, així com la memòria i la concentració.

El consorci del Montsec ha signat, a la població d’Àger, una
carta de compromís amb les empreses de dues regions franceses amb l’objectiu de muntar una xarxa comuna de projectes de desenvolupament rural. Per tal de poder-ho dur a
terme es muntarà una xarxa d’equipaments en cada una de
les tres zones.
Cal dir que el primer dels projectes ja està perfilat, que
serà la connexió comú dels tres centres a la banda ampla
d’Internet, per tal de crear una coordinació efectiva de les
tres zones de cara a projectes futurs.

Àger viatja en el temps
El primer diumenge d’abril va tenir lloc a la localitat d’Àger,
per 7è any consecutiu, el trofeu Vila d’Àger de vehicles antics. Els aficionats als vehicles històrics hi van poder veure
models de tota mena i color, ja que els seus propietaris participen en la concentració de forma assídua any rere any.
Aquesta trobada és organitzada conjuntament per l’Ajuntament d’Àger i el Club Vehicles Històrics de Lleida, a més
de les diferents empreses i institucions que la patrocinen.

Trobada de campaners a Ós de Balaguer
Uns 70 campaners procedents de Catalunya, Euskadi, Aragó,
Itàlia i Alemanya participaren aquest diumenge dia 28 d’abril
a la Mostra de Tocs de la XV Trobada de Campaners d’Ós
de Balaguer.
En la trobada també s’hi pogué veure una mostra de puntaires i la demostració de tretze oficis artesans. El programà
d’actes es completà amb les actuacions dels Castellers de
Lleida i l’Orfeó Balaguerí.
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El Consell Comarcal de la Noguera, dins el Pla Comarcal de
Joventut 2002, ha organitzat un curs de formació per a la
inserció laboral que ha tingut lloc els dies 12, 13, 19, 20 i 26
d’abril a la seu d’aquesta institució.
Aquest curs, realitzat per la Creu Roja de Lleida, tenia
com a objectius: potenciar les aptituds i actituds de les persones desocupades, identificar les ofertes de treball i els
mitjans que les faciliten, aprendre a fer una recerca de feina
de forma sistemàtica i eficient, així com ajudar i facilitar als
estudiants universitaris la realització d’un esquema mental i
escrit sobre les habilitats i interessos professionals.

La casa de Gaspar de Portolà serà un centre cultural
L’Ajuntament d’Àger comprarà la casa pairal on va viure la
família de Gaspar de Portolà, que va ser el descobridor i
primer governador de Califòrnia abans de traslladar-se definitivament a Balaguer, per convertir-la en un centre cultural
d’aquesta localitat.
La primera actuació de l’Ajuntament serà la rehabilitació de
la teulada de l’edifici amb la utilització de teula àrab i més
endavant s’anirà adequant l’interior. Aquest centre acollirà
exposicions, conferències i tot tipus d’activitats culturals.

Nous vitralls a l’Església de Santa Maria de
Balaguer
Aquest mes d’abril s’han col·locat a l’Església de Santa Maria
de Balaguer nou vitralls dissenyats per Joan Vila Grau, autor dels de la Sagrada Família i del monestir de Montserrat.
L’encarregat de la seva col·locació ha estat el vitraller Enric
Bonet. La comissió Art a Santa Maria ha donat llum a aquest
projecte i la iniciativa ha estat de l’entitat La Caixa amb el
vistiplau del Departament de Cultura de la Generalitat. La
inauguració oficial tindrà lloc el 15 d’agost coincidint amb
la festivitat d’aquesta església.
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El Consorci del Montsec signa un compromís amb
dues empreses franceses

Curs d’inserció laboral per a joves

Des del P
aís dels Pirineus
País

Atado y bien atado
els fulls dels calendaris van caient i
caient, ja estem enmig d’una novella
primavera, quina dita estació ens ha
portat, en els seus mateixos inicis, el
preat regal significat per una nova
Pasqua Florida...
I mentre la vida va fent la seva via,
els complexes hivernals andorrans han
estat atresorant ingents quantitats del
blanc element, tot i esperant la beneïda
onada de practicants de l’esport de l’esquí –en constant gràfica ascendent– que
hom preveu al conjunt del lleure pasqual sabedors, els seus integrants, que
la neu andorrana és “mamella de monja” –dit sense cap afany d’irreverència–
i que els ginys i els equipaments de les
estacions del País dels Pirineus poden
considerar-se com verdadera punta de
llança, quant a modernitat respecta.
I mentre la llarga i seca hivernada ha
arribat a la seva fi, i l’embassament
d’Oliana ha estat esperant aigua per la
mort de Déu, ha causat un xic d’estupefacció entre la nostra ciutadania el
contingut d’una recent Ordre Ministerial espanyola, en quin context les autoritats docents del dit país convoquen
un concurs públic per a la cobertura de
places vacants de funcionaris docents
a l’exterior. En aquesta Ordre, però, no
s’inclou el requisit apriorístic del co-

neixement del català als aspirants a coHom no arriba a comprendre aquesbrir places en les escoles espanyoles ta inqualificable decisió discriminatòd’Andorra. El català és llengua oficial ria, car el Principat d’Andorra, encara
de l’Estat andorrà, única i no compar- que minso en extensió territorial, és un
tida amb cap altra parla forana.
Estat de Dret, amb tots els ets i uts, haAquesta mutació amb referencia a les guts i per haver, amb un idioma oficial
anteriors convocatòries, en les quals s’exiQuant a sensibilitat envers aquest idioma
gia el coneixement de
la llegua oficial del
(el català) tan digne com qualsevol altre, la
país com un dels conposició del Govern Central espanyol condicionaments bàsics
tinua dins els mateixos paràmetres que en
(encara que el
Ministerio del veí Esles èpoques de la dictadura franquista
tat asseveri que, en el
cas d’Andorra –a
posteriori–, els concursants que hagin propi, totalment diferenciat de la llenobtingut la corresponent plaça vindran gua castellana. En conseqüència, a teobligats a realitzar, durant el primer nor d’una justa aplicació hauria d’ésperiode d’adscripció, un curs d’immer- ser tractat i mesurat amb el mateix rasió lingüística) no ha causat gens de ser, en tot el que fa referència a aquesta
bona impressió entre la nostra gent, lamentable qüestió, amb igualtat de
molts dels quals consideren –i nosal- condicions que els altres Estats; és a dir,
tres també–, el contingut de dita nor- s’hauria d’exigir el previ coneixement
mativa com una altra evident descon- de la llengua catalana, com a condiciosideració per part de l’excloent centra- nament indispensable, a tot el personal
lisme espanyol contra la llengua cata- docent espanyol que vulgui cursar per
lana Això ratifica també el pensament assolir una plaça per a exercir la seva
de molts ciutadans de casa nostra, fer- docent activitat a les escoles espanyomament convençuts que, quant a sen- les existents al País dels Pirineus.
sibilitat envers aquest idioma tan digPer nostra part creiem que els nosne com qualsevol altre, la posició del tres pares de la pàtria, conscients de la
Govern Central espanyol continua dins importància de tal mesura (qui fa un
els mateixos paràmetres que en les èpo- jove fa un cistell), sabran reaccionar
ques de la dictadura degudament, i que el Govern andorrà
franquista, i confir- enlairarà al seu homònim espanyol uns
ma el fet que, en allò ben fonamentats greuges contra la corelatiu a aquesta mentada disposició.
qüestió, res ha canviat i que “Todo
continúa atado y
Sicoris
bien atado”...
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la sínia de la vida va tomM entre
bant i tombant i al seu compàs

Música, Mestr
e!
Mestre!

Caramelles 2002
que val més una imatge que mil paraules. De
D iuen
les cantades que s’havien previst i publicat al darrer número de la Palanca, es van realitzar alguns petits
canvis: es van suprimir les cantades del Camp de futbol i del carrer Sitges i es van realitzar tres cantades
més a la carretera d’Agramunt. Enguany vàrem comptar amb l’acompanyament dos fiscorns des de les cantades de Seró. En aquestes dues pàgines doncs, unes
imatges de les cantades que es van poder sentir el diumenge de Pasqua pels carrers d’Artesa de Segre i Seró.
Fotos: Meritxell Cirera, Ramon Giribet, Jesús Martí

A dos quarts de nou del matí va començar la jornada davant la Dàlia Blanca

Enguany els caramellaires van desplaçar-se a Seró. A la fotografia els Gegants de Seró dansant sota el ritme de la Samba del Castellot

Instantània de la cantada a la Plaça de l’Ajuntament
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Noel Vilaseca, Eladi Camats, Ramon Aymerich i S. Freixes

Música, Mestr
e!
Mestre!

Martí Serret, Bernat Giribet i Pere Martí

En processó, a quarts d’una, en direcció a l’Església Parroquial

A quarts de deu del matí la boira acompanyava els caramellaires
La cantada final que donarà pas al dinar de germanor de l’1 de maig
de tots els que han fet possible, de nou, la cantada de caramelles
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Les cantades dedicades als quatre companys traspassats
d’ençà la darrera Pasqua van ser molt emotives

Música, Mestr
e!
Mestre!

La Coral Infantil a l’Auditori
dissabte 13 d’abril, els grups de
E lmitjans
i grans de la Coral Infantil Brots d’Il·lusió, van assistir a
l’Auditori Municipal Enric Granados
de Lleida per realitzar un assaig de
la Transatlàntida (una cantata) que
s’estrenarà al Palau Sant Jordi de
Barcelona en motiu de la XXXV Trobada de Corals Infantils del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya.
La coral infantil participa, cada any
des de la seva fundació, en les diferents
trobades de corals que organitza el Secretariat de Corals Infantils de
Catalunya (SCIC). Per una banda s’organitzen els Juguem Cantant, trobades
per als més menuts (fins a 7 anys) i per
altra trobades per als grups de mitjans i
grans de les corals que hi estan federades, la forma de les quals varia segons

l’any. Uns anys són en forma d’intercanvi, altres en trobades comarcals
(dins cada demarcació i amb les corals
de la demarcació), trobades taller... i un
cop cada cinc anys, coincidint amb un
aniversari 20è, 25è, 30è..., una Trobada General a Barcelona on s’hi reuneixen totes les corals que formen el SCIC,
aplegant uns quants milers de joves cantaires d’entre 8 i 16 anys.
La XXXV Trobada d’enguany se celebrarà el proper 12 de maig al Palau
Sant Jordi de Barcelona. Per a l’ocasió
s’ha encarregat la realització d’una cantata que s’estrenarà el dia de la trobada, i que porta per títol Transatlàntida.
La música ha estat encarregada a
Baltasar Bibiloni i el text a Miquel
Desclot i està inspirada en la figura de
Jacint Verdaguer en motiu del centena-

ri de la seua mort.
Per tal que el resultat sigui òptim,
s’han organitzat uns assajos en les diferents demarcacions. L’assaig de la
nostra demarcació, Terres de Lleida, es
va realitzar el passat dissabte 13 d’abril
a l’Auditori Municipal Enric Granados
de Lleida sota la direcció de Josep Vila
i Casañas (director de l’Orfeó Català)
que serà el director el dia de la trobada.
Els cantaires dels grups de mitjans i
grans de la Coral Infantil Brots d’Il·lusió també eren presents a l’assaig que
va reunir més de 300 cantaires de les
Terres de Lleida, on tingueren una ocasió única de gaudir d’un matí de treball
amb un dels millors directors que té
actualment Catalunya.
Sergi Valls i Jové

29è Juguem Cantant a Tàrrega
ral Infantil Brots d’Il·lusió d’Artesa
de Segre assistiren a la 29ena. edició
del Juguem Cantant de les Terres de
Ponent del SCIC organitzat, enguany, per la Coral Infantil Mestre
Güell de Tàrrega.
Arribada, de nou, la primavera les diferents corals que formen la demarcació de Terres de Ponent del SCIC es
van reunir per celebrar una nova edició
del Juguem Cantant. Aquest curs, el
passat es va organitzar a Artesa de
Segre, l’ha organitzat la Coral Infantil
Mestre Güell de Tàrrega i ha comptat,
també, amb l’assistència de dues corals
de la demarcació del Barcelonès, puig
que ells organitzen la Trobada General
i els anys de trobada general es reparteixen per les diferents demarcacions i
no organitzen el Juguem Cantant.
La jornada va començar amb la concentració dels cantaires a les Escoles
Velles a 3/4 de 10 del matí. Sobre 2/4
quarts d’11 va ser l’arribada a Tàrrega
on ens dirigirem a l’Ateneu per realit-

zar-hi un assaig previ al concert que va
tenir lloc a la una de migdia a l’Església Parroquial.
Al concert s’hi reuniren 384 cantaires que varen interpretar quatre cançons: Solet valent de César Geoffray,
La campaneta de Narcisa Freixas, La
formigueta de Frederic Oller i El conill
de Jordi Domènec. Tot seguit una cantata: Els set corbs, de Franz Blaimschein i adaptada per Maria Martorell.
Després dels cants es va procedir a
entregar un record a cada coral i seguidament, Lluís M. Virgili (director de la
Coral Nova Tàrrega) va ensenyar la
tradicional “cançó sorpressa” a tota la
mainada. L’acte es va cloure amb unes
paraules de Maria Martorell i Codina,
que és al SCIC des de la primera trobada de corals que es va realitzar a
Manresa el 1967.
Seguidament ens dirigirem a la Plaça de les Nacions de Tàrrega on vàrem
dinar tots plegats. Tot seguit un grup
d’animació va ser l’encarregat de fer
jugar tots els petits cantaires després
d’un matí de cants i treball.
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diumenge 21 d’abril dinou canE ltaires
d’entre 5 i 7 anys de la Co-

La jornada va finalitzar sobre les cinc
amb la interpretació, en una gran rotllana, de L’hora dels adéus.

Sergi Valls i Jové

Inf
or mació Municipal d’Ar tesa
Infor

Mes de març de 2002

Aprovació de l’acta de la sessió
anterior ordinària del 8 de febrer de 2002.
El Sr. Alcalde dóna possessió del
càrrec de regidor al Sr. Lluís Agramunt
i Oliva, que substitueix a la Sra. M.
Neus Bròvia i Pijuan en el grup d’ERC;
prèvia promesa, per imperatiu legal, de
complir i fer complir la Constitució i
l’Estatut d’Autonomia.
Aprovació per unanimitat del reconeixement de crèdits núm. 2 del
2002, per haver resultat inajornable en
el 2001 la realització de les despeses
que inclou, i l’aplicació a l’exercici del
2002 per un total de 56.398,77 euros.
Aprovació inicial per unanimitat dels padrons fiscals de la taxa per
distribució d’aigua del 2n semestre de
2001, i de la seva exposició pública, a
Artesa de Segre, a Montmagastre (nucli i disseminats), a Vernet i a la Colònia la Fàbrica, amb import total a
55.688,60 euros.
Aprovació per unanimitat de
compareixença, com a part demandada, al recurs contenciós administratiu
interposat pel Sr. Miquel Castells i Figuera contra l’Ajuntament davant el
TJSC per incompliment de la resolució d’aquest per la qual s’havia de requerir la clausura d’una granja avícola
a Alentorn, propietat del Sr. Vendrell.
Aprovació per unanimitat d’acceptació de les següents subvencions
incloses en el PUOSC 2002:
a) Renovació de la xarxa de clavegueram a Baldomar, 2a fase. Pressupost de
52.894,70 euros i subvenció de
37.026,29 euros.
b) Pavimentació de carrers a Seró, 2a.
Fase. Pressupost de 19.460,50 euros i
subvenció de 13.622,35 euros.
Aprovació per unanimitat de la
pròrroga de la concessió del servei de
gestió i funcionament de la Llar Residència Municipal a l’empresa Centre
Geriàtric del Pirineu SL, fins al dia 31
de desembre de l’any 2002.
Aprovació per unanimitat de les
següents certificacions d’obra, totes

elles signades per l’arquitecta municipal Sra. Espar:
a) Certificació núm. 9 de l’obra “Urbanització servei d’abastament d’aigua,
tram escomesa - Dipòsit de capçalera
del Sector Industrial El Pla”, per import de 34.196,86 euros, a favor de
l’empresa SORIGUÉ, SA.
b) Certificació núm. 8 de l’obra “Accés al Polígon 1 del Sector Industrial
El Pla des de la C-240 al pk 103 TM.
d’Artesa”, per import de 28.521 euros,
a favor de l’empresa SORIGUÉ, SA.
c) Certificació núm. 6 de l’obra “Accés
al Polígon 2 del Sector Industrial El Pla
des de la C-240 al pk 103 TM. d’Artesa”,
per import de 6.110,10 euros, a favor de
l’empresa SORIGUÉ, SA.
d) Certificació núm. 4 de l’obra “Annex II a projecte d’urbanització Polígon 2 - Infraestructures de telecomunicacions al Polígon Industrial”, per import de 18.791,06 euros, a favor de
l’empresa SORIGUÉ, SA.
e) Certificació núm. 10 de l’obra “Urbanització Polígon 2, Sector Industrial
El Pla”, per import de 2.479,53 euros,
a favor de l’empresa SORIGUÉ, SA.
f) Certificació núm. 1 de l’obra “Urbanització del C/ Roca del Cudós a
Artesa”, per import de 19.412,51 euros,
a favor de l’empresa SORIGUÉ, SA.
g) Certificació extra núm. 1 de l’obra
“Dipòst d’aigua de 500.000 litres a
Tudela”, per un import de 870,65 euros,
a favor de l’empresa TEHORSA.
Aprovació per unanimitat de la
ratificació de la recepció de l’obra “Reforma de la Casa Consistorial
d’Artesa”, realitzada per l’empresa
Consgestprom SA, i de la devolució de
la fiança de 4.807,63 euros al Jutjat de
Primera Instància i Instrucció núm. 1
de Cervera (una part) i al Jutjat Social
30 de Barcelona (la resta).
ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 11, 18 i 25 de març)
Aprovar Bases reguladores del
procediment de prescripció i ingrés a
la Llar d’Infants Municipal “El Bressol” pel curs 2002-2003.
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SESSIONS DEL PLE
8-3-02 – Ple ordinari
Absències: Per CiU, Sres. Segú i Baella.

Aprovar les Bases reguladores
del XIIIè premi de Narrativa Breu
d’Artesa de Segre.
Reafirmar la postura de l’Ajuntament de no modificació puntual de les
normes subsidiàries pel que a la parcel·la de les MM. Dominiques al carrer Prat
de la Riba, 36 d’Artesa, davant la visita d’una delegació d’aquestes a l’Alcaldia. Així mateix, proposar l’adquisició de l’immoble amb l’objectiu de
destinar-lo a aparcament públic per descongestionar els carrers de la ciutat. Es
fixa com a preu de referència a ofertar
el de la Caserna de la Guardia Civil.
Iniciar els tràmits per a l’elecció
de Jutge de Pau i substitut, d’acord amb
la legislació vigent, mitjançant convocatòria pública a tal efecte.
Comparèixer en l’exposició pública de l’aprovació inicial del Pla Estratègic de la Zona del Montsec del
Consorci del Montsec, redactat sota la
direcció del Sr. Romà Pujades i Rúbies,
proposant-hi la inclusió de dues vies de
comunicació: Alòs de Balaguer amb
Camarasa i Clua amb Sta. M. de Meià.
Proposar, així mateix, als ajuntaments de Camarasa, Alòs de Balaguer i
Llimiana que s’adhereixin a la proposta.
Concórrer a la convocatòria
d’ajuts 2002 de la Fundació Pública
Institut d’Estudis Ilerdencs, en les sves
diferents línies, per a les segünets actuacions municipals:
- Arranjament de l’església de Sant
Romà de Comiols.
- Funcionament de l’Aula Municipal de
Música, any 2001-2002.
- Excavacions al Jaciment arqueològic
d’Antona, any 2002.
- Instal·lació de la calefacció a l’Aula
Municipal de Música.
- Organització del XIIIè Premi de Narrativa Breu i edició del recull de les
obres premiades.
- Funcionament de l’Emissora Municipal
de Ràdio d’Artesa de Segre, any 2002.
Suprimir les barreres arquitectòniques de la Llar Residència municipal,
a petició del concessionari del servei.
Comparèixer davant el FEDER
per demanar la inclusió de les obres presentades per l’Ajuntament, que han es-

Inf
or mació Municipal d’Ar tesa
Infor
gatzem agrícola, situat a la parcel·la
205, polígon 26.
- A la Sara Guiu i Vidal, concessió de
gual a Cra. Agramunt 78.
- Al Sr. Jaume Farràs i Farràs, per canviar porta i vidres de l’entrada, sense
afecció d’elements estructurals, a Av.
M. Anzizu 7.
- Al Sr. Ramon Aymerich i Llop, per
canviar falsos sostres de canyís per peces d’escaiola, a Cra. Tremp 16.
- A Detalls SCP, per pintar la part inferior de la façana de l’edifici a Cra.
d’Agramunt 22.
- Al Sr. Agustí Camarasa i Graells, concessió de pròrroga de la llicència per
les obres de construcció de tres naus i
ampliació d’altres tres per a explotació
porcina, a la parcel·la 30 del polígon
19.
Donar de baixa del subministrament d’aigua la Masia Raïchs de
Montmagastre, segellant-ne l’entrada a
la finca, a sol·licitud de la Sra.
Montserrat Sala i Capdevila.
Proposar a l’Alcaldia la concessió, al Sr. Ernest Capell i Navau, de
canvi de nom de llicència d’obertura
d’activitat destinada a Bar-Restaurant,
atorgant-li el de CAL FORCAIRE
D’ARTESA, SL.
Aprovació de factures majors de
120,20 euros per un total de 108.155,48
euros.
INFORMES DE L’ALCALDIA
Cal negociar una major aportació en la proposta de conveni de la Delegació d’Ensenyament, que aporta
60.101,21 euros per al Centre Els Planells i les necessitats centre expressades per les direccions del CEIP i de
l’IES estan xifrades en 68.268,96 euros.
La Sra. Carme Vidal, Dtora. de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs no és partidària de signar un conveni amb
l’Ajuntament per l’excavació arqueològica d’Antona durant 4 anys; però
s’ha compromès a que l’IEI hi faci una
aportació anual de 6.000 euros.
Els Ajuntaments d’Artesa de
Segre, Agramunt i Tàrrega han guanyat
el recurs contenciós interposat davant
el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya contra el Canal d’Urgell, referent a les quotes de les represes refe-
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tat publicades com a elegibles sense
cofinançament. En el mateix, comunicar-ho al Dtor. Gral. d’Administració
Local.
Prorrogar la cessió de l’aula de
les Escoles Velles a l’AMPA de la Llar
d’Infants El Bressol.
Acollir a Artesa, durant un cap
de setmana, els joves que participen al
projecte “Reconstrucció del diàleg entre joves de l’esIugoslàvia”, que tindrà
lloc a Barcelona.
Accedir a la petició de la Sra.
Rosario Puigpinós i Cirera, en representació del seu pare Sr. Josep
Puigpinós i Bernaus, segons la qual
cedeixen al municipi la resta de la finca de la seva propietat ubicada darrere
les cases unifamiliars del C/ M.D. del
Pla entre els núms. 14-30 a canvi que
els sigui satisfet l’import de l’IBI
d’aquests terrenys des de la construcció de les vivendes esmentades.
Augmentar l’import de l’obsequi que es fa cada any a les Caramelles
i fer un donatiu de 250 euros.
Manifestar-se majoritàriament
en el sentit de prioritzar altres inversions en lloc de comprar l’edifici de les
Monges, per al qual les Germanes Dominiques no han acceptat l’oferta de
compra pel mateix preu que la Caserna
(recordant que els tècnics municipals
havien fet una valoració l’any 1999
d’uns 31 milions de ptes.).
Convocar una reunió amb els comerciants dels carrers Bisbe Bernaus i
Església perquè les parades del mercat
setmanal que hi tenen reserva han manifestat la seva preocupació per la pressió d’aquells que no volen parades davant els seus establiments.
Proposar a l’Alcaldia la concessió de les següents llicències d’obres:
- Al Sr. Joan Terré i Ribó, per restauració i formació de bany principal i cuina, a Cra. Agramunt 28.
- A la Sra. Teresa Sellart i Prats, per
canviar bastiments de portes, a l’habitatge C/ Monges 16 1r 2a.
- Al Sr. Benjamí Llobet i Reig, per la
construcció d’un edifici de plantes sense distribuir d’habitatge i local comercial, a Cra. Agramunt 50.
- Al Sr. Ramon Sala i Pijuan, per l’ampliació de cobert existent realitzant els
tancaments laterals, passant a ser ma-

rents al primer semestre de 1999.
A Anya es vol fer una variant
cap a St. Marc, atès que l’accés és molt
perillós. Quan estigui arranjat es demanarà a la Diputació que l’asfalti i hi
col·loqui proteccions. També es voldria
millorar l’accés a la població suprimint
el gran desnivell que hi ha a la corba
que dona accés al nucli.
El Dep. d’Agricultura ha comunicat que, en principi, es reserva una
subvenció del 40% per atorgar a l’obra
demanada de millora de la portada d’aigua a Seró, Tudela i Colldelrat.
El superàvit del pressupost del
2001 puja la quantitat de 382.049,81
euros.
Es preguntarà quin preu demanen els propietaris per a la compra de
Cal Pauleta.
El president de Creu Roja
d’Artesa i Comarca insisteix en què es
pagui la subvenció de l’any 2001 que
es desprèn del Conveni signat amb
aquesta entitat o que es denunciï.
L’Associació de Comerciants ha
demanat a l’Alcaldia: senyalització com
a aparcament de camions el terreny de
les Sitges; deixar la parada de verdures
que, al mercat setmanal, es posa vora
la Pça. Major; marcar a terra, d’acord
amb l’Associació, les parades que caben al C/ Bisbe Bernaus; posar cartells
anunciant el mercat setmanal (l’Associació proposarà l’eslògan comercial).
Preguntats sobre l’opció de promoure
la variant, no s’hi ha mostrat contraris.
Un representant d’Aigües de
Barcelona visitarà l’Ajuntament per
interessar-se per la gestió de l’abastament d’aigua al municipi.
Hi ha diverses empreses interessades en la gestió del servei municipal d’aigües i que estan estudiant les instal·lacions
del municipi. Durant aquest any es licitarà
la gestió d’aquest servei.
Tots els regidors estan convidats
a la tradicional cantada de Caramelles
del diumenge de Pasqua davant de
l’Ajuntament al migdia.
El Sr. Miquel Solé ha presentat
uns enginyers alemanys que fan
miniplantes de tractament biològic de
purins, que són una possible alternativa a les plantes actuals. L’Alcaldia els
ha adreçat a la Cooperativa.
Ramon Giribet i Boneta

Xa
ov e
Xatt J
Jo

La rosa i el llibre??
Jaume de Barcelona remenant llibres
i més llibres entremig de les parades
i el munt de gent amuntegada mirant
i xafardejant com si s’anés a acabar
el món.
Diana: Què xata? Ja t’has decidit o
encara no en tens prou? Fa tres hores
que voltem per aquí i ja estic ben marejada! Tots els llibres els veig igual!!
Bea: Buf! És que no sé quin comprarli!! El meu Manel no és massa lector!!
Diana: Doncs així, què carai fem aquí?
Bea: Oi doncs! Buscar un llibre! No
em puc presentar pas aquesta tarda a
casa seva sense el famós llibre!!!
Diana: A no? T’ho mana algú?
Bea: Doncs sí, la tradició!! Igual que a
ell: pobre del Manel que no es presenti
amb una rosa ben vermella!! La tradició catalana diu que els homes han de
regalar una rosa a l’estimada i les noies, un llibre!! És una manera de demostrar l’amor a l’altra persona.
Diana: Deixa’t de bestieses! No veus
que el dia de Sant Jordi s’ha convertit
en una festa comercial, igual que
Nadal? L’amor s’ha de cultivar cada dia
i no només una vegada a l’any!!
Bea: Bé, però si es presenta una ocasió
en què pots demostrar la teva estima-

ció, per què no aprofitar-la?
Diana: D’acord, aprofita-la,
però per què li has de comprar per força un llibre al
Manel, que no li agrada gens
llegir??? No creus que estaria més content amb una altra cosa més del seu grat? El
que compta és el detall, l’haver-hi pensat, i a més, si li
agrada... ja el tens del tot content!!
Bea: Sí, però tia... que avui tothom regala llibres, què faria jo comprant-li un
altre CD del seu grup prefe? En té cinquanta mil, i a més això ja li regalo pel
cumple!
Diana: I què? Segur que estaria ben
content amb aquest regal! Més que no
pas amb un totxot de llibre que et costarà un ull de la cara i el deixarà en un
prestatge sense tocar-lo mai més i només servirà per omplir-se de pols.
Bea: Doncs què he de fer? Tens raó...
però... jo vull seguir la tradició, no
m’agradaria pas que ell em regalés una
altra cosa en comptes d’una flor... Jo
vull la meva rosa amb l’espiga, la bandera catalana i tot el que marca el plànol!!!
Diana: Sí tia, ja sé que tu ets molt conservadora, però deixa’t d’històries i
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s el dia de Sant Jordi i la Bea i la

É Diana passegen per la plaça Sant

creu-me, siguis més viva i demostra-li
l’amor al teu Manel tal i com es mereix.
Bea: Mmmm...
Diana: Ja ho tinc! No dius que cada
dia està enxufat a la tele mirant el Xinxan?
Bea: Sí, per què?
Diana: Doncs perquè li podries comprar un còmic del Xin-xan!! Segur que
li fa molta il·lu i se’l llegeix ràpid. A
més, el regal és original... al cap i a la
fi és un llibre, no??
Bea: Ei, doncs tens tota la raó, segur
que li encantarà...! Sí, anem, anem a
comprar-ne un!! Ja em moro de ganes
de veure la carona que posarà el meu
Manelet en veure el seu ídol preferit!!!!
Nosaltres
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Humor
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L’aplec del Pla. 1947

aquells anys, l’aplec del Pla era
E nbastant
concorregut. La gent
anava per grups i el que veiem a la
foto era, més o menys, dels veïns de
la Plaça del Progrés, que aleshores
era anomenada popularment com la
Plaça del Pelayo.
La gent anava als aplecs amb camió.
Alguns dels primers camions van ser
el del Perotxes i el del Masses. No hi
havia gaires cotxes i els camions podien portar la gent, els estris necessaris i
el menjar.

Els veïns de la foto són, d’esquerra a
dreta, a dalt de tot: la Núria Armengol
(ara viu a Mèxic), la del “mejicano” de
cal Gibert, l’Araceli de Ca la Petit, el
Gerard Costa – traient el cap– (avui a
Gran Bretanya), el Vicent Gibert, el
Frederic Armengol és el nen, la Neus
Armengol (germana de la Núria), les
dues filles del Pelayo (la Carme i la
Felisa), el Pelayo amb la seva dona i, a
dalt de tot, la Júlia (parenta dels Costa,
que viu a Andorra).
A baix de tot, el gos del Pelayo, que

posa per a la història, al mig de la mona
de Pasqua, que era la reina de l’aplec.
A la dreta, ajupit, el Manelet del Plens,
que és qui ens ha cedit la foto.
No cal dir que l’ambient del dimarts
de Pasqua era, a més de familiar, d’allò
més popular.
Resulta curiós observar que aquesta
sembla la foto de la diàspora, ja que la
gent que hi apareix viuen o han viscut
en diversos països del món.
Text: Bartomeu Jové
Foto cedida per Manel Plens
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Fe d’errates: Respecte a la secció Imatges d’Ahir del mes passat, hem d’aclarir que el Sr. Melcior Solans és fill d’Alentorn i no de Vall-llebrera on feia de mestre.
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Caramellaires i gegants junts! De ben segur que aquesta és una foto inèdita al nostre municipi. Ha esta possible gràcies
a la visita que les Caramelles d’Artesa han fet aquesta passada Pasqua a Seró, on tenen els gegants (Foto: Jesús Martí).

