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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.

MES DE MARÇ
Municipi d’Ar tesa de Segre

Naixements:
dia 26: Marc Mola i Vilella, fill de Josep M. i de M. Àngels

Defuncions:
dia 27 (de febrer):

Francesc Cases i Nicolau (73 anys),
natural de Foradada

dia 4: Hermínia Galan i Lladós (81 anys),
natural de Tòrrec

dia 26: Carme Mianes i Aldavó (79 anys),
natural d’Artesa de Segre

Municipi de Vilanova de Meià

Defuncions:
dia 6: Josep Español i Sabarich (65 anys),

natural de Sant Oïsme
dia 13: Estanislau Boix i Sala (76 anys),

natural de Tòrrec

Meteorologia

L�Agenda

18 de maig:
A les 13h a la Dàlia Blanca, lliurament de premis
del XIV Premi de Narrativa Breu d’Artesa de Segre,
amb la participació de l’escriptora Maria Barbal

25 de maig:
Eleccions municipals

MARÇ
Dades facilitades pels ajuntaments d’Artesa de Segre (observato-
ri de la Pl. de l’Ajuntament), de Vilanova de Meià (estació del
Camp de Futbol) i de Foradada.

Municipi d’Ar tesa de Segre

Temperatura mitjana del mes: 9,3°
Temperatura màxima: 20° (dies 3, 10, 11, 12, 13 i 24)
Temperatura mínima: -3° (dia 18)
Amplitud tèrmica màxima: 20° (dies 11, 12, 13, 19, 20 i 24)
Amplitud tèrmica mínima: 11° (dia 16: màx. 14° i mín. 3°)
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima: 17 mm (dia 28)
Total precipitacions: 49 mm

Municipi de Vilanova de Meià

Temperatura mitjana del mes: 10,7°
Temperatura màxima: 21° (dia 12)
Temperatura mínima: 1,6° (dia 17)
Dies amb precipitacions: 7
Precipitació màxima: 39,6 mm (dia 28)
Total precipitacions: 50,4 mm

Municipi de Foradada

Dies amb precipitacions: 3
Precipitació màxima: 23 mm (dia 28)
Total precipitacions 30 mm
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Eleccions Municipals
El 25 de maig se celebren les eleccions municipals, les setenes de la
democràcia espanyola. L’Ajuntament és l’administració més propera al
ciutadà i és per això, com a mínim als pobles i ciutats petites, que les
eleccions municipals són les que desperten més interès entre la ciutada-
nia; perquè, si bé és important la política a nivell autonòmic i estatal i
ho són les grans infraestructures i les lleis que regeixen la societat, al
ciutadà mig el que li afecta més és el dia a dia (per citar algun exemple,
que tingui el seu carrer pavimentat o net, que els fanals funcionin, que
tingui espais verds o que se li alleugeri la feixuga burocràcia) cosa que
depèn, en bona part, de la diligència dels regidors i de l’alcalde.
    Desperten interès, també, perquè els candidats són persones conegu-
des, gent corrent, accessible i que es presenten per tirar endavant el seu
poble o el seu municipi; fet que, sigui dit de passada, és lloable i diu
molt a favor d’aquells que estan disposats a renunciar a bona part del
seu temps lliure per treballar en pro de la comunitat.
    A Artesa, durant els últims 12 anys hem tingut el mateix batlle, Jaume
Campabadal, qui ha complert un cicle (bo, regular o dolent per a uns o
per a altres) i deixarà pas a un nou alcalde. Valorar l’acció d’un alcalde
i dels seu equips de govern és una cosa complexa. No ho farem en
aquesta ocasió, perquè als redactors d’aquesta revista ens costaria po-
sar-nos d’acord i, sobretot, perquè no fos cas que s’interpretés com una
ingerència en els propers comicis electorals.
    A Artesa es presenten quatre llistes, ERC, CiU, PSC i PP i en elles
moltes cares noves. Dels últims regidors ben pocs repetiran. Aquesta
renovació és bona perquè en totes les administracions convé aire fresc,
gent que aporti il·lusió i idees innovadores. És bo també perquè això
denota que la gent està implicada amb la vida municipal.
    Es diu que en les municipals, l’elector vota a la persona i no al partit.
Això és veritat i a la vegada és mentida. Ens expliquem, si bé el més
important són les persones, a les quals la majoria de gent les coneix i
sap el peu que calcen, a l’hora de votar hi intervenen més factors. Per
començar, la llei electoral per municipis com Artesa no és la millor,
donat que no es vota als onze regidors un a un, sinó que es vota per
packs (per partits, per equips o per grups, com es vulgui dir); o sigui
que si te n’agraden uns quants, però la resta no, t’has de quedar amb el
pack complet. Possiblement, el 99% d’electors escolliríem dos o tres
membres d’una llista i els sumaríem a un o dos d’una altra fins a com-
pletar els onze regidors (i no serien, necessàriament els que van al da-
vant). Però això, avui per avui, és impossible (sí que es fa així en muni-
cipis de menys de 250 habitants). I és per aquest motiu que sí que es
vota a la persona, però el vot està condicionat en alguns casos per l’es-
cut (paraula que sembla estar de moda) que porten els candidats i pels
companys que porten a la llista.
    La campanya electoral ha començat i les eleccions són el tema de la
setmana i del mes, desplaçant el futbol i el temps meteorològic de les
tertúlies ciutadanes, encara que sigui per pocs dies. Només ens resta dir
als nostres lectors que exerceixin el seu dret a vot i que ho facin lliure-
ment per aquells que creguin millors per a estirar del carro. I als que
surtin elegits, els diem que treballin en bé del municipi i que sumin
esforços, perquè l’Ajuntament és cosa de tots.

Col·laboradors/es del mes: Sícoris, Pere Santacreu, Gimnàs Altis,
Ramon I. Canyelles, Meritxell Marimon, Marcelo Mendoza, Francesc
Bernaus, Rafa i Richard Córdoba, Ramon Monfà i Jordi Esteban

Editorial
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Artesa i Foradada tindran gas el 2006
El dimarts 22 d’abril es va subscriure un acord entre el Departa-
ment d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, la companyia Gas
Natural i 21 ajuntaments de les comarques de Lleida per a desenvo-
lupar el pla de gasificació que comporta l’arribada del gas a aquests
municipis i que ha d’estar a punt l’any 2006. Aquest projecte forma
part del pla general de Catalunya i preveu una inversió total d’uns
1.100 milions d’euros. Entre els municipis beneficiats n’hi ha 4 de
la Noguera: Artesa de Segre, Foradada, Montgai i Ponts. (Segre,
23-04-03)

Grialó i l’Escola d’Anya, patrimoni d’Artesa
L’Ajuntament d’Artesa inscriurà properament el Castell de Grialó
(a Colldelrat) i l’antiga Escola d’Anya dins el seu patrimoni muni-
cipal; amb això, podrà sol·licitar l’1% cultural al Ministeri de Fo-
ment i procedir a la seva restauració. L’Escola d’Anya serà cedida
a l’associació “La Travessa” per tal que hi instal·li la seva seu. D’altra
banda, el Consistori ha adjudicat les obres de millora del dipòsit
d’aigua d’Alentorn per 16.681 euros, que consistiran en el recobri-
ment de la instal·lació i amb la col·locació d’un sistema de cloració
automàtic. L’Ajuntament també ha adjudicat les obres de construc-
ció d’una nova graderia a la pista de bàsquet del pavelló d’Artesa,
amb un pressupost de 100.300 euros, les quals començaran al fina-
litzar la temporada, al mes de juny i estaran enllestides al setembre.
(Segre 26-04-03).

El Museu ampliarà el seu edifici
A finals de març, l’Ajuntament
d’Artesa va treure a concurs les obres
d’ampliació del Museu del Montsec.
El projecte preveu un nou edifici adja-
cent a l’actual, d’uns 70 metres qua-
drats de superfície i de tres plantes, que
s’utilitzarà com a magatzem i allotjarà
espais per a realitzar exposicions i con-
ferències. Rafel Gomà, president de
l’entitat La Roureda, la qual gestiona
el Museu, va explicar que amb aquests
nous equipaments esperen complir els
requisits per entrar dins la Xarxa de
Museus de Catalunya. D’altra banda,
el Museu acull durant aquesta prima-
vera l’exposició Montmagastre, un tre-
sor del municipi d’Artesa, la qual està
sent un èxit de públic.

La cubellesa Inés Sabanés, alcaldable de Madrid
La filla de Cubells Inés Sabanés i Nadal repetirà com a alcaldable a
l’Ajuntament de Madrid en les properes eleccions municipals, en-
capçalant la llista de Izquierda Unida. La cubellesa, de 50 anys, és
llicenciada en Educació Física i des de fa anys està fincada a Madrid,
on ha desenvolupat una intensa carrera política. Havia estat diputa-
da al Congrés i actualment és regidora de IU a l’Ajuntament madri-
leny, on el seu partit és la tercera força després del PP i del PSOE.
Sabanés repetirà al capdavant de IU, i coincidirà al Consistori de la
capital del “reino” amb els populars Ruiz Gallardón (les enquestes
el donen com a guanyador) i Ana Botella.

Sentència pel cas Drings
Feliciano i Joan Ramon J., pare i fill que regenta-
ven la sala recreativa Drings d’Artesa, van accep-
tar una pena de quatre anys i mig de presó (el pare)
i una altra de tres anys (el fill) per haver traficat
amb cocaïna en aquest local durant l’any 2001.
Un client del Drings, Xavier B., també va accep-
tar una pena de tres anys de presó per traficar amb
droga dins el local. El judici programat pel dia 3
d’abril a l’Audiència de Lleida, no es va arribar a
celebrar donat que els tres acusats van reconèixer
els fets i van acceptar aquestes penes, molt inferi-
ors a les que demanava el Ministeri Fiscal en un
principi (fins a onze anys de presó tant per al pare
com per al fill). Els acusats van al·legar ser toxi-
còmans i això els va servir per atenuar la pena.
(Segre 04-04-03).
    D’altra banda, l’Audiència Provincial de Lleida
va condemnar el passat 9 de maig Antonio M. E.
a vuit anys de presó per haver cremat el cotxe de
la seva ex-dona i haver intentat cremar-la a ella a
la població de Montsonís. L’autor dels fets estava
separat de la seva parella des de feia anys, la qual
s’havia ajuntat amb un altre home i vivia i treba-
llava des de feia uns mesos en una granja situada
entre Artesa i Montsonís. L’agressor tenia contí-
nues disputes amb la seva ex-dona per la custòdia
del fill que tenien en comú; fins que el 20 de juli-
ol de 2002 es va adreçar a la granja esmentada i
va ruixar el cotxe i la dona amb gasolina, calant
foc al vehicle i intentant-ho sense èxit amb la dona.
(Segre, 10-05-03).

Ràdio Artesa inundada
El xàfec que va caure la nit del dilluns 31 de març
va provocar una inundació a l’Emissora Munici-
pal de Ràdio que la va deixar sense funcionament
durant uns dies. La causa concreta de la inunda-
ció va ser l’embossament d’una canonada, que no
va poder absorbir tanta quantitat d’aigua en tan
poc temps. La reposició del material inutilitzat i
les reparacions necessàries han costat prop de
12.000 euros, que en bona part seran sufragats per
la companyia asseguradora.

Una primavera plena d’actes
Quan arriba la primavera, a casa nostra se cele-
bren nombrosos actes i aplecs que congreguen
centenars de persones. Així, per citar algunes ce-
lebracions primaverenques, podem parlar del tra-
dicional Aplec de Salgar del dilluns de Pasqua,
dels concerts pel jovent al pavelló poliesportiu
d’Artesa el dissabte i el diumenge de Pasqua, de
la Diada de Sant Jordi amb la venda de llibres i
roses al carrer a Artesa, del Roser de
Montmagastre i de la Festa de les Santes Creus a
Vilanova (3 de maig) i del Roser d’Anya (11 de maig).

Noticiari
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Carod-Rovira inaugura el Polígon El Pla
l passat dissabte 5 d’abril, Josep
Lluís Carod-Rovira, secretari

general d’ERC, va inaugurar el Po-
lígon Industrial El Pla d’Artesa.
    L’acte va començar a les 13:00 ho-
res i va comptar també amb la presèn-
cia del batlle Campabadal, dels regidors
del Consistori artesenc, dels alcaldes
dels nuclis agregats, dels municipis
veïns, de representants de les diferents
entitats i associacions del municipi
d’Artesa i de les empreses locals més
significatives.
    L’equip de govern de l’Ajuntament
d’Artesa, Esquerra Republicana de
Catalunya, va voler que el Polígon In-
dustrial fos inaugurat per algun repre-
sentant polític d’alt nivell, però no va
voler que fos ningú de les Administra-
cions catalana o central, donat que cap
d’aquestes ha subvencionat el Polígon.
Per això van decidir portar el màxim
dirigent del seu partit, Carod-Rovira, a
la vegada diputat al Parlament de
Catalunya.
    Recordem que El Polígon El Pla està
dividit en dues parts, el Polígon 1, del
qual la Cooperativa d’Artesa és la prin-
cipal propietària i que fa diversos anys

que està urbanitzat;
i el Polígon 2, del
qual l’Ajuntament
és el màxim propi-
etari, que compta
amb una superfície
propera a les 10 Ha.
i que ha estat urba-
nitzat durant els úl-
tims dos anys amb
un cost proper a 1,8
milions d’euros
(vegeu La Palanca
núm. 249, desembre 2002).
    Campabadal i Carod van inaugurar
l’equipament amb la popular “tallada
de cinta” i seguidament els assistents a
l’acte, unes 200 persones, van caminar
pels carrers del Polígon intercanviant
impressions sobre les parcel·les, els ac-
cessos, l’enllumenat i altres detalls.
    Sobre les 14:00 hores tots els convi-
dats a l’acte van assistir a l’Hostal Mun-
tanya, on van gaudir d’un excel·lent
àpat ofert per l’Ajuntament. Allí,
Campabadal va realitzar un parlament
on va mostrar la seva satisfacció per

veure acabada una de les obres cabdals
dels seus 12 anys de mandat, tan ne-
cessària per al desenvolupament eco-
nòmic d’Artesa. Campabadal es va aco-
miadar del seu càrrec davant dels sec-
tors més representatius del municipi,
dient que per ell havia estat un gran
honor ser alcalde d’Artesa durant
aquests anys. Carod-Rovira va dirigir
unes paraules als assitents, recordant
que Artesa és un dels nuclis més im-
portants de la conca del Segre i que amb
iniciatives com aquesta, Catalunya té
un magnífic futur.
     Aquesta inauguració ha rebut nom-
broses crítiques d’alguns sectors de la
ciutadania, donat que hi ha gent que
opina que va ser un acte partidista i clas-
sista, ja que no va ser obert a tot el po-
ble. I és que com diu la dita, mai plou a
gust de tothom.

Text i fotos: Miquel Regué i Gili

E
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Noticiari

Una obra social d’alta volada
ucano, al llibre VIII de La
Farsalia, deia que “no mor

la persona si el seu record per-
dura”. Tenia més raó que un
sant, car malgrat la desapari-
ció física dels humans, es con-
tinua vivint en la mateixa me-
mòria col·lectiva de la gent, si
el record de la persona traspas-
sada perdura, enmig dels anys,
dels panys i de la vida.
Aquesta mena d’introit pseudo-
filosòfic ha estat motivat per un
fet recent materialitzat a la nos-
tra ciutat, amb referència i rela-
ció a una donació portada a ter-
me per la Sra. Carme Tarragona
i Gaset. Tot i fent gratuïta entrega
d’un terreny de la seva propietat
a la Cooperativa d’Artesa de
Segre i a l’Ajuntament de la dita ciutat,
han creat una Fundació amb l’exclusiu
destí de bastir, damunt del terreny en
qüestió, una residència per a gent de la
tercera edat amb tots els ets i uts.
    La donant, nada a la nostra ciutat el
dia 1 de gener de 1929, va maridar-se
amb el Sr. Joan March i Vilella, oriünd
de Cal Ramon Kriko, a la Baronia de
Rialb (gent treballadora i de pena) el
31 de desembre de 1952. El seu matri-
moni sense descendència ha solcat els
camins de la vida amb gran estabilitat i
compenetra-
ció, i tant és
així que el
dia 31 de de-
sembre del
passat 2002
(diada de Sant Silvestre) celebraren
amb tota harmonia les seves noces d’or.
    Volem, tanmateix, deixar constàn-
cia que l’espòs de la donant, persona
activa i emprenedora com cap altre
n’hi hagi i a l’ensems agrocomerciant
(conegut en el mercat de la nostra
ciutat com el Rei del Rovelló per
l’abundor i la qualitat dels dits pro-
ductes de bosc, que ofereix a la seva
nombrosa clientela), està cofoi i sa-
tisfet de l’actitud despresa de la seva
esposa i comparteix, amb aquesta, la
satisfacció moral de tan bona obra.
    Però, definida en forma sintètica la

personalitat del dit matrimoni, tornarem
al moll de la qüestió tot i deixant cons-
tància que la donant, pubilla de la casa
pairal Cal Gaset d’Artesa de Segre, és
persona fortament coneguda i aprecia-
da entre la nostra ciutadania. Aquesta
ha comentat en forma enaltidora la do-
nació anteriorment esmentada, ja que
palesa i evidencia una forta sensibilitat
humana per la seva part; malaurada-
ment, en aquesta vida dels nostres
afanys i de les nostres ambicions es
produeix en ben poques ocasions un fet

tan generós i altruista.
    La parcel·la donada, amb una super-
fície de 15.000 metres quadrats, i per
la qual n’oferien (dit sigui de passada)
la temptadora xifra de 100.000.000 de
castisses pessetes (que ja són pessetes),
es troba radicada dins la zona urbana,
al peu del camí cap a Montsonís i limi-
tada pel barranc del Senill, enfront el
Parc dels Bombers. Segons ens mani-
festa la Sra. Carme, fou adquirida pel
seu avi matern, Damià Gaset i Gaset,
un cabaler de la vella casa pairal Cal
Gaset d’Anya, l’any 1888. En aquells
temps tan reculats, quan els bitllets eren

pràcticament desconeguts, fou pagada
trinco-trinco, en bones unces d’or, i
duros d’argent... Posteriorment, la fin-
ca passà a mans de la filla d’aquest,
Antònia Gaset i Tarragona i després, a
la néta, Carme Tarragona i Gaset.
    La susdita finca, en el moment de la
compra, s’estenia des del Senill fins a
la mateixa carretera d’Agramunt, que
ha quedat reduïda als 15.000 metres
quadrats de superfície actuals, després
de successives vendes de parcel·les, que
degudament bastides han passat a for-

mar part del
cos urbà de
la ciutat
d’Artesa de
Segre.
    Per la

seva part i en compliment dels fins bà-
sics de la fundació escripturada recent-
ment davant del notari d’Artesa de
Segre, la Cooperativa i l’Ajuntament es
comprometen i s’obliguen a construir
en el terreny graciosament donat una
residència per la tercera edat de prime-
ra categoria, amb tots els serveis com-
plementaris, amb 60 habitacions, i la
corresponent zona de jardí, bugaderia,
menjador, i també amb un servei de dis-
tribució d’àpats a domicili a preus eco-
nòmics per les persones necessitades.
    Les persones jurídiques que confor-
me la referida fundació, batejada amb

Carme Tarragona i Gaset ha fet donació a la Cooperativa i a
l’Ajuntament d’Artesa d’un terreny de 15.000 metres quadrats,
per a construir-hi una residència per a gent de la tercera edat

L
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Noticiari

el nom de Fundació Privada
d’Obra Social, sabedors que
el moviment es demostra ca-
minant, ja han posat fil a
l’agulla i han iniciat la tasca
preliminar per a portar a ter-
me tan meritòria obra, d’un
innegable caire social. Visi-
taran altres centres similars
de la nació catalana, i així po-
dran copsar visualment les
característiques dels matei-
xos per tal de poder optar
amb coneixement de causa pel model i
el Reglament intern que considerin més
adient.
    Una vegada realitzades les indicades
operacions preliminars, els referits
membres cercaran davant els organis-
mes oficials els oportuns ajuts finan-
cers i s’interessarà en la confecció dels
plànols necessaris i en els permisos
d’obra, és a dir, s’endegaran els tràmits
burocràtics necessaris... i a construir
s’ha dit!
    A títol anecdòtic remarcarem el fet
que la Cooperativa, considerada com
una de les més importants de la nació
catalana i amb una creixent activitat

comercial, compta amb un fons, impo-
sat per la llei, constituït per un 10% dels
seus beneficis, per a destinar-lo a obres
socials.
    La notícia, motiu del present comen-
tari, ha impactat fortament entre la ciu-
tadania d’Artesa de Segre i Comarca,
que ha valorat extraordinàriament el
gest de la Sra. Carme Tarragona i Gaset.
En virtut d’aquest acte d’humanisme
que l’honra i dignifica, vertadera “rara
avis” enmig d’un Món on l’egoisme im-
pera malauradament en massa ocasions,
quedarà per sempre més junyida a la
petita història de la nostra ciutat, ja que
la residència projectada portarà el nom

de Carme Tarragona i Gaset. Man-
caria més!
    Com a guíndola final, segons han
manifestat els actuals membres que
composen la Fundació,  deixarem
constància que aquesta no té un cai-
re classista, ni molt menys, sinó que
resta oberta a totes aquelles perso-
nes i entitats que s’hi vulguin inte-
grar, mitjançant corresponents apor-
tacions materials o professionals.
    Fent-nos ressò del sentiment col·-
lectiu dels artesencs i comarcans en-

vers el gest magnànim de la Sra. Carme
Tarragona i Gaset, volem també unir-
hi el nostre més sentit reconeixement,
amb el desig que el projecte residenci-
al, que ha d’incidir ben pregonament
en els àmbits socials d’Artesa de Segre
i comarca, passi de la potència a l’acte
perquè la nostra gent, quan després de
la llarga caminada vital arribin a la se-
nectut, puguin gaudir dels serveis de la
projectada residència que s’ha de
constituir, com expressa el títol d’aquest
comentari, en una obra social d’alta
volada.

Sícoris

El vi D’Artesa Merlot, medalla de plata a París
El vi negre de criança D’Artesa
Merlot 1999, elaborat per la
Cooperativa d’Artesa, va ser
guardonat amb la Medalla de
Plata al Concurs Internacional

de Vins VINALIES INTERNATIONALES
2003, celebrat a París (França) el passat mes
de febrer.
    Aquest certamen, celebrat al país del món que
sap vendre millor els seus vins (França), que no
és pas el país que produeix els millors vins del
món (en aquest cas i segons la nostra modesta
opinió són Espanya i Catalunya), és un dels més
prestigiosos a nivell internacional. Està organit-
zat per la Unió Francesa d’Enòlegs i cada any
hi concorren centenars de vins de procedències
tan diverses com França, Espanya, Itàlia, Ale-
manya, Austràlia, Estats Units, Xile, etc.
   Davant la diversitat de països i vins partici-
pants, queda ben palesa la qualitat d’aquest vi i
el gran treball realitzat per la Cooperativa
d’Artesa de Segre i pel seu enòleg Jordi París a
partir del raïm merlot de les vinyes artesenques.
    El D’Artesa Merlot ja va ser premiat l’any

2002 al concurs BACCHUS de Madrid. És un
vi elaborat al 100% amb la varietat merlot, en-
vellit 18 mesos en bótes de roure francès del
tipus Allier i un mínim de 6 mesos en botella.
De color roig viu, en el tast poden distingir-se
sabors de baies vermelles madures, equilibrats
amb l’elevat grau alcohòlic. Resulta agradable,
saborós, carnós i amb un retrogust suau i per-
sistent. En definitiva, un excel·lent vi de casa
nostra  per acompanyar suculents àpats.

Miquel Regué i Gili





11

la
 P

a
la

n
c
a

Noticiari

Vilanova completa la seva història amb un nou llibre
l passat 18 d’abril Ramon
Bernaus i Ferran Sánchez van

presentar a l’Ajuntament de
Vilanova de Meià un nou llibre sobre
aquest municipi: “Imatges d’un segle”.
    El vilanoví Ramon Bernaus i
Santacreu, professor de l’IES Ribera de
Sió d’Agramunt i el nostre company
Ferran Sánchez i Agustí, vinculat
afectivament i familiar amb Vilanova i
col·laborador de La Palanca des de la
seva fundació el 1981 a través de la
columna “Des del Mirador del
Montsec”, han completat el treball que
van escriure el 1999 “El municipi de
Vilanova de Meià” amb el tí-
tol “Imatges d’un segle”. Un
volum de 24 x 29 cm amb 465
fotografies a color i blanc i
negre repartides entre 275 pà-
gines de paper satinat.
    L’obra, finançada per
l’Ajuntament, precedida
d’una salutació de l’alcalde Joan Serra
i un prefaci dels autors, agraeix a les
58 persones que han facilitat còpies i
alhora han ajudat a documentar un se-
gle de vida local però sense oblidar la

prehistòria, mitjançant un ma-
gistral exercici de memòria i
història redactat amb ameni-
tat i professionalitat.
    Amb la corresponent sín-
tesi històrica, el treball ve
agrupat en apartats com medi
natural: dòlmens, coves,
querants, fòssils, fonts, arbres
monumentals, camins i les
antigues explotacions de
calices, carbó i petroli. Així
mateix es tracta la Guerra Ci-
vil, Fabregada, les feines de
l’antigor, la vila vella, l’esglé-

sia, les escoles, la
gent, els costums,
les piscines, els es-
ports i la Fira de la
Perdiu. Els pobles
de l’antiga Baronia
de la Vansa i del Pri-
orat de Santa Maria

de Meià agregats el 1927 a
Vilanova també gaudeixen del seu es-
pai de memòria i record.
    Es tracta d’un llibre molt amè, que
no pot faltar a les biblioteques particu-

lars de tots aquells que aprecien la nos-
tra comarca.

Fotos: Pere Santacreu
Text: La Palanca

E
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Parlen les Entitats

3r Festival provincial d’aeròbic d’Artesa de Segre
l passat 6 d’abril el Gimnàs
Altis d’Artesa va organitzar,

al pavelló poliesportiu de la nos-
tra localitat, el 3r Festival pro-
vincial d’aeròbic, que, un any
més, fou tot un èxit de públic i de
participants.
    L’esdeveniment va coincidir amb el
1r Artextreme dance on els diferents
grups van executar les seves coreogra-
fies d’aeròbic, steps, funky, salsa i gim-
nàstica rítmica, al mateix temps que
eren puntuats pel jurat, format per un
membre de cada gimnàs. Aquest jurat
valorava diferents aspectes de l’actua-
ció: simpatia, execució coreogràfica,
imatge i escenificació, música i mun-
tatge coreogràfic; hi va haver premis
en totes aquestes categories.
    Els gimnasos participants van
ser: Gimnàs PacDom d’Almacelles,
Cervera Olímpic Sport, Gimnàs
Ponts, Club Gimnàstic Nova For-
ma de Guissona, Centre Esportiu
Esquitx de la Seu d’Urgell i Gim-
nàs Altis d’Artesa.
    L’acte no hauria estat possible
sense la col·laboració de les se-
güents  ent i ta ts :  A juntament
d’Artesa de Segre, Farré Oil, Be-
gudes Puigredón, La Caixa, Forn
de pa Aymerich, Forn de pa i pas-
t isseria Borrel l ,  Cal Rel lotger,
UncleSam, Isance, Freestyle, Preko
Morera, Eroles Consulting, Expert
Ràdio Mateu, Instal·lacions Calvet
Baella, Forn de pa R. Serra, Instal-
lacions Galceran, Assegurances
Camats-Gardel, Emmarcacions La
Rulina, Supermercat La Plaça, Per-

ruquer ia  l ’Sp i l l ,  Cooperat iva
d’Artesa de Segre i Comarca, Fus-
teria Llanes, Fusteria Jesús, Nature
Energy Sport i Estètica Altis.

    A tots ells i a tots els que van
assistir a l’acte, gràcies!

Gimnàs Altis

E
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La Noguera

La Palanca premiada pel Consell Comarcal

El Consell Comarcal de la Noguera va realitzar el lliura-
ment de diversos premis el passat 23 d’abril, entre els quals
el 7è de Premsa Local i Comarcal, on La Palanca va ser
guardonada per tres treballs publicats durant el 2002. Con-
cretament, en la modalitat d’articles o reportages d’interès
per la comarca, Bartomeu Jové es va endur el 2n premi amb
el reportatge Pere Serra, la força de la casa de pagès (agost
2002); mentre que Miquel Regué i Sergi Valls van tenir el 3r
amb un altre reportatge: Salgar restaurat (març 2002). En la
modalitat d’aspectes generals de la societat o
d’interès pel nostre país, Ramon Giribet va
obtenir el 2n premi amb l’article De demò-
crates i nacionalistes (setembre 2002). A la
imatge, els diferents premiats, entre ells tres
redactors de la nostra revista.

El Fòrum 2004 passarà per Balaguer
A la revista del mes de març ja us vàrem in-
formar sobre la possibilitat que Balaguer fos
municipi col·laborador del Fòrum 2004. Doncs
ara us informem que l’Ajuntament ja ha sig-
nat el conveni amb els responsables del Fòrum de les Cultu-
res. Aquesta iniciativa s’ha batejat amb el nom de Mercadal
de les cultures, ja que les activitats tindran com a escenari la
plaça Mercadal. Els organitzadors del Fòrum van explicar
que està previst que el curs vinent es treballi aquest centre
d’interès a les escoles de tota Catalunya, i que es farà una
selecció de les millors activitats.

Centre Excursionista de Balaguer
Dins el calendari del Centre Excursionista de Balaguer i entre
totes les activitats que es porten a terme, destaca el 4t cicle de
Caminades per la Noguera. Aquest cicle va començar el dia
16 de febrer amb una ruta de vuit quilòmetres, durant la qual es
varen visitar l’Ermita del Remei i el Castell d’Oroners. Al mes
de març es van realitzar dues rutes: una de dotze quilòmetres
que va permetre veure la Cova del Tabac i la Serra del Montroig
i l’altra de quinze quilòmetres a la Vall d’Àger.

Cotxes clàssics a Àger
El diumenge 26 d’abril es van aplegar unes 5.000 persones
a la VIII Concentració de Cotxes Clàssics a Àger. La cara-

vana d’aquests històrics cotxes, formada entre altres per Rolls
Royce, Austin Martin, Hispano Suissa i Renaults 4/4, va sortir
de Lleida i va arribar a la localitat a les 12 del migdia, i va
tenir una gran rebuda per part del públic assistent i del grup
d’animació Crisol. La festa va finalitzar amb un dinar per a
600 persones al càmping d’Àger, on es van repartir premis
per als diversos pilots participants a la concentració.

Térmens estrena menjador
El 5 i 6 del mes d’abril es van inaugurar al col·legi Alfred
Potrony de Térmens unes noves dependències: un menja-
dor, una cuina i uns serveis. L’encarregat va ser el delegat
territorial d’Ensenyament, Ramon Alturo. Aquesta interven-
ció ha representat una inversió de 77.023 euros, xifra finan-
çada entre l’Ajuntament de la localitat i la Generalitat.

Les campanes repiquen a Os de Balaguer
Aquest mes d’abril van tornar a repicar les campanes a la
localitat d’Os de Balaguer, gràcies als cent experts que s’hi
van aplegar durant la XVI Trobada de Campaners. Dos
d’aquests campaners varen ser homenatjats durant el dinar
popular del diumenge: Andreu Montané de Cervi de 99 anys
i Denis del Pozo de 9 anys, que eren el més gran i el més
petit respectivament. D’altra banda, de les sis participants fe-

menines a la trobada, les més veteranes varen ser
Antonia Hospital de 75 anys i Josefa Bou de 73
anys. L’activitat més esperada va ser l’elaboració
de dues campanes amb mètodes tradicionals, estan
destinades una a l’ermita de Montalegre i l’altra a
l’ermita d’Aguilar.

Albesa inaugura un telecentre
Coincidint amb l’arribada de la línia d’ADSL a
Albesa, s’ha posat en funcionament a la biblioteca
de la localitat un Telecentre públic amb quatre or-
dinadors connectats a Internet. Això ha estat possi-

ble gràcies a un acord entre l’ajuntament i la Secretaria Gene-
ral de Telecomunicacions, ja que aquesta última a finançat tres
dels ordinadors de la instal·lació, així com un escànner i una
impressora. La inversió ha representat uns 6.000 euros, i busca
l’objectiu d’evitar la fractura social que es produeix al no dis-
posar de connexió a Internet a casa.

Un logotip per al Parc Astronòmic
El Consorci del Montsec ha buscat aquest mes d’abril la
col·laboració dels habitants de les 16 poblacions que el con-
formen, per tal que escullin la nova i definitiva imatge cor-
porativa del Parc Astronòmic del Montsec (PAM). Aquesta
és la primera de les accions que es realitzaran com a campa-
nya de promoció d’aquest projecte. D’altra banda, hem de
dir que les obres de construcció de l’observatori astronòmic
del Montsec s’enllestiran en poques setmanes amb la instal-
lació de la cúpula de l’edifici. Les previsions apunten que l’ob-
servatori quedarà totalment finalitzat a finals del mes de maig.

Anna M. Vilanova
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Cartes a la Redacció

No al parc eòlic, sí al parc natural!
Amb un discurs de redacció elegant i
optimista l’Ajuntament d’Alòs ens ha
volgut “vendre la moto” explicant-nos
que només un pessimista hi veuria una
moto avariada en aquella esplèndida
moto estàtica ¡sense motor, ja!
    Un discurs que es llegeix agradable-
ment però mancat de raons convincents:
PRIMERA.-  El corrent d’aire que vos-
tès i l’empresa GERRSA pretenen
rendibilitzar mitjançant subvencions (ja
que no es prou intens per produir elec-
tricitat a preus competitius) no es seu,
ni de cap ajuntament, a l’igual que pas-
sa amb els corrents d’aigua dels rius
(que són gestionats per ens
supramunicipals). Sapiguin que aquest
corrent que reclamen com a propi el fan
servir també, amb el mateix dret que
vostès, els practicants de l’ala delta i
del parapent que es llancen a volar pel
damunt de la vall d’Àger i que el seu
dret a utilitzar-lo és més antic que el de
vostès i tant legítim com el que vostès
s’atorguen generosament a si mateixos.
Ells entenen que aquest parc amenaça
el seu dret a volar pel corrent ja que
posaria en perill la seva integritat físi-
ca.
    Simultàniament, a més d’apropiar-se
d’un recurs natural que encara no té ti-
tulars (la gestió del qual no està prou
regulada, vegi’s sinó el conflicte d’in-
teressos que ara se’ls planteja amb els
d’esports aeris). Amb aquest parc eòlic
malmeten un altre recurs natural que no
es seu i del qual la propietat la compar-
teixen amb els municipis veïns i les
administracions superiors, ens referim
al paisatge.
    Dubtem molt que aquest projecte es
pugui encabir en aquella línia de gestió
sostenible dels recursos naturals propis
de la qual vostès es reclamen hereus.
SEGONA.- Respecte del suposat be-
nefici que comportaria a la preservació
de la massa forestal una  superior ra-
mificació de la xarxa de camins ens cal
dir que, certament, la xarxa de camins
i carreteres es utilitzada en cas d’incendi
per arribar a la zona del foc i situar efec-
tius per a combatre’l, però també és cert
que tradicionalment els incendis s’ori-
ginen a les voreres dels vials i camins.

Al mig del bosc impenetrable només
poden sorgir incendis per causes natu-
rals i per tant el risc d’incendi es redu-
eix si no hi ha accessos. Segons dades
publicades, menys de la cinquantena
part dels incendis són de origen natu-
ral. Dubtem molt que aquesta nova xar-
xa de vials serveixi per a compensar el
mal que certament se li causarà amb la
desforestació de pistes, a més a més de
tots els mals que li poden venir de mans
d’incendiaris, “domingueros” impru-
dents o guspires que salten de la línia
d’alta tensió.
TERCERA.- Tota la ciència ha pro-
gressat acceptan la premissa que les
dades no es discuteixen. Les dades s’in-
terpreten i, com a molt, es discuteix la
interpretació.
    Segons les dades, les línies d’alta
tensió són causa principal de la mort
d’ocells voluminosos, entre ells els ra-
pinyaires. Un cop establert aquest fet
poden discutir sobre la conveniència de
repartir ulleres entre aquest animals
miops segons la seva “brillant” inter-
pretació de les dades.
QUARTA.-  La societat demanda, i no-
saltres també, que l’energia que es con-
sumeix sigui renovable i no contami-
nant. Ara bé, assolir aquest objectiu és
una empresa comuna que demanarà un
esforç de tots i no només uns quants. I
serà una feina força llarga, d’anys a
venir.
    La implantació d’energies renova-
bles està planificada per a dur-se a efec-
te per etapes. Inicialment, en una pri-
mera etapa, la Unió Europea s’ha pro-
posat assolir un sostre de producció
d’energies renovables que es situï en-
torn del  10% del total de la que es con-
sumeix. Entren dintre la definició les
següents fonts: la fotovoltaica (les pla-
ques solars), la hidroelèctrica (els pan-
tans), l’eòlica (els molins de vent), la
geotèrmica (el calor de fonts termals) i
la hidrodinàmica de les onades i mare-
es. Com poden veure hi ha prou va-
riació com per a què cada part del
territori esculli el sistema que més se
li escau per a explotar-lo i així
contribuir a la producció comuna
d’energies renovables. La província

de Lleida, i la comarca de la Nogue-
ra, ja fa anys que va escollir el seu
sistema de producció d’energia reno-
vable i neta: la hidroelèctrica.
    A més, els pantans regulen rius, ali-
menten regs i creen zones lúdiques
aquàtiques. La Noguera n’és produc-
tora-exportadora i fins un 30% de
l’energia que consumim a la província
té aquest origen. Els ponentins ja fa
anys que tenim els deures que mana
Europa fets i podem dormir tranquil·-
lament pensant que som capdavanters
a Catalunya en la producció de energia
renovable. Ara els toca pedalar als de
la resta del territori català i per tant cre-
iem que les nostres muntanyes han de
restar intactes per molts anys encara,
doncs no els ha arribat l’hora d’ésser
profanades per uns impúdics molins
exhibicionistes innecessaris i inútils
(per incompetents) la visió dels quals
ens agreuja a tots i només complau a
vostès que representen l’únic municipi
que rep una contrapartida positiva a
aquest despropòsit fora de temps i de
lloc.
    ¡Deixin els molins per a les comar-
ques que sí poden produir energia
eòlica a preus competitius!. Ja que
són els quins perduraran un cop des-
apareguin les subvencions que donen
peu a aquesta proliferació irracional
de parcs eòlics.
    La gran majoria de parcs eòlics po-
nentins estan condemnats a desaparèi-
xer perquè només podran durar mentre
existeixin les subvencions que els han
engendrat. Pel següent motiu que els
fa inviables, a tota la vall de l’Ebre do-
minen més les calmes i les boires que
els dies airosos. Això es degut a:

A.- Que la majoria de les depres-
sions atlàntiques –que són els fenòmens
meteorològics amb capacitat de gene-
rar vents forts- generalment es situen
prou allunyades d’aquesta regió com
per a què per ella passin només cues de
front debilitades, acompanyades de
vents fluixos (estem a sotavent dels
Pirineus).

B.- Els vents generats per dife-
rencies tèrmiques (els més representa-
tius són les brises i els terrals a la costa
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i els vents de munt i de la vall a l’inte-
rior) assoleixen només una certa enti-
tat a les hores centrals del dia d’alguns
mesos a l’any (recordi’s la vella dita:
Quin no bat al juliol no bat quan vol!).
    I per tant, donat que només és possi-
ble la circulació d’aire per aquests mo-
tius (els punts A i B), no estem en una
zona que estigui suficientment dotada
de natural com per a poder fer treballar
rendiblement els molins. Estem en el
mateix cas d’un que volgués posar un
salt d’aigua en un barranc que mig any
baixa sec.
    Segons criteris d’explotació racional,
en tota Catalunya només hi ha dos zo-

nes on poden instal·lar parcs eòlics: a
l’Empordà i al Baix Ebre que són dues
zones en les quals certes peculiaritats
geogràfiques actuen d’amplificadores
del vent (efecte xeringa).
    Mentre ningú ens obligui, preservem
per al gaudir de generacions esdeveni-
dores els nostres espais naturals intactes.
CINQUENA.-  Amb una renda per
càpita al any de 7000 euros, en aquesta
comarca de 4000 habitants, el fet que
l’Ajuntament d’Alòs dupliqui el seu
pressupost no representa una injecció
de diners suficient com per a atorgar-li
tant poder dinamitzador com el quin
vostès pretenen. Els diners que pugui

rebre de més l’Ajuntament d’Alòs es
notaran allà, on cal, espera que es noti:
al poble d’Alòs i no més enllà.
SISENA.- Tots volem protegir la natu-
ra contra les agressions injustificades i
innecessàries que ens allunyen del des-
envolupament sostenible i del respecte
al medi ambient. I per tant, aplicant
aquest principi al cas que ens ocupa, la
conclusió és clara i unívoca: els bene-
ficis derivats són inferiors als danys
causats, per tant, no hi ha dubte:
NO AL PARC EÒLIC, SÍ AL PARC
NATURAL!

Plataforma per la Defensa del Montsec

Inauguració=discriminació
El polígon ha estat inaugurat i com sem-
pre havia dit el Sr. Alcalde, que no ho
faria ningú de l’Aministració, perquè
no havien col·laborat en la seva obra;
això sí, qui el va inaugurar tampoc hi
va col·laborar en res que se sàpiga, que
no sigui en despeses i de bastant quan-
tia per l’Ajuntament d’Artesa, per cert.
    Però el més greu no és qui el va in-
augurar, sinó a qui es va convidar del
municipi d’Artesa i qui en van quedar
exclosos. Per més que ho mirem, no hi
veiem la manera com es va fer, doncs

se’n va excloure la immensa majoria
de ciutadans. ¿No hauria estat millor
convidar a tothom a dita inauguració i,
després, en tot cas, fer un petit piscola-
bis, per poder escoltar les opinions de
tots, tant del que està bé com del que
no? ¿Potser no tots contribueixen amb
els mateixos impostos que els marquen?
¿Potser no són tots iguals, els ciuta-
dans? No sabem qui comprarà les
parcel·les. ¿Potser les empreses que hi
van ser invitades no van començar amb
dos o tres treballadors? ¿Potser els ter-

renys no tenien propietaris, que són els
primers afectats, encara que se’ls pa-
gués?
    I si es va fer per fer campanya, ma-
lament es comença. Tal com es comen-
ta, una altra alcaldada que demostra la
manera de treballar d’aquest equip de
govern de l’Ajuntament d’Artesa. Es-
perem que sigui l’última i sapiguem
rectificar, ara que podem fer-ho.

Grup Municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC) d’Artesa de Segre

RÀDIO ARTESA 91.2 FM RÀDIO ARTESA 91.2 FM
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Monestir de Refet (i part II)
Veneracions

La talla romànica de la Mare de Déu
de Refet és una peça policromada de
60 centímetres, de factura hieràtica i
rústica esculpida en un taller rural. L’es-
cultura presenta a Maria com la seu de
la Saviesa i tron de la Divinitat, mos-
trant-nos el seu fill que beneeix amb la
seva mà dreta. La verge està asseguda
sobre un setial i vesteix túnica i man-
tell, a més d’un vel que li cobreix el
cap. El fill, que representa un nen d’uns
7 anys, porta una túnica. La restaura-
ció que es va fer després de la guerra
va amagar l’expressió primitiva
d’aquesta escultura. A la sala d’exvots
s’hi pot veure la col·lecció de vestits
de la Mare de Déu, els quals, eren fets i
donats per mans devotes de la verge.
La tradició de vestir a la Mare de Déu
de Refet es va trencar l’any 1973, quan
va ser traslladada per les obres de res-
tauració del Santuari.
    A Refet s’hi venera, també, el glori-
ós Sant Pelegrí, confessor, que és patró
dels caminants, la devoció del qual ve
donada per la solitud de l’indret. Al no
haver-hi una data concreta de celebra-

ció de la onomàstica d’aquest sant se li
cantaven, els goigs quan es visitava el
Santuari.
    Santa Llúcia té dedicat un petit altar
a l’església, on els 13 de desembre les
famílies de la contrada la visiten i li
canten els goigs. Santa Llúcia és
especialment estimada en aquest lloc,
ja que amb el sacrifici de la seva imat-
ge es va salvar del foc la talla romànica
de la Mare de Déu de Refet.
    A aquestes imatges tradicionals del
santuari venerades des de temps antics,
actualment s’hi ha afegit l’escultura
moderna de la Mare de Déu d’Esperan-
ça, patrona de la congregació.

Llegendes i tradicions
Fou al 1975 quan el xil·lògraf Ricard
Vives i Sabaté, de Vilanova i la Geltrú,
realitza una col·lecció de 5 goigs per a
les devocions de Refet, dos d’ells de-
dicats a la Mare de Déu, l’un al Pedró i
l’altre a l’Església; a la lloança de la
Santa Creu, en homenatge a la creu de
terme de Refet amb text de Mn. Cinto
Verdaguer; un altre a Santa Llúcia, es-
sent el darrer el dedicat al gloriós Sant
Pelegrí, confessor.
    En els texts d’aquests goigs s’hi tro-
ben algunes de les llegendes i tradici-
ons del lloc de Refet, com ara el cas
del nen de Montclar d’un any i mig
d’edat, a qui el 6 d’agost del 1643 li va
caure una pedra al cap i, ja donat per
mort, la Mare de Déu li va salvar la
vida. Una altra llegenda ens parla de la
intersecció de la verge en el salvament
de dos capellans als que una crescuda
del Segre se’ls va endur riu avall.
    Al text de l’Ave a la Mare de Déu de
Refet s’hi reflecteix la llegenda del pas-
toret de Cal Vall de Seró, que trobà la
imatge en el lloc on actualment hi ha el
pedró i que cada cop
que se l’enduia em-
bolicada amb la seva
capa cap al poble
per ensenyar-la,
quan arribava al da-
vant de l’amo per
mostrar-la ja ho hi
era: havia retornat al
lloc d’origen. Això

es repetí tres cops i va ser llavors que
es decidí bastir en aquell lloc una er-
mita on venerar a la Mare de Déu de
Refet. També, en aquest text de l’Ave,
es parla del canvi de la talla per la imat-
ge de Santa Llúcia per salvar-la del foc
durant la guerra civil.
    Un altre dels miracles que se li atri-
bueix a la verge és el del 9 de juny del
1639, quan en una sequera molt impor-
tant els habitants de la comarca dema-
naren a diverses marededéus que fes
ploure. Aquesta petició la va concedir
la Mare de Déu de Refet quan, després
de traslladar la imatge a l’església par-
roquial, arribà la pluja. És per això que
a aquesta Mare de Déu se la invoca
quan cal que plogui.
    També era tradició concretar els pro-
metatges al peu de la mil·lenària alzi-
na; així com, durant molts anys, el man-
tell que portava la Mare de Déu es por-
tava a casa de les parteres que el dema-
naven, ja que hi havia la creença de que
cobrint-se amb ell, el part seria molt
curt.

Festivitats
La primera festivitat del calendari és
l’aplec del primer de maig, que fins al
1970 es celebrava els dilluns de Pas-
qua i que encara acull a molta gent de
la comarca. Aquest aplec s’iniciava
amb una processó encapçalada amb els
cants i el ball de cascavells que des de
la creu de terme anava fins a la porta
del Santuari. Aquesta tradició es va
perdre l’any 1923. L’any 1977, amb
motiu de la inauguració de la creu res-
taurada, es recuperaren lletra i música
i es féu la processó com es feia antiga-
ment amb la tonada: Entorn Vós s’aple-
guen / nens, joves i vells / amb dansa
joliua / la dels cascavells.
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    El 8 de setembre, dia de les marede-
déus trobades, se celebra a Refet la seva
festivitat amb ofici concelebrat i la par-
ticipació en els darrers anys de la Co-
ral Pontsicana. Aquesta festa coincidia
amb la festa major de Seró, població
que té el patronatge de la Mare de Déu
de Refet.
    Altres festivitats són el 12 d’octubre,
que es fa l’ofrena dels fruïts després de
la collita, i el 13 de desembre, dia de
Santa Llúcia.

La comunitat benedictina de
Refet
La congregació de Nostra Sra. De l’Es-
perança va ser creada a Croixrault, al
nord de França, el primer d’octubre del
1966 per Henri-Marie Guilluy. Aquest
monjo benedictí, mestre de novicis veia
que hi havia vocacions que no podien
reeixir degut a que el Vaticà no accepta
ministres de la fe amb deficiències fí-
siques. La seva petició d’acceptar a l’or-
de persones amb aquesta situació fou
rebutjada i, després de tres anys d’in-
tentar-ho, aconsegueix el permís per
crear una congregació formada amb
monjos que pateixen aquestes circum-
stàncies. Avui, aquesta congregació ja
disposa d’una vintena de comunitats,
dues d’elles femenines, situades
bàsicament a França. Refet és l’única
casa a Catalunya. Aquesta congregació,
que es regeix sota la regla de Sant Be-
net aplicada amb variacions establer-
tes per tal de preservar la salut dels
monjos, està oberta a les vocacions de
persones amb limitacions físiques. Per
accedir-hi, cal passar-hi un mínim de 9
anys en situació de perpètues abans
d’assolir la condició de monjo de la
comunitat.
    Fou al 1986 quan a Refet s’instal·là
aquesta petita comunitat benedictina
fundada per Joan M. Vendrell, la qual
depèn dels bisbes d’Urgell i d’Amiens.

    Si visiteu el monestir un dia festiu,
us recomanem de fer-ho al migdia i as-
sistir a la missa conventual que es ce-
lebra a les 12; o bé entre 6 i 7 de la
tarda, quan tenen lloc la Pregària dels
Vespres i l’Adoració al Santíssim. Aca-
bats aquests oficis, podreu conversar
amb els monjos i experimentar una sen-
sació de confort espiritual totalment
contraposat al ritme quotidià que ens
exigeix el món modern.

Bibliografia recomanada
· Història d’Artesa de Segre i la seva
Comarca. Josep Lladonosa. 1990.
· Seró. Un poble amb història. Josep
Pijoan. Edita: Veïns de Seró. 1992.
· Dos assentaments
de l’edat del bronze
a Artesa de Segre:
Collderat i Refet.
Jordi Pérez i Conill,
Rafael Gomà i
Fontanet. Grup de
Recerques de les
Terres de Ponent
XXVI, jornada de

treball. 1993
· Fets, costums i llegendes. La Nogue-
ra. Vol. IV. Josep Bellmunt. Pagès Edi-
tors. 1994
· Devocions marianes populars. La
Noguera. Josep Bellmunt. Pagès Edi-
tors. 2000

    Voldria acabar aquest article agraint
sincerament al germà Arnau Julià, pri-
or del monestir i a Mn. Jaume
Armengol, per la seva incondicional
disposició i per les seves continuades
col·laboracions.

Ramon I. Canyelles
http://artesadesegre.tripod.com
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In Memoriam

En record de Cecília Solé i Roig

Ha estat una dona valenta, treballado-
ra, abocada als seus i a la seva família.
Ha fet d’esposa, de mare (de pare in-
clòs), de sogra i de padrina, sempre
donant-ho tot als altres, sense esperar-
ne res a canvi. El que més bé ha fet,
però, és saber transmetre valors, mis-
satges de:

Quan penso en la vida, en moments que
no estic quieta i asseguda, estic conven-
çuda que és cruel i injusta, però aquests
dies he tingut l’oportunitat d’asseure’m
i reflexionar sobre ella i m’he adonat
que la meva ha estat, fins al moment

present, meravellosa.
    Diuen que els pares no els tries. He
tingut sort, els meus són meravellosos.
La família no la tries, he tingut sort, la
meva és meravellosa. Vaig conèixer un
noi, i també he tingut sort, perquè és
meravellós.
    Em va presentar la seva família, que
també és meravellosa. Entre ells hi eres
TU, que en el ritual de la vida havies
de ser la meva sogra, però jo sempre
deia a tothom que jo no tenia sogra,
perquè TU, has estat durant aquests
anys, que per mi han sigut pocs, la per-
sona que jo necessitava. En alguns
moments em feies de mare, en altres,
d’amiga, i en tot moment i en cada ins-
tant eres el meu suport amb una mira-
da, amb una rialla, amb una paraula.
    En una paraula, TU has sigut la meva
IAIA, perquè penso que les iaies són
l’experiència de la vida. Dono gràcies
a la vida per donar-me l’oportunitat de
poder-te conèixer. Només una cosa tro-
bo cruel: que els meus fills no hagin
pogut compartir més anys amb TU.

    T’he estimat i t’estimaré. Gràcies.

- pau
- paciència, serenitat,
- saber escoltar i afluixar quan calia,
- saber estar a l’ombra, ésser humil,
- saber ésser feliç amb el dia a dia,
- a creure en l’esforç del treball,
- a ésser constant, perseverant,
- a abocar-se als altres,
- a ésser senzilla,
- a tantes coses... Déu meu!
    Si la bondat té algun nom, aquest és,
sens dubte, Cecília. Aquesta ha estat
la nostra mare, sogra, padrina...
    En nom de la família us volem agrair
les mostres de condol que hem rebut i
si algú no ha estat atès com es merei-
xia, estem convençuts que ens sabrà
disculpar.

Família Camats-Solé

RÀDIO ARTESA 91.2 FM RÀDIO ARTESA  91.2 FM
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Argentina
quest sembla ser el mes
d’Argentina, un títol que

pesa de donar si fem una ulla-
da a les notícies que ens arri-
ben d’aquest país andí. Podem
dir que algunes són bones: l’ac-
triu argentina Cecília Rossetto
presenta nou espectacle al Ro-
mea i Ariel Rot el seu sisè disc;
altres tenen un regust més
amarg, com la constant crisi
econòmica o les inundacions
que han afectat la província de
Santa Fe. Tot plegat, és clar,
enmig de la carrera electoral
que es disputen Carlos Menem
i Nestor Kirchner.
    Nosaltres, però, intentarem
descobrir Argentina una mica
més a fons amb la Sandra
Bornancini i el Rodolfo
Bustamante, que ens podran dir
allò que no surt als diaris i que
configura, també, la història d’un
país. Sabem que el nom d’Argen-
tina prové del llatí “argentum”,
que significa plata. L’orígen
d’aquesta denominació ens arriba dels
viatges dels primers conquistadors es-
panyols al Río de la Plata. Els nàufrags
de l’expedició de Juan Díaz de Solís
van trobar, a la regió, indígenes que els
van regalar objectes de plata. Van por-
tar així cap a Europa la notícia de l’exis-
tència de la Sierra del Plata, una mun-
tanya rica en aquest metall preciós.
    Situada a Sudamèrica entre Uruguay,
Brasil, Paraguai, Bolívia i Xile, Argen-
tina té una extensió de gairebé 3,8 mi-
lions de Km². Els 3.800 quilòmetres de
longitud es reparteixen en platges d’ai-
gua blava, gels polars, muntanyes im-
pressionants, formacions geològiques
d’allò més estranyes, la Pampa i selves
tropicals. S’anomena també el país dels
sis continents, amb sis regions que, si
bé estan l’una al costat de l’altra, no
s’assemblen gairebé en res.

Per situar-nos, Sandra i Rodolfo, a
quina part de l’Argentina teniu les
arrels?
A Argentina vivíem en una ciutat a cin-
quanta quilòmetres al nord de Córdoba

que es diu Jesús-María, en una zona
agrícola-ramadera molt rica. Jesús-
Maria, com la resta de pobles i ciutats
petites, ha notat menys la crisi que les
grans metropolis.

Ja fa una colla d’anys que vau arri-
bar a Artesa de Segre. Com va tenir
lloc aquest canvi? Com era l’Argen-
tina que vau deixar?
Quan vam marxar d’Argentina el 1988
ja es començava a intuir que les coses
no acabaven de rutllar. Teníem estudis
i feina, però vèiem que les perspecti-
ves no eren bones i que seria difícil
prosperar. Per això vam decidir venir a
Espanya. Una cosina nostra ens va dir
que un familiar tenia una fàbrica de sa-
bates a Madrid i que hi podríem treba-
llar, per això vam triar aquest país. Un
cop a Madrid, la cosa no va anar com
esperàvem i vam venir cap a Artesa. De
seguida vam començar a treballar, i des
de llavors no hem deixat Artesa.

Què recordeu de l’arribada?  Què us
va sorprendre més de Catalunya?

La primera sorpresa va ser el ca-
talà! En aquell temps el flux de
gent d’un país a l’altre no era tan
abundant i, tot hi que n’havíem
sentit a parlar, no sabíem que el
català era tan utilitzat. Va ser  un
xoc, però aviat ens hi vam acos-
tumar i el vam entendre. Una de
les coses que més apreciem és la
diversitat del país en un espai tan
reduït; a la Vall d’Aran estem en
plena muntanya, després baixem
a Lleida i la realitat és una altra i
uns quilòmetres més enllà hi ha
la platja. Catalunya –i Espanya en
general- també ha evolucionat
molt en aquests anys que hem vis-
cut aquí, a un ritme accelerat.
Artesa era llavors un poble petit i
sentíem que ens faltava tot; ara,
en canvi, hi ha tots els serveis que
es poden necessitar.

Què suposa arribar a un país i
haver de construir-ho tot: casa,
feina, família...?
Cal dir que la nostra arribada no

es representativa del que estan vivint
molts immigrants: no vam venir per
diners i en aquella època hi havia mol-
ta feina, no hem viscut situacions críti-
ques i tot ha estat relativament fàcil. A
més, nosaltres vam venir sabent que ens
quedaríem a viure aquí i mai hem so-
fert una nostàlgia extrema, Argentina
és ara per nosaltres un passat llunyà i,
si bé mantenim un contacte regular amb
la família, no ens fa mal no ser-hi. Vo-
lem que els nostres fills, l’Ernest i
l’Ignasi creixin aquí i tinguin totes les
possibilitats que aquí els podem oferir.
Ens sentim profundament integrats a
Artesa i a Catalunya, estem molt con-
tents de com la gent ens ha tractat i no
hem sentit mai que una cosa ha estat
difícil pel fet de ser immigrants.

Com és l’Argentina d’ara? El bom-
bardeig d’informació que ens arriba
és continu, però potser no tot és cert.
Què ens en podeu dir?
La situació a l’Argentina és molt críti-
ca. Es viu un ambient gris, definit so-
bretot per l’economia però que va molt

AA
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més enllà: la gent només parla de pro-
blemes i se sent abatuda. La crisi eco-
nòmica és molt profunda i al país no li
queda gairebé res, ja que les companyi-
es que hi ha són estrangeres, igual que
la major part del territori. Hi ha més de
sis monedes diferents; quan un ajunta-
ment no pot pagar els seus treballadors
amb pesos, els fa uns bons que poden
utilitzar com si fossin diners, però a
l’hora de pagar els impostos se’ls de-
mana que una part sigui en efectiu. Ve-
ient-ho en perspectiva, tenim la impres-
sió que la gent no és del tot conscient
de què està passant, s’acostumen al do-

lor i a tenir cada dia
menys. Llavors
pensen que la situ-
ació ha millorat una
miqueta, però en
realitat no és així;
simplement, ells ja
ho troben normal.

D’on arrenca aquesta situació?
Ara es parla de pobresa, però no es té
en compte que sempre hi ha hagut dos
Argentines, la dels grans terratinents
amb molts diners, i la de la classe mitja
i obrera. Els dos grups estan clarament
diferenciats i la societat de classes està
molt ben definida. Per exemple, un
obrer mai entraria a un cafè de l’Ar-
gentina, perquè només hi van els rics i
tothom ho sap. Ara es parla de pobre-
sa, però les regions del nord sempre han

estat mancades de necessitats bàsiques
com la sanitat. Hi ha el port de Buenos
Aires comparable a qualsevol port eu-
ropeu, però als voltants de la ciutat la
gent es mor de gana. Sempre hi ha ha-
gut pobresa.
    Un es pregunta per què Argentina està
vivint una crisi com aquesta: no està di-
vidida per la religió o les races, no té en-
frontaments dins del propi país, és rica
en sòl i té molts recursos naturals. La
pressió estrangera, sobretot d’Estats
Units, és un factor important. Hem adop-
tat l’estil de vida nord-americana i tot-
hom té, per exemple, un jardí i tots els
electrodomèstics, encara que no tinguin
res per menjar. No és només una qüestió
de diners, sinó d’estructura.

I enmig de tot això, les eleccions. Com
s’interpreta el resultat dels primers
comicis?
El fet que torni a guanyar Menem és
una mostra de la paràlisi del país. És
un president que s’ha venut Argentina,
i ara la gent el torna a votar. No hi ha
mentalitat de canvi, no hi ha una alter-
nativa, es busca continuïtat.

Per acabar, Sandra i Rodolfo: des de
la vostra experiència, com veieu la
qüestió de la immigració?
Veiem la immigració com un fenomen
necessari per al país, i la gent n’hauria
de ser conscient. És evident que ara es
necessiten treballadors i, en canvi, no

s’està acceptant la situació. Segons el
nostre punt de vista, el futur és multi-
cultural i el mestissatge es notarà ben
aviat. També ens molesten molt les ac-
tituds d’alguns immigrants que es ne-
guen a adoptar la manera de viure
d’aquí. Per nosaltres això és molt im-
portant, ningú ens ha vingut a buscar
per venir, ho hem fet perquè hem vol-
gut, i n’estem molt contents.

Una anàlisi exhaustiva i molt amena
que la Sandra i el Rodolfo van saber
desglossar amb molta traça. Gràcies

Meritxell





25

la
 P

a
la

n
c
a

Viatges

Xina: la gent
e totes les sensacions que un país
et pot donar, la de compartir la

teva vida amb la gent és la més enri-
quidora.
    Quan et trobes per primera vegada
amb un que no t’entén, però no t’entén
gens, és que gens ni papa, doncs res;
un seguit de mims i molts de somriures
poden ajudar. És veritat, però, que som-
riure a Xina no vol dir el mateix que
aquí. Quan un xinès et somriu, encara
que sembli molt simpàtic, això pot vo-
ler dir simplement que està en una si-
tuació difícil, amb problemes fins i tot,
i que li sap molt greu i no pot fer-hi
res.
    Doncs això, que comences amb el
Ni-hao, o sigui, que tu ets “guai” (lite-
ralment), i ja no en surts fins que
no trobes algú que pot ajudar-te
a establir un pont de comunica-
ció. I sinó, fins i tot t’arribes a
sentir realment malament.
    L’amistat sembla molt impor-
tant, i més amb un europeu. Et
poden omplir d’atencions, i realment
són sincers i et cuiden molt bé. Els àpats
són molt importants per afermar els
negocis i les relacions, i et pots trobar
allargant el dinar tot arribant al sopar,
fent només gambeis (brindis xinès) i
bevent te verd (encara que també be-
uen cervesa i fins i tot licor de llangar-
daix).
    Seus en una taula rodona gran, on
tots es fiquen al voltant d’ella. Els per-
sonatges més importants volen seure al
teu costat, però si aquesta persona en-
cara no et coneix, llavors seu al davant.
Cada cobert té un plat de postres (que
és el plat principal), els pals que fan de
pinça, un got, una tassa petita amb her-
bes de te verd a dins, un bol i un cistellet
amb un tovalló moll. Arribes a taula, et

rentes les mans amb el tovalló moll i et
comencen a servir aigua calenta, que
fa te verd amb el que té a la tassa. Al
got et serveixen cervesa o, si vols, al-
gun altre refresc. Però el te verd ja sem-
pre el tindràs al got, durant el dinar,
calentet, per ajudar a pair (sense sucre,
és clar).
    A Xi-an, l’aigua calenta pel te verd
el servien amb un porró de llautó, amb
una sortida d’un metre de llarg. Me’l
van deixar provar i la veritat és que no
era gens fàcil omplir un got amb aquell
estri. Normalment, el cambrer –que
només es dedicava a això– se situava a
uns 2 metres de la tassa, tombava el
porró amb un gest decidit i aleshores
una quantitat d’aigua calenta baixava

per la cànula, arribava a la punta i sor-
tia amb tanta pressió que podia superar
un altre metre de llargada i entrar a la
tassa volant, no sense escardillar una
aurèola de centímetres de la vora. Bé,
de fet, ja estava força experimentat
aquest noi, i com més bevies, més t’om-
plia i més allò semblava aigua calenta i
menys te verd, cada cop l’herba estava
més esgotada i escurada.
    Després de l’experiència, recomano
de forma activa que si hom vol tenir
una digestió lleugera, fins i tot en àpats
importants, que es prengui una mica de
te calent sense sucre durant el menjar,
en comptes de begudes fredes i... mà
de sant.
    Després que tothom s’ha assegut i el
te verd i les begudes s’han servit, lla-

vors comencen a ar-
ribar les menges.
Les primeres són les
fredes, plats de men-
jar que serien com
embotits o confitats,
amb sabors molt di-
ferents. Es servien a
la part central de la
taula, damunt d’un

vidre que rodava damunt d’uns coixi-
nets. Era molt fàcil, doncs, arribar al
plat que tenies a l’altra banda, només
calia fer girar el vidre fins a situar el
plat al teu davant. També era molt fàcil
oferir algun plat a algú, o fins i tot en-
viar-li un document o algun estri: el
deixaves damunt del vidre i, au!, al cap
d’un moment li havies fet arribar de
forma segura.
    Acte seguit arriben els primers plats
calents. El més normal seria l’ànec fet
segons diverses receptes, però els al-
tres plats podien ser medusa (?), arrels
de loto (?), porc en salsa, becs d’ànec,
boles fetes amb farina de pa, amb carn
o verdura dins; però també verdureta
bona saltejada, costelles de porc. O si-

gui que, amb una mica de volun-
tat, pots engreixar-te fàcilment.
Perquè aquí no et prens un plat.
Piques el que vols, de tots els
plats, comparteixes amb tothom
i et pots trobar que les teves pin-
ces xoquin amb les del teu veí si

vas massa ràpid.
    Aquí va ser on vaig entendre que el
bol no era només per la sopa. Els se-
nyors s’agafaven l’arròs blanc, el fica-
ven en el bol i, d’algun dels plats amb
salsa, amb la cullera n’agafaven una
part i la barrejaven amb arròs. O sigui,
que aquell arròs blanc, fet al vapor sen-
se sal ni res, agafava i absorbia tot el
gust de la salsa que hom havia triat.
Després, tot era qüestió de tenir pràcti-
ca amb el palets, que tampoc és massa
fàcil. Bona idea… ja es veu que aquí
no es pot sucar pa, però al final és el
mateix sucar l’arròs.
    Si havies demanat peix... doncs a tri-
ar-lo. Et portaven a l’habitació de les
peixeres i allí, vius, estaven tots els
peixos, mariscs estranys i altres anima-
lons que val més no esmentar.
    Finalment, la sopa. I després, les
postres… Ah, bé... No n’hi ha de pos-
tres, no en prenen. Només una mica de
síndria i ja està. I el cafè ni provar-lo.
    Doncs fins al proper àpat…
    Salutacions.

Joan Giribet i Carlí

D

Els àpats són molt importants per
afermar els negocis i les relacions,
i et pots trobar allargant el dinar
tot arribant al sopar
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Eleccions Municipals

2. Nom i cognoms dels que formen
part de la seva llista, per ordre. A
grans trets, quina experiència políti-
ca i/o associativa té el seu equip?

CiU:  Domènec París i Artigues, Carme
Barril i Brescó, Francesc Lluch i Solé,
Salvador Maluquer i Brescó, Joan
Carles Eroles i Solanes, Jaume Camats
i Campabadal, Miquel Ortiz i Vivian,
Josefina Sabartés i Capell, Francesc Pa-
rís i Folch, Anna Baella i Guiu, Josep
M. Sabartés i Guixes, Pere Vidal i
Purgimon, Rosa Tomàs i Pallàs, Ferran
Salvat i Parés.
    És un equip format per una majoria
de persones independents amb un equi-
libri entre les que es presenten per pri-
mera vegada en una llista i les que ja
tenen experiència municipal. A nivell
associatiu, cal remarcar que pràctica-
ment tots han participat en entitats i/o
associacions locals.

ERC: Domènec Sabanés i Porta, Mer-
cè Nogués i Galceran, Ramon Cusola i
Vidal, Eva Maza i Batlle, Venanci
Garcia i Patiño, Marc Farré i Cuñat,
Josep Riart i Camats, Jesús Martí i
Fernàndez, Josep Ros i Tarragona,
Ramon Giribet i Boneta, Jaume
Campabadal i Farré, Lluís Agramunt i
Oliva, Gerard Cases i Bernaus, Oriol
Cusola i Aumedes, Jaume Ferré i
Yègola, Carles Galceran i Solsona,
Carles Roqué i Cardeñes, Ramon Solé
i Serentill.
    Aquest equip està format per gent de
diverses procedències, però tots ells
molt vinculats al teixit associatiu del
municipi i, per tant, coneixen molt bé
la seva realitat. A més, alguns domi-
nen el funcionament del nostre Ajun-
tament perquè ja hi han estat; i jo ma-
teix porto 8 anys treballant a l’equip de
govern municipal (els últims 4 com a
tinent d’alcalde), a part de la meva par-

ticipació en diferents entitats.

PP: Eduard Serra, Àngel Eroles, Juan
Oriola, Maria Rosa Aldavó, Ramon
Font, Juan March, Vicente Roca, José
Ribó, Jaime Ariet, Enrique Palacios i
José Pijuan.
    Hi ha persones a l’equip amb molta
experiència que ja van ser regidors en
les primeres eleccions democràtiques i
altres que aporten l’empenta de la gent
jove.

PSC: Josep Galceran i Sellart, Pere
Batalla i Sala, Lourdes Esteve i Arnau,
Josep M. Oliva i Figueras, Mònica Font
i Sangrà, Josep M. Macià i Abelló, Cris-
tina Vidal i Riart, Ramon Solé i Roqué,
Lluïsa Llorens i Quer, Joan Pellicer i
García, Susana Collado i Molina,
Carme Miquel i Brufau, Jordi París i
Córdoba i Jaume Garriga i Codina.
    Tant en les passades eleccions com

l proper 25 de maig se celebraran les eleccions municipals, on la ciutadania elegirà les persones que passaran al
capdavant dels Ajuntaments. La Palanca ha volgut conèixer l’opinió dels candidats a l’alcaldia d’Artesa de

Segre, i els ha preguntat sobre els principals temes municipals. Les preguntes han estat les mateixes per a tots quatre
candidats: Domènec Sabanés (ERC), Domènec París (CiU), Josep Galceran (PSC) i Eduard Serra (PP). Les entre-
vistes consten de 22 preguntes, cada una de les quals va seguida per les respostes dels quatre candidats per tal que el
lector pugui comparar-les i fer-se una idea dels diferents programes polítics. L’ordre inicial s’ha fet mitjançant
sorteig i després s’han alternat les respostes (l’ordre de la propaganda electoral també s’ha fet per sorteig).

1. Dades personals de l’alcaldable: nom i cognoms, edat, estat civil i fills, professió.

E

Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC): Mingo
Sabanés i Porta, 50 anys,
casat, dos fills, empleat de
benzinera.

Partit Popular:  Eduard
Serra i Vilalta, 28 anys, se-
parat, una filla, sector de la
ramaderia.

Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC): Josep
Galceran i Sellart, “Mero”,
36 anys, casat, sense fills,
administratiu i cunicultor.

Convergència i Unió
(CiU): Domènec París i Ar-
tigues, 40 anys, casat, dos
fills, avicultor.
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en aquestes, la nostra candidatura ha
treballat sempre en bloc. Aquest cop
tindrem com a aval, l’experiència d’en
Joan Pellicer, regidor de l’Ajuntament
durant 16 anys. Pel que fa al meu cas,
com a alcaldable, he estat dos anys d’al-
calde i dos anys de regidor de
Baldomar. També president de l’Asso-
ciació de Veïns “Amics de Baldomar”,
vicepresident de l’Associació de
Cunicultors de la Noguera i
membre de la Assemblea de Pa-
gesos Ecològics de Ponent i de
la Plataforma per la Defensa del
Montsec.

3. Per què es presenta a l’al-
caldia d’Artesa?

PSC: Crec que les coses no s’es-
tan fent bé. Es fan d’esquena a
la gent. Sense que el ciutadà pu-
gui participar en les coses que
l’acaben afectant. Tampoc no hi
ha informació en els grans te-
mes. Llavors en lloc de queixar-
me, he decidit mullar-me.

CiU: Per l’estimació que sento
envers el meu municipi, les ga-
nes de fer quelcom per ell i la
il·lusió de millorar la qualitat de
vida dels seus habitants.

ERC: Perquè l’actual alcalde, el
Jaume Campabadal, que no te-
nia intenció de tornar-se a pre-
sentar, em va proposar si ho volia fer
jo i vaig pensar que si la gent estava
contenta de la meva tasca com a regi-
dor i tinent d’alcalde durant aquests
últims 8 anys, ara podrien continuar
confiant en mi els propers 4 com a al-
calde. Vaig presentar la meva candida-
tura en una assemblea local d’ERC el
passat mes de novembre i els companys
i companyes militants del partit em van
votar majoritàriament.

PP: Un repte personal per intentar mi-
llorar el poble i la qualitat de vida dels
veïns, tant d’Artesa com dels nuclis
agregats.

4. A part de ganes de treballar pel
municipi, cosa que se li suposa a tot-
hom, què poden aportar vostè i el seu

grup a l’Ajuntament d’Artesa?

PP: Considero molt necessari un canvi
per potenciar el desenvolupament de la
nostra zona d’influència. Tenim molta
il·lusió en modernitzar la nostra locali-
tat i aprofitant totes les oportunitats al
màxim per millorar la qualitat de vida
de tots els veïns.

PSC: Som la candidatura més jove i
disposem de l’experiència d’un veterà.
Això ens permetrà fer un sobresforç i
les coses d’una altra manera. Volem
crear una Artesa de Segre per a les per-
sones, un Ajuntament més social: Prò-
xim, Plural i Participatiu, amb el ma-
teix tracte per a tots el ciutadans i soli-
daris amb qui més ho necessita. Escol-
tant tothom però no en un diàleg de
“sordos”, sinó buscant solucions a cada
problema i que el parlar es tradueixi
amb fets.

CiU: La nostra llista és  jove i està pre-
parada, té ganes d’assumir nous reptes,
de fer poble i de treballar pel poble, però
sobretot té iniciativa. No esperarem que
ens portin les solucions a casa, perquè
moltes vegades no arriben o passen de

llarg (com els Mossos que ja són a
Ponts). I no es tracta només de parau-
les sinó de fets: hem tingut contactes
amb alts càrrecs dels partits que ens
recolzen i que avui governen la Gene-
ralitat. Els hem fet arribar les nostres
propostes de millora i les nostres inqui-
etuds, i cal dir que no tenim les portes
tancades.

ERC: Treball i il·lusió. Aquest
és el lema de la nostra campa-
nya perquè les persones de la
nostra llista tenim una gran ex-
periència en treballar per al mu-
nicipi, tant des de les associaci-
ons com des de l’ajuntament; i
estem molt il·lusionats de cara a
portar endavant les nostres no-
ves idees.

5. Les sigles per les quals es
presenta, poden ajudar el mu-
nicipi d’Artesa en alguna
cosa?

ERC: En unes eleccions muni-
cipals, on tothom més o menys
ens coneixem, el més important
són les persones i l’equip que
aquestes formen. No obstant,
ERC és un partit en alça a tots
els nivells, que a partir de la tar-
dor tindrà molt a dir al Parlament
de Catalunya i serà decisiu de
cara al Govern de la Generalitat

PP: En cas contrari no em presentaria.

PSC: Sí. Al contrari del que molts di-
uen, el PSC no és un partit espanyol a
Catalunya, el PSC és un partit català
amb connexió a Espanya i a Europa, i
això ens pot aportar més mitjans per
afrontar el nostre treball, tenir informa-
ció de primera mà i també vehicular
propostes nostres. I si properament es
guanya la Generalitat de Catalunya, tin-
drem l’opció política més profitosa pel
nostre municipi.

CiU: Amb ganes de treballar i voluntat
potser pots solucionar els problemes del
dia a dia, però per determinats projec-
tes necessites l’ajut i el suport d’altres
administracions. CiU en aquests mo-
ments té un pes específic molt gran en
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la majoria d’administracions, i això pot
ser molt necessari pel municipi
d’Artesa. Només cal recordar que per
resoldre l’afer de la caserna de la guàr-
dia civil, el regidor del PP de l’Ajunta-
ment va acompanyar l’alcalde a
Madrid. Decisió que ens marca una
mica el camí a seguir: l’objectiu final
és el bé del poble.

6A. La vox populi diu que els que
entren a l’Ajuntament ho fan per
“arreglar-se” alguna cosa personal.
Què pot dir als que pensen això? 6B.
En cas de donar-se algun conflicte
entre els seus interessos personals i
els de l’Ajuntament, com els pensa
resoldre?

CiU:  6A. Entrar a l’Ajuntament supo-
sa un servei envers la comunitat, és a
dir, té un component altruista i penso
que per sort la majoria de persones que
entren a l’Ajuntament ho fan en aquest
sentit. En tot cas l’avaluació sempre
hauria de tenir lloc quan un acaba la
seva feina. 6B. Prendre decisions és
administrar poder. Això s’ha de fer de
la manera més justa possible i al servei
de tots els ciutadans i del poble. Tot-
hom té dret a defensar els seus interes-
sos personals com a  ciutadà, utilitzant
sempre les vies legalment establertes
per fer-ho. El que no és admissible és
utilitzar el poder que el poble t’ha ator-
gat pel teu propi benefici.

ERC: 6A. Pot passar dues coses: que
els que ho pensen és perquè ells ho fa-
rien, o més probablement que el mal
exemple donat per alguns polítics han
provocat aquest tipus de pensament en
la gent. Això últim és una llàstima per a
la democràcia. Les persones amb què he
estat a l’ajuntament i les que són ara al
meu equip no m’han demostrat mai que
aquesta afirmació sigui encertada. 6B.
No crec que em pugui passar aquest cas,
però els interessos de l’ajuntament, que
són els del poble, han d’estar per damunt
de tot. Un alcalde ha de donar exemple i
ha d’acatar les normes com tothom. A
més, quan algú vol ser alcalde, si creu
que pot tenir algun conflicte, s’hauria
de plantejar el fet de no presentar-se.

PP: 6A. La nostra intenció no és arre-

glar la nostra situació personal, els que
ens coneixen ja ho saben, treballarem
per tots per igual, sense fer cap tipus
de distinció. 6B. Si és presenta el cas,
ja ho decidiria. Tenint sempre molt pre-
sent el bé de tots.

PSC: 6A. Que en part tenen raó. Al-
guns fets no demostren pas el contrari.
6B. Sempre que he estat en un càrrec
públic el meu s’ha quedat en segon ter-
me. Mai he interposat cap interès par-
ticular davant un interès del poble. Els
que em coneixen ho poden afirmar. I
l’actitud egoista no la tolero.  Si es dona
el cas, sempre respectaré la llei.

7. Digui’ns quines grans
infraestructures són necessàries a
Artesa. En el proper mandat quines
duran a terme?

PSC: Es duran a terme totes les que es
puguin. N’hi ha moltes. Supressió de
les barreres arquitectòniques, renova-
ció total dels llocs d’esbarjo i descans
per recolzar més als nostres petits i gent
gran (jocs infantils, jardins, bancs, etc.),
construir el local polivalent (social i
cultural), noves llars d’infants i de ju-
bilats, construcció d’un tanatori, crea-
ció del passeig del Senill, unes noves
piscines, etc. També arranjament de vo-
reres i carrers, crear rotondes a les en-
trades d’Artesa per reduir la velocitat i
evitar accidents, treure la carretera de
dins la ciutat i eixamplar el carrer Bal-
mes fins la carretera.

CiU:  En són necessàries moltes, per
exemple el passeig del Senill, un casal
cultural, un hotel d’entitats, unes pisci-
nes noves, una llar dels jubilats, un cen-
tre de dia per la gent gran, vivendes
socials,  les obres d’ampliació del CEIP
i l’IES Els Planells així com millorar
també les infraestructures viàries dels
nuclis agregats. Si els ciutadans ens
donen la seva confiança treballarem
sense defallir perquè la majoria d’elles
esdevinguin una realitat.

ERC: Sobretot, el passeig del Senill.
També un nou Casal per a la gent gran
i un Casal cultural polivalent. Per a la
temporada d’estiu, convindrien unes
noves piscines. Nosaltres treballarem

per tal que això sigui una realitat, però
a vegades no és possible fer tot el que
es voldria

PP: No pensem només en les grans
infraestructures, hi ha petites inversions
que també són molt rendibles i necessà-
ries. Tot i que per triar la més beneficio-
sa seria l’impuls del polígon industrial.

8. Digui’ns quines petites obres s’han
de realitzar i quins detalls s’han de
millorar al nostre municipi?

PP: Millora integral del casc urbà
d’Artesa, enllumenat, voreres i reposi-
ció de serveis en general. Mesures que
també es portaran a terme als nuclis
agregats. Per exemple la transformació
de solars en zones verdes, tot i no ser
grans obres, aporten molta qualitat de
vida als veïns.

PSC: Les petites obres són bàsicament
el manteniment de tot l’espai públic,
sigui d’algun edifici o de carrers, pla-
ces, voreres, clots a les carreteres, etc.,
ho entenc com a reparació. Aquí tam-
bé hi ha d’entrar: fer un mur, pavimen-
tació d’un carrer petit, construir una
font, etc.  El que passa és que això s’ha
de fer al moment, perquè un simple clot
en una vorera dificulta molt el dia a dia
de la persona que passa per allí, essent
aquest és el detall a millorar, el servei.

CiU: També són moltes, per citar-ne
algunes: pavimentar els carrers que en-
cara no ho estan, suprimir barreres ar-
quitectòniques, millorar l’enllumenat
d’alguns carrers i places, dotar tots els
agregats amb els serveis bàsics, fer un
manteniment de carrers i voreres, mi-
llorar la neteja de carrers i places, nete-
jar els embornals, etc.

ERC: Falta arreglar alguns carrers, su-
primir les barreres arquitectòniques i
millorar el manteniment, la neteja i l’en-
llumenat de tot el municipi. Però la llista
és més llarga

9. Digui’ns tres o quatre coses que
s’han fet bé des de l’Ajuntament en
els últims anys?

ERC: La urbanització del Polígon In-
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dustrial, la portada d’aigua a 46 masies
de Montmagastre, la posada en marxa
de la Llar-Residència (va costar molt),
la construcció del Parc de Bombers i
les millores en serveis municipals (ofi-
cines, Biblioteca, Llar d’Infants, Aula
de Música...), entre moltes altres.

PP: Acabar els projectes dissenyats
pels anteriors equips de govern, com el
geriàtric...

PSC: Arranjar les oficines de l’Ajun-
tament, senyalització de llocs i punts
d’interès de tot el municipi, organitza-
ció de les festes i alguna obra concreta
de millora de serveis bàsics.

CiU: Per citar-ne quatre: la llar d’in-
fants municipal, l’escola de música, el
parc de bombers i la senyalització ru-
ral a proposta del PSC.

10. Digui’ns tres o quatre coses que
s’han fet malament des de l’Ajunta-
ment en els últims anys?

CiU: Permetre certes il·legalitats urba-
nístiques, la poca iniciativa davant les
administracions a l’hora de demanar
finançament i la mala gestió del polí-
gon que ha suposat un fort encariment
del sòl superant amb escreix les previ-
sions.

ERC: No hem fet encara els habitat-
ges de protecció oficial, ha faltat agili-
tat en les concessions de permisos
d’obres i també més control d’aques-
tes, ha mancat personal per al manteni-
ment i la neteja de carrers i places, hi
ha hagut problemes de circulació vià-
ria (com l’aparcament en zones prohi-
bides) i alguns detalls que a vegades
se’ns han escapat. D’aquestes mancan-
ces en som conscients i per això volem
treballar per a solucionar-les.

PP: Manca de transparència en la ges-
tió econòmica, deixar de banda els po-
bles agregats i una gran falta d’eficièn-
cia per donar vida al polígon industrial

PSC: En general es pot resumir tot en
la gestió: el polígon industrial (mal dis-
seny i econòmicament car), el tema de
les normes subsidiàries (molta gent no

se n’havia assabentat, de pressa i cor-
rents i per sort no aprovades), el con-
trol de la despesa (sense prioritzar ne-
cessitats i sense aportar diners de fora),
la desinformació i no implicació en els
grans temes (parc eòlic, variant
d’Artesa, etc.).

11A. Segre Mitjà, capital? 11B. Ac-
ceptaria formar part de la futura
comarca si la Generalitat donés la
capitalitat a Ponts?

PSC: 11A. Artesa de Segre 11B. Llui-
tarem per tenir-la, crec que toca a
Artesa. Ara, si és impossible aconse-
guir-la, haurem  d’acceptar la impo-
sició.

CiU: 11A. Artesa ha d’intentar millo-
rar sempre el seu rol com a ciutat. Si en
un moment donat es contempla la pos-
sibilitat que aquesta sigui  capital de
comarca, cal acceptar el repte. 11B. No.
Pensem que, en aquests moments,
Artesa està per damunt de Ponts tant
en nombre d’habitants, com en poten-
cial industrial. Per tant, si ens hem de
subordinar a una capitalitat com Ponts,
ja estem bé com estem.

ERC11A. Artesa de Segre. 11B. No.
Com a molt podríem intentar parlar
d’una capitalitat compartida, però amb
la seu principal a Artesa.

PP: 11A. Sí arribés a ser real, Artesa
de Segre. 11B. Sense cap mena de dub-
te, sí. Tot el que beneficiï a la nostra
localitat és positiu.

12. Respecte a la planta de tracta-
ment de purins projectada a Fora-
dada, però molt propera a la ciutat
d’Artesa, ¿pensa fer alguna cosa en-
caminada a respondre les inquietuds
que genera aquesta polèmica ubica-
ció entre un sector important de la
ciutadania?

PP: És un assumpte d’una altra locali-
tat, cal escoltar els veïns. Només resta
comprovar si compleix la normativa i
té els permisos adients.

PSC: Crec que està massa a prop
d’Artesa i del canal. Però de moment

han estat anul·lats els permisos d’obres
perquè eren contraris a la llei. I com és
competència de l’Ajuntament de Fora-
dada, si s’acaba fent, vetllarem perquè
el projecte compleixi en els temes de
salubritat.

CiU: Penso que davant els greus pro-
blemes de les dejeccions ramaderes
s’han de cercar les solucions més satis-
factòries i escaients per a tots els habi-
tants del nostre municipi, per tal de fer
el seu tractament de la manera més idò-
nia  per a la qualitat de vida municipal.

ERC: La veritat és que la ubicació no
és gens adequada per a Artesa. De to-
tes maneres, encara no és segur que es
faci. Cal continuar en la recerca de so-
lucions per als purins, com podria ser
el tractament d’aquests en les pròpies
granges (ho fan a altres llocs; per exem-
ple, a Alemanya); però és molt impor-
tant fer-ne una bona gestió.

13. ¿Quin és el seu posicionament
respecte al parc eòlic de Sant Mamet,
el qual afecta també al terme
d’Artesa?
ERC: Nosaltres estem a favor de les
energies renovables, com és l’eòlica;
però... val la pena fer malbé la serra de
Sant Mamet tenint en compte la dubto-
sa rendibilitat d’aquest projecte? A més,
voldríem que el Parc Natural del
Montsec fos una realitat i això segura-
ment resultaria incompatible amb
aquest parc eòlic.

PP: Sóc partidari de potenciar l’auto-
nomia energètica per evitar la depen-
dència. A més es tracta d’una font
d’energia neta, no contaminat i que en
el futur pot reportar importants be-
neficis.

PSC: Com en tots els grans temes que
afecten el nostre municipi, no hi ha ha-
gut la informació necessària als ciuta-
dans. Amb l’excusa d’una energia neta
(que ho és), es vol fer un projecte, que
entre d’altres greuges, genera un mo-
viment de terres equivalent a uns
12.000 camions, en un lloc que està
protegit per la resolució 87/1 de 1983
del Parlament de Catalunya, com a zona
d’interès natural i en la qual s’ha de



avui Artesa de Segre                      demà Catalunya

Partit dels Socialistes de Catalunya
Progrés Municipal:

1 JOSEP GALCERAN I SELLART
2 PERE BATALLA I SALA

3 LOURDES ESTEVE I ARNAU
4 JOSEP M. OLIVA I FIGUERAS

5 MÒNICA FONT I SANGRÀ
6 JOSEP M. MACIÀ I ABELLÓ
7 CRISTINA VIDAL I RIART
8 RAMON SOLÉ I ROQUÉ

9 LLUÏSA LLORENS I QUER
10 JOAN PELLICER I GARCÍA

11 SUSANA COLLADO I MOLINA
12 CARME MIQUEL I BRUFAU
13 JORDI PARÍS I CÓRDOBA

14 JAUME GARRIGA I CODINA
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desenvolupar el Parc Natural del
Montsec el dia que els ajuntaments ho
demanin, segons la resolució 21/III de
1988. Una destrossa en un lloc que hem
de potenciar turísticament.

CiU:  Crec que donat que es tracta d’un
projecte que encara no està complert,
s’haurà d’esperar que es completi, i ar-
ribat aquest moment, assessorar-se per
tècnics competents i objectius per po-
der prendre la millor decisió pel nostre
municipi. Cal recordar, però, que aquest
tipus d’energia és neta i renovable.

14. Respecte al personal laboral de
l’Ajuntament, ¿té la intenció de fer
transparents els processos de con-
tractació de personal?

CiU:  Qualsevol procés de contractació
pública ha de ser transparent i s’ha de
valorar per damunt de tot les aptituds
dels candidats. Els representants a
l’Ajuntament tenen el deure de vetllar
perquè així sigui.

ERC: Mentre ERC ha estat al govern
municipal, totes les places definitives
han estat adjudicades per concurs-opo-
sició, tal com marca la llei. Els proces-
sos s’han portat correctament i han es-
tat transparents. Pel que fa a les perso-
nes interines o provisionals, sempre les
hem contractades en funció de les ne-
cessitats de cada moment.

PP: Tota la gestió de l’ajuntament serà
transparent. Com és lògic el tema del
personal, sigui laboral o contractat, també.

PSC: Sempre ho haurien d’estar. Vo-
lem les persones més preparades en
aquests llocs, i que tothom pugui acce-
dir-hi si supera un concurs oposició
igual per a tots.

15. Cap on ha de créixer la ciutat
d’Artesa?

PSC: Cap on vulgui la seva gent. Les
normes subsidiàries que s’han d’apro-
var amb el màxim de consens i partici-
pació, contemplaran nous espais dins
la nostra difícil situació geogràfica.

CiU:  Donades les limitacions orogrà-

fiques d’Artesa, els millors llocs per
créixer podrien ser la zona del Senill -
poliesportiu- centres educatius, el mar-
ge esquerra de la carretera de Ponts i
els dos marges de la carretera de Tremp.

ERC: Això si la deixen créixer. Ho dic
perquè tots els grups de l’oposició van
aturar, en el Ple del passat 14 de març,
una modificació de normes urbanísti-
ques sobre la qual s’estava treballant
des de fa dos anys, argumentant només
que això ho havia de fer el pròxim con-
sistori. Vés a saber quant de temps tri-
garem ara! Però hem de créixer cap al
Senill i més enllà de Els Planells, cap
al Roc del Cudós i la falda del Caste-
llot, i també en sòl industrial paral·lel a
la futura variant d’Artesa.

PP: Hi ha vàries possibilitats, s’ha d’es-
tudiar amb deteniment quina és la zona
més adient. Tot i que, la zona del pave-
lló i el Castellot, serien uns llocs adi-
ents.

16. A Artesa el sòl urbà és car, hi ha
una manca de pisos de lloguer i no
tots els joves poden comprar-se una
vivenda. Què faran al respecte?

PP: La promoció de l’habitatge social
i de lloguer per als joves és una de les
prioritats del Partit Popular arreu, a
Artesa també.

PSC: Volem promoure la construcció
d’habitatges socials i augmentar l’oferta
de sòl amb les normes subsidiàries

CiU:  Per abaratir el sòl urbà el més
important és augmentar-ne l’oferta,
obrint la nostra ciutat per diferents llocs,
com els esmentats anteriorment. Pel que
fa a la mancança de pisos, creiem que
el millor és impulsar la construcció de
vivendes socials, conjuntament amb
l’Incasòl, tant en règim de compra com
de lloguer.

ERC: Tot el que es fa es ven. Això és
bo pel sector de la construcció, però no
ajuda a abaratir els pisos. És molt difí-
cil controlar el mercat de venda i llo-
guer en aquest sector. Nosaltres pen-
sem construir habitatges de protecció
oficial entre el Parc de Bombers i la

Llar-Residència, cosa que potser ja hau-
ríem d’haver fet. Per altra banda, vo-
lem posar unes noves normatives per
als solars sense edificar.

17. Respecte a l’economia, quin pro-
grama té per cada un d’aquests sec-
tors: l’agrícola i ramader, l’industri-
al i el del comerç i serveis?

ERC: Respecte al sector primari, con-
tinuar recolzant la Cooperativa
d’Artesa, buscar solucions pels purins
i traslladar la bàscula i l’àrea de desin-
fecció al Polígon Industrial. Gràcies a
aquest Polígon, els industrials podran
ampliar les seves instal·lacions i hi hau-
rà lloc per a noves indústries. També
volem incentivar la creació de llocs de
treball fixos, tant a les mitjanes indús-
tries com a les petites. Promocionarem
el mercat dominical i la Fira del Meló,
amb plafons informatius, programant
activitats i rutes turístiques i recolzant
l’Associació de Comerç i Serveis.

PP: Donar suport a les iniciatives dels
professionals i associacions de cada
sector. I ajudar a cercar subvencions
ajuts i tot el necessari per tal que pu-
guin fer realitat els seus projectes, sens
dubte una de les nostres principals ri-
queses

PSC: En l’agrícola i ramader: volem
intercedir institucionalment perquè es
reconeguin els drets històrics de la Co-
munitat de Regants d’Artesa de Segre,
Vilves, Collfred i Montsonís, ja que mai
s’han ajudat. Vetllar pel manteniment
del camins. En l’industrial: empènyer
la venda de parcel·les i activar el polí-
gon. Facilitar la creació de PIMES i el
seu possible trasllat al polígon. Mirar
d’atreure alguna empresa que contracti
personal a mitja jornada. En comerç i
serveis: incrementar l’interès per el
nostre comerç perquè sigui molt atrac-
tiu a la comarca, i impulsar el mercat i
la Fira. Impulsar d’una vegada el des-
envolupament turístic. Recolzar al
màxim l’Associació de Comerciants
i Serveis.

CiU:  Entre altres, pel que fa al sector
agrícola i ramader, recolzar plenament
el potencial agrícola i ramader del nos-



VOTA

- Rebaixarem els impostos, en
especial els municipals

- Transparència i claredat en la
gestió

- Atenció personalitzada i es-
pecialitzada en atendre les
necessitats dels pobles agre-
gats

- Abaratir el preu del sòl indus-
trial i donar suport al comerç
local i als empresaris locals

EL TEU FUTUR
EL NOSTRE COMPROMÍS
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tre municipi, vetllar per la construcció
del Segarra-Garrigues i dels recs de
suport, cercar solucions satisfactòries
per resoldre el tema dels purins i afa-
vorir les iniciatives agroturístiques. En
referència al sector industrial, facilitar
als ciutadans el coneixement dels ajuts
institucionals, fomentar l’ocupació i la
petita empresa, intentar el
refinançament del polígon industrial i
crear una Comissió Municipal d’Indús-
tria. Finalment, pel sector de comerç i
serveis, potenciar l’Associació de Co-
merciants, crear un Patronat de Fires i
Festes, impulsar la pàgina web del mu-
nicipi i encarregar un estudi de
màrqueting per tal de promoure el mu-
nicipi d’Artesa de Segre com a marca
de qualitat.

18. Respecte als pobles que confor-
men el municipi, excepte Artesa,
(Alentorn, Anya, Baldomar, Collfred,
Colldelrat, Comiols, Clua, La Fàbri-
ca, Folquer, Montargull, Mont-
magastre, Pont d’Alentorn, Sant
Marc de Batlliu, Seró, Tudela, Vall-
llebrera, Vall-llebrerola, Vall d’Ari-
et, La Vedrenya, Vernet i Vilves),
quins projectes té el seu grup per a
cadascun d’ells? Ens els pot explicar
resumidament?

CiU:  Creiem que el primer que cal fer
és estudiar individualment les necessi-
tats de cada poble mitjançant la consti-
tució d’un Consell Municipal de Pobles
Agregats. Això ens permetrà, entre al-
tres coses, completar i millorar els seus
serveis bàsics, protegir el seu patrimo-
ni històrico-artístic, mantenir i millo-
rar les seves vies de comunicació i po-
tenciar els seus locals socials. A ban-
da, lluitarem pel reconeixement de
l’excepcionalitat del nostre municipi
davant les altres administracions.

ERC: Cada poble té necessitats dife-
rents i seria llarg d’explicar. Això no
vol dir que no s’hi hagi fet res. En ge-
neral, hi destinarem una persona per al
manteniment i la neteja. També inicia-
rem un pla d’asfaltat dels camins prin-
cipals i incrementarem les assignacions
fixes anuals. A més, volem mantenir
reunions periòdiques amb els alcaldes
delegats, entre d’altres projectes.

PP: Equiparar els serveis de tots els
nuclis agregats als que gaudeixen els
veïns Artesa. No pot haver-hi diferèn-
cies entre els veïns d’un mateix muni-
cipi, tot i que és un projecte a desenvo-
lupar paulatinament.

PSC: Cada poble té necessitats dife-
rents. És important lluitar per un PUOS
(Pla Únic d’Obres i Serveis) per a cada
agregat i que cadascun tingui una Casa
de la Vila on s’hi puguin reunir. Però
és imprescindible la creació del Con-
sell dels Pobles on es pugui convocar a
tots els alcaldes representants i generar
debat per posar solució als seus proble-
mes. Mantenir una comunicació cons-
tant amb informació dels temes, ajuts,
comissions i plens, i per resoldre petits
problemes que surten dia a dia.

19. Pel que fa a les entitats
artesenques, quin programa té?

PSC: L’important amb les entitats és
creure en elles. Volem crear un Consell
amb les entitats, siguin de l’àmbit que
siguin, com a  òrgan de debat social,
on puguin participar en la pressa de
decisions que els acabaran afectant. I
per parlar de les seves necessitats, pro-
jectes i finançament de propostes. No
es tracta de “per les associacions” sinó
“amb les associacions”.

CiU:  En el nostre programa proposem
com a eixos principals per a les entitats
artesenques enfortir els mitjans de co-
municació i les publicacions locals,
buscar la ubicació més idònia per
construir una nova llar de jubilats, vet-
llar pel bon funcionament i el correcte
manteniment de totes les instal·lacions
esportives municipals, recolzar, dins de
les nostres possibilitats, les iniciatives
que puguin sorgir des de les entitats i
negociar la compra del Col·legi Sant
Josep per ubicar-hi un hotel d’entitats.

ERC: En general, continuar donant-los
suport. Una cosa que volem canviar és
la manera d’atorgar les subvencions.
Per altra banda, millorarem els equipa-
ment destinats a ús de les entitats (Es-
coles Velles, Camp d’Esports, Pavelló
Poliesportiu...). A més, el Casal Cultu-
ral i el Museu del Montsec són grans

projectes que també van aquest sentit.

PP: Penso que cal secundar i recolzar
les seves iniciatives, ja que els dirigents
i integrants d’aquestes associacions
coneixen perfectament les seves neces-
sitats i prioritats

20. Artesa té més de 400 habitants
de nacionalitat estrangera. Com veu
la seva integració? Tenen alguna idea
per millorar-la?

PP: És un tema complex, cal treballar
per la seva integració en la nostra loca-
litat. Facilitar la formació laboral, tam-
bé és molt important ajudar-los a co-
nèixer la nostra llengua per millorar
l’enteniment i la convivència.

PSC: La seva integració no és fàcil però
totalment possible. És cosa de tots. Des
de els Serveis Socials de l’Ajuntament
s’hi treballarà. A més, si podem realit-
zar algun Acte-Fòrum col·laborant amb
el Fòrum de les Cultures 2004, amb la
participació estrangera, el ciutadà
s’adonarà que les persones no som tan
diferents, per molt diferent que sigui el
país i la cultura (per un altre costat en-
riquidor).

CiU: La veig  complicada com a qual-
sevol altre lloc. No tots els ciutadans
de nacionalitat estrangera tenen la ma-
teixa facilitat d’integració. La cultura i
la llengua són dues de les variables que
ajuden o dificulten la relació entre les
persones. Els ciutadans autòctons han
d’entendre que la immigració no és un
fenomen puntual, és una realitat. Els de
nacionalitat estrangera han d’entendre
que la seva situació en un país com el
nostre comporta drets, que en el seu lloc
d’origen no tenien (treball digne, edu-
cació, sanitat, vivenda...) però també
deures (predisposició a aprendre la llen-
gua, obligació d’escolarització, igual-
tat entre homes i dones, respecte per la
nova cultura...) Des de l’Ajuntament
d’Artesa hem de fer tot el possible per
ajudar-los a assumir aquests drets i deu-
res, i per atendre, amb l’ajut dels ser-
veis socials, les famílies més desfavo-
rides.

ERC:  En general, els artesencs i
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artesenques tenim fama de
ser gent acollidora i els nou-
vinguts s’han trobat força bé
entre nosaltres. Hem pensat
algunes actuacions per mi-
llorar la seva integració: for-
mació, intercanvis culturals,
coneixement del català...

21. Quina pensa que serà
la distribució de regidors
en les properes eleccions?
Té la intenció de pactar
amb algun grup en con-
cret?

ERC: Nosaltres pensem que
guanyarem, seguits de prop
de CiU. Pel que fa als pac-
tes, cal veure com van els re-
sultats; però estem oberts a
tot perquè el que compta és
allò que diem tots, que s’ha
de treballar pel municipi.

PP: Això ho ha de decidir el
poble a les urnes. No sóc vi-
dent ni profeta, per tant, no
puc esbrinar el que passarà
el dia 25, tot i que penso que
els resultats seran bons i po-
sitius per a tots. Sobre pac-
tes, després del dia 25 parlem

PSC: Haurem d’esperar al dia 25. El
nostre pacte és amb el municipi
d’Artesa de Segre. Qualsevol proposta
que afavoreixi Artesa i els seus ciuta-
dans, tindrà el nostre recolzament, si-
gui del grup que sigui, tant si tenim l’al-
caldia com no.

CiU:  La distribució de regidors a
l’Ajuntament serà la que vulguin tots
els ciutadans que exerceixin el seu dret
a vot. En relació amb els possibles pac-
tes, sempre he volgut creure que en un
municipi com el nostre seran les perso-

nes que formaran l’Ajuntament les que
tindran l’última paraula, no els grups, i
nosaltres sempre tindrem les portes
obertes a totes les propostes que siguin
positives pel poble.

22. Per últim, vol afegir alguna cosa?

CiU: Voldria afegir que crec que al
nostre municipi ha arribat el moment
de fer un canvi que ens permeti agafar
un nou impuls. Penso sincerament que
l’opció que proposa Convergència i
Unió per a les properes eleccions mu-
nicipals és la millor per fer-lo realitat
És molt important que els ciutadans

expressin la seva opinió
anant a votar el dia 25 de
maig. Exercir aquest dret
democràtic és un signe de
responsabilitat. Per tant de-
sitjaria que tant l’equip
humà, com el projecte que
proposem, siguin mereixe-
dors de la confiança dels
ciutadans i ens vulguin re-
colzar amb el seu vot.

ERC: Porto molts anys tre-
ballant per Artesa, en enti-
tats i a l’Ajuntament; i ara
em faria molta il·lusió ser
l’alcalde de tots els ciuta-
dans i ciutadanes del nostre
municipi. Espero ser merei-
xedor d’aquesta confiança i
que entre tots puguem acon-
seguir tenir un municipi
pròsper, en el qual ens sen-
tim orgullosos de viure-hi.

PP: Confio en què els nos-
tres veïns ens donin el su-
port i la confiança per tirar
endavant els nostres projec-
tes. Pel nostre futur i en be-
nefici dels nostres fills.Hem
de pensar en el present i la

localitat que deixarem a les properes ge-
neracions.

PSC: Que la gent participi i vagi a vo-
tar, i triï l’opció que creu anirà millor
per Artesa. Que si el ciutadà vol un can-
vi en la manera de fer les coses, fer una
Artesa de Segre per a les persones i
participar en la presa de decisions que
l’acabaran afectant, ens doni una opor-
tunitat per demostrar-ho. Som compro-
mesos i gent de fets. No els decebrem.

Preguntes confeccionades
per Miquel Regué i Gili

Fotografies de Sergi Valls i Jové

www.lapalanca.org
revista@lapalanca.org
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La campanya electoral
a campanya electoral va comen-
çar oficialment a les 00:00 hores

del dia 9 de maig, just 16 dies abans
de les eleccions (15 dies de campanya
i 1 de reflexió). Tot i això, abans
d’aquesta data els diferents partits
van començar a escalfar motors de
cara als comicis, acabant de perfilar
les seves llistes i organitzant diferents
actes, això sí, sense demanar el vot,
tal i com marca la llei.
    Els que més es van moure van ser els membres de CiU,
que el dia 25 d’abril van portar a Artesa el conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat Josep Grau, que
va fer una xerrada-col·loqui a la Cooperativa davant d’un
centenar d’agricultors i ramaders; CiU va aprofitar l’acte
per presentar en públic el seu alcaldable Domènec París.
    El diumenge 27 d’abril, CiU va donar un altre cop d’efec-
te, portant el president de CiU i de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Pujol, a Artesa, per tal de presentar tot
l’equip de la coalició. En un acte espectacular (pantalla ge-
gant inclosa), CiU va atreure centenars d’artesencs i comar-
cans a l’acte electoralista. Pujol va aprofitar per donar un
tomb per la nostra ciutat i va fer un discurs en què va desta-
car el paper de la seva coalició política en el desenvolupa-
ment de Catalunya. Pujol va dir que Artesa era un municipi
ben comunicat i que havia d’aprofitar la seva situació per a
desenvolupar-se econòmicament. Pujol va fer referència a
les seves anteriors visites a casa nostra, l’última de les quals
va ser el passat 8 de març a Baldomar. Pujol va criticar la
falta d’ambició d’alguns ajuntaments, dels quals va dir que
no insisteixen prou davant la Generalitat a l’hora de dema-
nar ajuts i subvencions. Domènec París va parlar de les ide-
es base que regiran el seu projecte municipal.
    La resta de partits han anat preparant la seva campanya
sense fer tant soroll, però amb la mateixa intensitat que CiU,
reunint-se en locals i perfilant els seus programes. ERC ha
llogat un local molt cèntric, davant la Plaça del Progrés, on
es reuneixen els seus membres i on han penjat diversos car-
tells del seu grup i del seu candidat Domènec Sabanés.

    Paper destacat en la precampanya i en la campanya ha
tingut el mitjà de comunicació local Ràdio Artesa de Segre,
que des del programa “El Trident”, ha vingut entrevistant
durant quatre dissabtes consecutius els quatre alcaldables,
Eduard Serra, Josep Galceran, Domènec París i Domènec
Sabanés, concloent la seva tasca informativa amb un debat
entre els quatre candidats el dia 11 de maig, que va ser un
èxit d’audiència. Els programes van incorporar la possibili-
tat que els oients efectuessin trucades dirigides als candi-
dats, algunes de les quals van tocar temes compromesos.
    A les 00:00 hores del dia 9 de maig, els militants i simpa-
titzants dels partits que es presenten a la cursa electoral, van
sortir al carrer i durant la matinada van omplir de cartells i
pancartes els diferents racons del nostre municipi. A partir
d’aquell moment, els polítics ja van poder començar a de-
manar el vot.
    Durant els primers dies de campanya, els partits han efec-
tuat diferents xerrades i reunions amb entitats locals i amb
veïns dels pobles agregats.
    Per l’última setmana abans de les elecccions, hi ha pre-
vistos els mítings principals dels quatre partits, el del PP
encara per determinar, el del PSC el dijous 22 de maig i els
d’ERC i CiU el divendres 23 de maig. Els dos partits majo-
ritaris a l’Ajuntament i que presumiblement es disputaran
l’alcaldia, han fet coincidir enguany els seus mítings el ma-
teix dia a la mateixa hora. Aquesta decisió privarà els
artesencs d’escoltar  les dues llistes majoritàries, ja que hau-
ran de decidir-se per anar a un o a l’altre, o bé per quedar-se
a casa en signe de protesta per una acció impròpia de perso-
nes que haurien de treballar consensuadament els propers
quatre anys.

Text i fotos: Miquel Regué i Gili
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Les candidatures dels altres municipis
ls municipis d’Alòs de Balaguer,
Cubells, Foradada i Vilanova de

Meià repeteixen els actuals alcaldes,
però hi ha alguns canvis respecte a
l’any 1999 i han aparegut candida-
tures noves.

Alòs de Balaguer
L’incansable alcalde de CiU repeteix
una vegada més i en la seva llista no-
més apareix un nom nou. En aquests
municipis de menys de 250 habitants,
les llistes són obertes i cal assenyalar
els noms de les persones a qui es vota.
Tot i que només es pot votar a 4 dels
candidats o candidates (d’una sola can-
didatura o de diferents), n’ha de sortir
5 regidors/es.

Convergència i Unió (CiU)
1. Martí Galceran i Balasch
2. Lluís Soldevila i Cuadrat
3. Ramon May i Calvet
4. Josep Riasol i Batalla
5. Jordi Durany i Alepuz

Partit Popular (PP)
1. Arsenio Martínez i García

Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) – Progrés Mu-
nicipal
1. Josep Puy i Palacín

Cubells
També aquest alcalde de CiU torna a
repetir després de molts anys. Com en
altres ocasions, l’única alternativa és
ERC, que repeteix el cap de llista de fa
4 anys. Les llistes són tancades i han
de sortir escollits 7 regidors/es.

Convergència i Unió (CiU)
1. Josep Roig i Armengol
2. Núria Balagué i Berne
3. Joan Tarragona i Caelles
4. Josep Cuñat i Castells
5. Clàudia Bellostas i Solé
6. Carlos Ros i Pané
7. Sebastià Boixadera i Brescó
Suplents:
1. Salvador Torredeflot i Balasch
2. Mario Balagué i Galera
3. Josep A. Salmeron i Salvatierra

Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC)
1. Salvador Soldevila i Pedrol
2. Pere Papell i Papell
3. Elena Cantarell i Barella
4. Josep Reñé i Torres
5. Carles Trepat i Calveres
6. Agustí Ponsa i Blanch
7. Jordi Casals i Fransi

Foradada
Tal com passa a Alòs, les llistes són
obertes i n’ha de sortir 5 regidors/es.
Cada candidatura pot presentar llistes
des d’1 fins a 5 candidats o candidates.
Aquesta circumstància dóna peu a que
alguns partits presentin “llistes fantas-
mes”; és a dir, un únic candidat que nin-
gú coneix perquè no té cap vinculació
amb el municipi. Això es fa amb la fi-
nalitat de presentar més nombre de llis-
tes i d’arreplegar alguns vots perduts
que poden servir de cara al Consell
Comarcal i a la Diputació. L’actual al-
calde, Josep M. Guàrdia, també repe-
teix; però en una candidatura indepen-
dent i no sota les sigles de CiU com fa
4 anys.

Convergència i Unió (CiU)
1. Salvador Boliart i Monsonís
2. Eusebi Guimet i Berengueres
3. Antoni Porta i Menardia
4. David Montané i March
5. Josep Maria Sala i Mases

Grup Independents de Foradada
1. Josep Maria Guàrdia i Pijuan
2. José Antonio Sánchez i Amorós
3. Antonio Aumedes i Serra
4. Lluís Cervera i Márquez

Partit Popular (PP)
1. Nicolás Jorge Rico i Iribarne

Vilanova de Meià
Aquí les llistes són tancades i, com a
Cubells, n’ha de sortir 7 regidors/es.
L’actual alcalde de CiU també repeteix;
però aquesta vegada, a més de l’oposi-
ció de la candidatura del PP, es trobarà
amb una nova llista d’independents,
associada al PSC. A més, en aquest
municipi també es vota l’alcalde de

Santa Maria de Meià; ja que es tracta
d’un poble considerat com a entitat
menor descentralitzada.

Convergència i Unió (CiU)
1. Joan Serra i Corts
2. Miquel Vilanova i Vilanova
3. Josep Maria Miranda i Torrent
4. Xavier Terré i Boliart
5. Jacint Sala i Batalla
6. Antoni Bertran i Roca
7. David Vilana i Ariaca
Suplents:
1. Jordi Novau i Vilanova
2. Marc Cairo i Sánchez
3. Josep Roqué i Ariaca
4. Josep Eroles i Boliart

Progrés Municipal–Vilanova Jove
1. Carles Bota i Español
2. Josep Inglavaga i Prat
3. Rubén R. Masanés i Martos
4. Jordi Sala i Balasch
5. Ramon Vila i Rica
6. Ramon Sala i Novau
7. Carles Jaime i Marco
Suplents:
1. David Berral i Torruella
2. Maria Carme Antonio i Nogueras
3. Antònia Estrada i Brescó

Partit Popular (PP)
1. Jesús Gabaldon i Bonet
2. José Cirera i Armengol
3. Antonio Estrada i Puigpinós
4. Juan Triginer i March
5. Francisco Simó i Boixadós
6. Jaime Porti i Sala
7. Rufino Gabaldon i Escribano
Suplents:
1. Juan Serradell i Serra
2. Ricardo Masanés i Torres
3. Ignacio Abad i Perrin

Entitat Municipal Descen-
tralitzada de Santa Maria
de Meià

Convergència i Unió (CiU)
1. Josep Maria Eroles i Novau
Suplent:
1. Jesús Mitjans i Roca

La Palanca

AA
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Caramelles 2003
es cantades de caramelles que es van realitzar pels car-
rers d’Artesa de Segre i Tudela van començar amb

una fina pluja que va provocar l’anul·lació d’alguna de les
que s’havien previst.
    El matí va començar, passades les 9 del matí, davant de
casa del senyor batlle, la darrera després de dotze Pasques
consecutives. Durant el matí es va realitzar una emotiva can-
tada en record i homenatge al caramellaire i amic David Frei-
xes, davant de casa seva. Després, a Tudela (imatge de la dre-
ta); finalment unes cantades més per la gran carretera fins
arribar a la plaça de l’Ajuntament. En el reportatge fotogràfic
afegim, a diferència d’altres anys, dues fotografies del dinar
de germanor que es realitza a Refet el primer de maig inter-
rompudament d’ençà el 1980.

Fotografies: Marcelo Mendoza i Sergi Valls

L
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Aplec de Corals de la FCEC a Artesa de Segre

Ajuntament d’Artesa de Segre
Consell Comarcal de la Noguera
Diputació de Lleida
Federació Catalana d’Entitats Corals
Bombers Voluntaris d’Artesa
Ràdio Artesa 91.2 F.M.
Associació cultural La Palanca
Autoescola Martí
Begudes Puigredón
Caixa del Penedès
Camats Assegurances

Cellers Vall de Baldomà
Construccions Germans Gilabert
Construccions Montsec
Construccions París Córdoba
Cooperativa d’Artesa
Forn de pa Aymerich
Forn de pa Borrell
Forn de pa C. Solé
Forn de pa R. Serra
Fustes Guardia Roch
Galceran Instal·lacions, S.C.P.

la Caixa
Olis J. Macià
Pijuan d’Artesa
Pintures Valls
Preko Morera
Promocions Arcadi Fons
Promocions Porta Buñol
Pub Jack’s
Ros 1, S.A.
Supermercat la Plaça
Vins Galceran

L’Orfeó Artesenc agraïm la col·laboració de les següents institucions, entitats, associacions, empreses i col·laboracions
anònimes, sense l’ajuda dels quals no hauria estat possible l’organització d’aquest aplec. A tots, MOLTES GRÀCIES.

l dia de la Mare de Déu de
Montserrat l’Orfeó Artesenc va

organitzar el XXIV Aplec de Corals
de la Zona Nord de Terres de Lleida
de la Federació Catalana d’Entitats
Corals (FCEC) a Artesa de Segre,
aplegant prop de dos-cents cantaires
de 7 corals.
    El passat diumenge 27 d’abril l’Or-
feó Artesenc va organitzar, per cinque-
na vegada, un aplec de corals a Artesa
de Segre en el marc del seu 30è aniver-
sari (1972-2002). Anteriorment ja ha-
via organitzat dos aplecs de la zona II
de Terres de Lleida del SOC els anys
1975 i el 1979, i dos aplecs de corals
de la Zona Nord de Terres de Lleida de
la FCEC els anys 1986 i 1990.
    D’ençà el darrer aplec a Sant Julià
de Lòria el 19 de maig de l’any passat,
els membres de l’Orfeó van començar
a treballar per acollir les sis corals de
la Zona de la millor manera possible.
Degut a la manca d’una sala apta per
fer concerts a la nostra ciutat, i després
de la negativa del CEIP i l’IES Els Pla-

E nells per deixar les seves instal·lacions
per acollir el dinar de germanor, es va
decidir de realitzar tota la jornada al Pa-
velló d’Esports.
    L’Aplec va començar amb la rebuda
de les corals a dos quarts d’onze del
matí i un assaig al pavelló. Després
d’una estona de temps lliure per
conéixer i passejar per la ciutat, va co-
mençar el dinar de germanor que va
acollir dos-centes persones entre can-
taires i acompanyants. Seguidament
una sobretaula força animada i, final-
ment, passades les cinc de la tarda va
començar el concert.
    El concert va començar amb unes
paraules del president de l’entitat, Se-
rafí Enrique, del Sr. batlle d’Artesa de
Segre, Jaume Campabadal, i de la De-
legada de Terres de Lleida de la FCEC,
Elisabet Talavera. Després va encetar
el concert l’Orfeó Artesenc amb l’es-
trena d’un arranjament, encarregat per
l’ocasió, de La Raimundeta, cançó dan-
sa tradicional d’Artesa de Segre, (foto-
grafia de l’esquerra). Seguidament, les

corals interpretaren diverses cançons en
grups de dos i tres corals (Orfeó An-
dorrà i Orfeó Artesenc; Coral Rocafort
i Coral Sant Antoni; Coral d’Avui, Co-
ral Bordonera i Coral Pontsicana). Des-
prés es va fer entrega a les corals d’un
record i d’una cinta commemorativa
que es va afegir a les nombroses que ja
tenen els diferents pendons d’aquestes
entitats. El concert va finalitzar amb uns
cants que realitzaren tots els cantaires
conjuntament, El meu avi, La dansa de
Castellterçol, El Cant de la Senyera i,
fora de programa i dedicada a la pau
entre els pobles, El cànon de la Pau de
Francis Terral.
    El proper any, l’Aplec es realitzarà a
Andorra la Vella durant la segona quin-
zena d’abril.

Text: Orfeó Artesenc
Fotos: M Mendoza i F.Bernaus

www.telefonica.net/web/orfeoartesenc
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A dalt, instantània del dinar de germanor. A la dreta, el president de l’entitat realitzant la imposició d’una
llaçada en l’estandard d’una coral. A sota, totes les corals durant el cant comú, interpretant La Dansa de
Castellterçol
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Mes de març
SESSIONS DEL PLE

Ple ordinari: 14-03-2003

Aprovació per unanimitat de les
actes de les sessions anteriors: ordinà-
ria del dia 14-02-03 i extraordinària del
24-02-03.

Aprovació per unanimitat de la
modificació dels apartats e) i f) de l’ar-
ticle 4 de l’Ordenança Fiscal Regula-
dora de l’Impost sobre Bens Immobles
substituint-los pels béns de naturalesa
urbana i els béns de naturalesa rústica
la quota líquida dels quals sigui inferi-
or a 3 euros; modificant també la taula
d’índex que estableix el punt 3 de l’ar-
ticle 7 de l’ordenança fiscal núm. 26,
reguladora de l’Impost Sobre Activitats
Econòmiques, fixant-los en: Categoria
1a, índex aplicable 1,155; categoria 2a,
índex aplicable 1,045.

Aprovació definitiva (aprovació
inicial: Ple del 13-12-02) de la modifi-
cació de les ordenances fiscals 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 24, 25 i 32, incrementar les ta-
rifes en un 3,5% per a l’exercici 2003 i
següents.

Aprovació inicial per unanimi-
tat del projecte de l’obra “Estructura per
a l’ampliació del Museu del Montsec”,
redactat per l’arquitecte Sr. Guimet,
amb un pressupost d’execució de
72.121,46 euros. Així mateix, contrac-
tació de l’obra mitjançant tramitació
ordinària, procediment obert i forma de
concurs, d’acord amb el plec de clàu-
sules administratives que regiran la
contractació i amb subjecció al resultat
de l’exposició pública del projecte.

Proposta d’aprovació inicial del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM), redactat per l’arquitecta Sra.
Espar i Canal. Rebutjada d’acord amb
la següent votació:
Vots a favor: 5 (ERC)
Vots en contra: 6 (4 CiU, 1 PSC i 1 PPC)

Aprovació inicial per unanimi-

tat del projecte del Pla Parcial del sec-
tor de l’Institut, promogut per Matella
SA, segons el document tècnic redac-
tat pels arquitectes Sr. J. Garcia i Sra.
E. Villanueva.

Aprovació definitiva per unani-
mitat de l’Estudi de Detall de les aline-
acions dels carrers de les Eres, traves-
sia Calvari, C/ Sant Jordi i carrers A’,
B’, C i D, una vegada desestimades les
reclamacions presentades pels Srs. Mi-
quel Cases, Benjamí Llobet, Jaume
Mora i Climent Serra.

Aprovació per unanimitat per a
endegar el procés legal de permuta de
la finca de propietat municipal del C/
Forn de Seró per part de l’edifici adja-
cent, propietat del Sr. Jordi Gannau,
amb l’objectiu d’eixamplar el carrer per
a l’accés rodat.

Aprovació per unanimitat d’ad-
hesió al Manifest del Ripollès, en el
qual se sol·licita una modificació legis-
lativa de l’Impost de Societats per tal
que s’eximeixi de l’obligatorietat de fer
la declaració, per les rendes exemptes,
a les associacions sense ànim de lucre.

Aprovació per unanimitat de la
sol·licitud a la Subdelegació de l’Estat
a Lleida d’un ajut econòmic per a dur a
terme la “Restauració del conjunt his-
tòric de Grealó”, valorada en
146.591,39 euros, en aplicació del re-
partiment de l’1% cultural de les obres
d’infrastructura que realitza l’Estat en
aquesta zona, relacionades amb l’em-
bassament de Rialb i el Canal Segarra-
Garrigues.

Ple extraordinari: 31-03-2003

Absències: Per CiU, Sra. Segú, pel PP,
Sr. Oriola.

Aprovació per unanimitat de
l’autorització a la Cooperativa d’Artesa
per a què utilitzi, en la denominació dels
vins que produeix, el nom “D’A
D’Artesa de Segre” i l’inscrigui a l’Ofi-
cina Espanyola de Patents i Marques.

ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 3, 10, 17, 24 i 31 de març)

Concórrer a la convocatòria de
la Fundació Pública Institut d’Estudis
Ilerdencs (de la Diputació de Lleida)
per a la concessió d’ajuts, any 2003, per
als següents projectes:
a) Àmbit de restauració del patrimoni
arquitectònic: Un ajut de 3.602,18 euros
per a l’obra “Arranjament de l’església
de Sant Romà de Comiols”, amb un
pressupost de 40.239,77 euros. Un ajut
de 8.204,65 euros per a l’obra “Arran-
jament de l’església de Sant Climent de
Vilves”, amb un pressupost de
32.983,47 euros.
b) Àmbit d’equipaments culturals: Un
ajut de 36.060,73 euros per a l’obra
“Ampliació del Museu del Montsec”,
amb un pressupost de 72.121,46 euros.
c) Àmbit d’intervencions en el patrimo-
ni arqueològic: Un ajut de 9.015 euros
per a la intervenció arqueològica 2003
al jaciment d’Antona, amb un cost pre-
vist de 18.030 euros.
d) Àmbit de Conservatoris i Escoles de
Música: Un ajut de 16.098,21 euros per
al funcionament de l’Escola de Música
d’Artesa de Segre, el cost de l’acció de
la qual és de 66.111,33 euros.

Aprova una relació de factures,
majors de 120,20 euros, per un total de
67.676,16 euros.

Contractar mitjançant tramitació
urgent, procediment obert i forma de
concurs, les següents obres redactades
per l’arquitecta municipal Sra. Espar,
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aprovant el plec de clàusules adminis-
tratives per a la contractació:
a) “Arranjament del dipòsit d’aigua a
El Pont d’Alentorn”, 17.022,06 euros.
b) “Arranjament de camins a St. Marc
de Batlliu”, 3.604,54 euros.
c) “Arranjament de camins a Vall-lle-
brera”, 5.367,08 euros.
d) “Contenció de talús amb mur inclinat
de formigó i pavimentat del camí al ce-
mentiri de Montargull”, 7.211,64 euros.

Adjudicar les següents obres
d’acord amb els concursos públics con-
vocats:
a) “Arranjament de camins a Vernet”,
a l’empresa Excavacions Jumela SCP
per 3.906,58 euros.
b) “Reforma de part de l’enllumenat
públic d’Artesa”, a EIPSA Llleida SA
per 3.926 euros.

Concórrer a les següents convo-
catòries de concessió de subvencions
del Departament de Cultura de la Ge-
neralitat:
a) Per a la realització d’intervencions
arqueològiques, demanar un ajut de
6.000 euros per a la 6a campanya d’in-
tervenció arqueològica a Antona, amb
un pressupost de 18.030 euros.
b) Per a l’execució d’obres de restau-
ració i conservació d’edificis de nota-
ble valor cultural, demanar un ajut del
50% del cost de les obres d’arranjament
de les esglésies romàniques de Sant
Romà de Comiols, Sant Climent de
Vilves i Sant Martí de Collfred.

Inaugurar el Polígon Industrial
El Pla, presidida pel Secretari General
d’ERC, el dia 5 d’abril; convidant re-
presentants dels sectors econòmics i
socials: caps d’empreses locals amb
més de 10 empleats, una representació
del sector dels empleats, els represen-
tants sindicals i representants de treba-
lladors provinents de la immigració,
així com als presidents de les associa-
cions del municipi.

Adherir-se a la constitució de la
“Fundació Privada per Comiols”, amb
participació municipal, a proposta dels
veïns de Comiols..

Aprovar les bases que han de

regir la convocatòria per a la provisió,
pel sistema de concurs oposició, d’una
placa corresponent a l’escala d’admi-
nistració general subescala auxiliar ad-
ministrativa, amb les corresponents
proves selectives.

Demanar a la Diputació de
Lleida la concessió de les següents pe-
tites ajudes:
a) Per a l’obra “Arranjament de camins
de Colldelrat, Vilves i Collfred”, 6.000
euros (pressupost de 50.837,94 euros).
b) Per a l’obra “Arranjament de la teu-
lada de les antigues Escoles de
Colldelrat”, 6.000 euros (pressupost de
10.347,99 euros).

Comunicar al locutori regentat
per magribins de la Cra. de Ponts quins
són els horaris comercials a Artesa i
que, amb l’autorització que té, no pot
vendre cap producte.

Facilitar transport a les persones
que no disposin de vehicle propi du-
rant el dia de les Eleccions Municipals.

Fer una neteja de l’esplanada del
costat de l’institut, atenent 2 queixes per
l’abocament incontrolat de residus pre-
sentades per la Dtora. de l’IES Els Pla-
nells i pel Sr. Ignasi Gilabert i Hernàndez.

Autoritzar l’ús de la Sala de Ses-
sions de l’Ajuntament a:
- CENG, per a l’assemblea ordinària del
3 d’abril.
- Comunitat de Regants, per a la seva
assemblea del 25 d’abril.

Avisar FECSA que a la casa que
té a la Cra. de Baldomar, antiga central
elèctrica, s’hi ha rebentat un conducte
d’aigua que circula pels baixos de la
casa.

Concedir els següents ajuts eco-
nòmics:
- Al CEIP Els Planells, 800 euros per a
la celebració de la 17a Setmana Cultu-
ral.
- A l’Escuderia Lleida, 1.200 euros per
a la celebració del “I Ral·li de la No-
guera” el 29 de març a Artesa.

Autoritzar l’ús del Pavelló

Poliesportiu, sol·licitat pel Sr. Domènec
París i Artigues per a un acte electoral,
el dia 23 de maig; sempre que especifi-
qui l’horari per tal de poder coordinar-
ho amb les activitats esportives pròpi-
es del pavelló.

Autoritzar l’ús del Pavelló
Poliesportiu, sol·licitat per l’IES Els
Planells des de les 9h fins a les 17h del
dia 23 de maig per a la celebració de
les Trobades Culturals de la Noguera,
procurant que sigui compatible amb la
sol·licitud anterior. També se’ls deixa-
rà taules i cadires.

Proposar el logotip núm. 1 en
l’enquesta que fa el Consorci del
Montsec per a escollir-ne un que el re-
presenti.

Encarregar una memòria valora-
da per a l’arranjament de camins de
Colldelrat, amb una inversió de 12.000
euros, demanant una petita ajuda de
6.000 euros a la Diputació de Lleida.

Acceptar la proposta dels veïns
de la Colònia la Fabrica per tal de re-
cuperar la celebració de la Festa Ma-
jor.

Adherir-se a la petició del Con-
sell Comarcal referent al projecte de la
2a fase de rehabilitació interior de l’es-
glésia St. Francesc per a sala multiusos
comarcal.

Acollir-se a la convocatòria
d’ajuts per a la clausura d’abocadors
municipals i concórrer-hi per clausurar-
ne un a Collfred.

Comunicar a l’AMPA del CEIP
Els Planells que les reparacions que
proposen al centre escolar es faran du-
rant les vacances de Setmana Santa.

Autoritzar l’ús de les instal-
lacions del Camp de Futbol per part del
Club d’Arquers del Montsec durant els
dies 20, 21 i 22 de juny per a la cele-
bració del II Campionat d’Espanya
d’Arc Tradicional. També se’ls cediran
les carpes municipals.

Demanar un ajut econòmic en la
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propera convocatòria del PUOSC per
atendre les deficiències de la xarxa de
clavegueram del C/ St. Jordi denuncia-
des per alguns veïns.

Transmetre a l’empresa Aquàlia,
concessionària del servei municipal
d’aigües, la sol·licitud de connexió a la
xarxa municipal d’aigües de les empre-
ses Mobles Ros i Arcom SA.

Autoritzar el Sr. Carles Camats
per a col·locar un lloc de venda de be-
gudes al carrer el dia 29 de març, amb
ocasió de la celebració del Ral·li.

Concórrer al Pla d’Electrificació
Rural de Catalunya 2003, demanant
ajut per a les següents actuacions:
- Masia ca l’Empenedit, pressupost de
49.357,70 euros.
- Masia cal Reguera, pressupost de
48.500,42 euros.
- Masia Colls, pressupost de 65.876,55
euros.
- Masia cal Colomina, pressupost de
49.357,70 euros.
- Explotació ramadera del Sr. Salvador
Maluquer, pressupost de 24.234,13
euros.

Proposar a l’alcaldia la conces-
sió de les següents llicències d’obres:
- Al Sr. Josep Minoves i Besolí, per
segregar 206 m2 de la finca de Cra.
d’Agramunt 55.
- Al Sr. Carles Guàrdia i Roch, per ad-
dició d’una planta sense distribuir a Cra.
d’Agramunt 14.
- A Sr. Josep Vendrell i Tarré, per reha-
bilitació i formació de coberta d’edifi-
ci a C/ Forn 4 d’Alentorn.
- Al Sr. Josep Baró i Serra, per arranja-
ment de façana a C/ Raval d’Anya.
- A la Sra. Teresa Campabadal i Farré,
per canviar rajoles i sanitaris del bany
a Cra. de Ponts 19.
- Al Sr. Ramon Vila i Escolà, per tan-
car frontalment terreny a C/ Sant Jordi
33.
- A la Sra. Gisel·la Minoves i Fàbrega,
per enderrocar la coberta de magatzem
a C/ “B” s/n, de la zona les Eres.
- A Ibercaja, per reformar oficina ban-
cària existent a C/ Balmes 9.
- A Promocions Jou-Solé SL, per cons-
trucció de 3 habitatges unifamiliars en

filera a C/ Roc del Cudós.
- Al Sr. Antoni Mallol i Estany, per
construcció d’un magatzem agrícola a
la parcel·la 123 del polígon 12 de
Collfred.
- A la Sra. Núria Claret i Rosell, per
segregar 157,78 m2 d’una finca a C/
Vescomte d’Àger s/n.
- Al Sr. Salvador Plens i Manent, per
reconstrucció de coberta a C/ Sant Joan
6.
- Al Sr. Jordi Gannau i Folch, per cons-
trucció de sostre en un pati i arcs en
una façana a C/ Placeta 29 de Seró.
- A la Sra. Ester Pérez i Ferruz, per co-
brir amb uralita un cobert a la parcel·la
99 del polígon 13.
- Al Sr. Josep Vendrell i Tarré, per ar-
ranjament de desperfectes d’un nínxol
familiar al cementiri d’Alentorn.
- A la Sra. Teresita Daroca i Capell, per
pintar façana a C/ Dalt 30 de Baldomar.
- A la Sra. Maria Coma i Canosa, per
canviar teules i canonades a C/ Únic de
El Pont d’Alentorn.
- A Promocions Camriba SL, per cons-
trucció de 3 habitatges unifamiliars a
C/ Roca del Cudós.
- A la Sra. Francesca Batlle i
Campabadal, per instal·lació d’aparell
d’aire condicionat a Cra. de Vilanova
s/n d’Alentorn.
- Al Sr. Julio Jiménez i Hernández, per
obertura de porta a Cra. de Baldomar
1.
- Al Sr. Jaume Camats i Campabadal,
per instal·lar calefacció al pis 4t B a Cra.
d’Agramunt 34.

Proposar a l’alcaldia la conces-
sió de les següents llicències d’obertu-
ra d’establiment:
- Al Sr. Eduart Garcia i Martínez, per
un allotjament rural independent a la
masia Cal Pedrol de Vall-llebrerola.
- A Ibercaja, per obertura de nova ofi-
cina bancària a C/ Balmes 9.

INFORMES DE L’ALCALDIA

L’Emissora Municipal de Ràdio
ha sofert una avaria a causa de la pluja
i estarà uns dies sense funcionar.

La Direcció Gral. de Ports i
Transports ha comunicat el recorregut

i llocs de parada del transport escolar
del col·legi Sant  Josep de Tàrrega.

La Direcció Gral. de Desenvo-
lupament Rural ha demanat la opinió
dels beneficiaris del programa de des-
envolupament rural de Catalunya.

El PSC de les comarques de
Lleida ha comunicat la visita del presi-
dent del PSC, Sr. Pasqual Maragall,
amb motiu de la Matança del Porc.

El proper dissabte 8 de març, al
matí, visitarà Baldomar el Molt Hono-
rable  president de la Generalitat, Sr.
Jordi Pujol.

Al DOGC núm. 3.833, de 28 de
febrer, s’ha publicat l’Ordre que obre
la convocatòria del PERC 2003.

La Direcció Gral. de Centres
Docents ha comunicat l’ordre de paga-
ment de la subvenció de 766,94 euros
per creació de places de 1r Cicle d’Edu-
cació Infantil.

La Junta de Residus ha comuni-
cat l’inici d’actuacions sancionadores
a una empresa d’Artesa per mala ges-
tió dels residus que genera.

S’ha publicat la convocatòria de
sol·licitud d’aliments excedents de la
comunitat europea i els serveis tècnics
de Benestar Social cursaran la petició
pertinent.

S’ha fet l’obertura de pliques de
l’obra d’enllumenat del Camp de Fut-
bol i la licitació de l’obra “Arranjament
de l’església de Comiols” ha quedat
deserta.

A les 16h del dissabte 29 de
març hi haurà l’entrega de premis del 1
Ral·li de la Noguera.

S’ha redactat una separata del
projecte d’urbanització de la part final
dels carrers Jesús Santacreu, Sants
Cosme i Damià, Maria Anzizu, M.D.
de Salgar i Camp de Futbol, referent a
l’obra enllaç d’aquest carrers.

Ramon Giribet i Boneta
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Palanc-oci

Problema d’escacs Jeroglífics per Jordi Esteban

Juguen les Blanques

Obra teatral

BBC*

La Marta i el Marc es casen el dissabte
17 de maig a Salgar. Si els feliciteu, us
convidaran a dinar al Palau de
Margalef!

Enhorabona!

SALUDABLE

I

POLIT

SALUDABLE

I

POLIT

Un habitatge del camp

1000

CONTINENT

SOLUCIONS
Problema d’escacs
1- Dh6, Df6 (si gxh6; 2-Cxh6++); 2-Axf6, gxh6; 3-Cxh6++
Jeroglífics
Sainet (sa i net)
Masia (M, Àsia)

BBC* són les sigles de la secció Bodes, Bate-
jos i Celebracions. És gratuïta per a tots els
subscriptors; feu-nos arribar una foto i un text
ben graciós i us ho publicarem.
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Imatges d�Ahir

Caramellaires de Pasqua. 1917

ra el cor de Caramelles de la So-
cietat Coral “La Dàlia Blanca”.

Va ser per la Pasqua de 1917, ara fa
86 anys. Sortien pels carrers i places
d’Artesa a cantar la primavera, la
sardana i alguna que altra cançó po-
pular, més o menys com avui.
    La diferència essencial era que en
aquells anys hi havia menys mitjans que
ara. Si de cas, si tenien alguna mancança,
devien superar-la amb més entusiasme.
    La parafernàlia del muntatge potser
era més laboriosa que la d’avui dia. S’hi
veu els tres pals de les oueres, una car-
rossa guarnida, senyeres i banderes di-
verses, el pendó de la Dàlia Blanca (on
hi havia una cinta regalada pel Rei

Alfons XIII), i els uniformes amb capa
de tots els caramellaires, i un barret amb
to festiu adornat amb una cullera i una
forquilla. Ens diuen que els uniformes
portaven cintes de colors.
    A més, sembla que s’hi veu un ca-
vall blanc de cartró, dues nenes vesti-
des de blanc que anaven amb la carros-
sa, la gent del poble tocada amb gorres
a l’estil de l’època, un barret militar i
un guàrdia civil de gala. El local del
fons era l’Antic Hostal de Cal Simó,
amb la magnífica portalada per entrar-
hi els carruatges. Aquest hostal estava
situat on després hi hauria el Cafè del
Moles i on avui hi ha l’edifici de la Pla-
ça del Progrés.

    De la gent de la foto, n’han conegut
alguns. El de la primera ouera a l’es-
querra era el Cristòfol; el de la bandera
al costat seu, era el Benet Calderé; el
del mig de la cara rodona era l’Aldavó
Manzano, el primer president de la
Dàlia Blanca; el de més al mig amb
dues creuetes era el Josep Badia; des-
prés, el Manel Guiu (el Ribalta) i el que
no porta bigoti era el Gasset, el pare
del Damià. Si us hi fixeu, aquesta gent
(o almenys alguns d’ells) són bàsicament
els mateixos que els d’un club de ciclis-
tes artesenc, dels quals vàrem publicar
una foto fa més d’un any.

Bartomeu Jové i Serra
Foto cedida per Francisco Badia i Roure

E

www.lapalanca.org
revista@lapalanca.org

NOU!!!

A COLOR !!!!!





La Foto

El 27 d’abril, l’Orfeó Artesenc va organitzar el XXIV Aplec de Corals de la Zona Nord de la FCEC a
Artesa de Segre, on s’hi reuniren prop de 200 cantaires de 7 corals diferents. (Foto: Francesc Bernaus)


