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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.

GENER

Municipi d’Ar tesa de Segre

Naixements:
dia 14: Maria Gilabert i Gutiérrez,

filla de Miquel i de M. Àngels

Defuncions:
dia 4: Maria Trepat i Torrens (87 anys),

natural de Lleida
dia 18: Josep Colom i Clop (77 anys)

natural de Tudela de Segre
dia 26: Ramon Batlle i Baró (86 anys),

natural de Tudela de Segre
dia 27: Joan Farré i Nogués (77 anys),

natural d’Artesa de Segre

Municipi de Vilanova de Meià

Defuncions:
dia 27: M. Consol Rosell i Boixadós (94 anys),

natural de Sant Salvador de Toló

Meteorologia

L�Agenda

Fins al 5 de març:
Presentació de treballs al XIV Premi de Narrativa
Breu d’Artesa de Segre, a la Biblioteca Municipal
Joan Maluquer i Viladot

8 de març:
Visita del President de la Generalitat, Hble. Sr. Jordi
Pujol, a Baldomar

10 de març:
A les 19h, a la Sala de les Artesenques Actives (Es-
coles Velles), xerrada sobre La osteoporosi a càrrec
de la Dra. Montse Coma del CAP d’Artesa, orga-
nitzada per les Artesenques Actives

27 de març:
Xerrada sobre El temps de lleure i els infants, un
repte familiar (0-6 anys) a la Llar d’Infants Muni-
cipal El Bressol, organitzada per les AMPAs de la
Llar d’Infants Municipal El Bressol i del CEIP Els
Planells

28 de març:
Xerrada sobre El valor de l’esforç, un pont de dià-
leg entre petits i grans (6-12 anys) al CEIP Els Pla-
nells, organitzada per les AMPAs de la Llar d’In-
fants Municipal El Bressol i del CEIP Els Planells

29 de març:
Celebració de la Confirmació a l’església parro-
quial d’Artesa

GENER
Dades facilitades pels ajuntaments d’Artesa de Segre (observa-
tori 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: 4°
Temperatura màxima: 21° (dia 27)
Temperatura mínima: -7° (dia 13)
Amplitud tèrmica màxima: 25° (dia 27: màx. 21° i mín. -4°)
Amplitud tèrmica mínima: 4° (dia 5: màx. 5° i mín. 1°)
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima: 15 mm (dia 5)
Total precipitacions: 24 mm

Municipi de Vilanova de Meià

Temperatura mitjana del mes: 4,2°
Temperatura màxima: 21,3° (dia 27)
Temperatura mínima: -6,3° (dia 12)
Dies amb precipitacions: 8
Precipitació màxima: 9,4 mm (dia 6)
Total precipitacions: 21 mm

Municipi de Foradada

Dies amb precipitacions: 3
Precipitació màxima: 13 mm (dia 5)
Total precipitacions 21 mm
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Amb la col·laboració del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de Lleida,
el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament d’Artesa
de Segre.

No a la guerra!
Durant aquest mes de febrer ha estat a punt d’esclatar un conflicte bèl·lic a
escala internacional, on els totpoderosos Estats Units d’Amèrica volien inici-
ar una guerra contra Iraq, arrossegant la resta de països occidentals contra el
país liderat per Saddam Hussein. De moment, els americans no s’han sortit
amb la seva, gràcies a les pressions de diversos països i al clam massiu de la
ciutadania del món, que el passat 15 de febrer, en un fet sense precedents, va
sortir als carrers de les principals ciutats de la Terra per dir NO A LA GUERRA!
    Iraq és un estat àrab dictatorial, amb Saddam Hussein com a líder únic,
que té el seu poble sota el control dels militars. De tots és conegut que Iraq és
un país molt ric gràcies al petroli, però on hi ha molta pobresa a causa que els
beneficis se’ls reparteixen els quatre governants de torn. Saddam Hussein, a
més de mantenir els seus paisans sota la misèria econòmica, també tortura i
assassina els seus opositors. A més, el règim iraquià s’ha caracteritzat en els
últims temps per la seva bel·ligerància; només cal recordar la guerra que els
enfrontà amb els seus veïns iranians durants els anys 80 i la invasió de Kuwait
el 1991. Aquest últim fet va provocar una reacció immediata dels països
occidentals que, com no, liderats pels EUA van bombardejar Iraq i en pocs
dies van restablir l’ “ordre” a la zona. Incomprensiblement van deixar que el
dictador Hussein seguís al capdavant del país.
    Ara els EUA acusen el dictador de fabricar i tenir armes de destrucció
massiva i de recolzar el terrorisme d’Al Qaeda. Fins al moment, les inspecci-
ons efectuades en aquell país no han provat aquests extrems, tot i que és
gairebé segur que Iraq disposi d’armament d’aquest tipus i que empari algun
que altre terrorista.
    Els EUA, liderats per l’inepte George Bush, esgrimeixen aquests fets per
iniciar els bombardejos a Iraq i intenten que els països de l’ONU donin su-
port a la seva iniciativa. En el fons de la qüestió hi ha els interessos econò-
mics, els quals, per desgràcia, fan moure el món.
    En primer lloc, hi ha el tema del control del petroli, ja que les reserves
petrolíferes de l’Iraq garantirien el subministrament als EUA durant 100 anys.
En segon lloc, George Bush ha de donar sortida al seu stock d’armament i ha
d’acontentar el lobby format pels fabricants d’armes del seu país, que l’han
ajudat a finançar les seves campanyes electorals. La tercera qüestió, que apa-
rentment és la principal, és la que menys importa els nord-americans, ja que
disposar d’armament de destrucció massiva no és pas “tan greu”, com tam-
poc ho és que els iraquians estiguin governats per un dèspota sanguinari (i si
no és així, perquè no proposen de bombardejar Corea del Nord, governanda
per dictadors i fabricant d’armes nuclears; serà perquè no hi ha petroli!?).
    Respecte als països que s’oposen a l’atac a Iraq i advoquen per una solució
diplomàtica, cal dir que són quasi tan hipòcrites com els EUA, ja que tan
França com Alemanya i Rússia han venut armes a Iraq en els últims anys i
tenen signats suculents convenis petrolífers amb el règim iraquià. Heus aquí
les claus del conflicte, tan “nobles i honestes”.
    Punt i a part mereix el lamentable paper representat pel govern espanyol,
en què el president Aznar té un comportament més propi d’un gos faldiller
que d’un líder polític. Aznar i els seus companys del PP donen suport incon-
dicional a Bush i se les donen d’importants, quan l’únic que saben fer és  el
ridícul. El poble ha dit clarament que no vol la guerra, però els hereus de
Franco creuen que és necessari matar milers d’innocents iraquians per tal de
restablir la pau i beneficiar-se de les engrunes que els donaran Bush i compa-
nyia. En fi, sobre la línia de la dreta rància i feixista.
    Cert és que el poble iraquià no es mereix un dictador com Hussein, però
una guerra l’únic que faria és provocar milers de morts d’innocents; és per
això que nosaltres, que encara creiem en causes nobles i honrades, diem de
forma clara i forta: NO A LA GUERRA!

Col·laboradors/es del mes: Josep M. Mayora, Carme Barril, CUDOS,  Ramon I.
Canyelles, IES Els Planells, Joan Giribet, Meritxell Marimon, Sícoris, Mercè Giribet,
APAs El Bressol i Els Planells, Càritas, Maria Bonafont, Noemí Farré, Janette Solsona,
Richard i Rafa Córdoba, Ramon Monfà, Jordi Esteban i Jordi Alins
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Noticiari

Artesa adjudica el servei d’aigües
En el ple de l’Ajuntament d’Artesa del 14 de febrer, es va aprovar
per unanimitat adjudicar la concessió del servei municipal d’ai-
gües a l’empresa Aquàlia per un període de cinc anys. A tal efecte
s’havia aprovat anteriorment un concurs per a adjudicar aquest ser-
vei, al qual s’hi van presentar un total de quatre empreses. Una
vegada analitzat l’informe tècnic encomanat per l’Ajuntament, es
va considerar l’oferta de l’empresa esmentada com a la més favo-
rable globalment, tot i que un dels aspectes que ha pesat més en la
decisió és que Aquàlia es compromet a mantenir intacte el preu de
l’aigua durant aquests cinc anys. Segons fonts municipals, es pre-
veu que durant el mes de març l’empresa ja es faci càrrec del ser-
vei, que només afecta Artesa, Montmagastre i Vernet (la gestió de
l’aigua de la resta de pobles correspon a les juntes veïnals). Això
permetrà alliberar un treballador municipal de les tasques relacio-
nades amb l’aigua, de manera que es podrà atendre altres necessitats.

Santiago Bernabéu va envair Artesa
En un reportatge d’investigació històrica publicat en el número 5
de la revista “Sapiens”, s’explica que Santiago Bernabéu va envair
Artesa de Segre al final de la Guerra Civil, formant part de les
tropes franquistes que van ocupar les nostres contrades. Santiago
Bernabéu fou posteriorment el president del club de futbol Real
Madrid, equip al qual portaria a guanyar sis Copes d’Europa i que
convertiria en un símbol i estendard de l’Espanya “única, grande y
libre”. En el reportatge s’explica que Bernabéu era caporal de les
tropes franquistes, concretament de la temible 150 División Mar-
roquí, i que entrà a la zona d’Artesa a principis del mes de gener de
1939, fent estralls entre la població local.

Condemnen l’Ajuntament d’Artesa per danys morals
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat l’Ajun-
tament d’Artesa a indemnitzar amb 36.000 euros un veí d’Alentorn
pels danys morals provocats per una granja que vulnerava les nor-
mes urbanístiques. Els fets es remunten a mitjans dels 90, quan un
veí va denunciar una explotació ramadera al·legant que incomplia
la normativa. L’Ajuntament va contestar que la granja era legal i el
cas va arribar als tribunals, que van resoldre a favor del denunciant
i van ordenar al Consistori enderrocar-la. Abans que s’executés la
sentència, l’Ajuntament va canviar les normes urbanístiques i va
al·legar que hi havia diverses granges que es trobaven en la matei-
xa situació. L’Ajuntament va fer aquesta maniobra per no fer un
greuge comparatiu a aquest veí. Ara el TSJC dóna en part la raó a
l’Ajuntament i no l’obliga a enderrocar la granja, però condemna
el Consistori a indemnitzar el denunciant pels danys morals que li
ha creat la proximitat de la granja al seu domicili. (Segre, 12-02-03).

Ajudes per l’església de Sant Miquel de Cubells
La Direcció General de Protecció del Patrimoni Històric del Mi-
nisteri de Cultura ha aprovat el projecte de condicionament de l’es-
glésia de Sant Miquel de Cubells, per tractar-se d’obres de millora
que comporten la conservació i l’enriquiment del patrimoni histò-
ric. El projecte contempla millores interiors en el temple religiós i
la reparació de la coberta. Les obres van a càrrec de l’1 % cultural
i tenen un pressupost de 6129 euros. Amb aquest projecte, Cubells
arranjarà la tercera de les seves magnífiques esglésies; les altres
dues, la del Castell i la de Sant Pere, han tingut diverses actuacions

de millora en els últims anys. (La Mañana 19-02-03).

UDC crea un arxiu sobre Jaume Cardona
El comitè executiu d’Unió Democràtica de
Catalunya a Lleida va aprovar la creació d’un ar-
xiu de la documentació que va recollir al llarg de
la seva vida el senador i exalcalde d’Artesa Jaume
Cardona i Vila, traspassat recentment. El comitè
també va aprovar donar el nom de Jaume Cardona
a la sala d’actes d’UDC a Lleida.

Les nevades de febrer
Durant la tercera setmana de febrer, la neu va fer
acte de presència a les nostres contrades, tot i que
amb poca intensitat. Així el dia 19, Cubells i Fo-
radada es van despertar lleugerament emblanqui-
nades; Vilanova de Meià va tenir 4 cm. de neu i
va anul·lar el transport escolar durant un dia. A
Artesa, la neu va caure tímidament i no va quallar
al terra. Durant aquella setmana es va poder ob-
servar una magnífica panoràmica de les serres del
Montsec i de Sant Mamet totalment nevades.

La ventada del 31 de gener
Les fortes ventades que van tenir lloc durant el
divendres 31 de gener a tot Catalunya, van tenir
també diverses conseqüències a les nostres con-
trades. Afortunadament, no es van produir danys
personals, però nombroses teulades van veure’s
afectades pel vent, que es van endur algunes teu-
les o algun tros d’uralita. A Artesa van caure di-
versos arbres de jardins particulars, alguns dels
quals van provocar talls de circulació durant unes
hores, com és el cas del carrer Monges (a Cal Tre-
pat) i de l’avinguda Eduard Maluquer (a la Torre
Fontanet), mentre es procedia a retirar-los de la
via pública. En aquestes tasques hi van participar
treballadors municipals, bombers voluntaris,
membres de Protecció Civil i Mossos d’Esquadra.

Els alcaldes repeteixen candidatura
De cara a les eleccions municipals que se cele-
braran el proper mes de maig, els alcaldes dels
municipis d’Alòs de Balaguer (Martí Galceran),
Cubells (Josep Roig), Foradada (Josep M. Guàr-
dia) i Vilanova de Meià (Joan Serra) repetiran can-
didatura. Dels quatre, tots menys Josep M. Guàr-
dia, es presentaran per CiU; falta veure sota qui-
nes sigles es presentarà l’actual alcalde de Fora-
dada, que en els passats comicis formava part de
les llistes de la coalició nacionalista, però que l’any
2001 va haver de deixar Unió Democràtica per
les seves desavinences amb la direcció comarcal.

Recollida de firmes per la llum
L’Associació de Comerç i Serveis d’Artesa de
Segre ha endegat aquest mes de febrer una cam-
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Noticiari

panya de recollida de firmes per queixar-se sobre les deficiències
del subministrament elèctric i per les pujades i baixades de tensió
que pateix el municipi d’Artesa. Aquest mal servei provoca moltes
avaries d’electrodomèstics i ordinadors i talls de llum de 3 o 4 ho-
res que perjudiquen la ciutadania en general. Les signatures es po-
den fer als comerços adscrits a l’associació i la campanya durarà
fins al 8 de març. La protesta s’elevarà a la companyia Fecsa-Endesa,
a l’Ajuntament d’Artesa, al Departament d’Indústria, i a l’Organit-
zació de Consumidors de Catalunya.

Bassa d’aigua per a Montclar
Properament, la localitat de Montclar posarà en funcionament un
pantà amb una capacitat per a 5 milions de metres cúbics, que ser-
virà per garantir l’aigua de boca a la població. Segons l’alcalde
pedani Vicenç Solé, amb aquest embassament cada any s’estalvia-
ran pagar 5000 euros al Canal d’Urgell i tindran garantit un bon
subministrament d’aigua. L’obra té un cost de 72.000 euros i els
treballs de construcció estan pràcticament acabats. (Segre, 17-02-03).

Ràdio Artesa estrena un nou programa
El 8 de febrer va tenir lloc la primera emissió del nou magazine de
Ràdio Artesa de Segre titulat Avui de què parlem. El programa està
conduït per Roser Arnó, veïna de Foradada, té una durada d’una
hora i comença a les 5 de la tarda dels dissabtes. Es dóna la circum-

stància que el 12 de febrer es va complir el pri-
mer any en antena del programa que s’emet a con-
tinuació, El Trident, en el qual havia col·laborat
durant unes setmanes la presentadora del nou espai.

Artesa perd 2 meses electorals
En un municipi no hi pot haver meses electorals
de menys de 200 electors (excepte si es tracta de
l’única mesa). Per aquest motiu, fa anys que el
municipi d’Artesa va perdre la mesa de Vilves i,
fa menys temps, la de Baldomar. Ara li ha arribat
el torn a la de Tudela. En aquesta ocasió, però, ha
calgut tancar també la d’Alentorn, ja que ambdu-
es formaven part d’una mateixa secció i alesho-
res el nombre total d’electors havia de ser de 500.
D’ara en endavant, amb aquestes meses tancades,
tots els electors del municipi hauran de votar a
Artesa ciutat, sigui a les Escoles Velles (on, per
contra, es va haver de dividir la mesa en dues sec-
cions per l’increment de votants), a la Sala Parro-
quial (on també emeten el seu vot els antics vo-
tants de Vilves i Baldomar), o bé a la nova mesa
que s’ubicarà al baixos de l’ajuntament exclusi-
vament per als votants d’Alentorn i de Tudela.

Josep Galceran, alcaldable d’Artesa pel PSC
l Partit dels Socialistes de
Catalunya ha escollit el can-

didat a l’alcaldia d’Artesa de
cara a les properes eleccions mu-
nicipals. Es tracta de Josep
Galceran i Sellart, veí de
Baldomar.
    Josep Galceran és conegut po-
pularment com el Mero de
Baldomar, té 36 anys, està casat
amb Maria Cardona, té estudis de
tècnic administratiu i és cunicultor.
    La seva trajectoria política co-
mençà el 1991, en què anava de
número 4 a les llistes i va partici-
par activament en la campanya. El
1995 va anar a les llistes del PSC,
però en els darrers llocs. El 1999 fou el
número sis i tornà a participar activa-
ment en la campanya. És independent
però es defineix com un home d’esquer-
res. Ell anirà de primer i el segon de la
llista serà l’advocat artesenc Pere Ba-
talla.
    La seva vocació de servei l’ha portat
a ser alcalde pedani de Baldomar (1991-
93), membre de la Junta veïnal de
Baldomar (1999-01), president de l’As-

sociació de Veïns de Baldomar (2000-
01), membre de la Junta de Cunicultors
de la Noguera, integrant actiu de la Pla-
taforma de Defensa del Montsec i mem-
bre de l’Assemblea de Pagesos Ecolò-
gics de Ponent.
    La motivació que el porta a liderar
la seva llista és, segons ell, canviar la
manera de fer les coses de l’Ajunta-
ment, li agradaria potenciar el teixit
associatiu, que la gent pogués interve-

nir en les decisions que després
l’han d’afectar. Vol trencar la dis-
tància existent entre l’Ajuntament
i la ciutadania. Galceran entén la
política com a democràcia parti-
cipativa; ell vol fer una tasca de
cara a la gent.
    La xispa que l’ha acabat de de-
cidir a presentar-se és el projecte
del Parc Eòlic de Sant Mamet, en
el qual, segons ell, no hi ha hagut
informació per part dels promo-
tors. En temes com aquest, el ciu-
tadà ha de disposar de tota la in-
formació i ha de saber de què va
per poder decidir si interessa o no.
    Quant a la composició del pro-

per Ajuntament, Galceran defensa que
tots els regidors, siguin del partit que
siguin, han d’entrar a l’equip de govern
amb veu i vot, ja que tirar endavant el
municipi és cosa de tots.
    La màxima d’aquest candidat és dur
a terme una gestió sostenible, és a dir,
el que facis avui, demà no t’ha de por-
tar problemes.

Text i foto: Miquel Regué i Gili
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Noticiari

Nous actes de la Plataforma pel Montsec
a Plataforma per la Defensa del
Montsec continua movent-se per

tal de reivindicar la creació del Parc
Natural del Montsec i evitar la
instal·lació d’un parc eòlic a Sant
Mamet.
    Durant el mes de febrer l’activitat de
la plataforma s’ha centrat en dos actes:
una xerrada informativa a la Sala d’Ac-
tes de l’Ajuntament de Balaguer, el dis-
sabte dia 8, i una caminada per Sant
Mamet, el diumenge dia 15. Aquesta
organitzada, però, per una de les enti-
tats adherides: el Centre
Excursionista de Lleida.
    La xerrada a Balaguer
va aplegar la meitat de
l’aforament de la sala.
L’acte. presentat per
Josep Galceran, va comp-
tar amb la participació de
Roger Pasqual, memebre
de la Plataforma del Pri-
orat; Francesc Fité, histo-
riador i col·laborador en
la proposta de creació del
Parc Natural del Montsec
de l’any 1983; i Joan
Pous, alcalde de Bellver
de Cerdanya, president
del Consell Comarcal de
la Cerdanya i president de l’Associa-
ció de Municipis del Pirineu.
    Mentre que Galceran va exposar els
greuges que suposaria la instal·lació
d’un parc eòlic a Sant Mamet, Pasqual
va explicar la seva experiència a la
comarca del Priorat, on la plataforma que
es va crear, ja fa 4 anys que lluita per aquest
tema; resultat: l’abril de 2002, el Montsant
va ser declarat com a parc natural.
    Posteriorment, Fité va fer un repàs
al projecte de creació del Parc Natural
del Montsec, que es va presentar –pre-
cisament a la mateixa sala– fa 20 anys,
tot i que la idea és uns anys anterior.
Malgrat els avantatges que podia supo-
sar aquesta iniciativa de cara a la pro-
moció turística de la comarca, no va
obtenir cap ressò i va quedar en l’oblit
fins ara.
    L’alcalde de Bellver de Cerdanya va
parlar des de la perspectiva d’un muni-
cipi que té una bona part del territori

dins del Parc Natural Cadí-Moixeró. Va
puntualitzar que s’han de salvar les dis-
tàncies entre el Pirineu i el Montsec i
va insistir en què la gestió és fonamen-
tal, posant com a exemples els Aigua-
molls de l’Em-pordà i el Delta de
l’Ebre. Per altra banda, es va mostrar
comprensiu amb l’actitud dels alcaldes
que accedeixen a determinat tipus
d’instal·lacions en els seus municipis
pel benefici econòmic que això pot su-
posar, tenint en compte l’insuficient fi-
nançament municipal.

    En el torn de paraules hi va haver
nombroses participacions; però cal des-
tacar la menció que es va fer del Con-
sorci del Montsec, en el sentit que pot-
ser hauria de ser la primera institució
impulsora del Parc Natural del Montsec.
    Pel que fa a la sortida a Sant Mamet,
el primer que s’ha de dir és que el temps
no va acompanyar. Malgrat això, es va
comptar amb la participació d’unes 150
persones.
    La sortida principal es va fer de coll
d’Orenga fins al cim, on lluïa un es-
plèndid sol, amb tornada cap a Alòs o
a coll d’Orenga (i després amb cotxes
fins a Alòs). L’estada al cim va durar
una hora i va servir per esmorzar i ob-
servar la futura ubicació dels molins.
    Al migdia, es van retrobar els dos grups
a Alòs, amb altres persones que s’hi van
afegir posteriorment, i es va procedir a la
lectura d’un manifest. Això va tenir lloc
a la zona lúdica del barranc del Prat.

    L’Ajuntament d’Alòs de Balaguer va
palesar la defensa del parc eòlic pen-
jant pancartes al·lusives a la defensa de
les energies renovables i del parc eòlic.
L’alcalde, Martí Galceran, també va
voler parlar als assistents per tal d’ex-
plicar els beneficis econòmics que el
parc comportaria al municipi (el pres-
supost anual ordinari es veuria augmen-
tat fins a més del doble).
    Pel que fa al contingut del manifest,
s’aposta a favor de les energies reno-
vables (entre elles, l’eòlica), però actu-

ant de manera racional. Es
diu no al parc eòlic de
Sant Mamet i sí al Parc
Natural del Montsec, del
qual Sant Mamet en for-
maria part segons l’avant-
projecte de fa 20 anys. Es
proposa una comarca uni-
da que miri al futur, on es
protegeixi el patrimoni
amb l’objectiu del desen-
volupament turístic i en
benefici de la gent que viu
al territori.
    Des que es va crear la
plataforma, aquesta ha re-
alitzat visites als ajunta-
ments afectats i al Consell

Comarcal de la Noguera. També s’han
enviat cartes a la Diputació de Lleida,
a l’Ajuntament de Balaguer, als Ser-
veis Territorials d’Urbanisme a Lleida,
al Cap de Parcs Naturals de la Genera-
litat, al Consell Comarcal del Pallars
Jussà, al Consorci del Montsec –amb
el qual s’espera una entrevista– i a tots
els ajuntaments que l’integren. Així
mateix, s’han presentat al·legacions al
projecte del parc eòlic als ajuntaments
d’Alòs i d’Artesa.
    Fins al moment, el nombre d’adhe-
sions a la plataforma ja passa del cen-
tenar i entre elles hi ha diverses enti-
tats i col·lectius de diferents indrets.
Les entitats adherides d’Artesa són
l’Associació de Comerç i Serveis i
l’AMPA de la Llar d’Infants Munici-
pal El Bressol.

Text: Ramon Giribet i Boneta
Foto: Josep M. Mayora i Pijuan
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Alòs, Sant Mamet i el Parc Eòlic
a intenció d’aquest escrit és la de
voler reflectir l’opinió que té la

pràctica majoria de la gent d’Alòs i
de ben segur que la de tota la comar-
ca sobre el tema del parc eòlic de Sant
Mamet.
    Sembla ser que hi ha una petita mi-
noria de gent, que per experiència prò-
pia podem dir que alguns no han estat
mai a Sant Mamet o no saben on és.
Seria l’exemple d’un dels organitzadors
de la manifestació, que el primer que
va fer quan va arribar a Alòs va ser pre-
guntar-li a un ciutadà del
poble, de manera arrogant
i despectiva: Escolta noi,
on feu el parc eòlic en
aquest poble? (és com
aquell que és vol casar
amb la seva parella i no
sap ni com és diu). Bé,
com dèiem, una petita mi-
noria de gent s’han entos-
sudit en voler-nos ense-
nyar com han de ser les re-
lacions entre Alòs i Sant
Mamet, unes relacions
que ja fa uns quants cen-
tenars d’anys que duren en
completa harmonia: lle-
nya, carbó, mineria, caça,
tòfones, etc.  i que han contribuït d’una
manera molt important en el desenvo-
lupament del poble i de la comarca. De
tots aquests recursos alguns ja no són
viables i d’altres s’han convertit en lú-
dics, per tant és indispensable buscar-
ne de nous si volem que aquesta zona
no quedi morta i oblidada fins i tot per
aquestes persones que sembla ser que
han descobert en Sant Mamet el “PA-
RADÍS TERRENAL”. De ben segur
que si no hi hagués aquest projecte de
parc eòlic, Sant Mamet estaria oblidat
per aquesta gent que tant diuen que el
volen defensar i protegir.
    En aquests moments ens ofereixen
la possibilitat de construir aquest parc
eòlic, i com deien els nostres padrins
quan batien a l’era, “el vent s’ha d’apro-
fitar quan bufa” i mai millor dit. Hem
de tenir clar que la construcció d’aquest
parc contribuiria en una manera molt
decisiva en mantenir i generar activi-

tats de tota mena en el poble i comarca.
És indiscutible que l’interès més direc-
te del parc, són els diners, element in-
dispensable per poder dur a terme qual-
sevol mena de projectes, els quals fan
tanta falta en la zona per tal de que no
es vagi deteriorant fins al punt de que-
dar oblidada. Aquesta activació comen-
çaria amb el mateix parc: visites, llocs
de treball, etc. Amb els seus beneficis
es podrien potenciar activitats lúdico-
naturals, esportives, turístiques, etc.
Així com la construcció d’una residèn-

cia per a la 3a. edat, a molts ens encan-
taria de poder passar els últims anys de
la nostra vida on hem nascut. No cal
dir que tot això mouria d’altres sectors,
construcció, comerç, serveis, etc. Per
tant sembla que no quedaríem gaire bé
davant dels nostres fills si no treballés-
sim per poder dur a terme aquest pro-
jecte, un projecte que ben fet, no ve-
iem que hagi de ser gens perjudicial pel
medi natural com ens volen fer veure.
    Ens diuen que tindria un impacte vi-
sual molt gran. Pensem que el que farí-
em la majoria es anar a veure amb els
nostres propis ulls com uns ventiladors
transformen el vent en llum d’una ma-
nera neta, no contaminant i renovable i
encara ho trobaríem interessant.
    Ens diuen que faria malbé el sòl fent
camins i moviments de terra. Pensem
que la part del camí que es xafa fóra
molt útil en cas d’incendis per poder
moure’ns amb lleugeresa i la part que

no es xafa ja se n’encarregarà la vege-
tació de vestir-ho ràpidament.
    Ja que parlem d’incendis, la detecció
d’aquests seria molt més ràpida degut al
fet que el personal del parc el podria de-
tectar i actuar de manera immediata.
    Ens diuen que els ocells toparan amb
els generadors. Es curiós, les persones,
que no tenim la vista ni de bon tros tan
bona com els ocells, diuen que els veu-
rem de molt lluny, i en canvi,  els ocells
s’hi fotran de morros??? Sembla que
si n’hi ha algun que és capaç d’això, és

que està a les últimes o és
que li fan falta ulleres.
    Bé, en definitiva, Alòs
és un poble que li agrada
que la gent vingui a gau-
dir dels seus encants, a
buscar aigua, a fer excur-
sions per gaudir de la
seva natura, a menjar, a
descansar, a caçar, a pes-
car, a buscar bolets o sim-
plement a seure una esto-
na en un dels seus bancs a
fer petar la xerrada amb al-
guna persona d’aquest
hospitalari poble.
    Tots els que estimem
el poble i les seves mun-

tanyes de veritat, creiem que aquest
projecte fóra d’un gran ajut per poder
continuar donant aquests serveis i po-
der contribuir en la part que ens cor-
respon a tirar endavant la comarca, que
com a nucli central tenim Artesa de
Segre, població de la qual depenem
d’una manera directa en molts serveis i
que és lògic que la majoria d’aquests
beneficis al final aniran a parar en
aquesta població.
    Aquest escrit és possible que doni
peu a rèpliques de tota mena; la nostra
intenció no és aquesta si no la de fer
reflexionar a molta gent que la natura i
el món es poden protegir de moltes
maneres i perquè no fent un parc eòlic?
La vida és del color del vidre amb el
que és vol mirar, el problema de vega-
des, és que n’hi ha que fan servir vi-
dres fumats.

Ajuntament d’Alòs de Balaguer

L

Cartes a la Redacció
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La Noguera

Ajudes als petits municipis
Carme Tort, directora general d’Administració Local de la
Generalitat, es va reunir amb els alcaldes d’Àger, Artesa de
Segre, Camarasa, Castelló de Farfanya, Foradada, Ós de
Balaguer la Sentiu, i Torrelameu, per manifestar la intenció
de la Generalitat de revisar, de cara a futures convocatòries,
el programa específic d’ajudes a petits municipis per tal que
també la puguin rebre poblacions amb més habitants però
que tinguin nuclis agregats.

Pla de Joventut del Consell
El Consell Comarcal de la Noguera va presen-
tar, a principis del mes de febrer per tercer any
consecutiu, el seu Pla de Joventut. Una de les
novetats d’aquest any serà el projecte Mosaic,
una iniciativa que compta amb la col·laboració
de Creu Roja Joventut. En ella es treballarà la
relació entre els joves immigrants i els autòctons,
amb l’objectiu de fer desaparèixer tòpics i preju-
dicis del racisme. Un altre projecte és l’anome-
nat “Buida el Pap al Pub”, que pretén fomentar
la creativitat dels joves organitzant als pubs de Balaguer di-
verses activitats que proposin ells mateixos.

Jornada pro Galícia a Preixens
La plataforma SOS Galícia, integrada per una trentena de
joves de Preixens i Castellserà, va organitzar el passat 1 de
febrer una jornada a la localitat de Preixens per informar i
recollir fons destinats a comprar el material necessari per
netejar el “chapapote” de les costes gallegues. Durant les
activitats realitzades el 12 i 25 de gener ja es varen recollir
uns 5.000 euros, que durant aquesta jornada van superar els
6.000. Amb aquests diners la plataforma comprarà màsca-
res, guants i botes que ells mateixos tenen intenció de tras-
lladar fins a Galícia per assegurar-ne l’arribada directa a les
confraries de pescadors.

Nou centre mèdic a Menàrguens
A finals del mes de gener es va inaugurar el nou dispensari
de Menàrguens. Aquest centre ha estat batejat amb el nom
de Joan Porta Ros, en honor a aquest fill de Térmens que va
passar 43 anys exercint com a metge a la localitat, i que des
de sempre ha estat vinculat a la població. El cost total de
l’obra ha ascendit a 90.000 euros, que han estat subvencio-
nats en major part pel consell, i la resta pel departament de
Sanitat i per l’ajuntament del municipi.

Piscina climatitzada a Bellmunt
L’Ajuntament de Bellmunt ha encarregat un estudi per co-
nèixer la viabilitat i els costos necessaris per cobrir la pisci-
na del poble i així convertir-la en la que seria la segona pis-
cina climatitzada de la comarca de la Noguera. Es tractaria
de cobrir l’esmentada piscina amb una espècie de carpa de
vidre i alumini d’uns 300 metres quadrats i instal·lar una
caldera de gas o de gas-oil per possibilitar d’aquesta manera
la seva utilització durant els mesos d’hivern. La instal·lació
es desmuntaria durant l’estiu.

Simulacres d’inundació a Ponts
Fermín Molina, director tècnic de la Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre, va explicar, durant les segones jornades
del reg del Canal d’Urgell celebrades el 24 de gener, que el
Pla d’Emergència de l’embassament de Rialb es comença-
ria a dur a terme durant el mes de febrer. Aquest pla inclou
sistemes d’avís a la població situada en l’anomenada mitja
hora inundable a l’entorn de Rialb. Per això, a partir de la
seva implantació, la població de Ponts haurà d’efectuar si-
mulacres periòdics d’evacuació similars als dels municipis

amb centrals nuclears o plantes químiques.

Retiren un obús a Balaguer
El passat 28 de gener els artificiers dels Mossos
d’Esquadra van retirar del riu Segre, al seu pas
per Balaguer, un obús aeri de vuitanta centíme-
tres i amb l’espoleta activa que prové de la Guerra
Civil. Els artificiers van traslladar l’artefacte a
l’antic abocador de la mateixa localitat on el van
fer explotar de formar controlada. La bomba va
ser vista a principis de desembre per un veí que

va alertar a l’ajuntament, qui alhora ho va comunicar als
Mossos d’Esquadra.

Ramat sense permisos a Algerri
L’Ajuntament d’Algerri i vuit propietaris de finques del mu-
nicipi han denunciat els danys ocasionats  als cultius de ce-
reals i als camps d’alzines per un ramat de 1.300 ovelles que
han pasturant durant més de deu dies en aquest terme muni-
cipal sense disposar de permisos i sense les guies sanitàries
corresponents. El propietari de les ovelles va explicar que el
ramat està intervingut judicialment des del passat mes de
juny i que un jutjat de Terol el va nomenar dipositari del
bestiar comprometent-se a què li pagarien les despeses oca-
sionades.

Anna M. Vilanova

EXPOSICIÓ
Joan Brossa

Cartells 1975-1999

Sala d’exposicions temporals del
Museu de la Noguera (Balaguer)

Del 14 de febrer fins al 16 de març

L’exposició aplega la totalitat de cartells
realitzats –una cinquantena– pel poeta

Joan Brossa.
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Esports

Primer partit dels babies de l’EFAP
er primera vegada,
l’escola de futbol

Artesa-Ponts té un equip
de futbol de babies.
    Aquestes noves prome-
ses tenen quatre i cinc anys
i entrenen cada dimecres al
pavelló poliesportiu
d’Artesa de Segre. El seu
entrenador és en Rossend
Solé.
    Òbviament, juguen en
un camp de mida més peti-
ta i hi participen set juga-
dors per banda. A més, el
temps de joc és més curt:
tres parts de dotze minuts
cadascuna.
    El passat dia 9 de febrer varen dis-
putar el seu primer partit contra el

P

Tàrrega. Per bé que el resultat no fou
favorable, els infants (i els pares i les
mares) varen gaudir d’allò més amb

Bàsquet: el CENG fitxa un nigerià
equip de bàsquet CENG-Trèbol
Artesa ha incorporat aquest mes

de febrer un jugador de nacionalitat
nigeriana.
    Es tracta d’un aler de 1,95 m i 22
anys d’edat anomenat Víctor, que ha-
via estat internacional universitari amb
Nigèria. Víctor fa un temps que es tro-
ba a Catalunya i havia estat entrenant
amb el CB Mollerussa. L’equip del Pla
d’Urgell no ha pogut fer-li la fitxa do-
nat que la normativa federativa no per-
met tenir basquetbolistes extracomu-
nitaris als equips de Copa Catalunya.
Ha acabat incorporant-se a l’equip lo-
cal on sí pot tenir fitxa federativa, arri-
bant de la mà de Sisco Sol, ex-
entrenador del Mollerussa i
també del CENG Artesa.
    El jugador destaca per la
seva capacitat física i per la seva
rapidesa, sent també un bon
rebotejador. Víctor s’ha integrat
ràpidament a Artesa, on treba-
lla i resideix actualment.
    D’altra banda, l’equip entre-
nat per Xavier Hervàs i Pere
Solans ha tingut un inici de se-
gona volta molt dolent, perdent

L’ els últims set partits. Sembla, però, que
l’equip torna a recuperar el bon to, si
ens guiem per l’últim resultat obtingut,
en què van plantar cara als líders de
l’AESE Hospitalet a casa seva, perdent
per sol 12 punts. A la classificació de
2a Catalana  ocupen les darreres posi-
cions.

Resultats del CENG Trèbol Artesa
(fins jornada 21)
CENG Artesa 76 – Llor 63
Gavà 69 – CENG Artesa 43
CENG Artesa 64 – S. Joan Despí 70
Collblanc 83 – CENG Artesa 70
CENG Artesa 78 – Martorell 94

Almeda 85 – CENG Artesa 63
Ripollet 66 – CENG Artesa 47
AESE 68 – CENG Artesa 56

el partit, empaitant i xutant
com podien la pilota.
    L’equip, per bé que hi
ha més jugadors, el dia
que es va enfrontar amb el
Tàrrega estava format per
Enric Camats (porter), Gui-
llem Sellart, Julià Jou, Leo
Oliva, Sheila Belchi, Xavier
Capell, Jordi Calveres i Lluc
Martí.
    Caldrà seguir de ben a
prop aquests jugadors per-
què, en definitiva, són el
futur del CE Artesa de
Segre.
     Que tinguin sort!

Carme Barril
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Antoni Palau, nou entrenador del CE Artesa
l que va ser durant molts
anys un dels jugadors més

emblemàtics de la UE Lleida,
Antoni Palau, és ara el nou en-
trenador del CE Artesa.
    A finals de gener es produïa
la dimissió de l’anterior entre-
nador, Jaume Caballer, a causa
dels resultats poc favorables que
estava obtenint l’equip  aquesta
temporada i que l’havien portat
als últims llocs de la classificació.
    Després de vàries setmanes
de recerca infructuosa i de di-
versos contactes, la Junta Direc-
tiva no havia pogut aconseguir
els serveis d’un nou entrenador.
Finalment, l’exjugador de la UE
Lleida va accedir fer-se càrrec
de l’equip fins acabar la present tem-
porada gràcies a la seva amistat perso-
nal amb el president del club, Joan
Macià.
    Palau té com a objectiu implantar
serietat i disciplina a l’equip; la matei-
xa, però, que exigeix al club en gene-
ral. En aquest sentit, afirma que el nom
d’Artesa només ha de sortir als diaris
per notícies positives, en clara al·lusió
a alguns incidents que han tingut lloc
al camp d’esports durant aquesta tem-

porada i que han transcendit a la prem-
sa. Els entrenaments continuaran tenint
lloc els dimarts i els divendres a la nit,
però el nou entrenador ha afegit una
sessió mensual amb els porters, des de
cadets fins al primer equip.
    Antoni Palau i Vila va néixer a
Torrefarrera fa 39 anys i va iniciar-se
en el futbol amb la Penya Barcelonista
de Lleida. Als 13 anys va ingressar al
Barça, a la Masia, on va romandre fins
als 17. Després es va incorporar a la

E disciplina de la UE Lleida,
equip amb el qual va jugar du-
rant 15 anys, fins la temporada
95-96, passant per tres catego-
ries, des de la 2a B fins a 1a di-
visió (temporada 93-94). Abans
de retirar-se com a jugador, en-
cara va militar un any a 3a di-
visió amb el CF Balaguer, jun-
tament amb el seu company
Elcacho. La temporada següent,
ambdós exjugadors blaus van
fer-se càrrec de la coordinació
de l’escola de futbol del Lleida.
Tres anys després, Palau va pas-
sar a ser el coordinador de tot
el futbol base, fins al 2001. Des
d’aleshores, es trobava apartat
de les disciplines futbolístiques,

plenament dedicat a la seva feina d’apa-
rellador.
    El seu primer entrenament amb
l’Artesa va tenir lloc el dimarts 18 de
febrer, i es va estrenar en partit oficial
el diumenge següent, dia 23, a casa;
aconseguint un meritori empat a 3 con-
tra el Benavent, un dels millors conjunts
de la categoria. Des d’aquestes línies
desitgem molta sort a Palau i al CE
Artesa per al que resta de temporada.

Text i foto: Ramon Giribet i Boneta

En les últimes jornades el CE Artesa ha aconseguit dues victòries, quatre derrotes i dos empats. Un bagatge bastant
fluix que ha portat el club a ocupar les darreres posicions a la classificació, tot i que molt a prop de les places
tranquil·les. A finals de gener, l’entrenador Jaume Caballer va dimitir i en els següents partits l’equip fou dirigit pel
segon entrenador, Ton Durany, fins que el 23 de febrer agafà les regnes Antoni Palau. Cal destacar la incorporació a
finals de de desembre de la jove promesa Jaume Codina, veí de Ponts i que ve cedit pel Tàrrega de 3a divisió. Dels
partits disputats en aquests dos últims mesos, cal esmentar l’enfrontament contra l’Ivars d’Urgell, en què hi hagué
duel de germans artesencs a la porteria, donat que Marc Farré és el porter de l’Artesa i Roger Farré és el del club de
l’Urgell. També cal destacar l’enfrontament contra el Castellserà, en el qual hi juguen l’artesenc Paco Camats i
l’alentorní Marc Figuera.

Resultats CE Artesa (fins jornada 22)

Tremp 1 - CE Artesa 0
CE Artesa 4 – Almacelles 2 (D. Guàrdia, J. Codi-
na, X. Ribera, J. Brescó)
Ivars 2 – CE Artesa 0
Organyà 5 – CE Artesa 2 (R. Martínez, 2)
CE Artesa 2 – Castellserà 0 (J. Brescó)
Cervera 6 – CE Artesa 2 (R. Martínez i J. Francesca)
CE Artesa 0 – Bordeta 0
CE Artesa 3 – Benavent 3 (X. Ribera, D. Leal i pp)
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CUDOS: Memòria de l’any 2002
s molt habitual que al finalitzar
la temporada de competició els

clubs esportius facin pública una me-
mòria de la mateixa, el contingut de
la qual acostuma a ressenyar els suc-
cessos que més han destacat al
devenir del club durant la darrera
anyada.
    Aquesta pràctica informativa ha es-
tat fins ara aliena a la nostra forma d’ac-
tuar perquè sempre hem procurat glos-
sar puntualment tots els successos que
hem considerat que podien tenir inte-
rès general. Però malgrat aquest afany
informatiu el fet és que ens hem des-
cuidat de narrar fets noticiables al res-
pecte dels quals vàrem estimar que per
si sols no justificaven un escrit (molts
d’ells varen ésser obviats per que es
tractaven de l’actualització d’anteriors
noticies i per tant amb el pas del temps,
a mesura que creixia el nombre total
de noticies publicades, s’incrementava
simultàniament el nombre de fets
noticiables que podien ésser callats en
base el criteri de selecció de noticies
ara esmentat).
    Amb aquest text, resum d’una tem-
porada, pretenem posar remei al dèfi-
cit informatiu que hem acumulat al llarg
de l’any 2002.

Secció d’atletisme
Aquest any capicuat no ha estat bo per
a la secció d’atletisme, la qual ha per-
dut molta de l’empenta que va fer gala

inicialment i s’ha mostrat globalment
menys activa a pesar de mantenir cons-
tant la massa social adscrita.
    Ha disminuït l’assistència a les cur-
ses, hem deixat d’organitzar-ne i no
s’han impartit entrenaments entre el
grup de socis aspirants (menors de 18
anys).
    Tot i aquest replegament no només
ha estat notícia el que no hem fet, ja
que encara se’ns ha pogut veure en cur-
ses clàssiques al calendari dels
artesencs (Marató de Barcelona, Cursa
de St. Pere de Ponts, 1/4 de Marató de
Tàrrega, Cursa de l’Espluga del Fran-
colí, Cursa del Torró a Agramunt, Cur-
sa de l’Indiot a Mollerussa i en multi-

tud de curses de muntanya (aquesta
darrera aportació al llistat forma part
de l’actiu del nostre vice-president, en
Ramon May, que ha estat l’únic soci
de la secció que ha escapat de l’enso-
piment generalitzat mostrant-se compe-
titiu al llarg de tota la temporada).

Secció de ciclisme
El resum de l’any ciclista té molta més
lluentor. La secció manté gairebé im-
millorables les seves constants vitals:
conserva el mateix nombre de socis i
es mostra igual d’activa que els darrers
anys. Destaquem la presència continua
de socis nostres en actes ciclistes més
o menys propers a les nostres contrades
(dels quals farem un breu resum segui-
dament) i la perseverància en les sorti-
des dominicals per les rodalies d’Artesa.
    Els nostres ciclistes han demostrat
tenir cames, cor i pulmons en les se-
güents competicions o cicloturístiques:
La destructiva “Quebrantahuesos” va
comptar amb la presència de 4 artesencs
(J. Calveres, A. Colom, J. Puigpinós,
J. Trepat) i molt més paisans van estar
a la “Transiscar” o a la “Marxa de les 3
ermites”, tornant a minvar el nombre
de participants locals en la terrible “Trans
Montsec” (A. Colom, J. Gili i J. Vilella).
    El llistat de curses que ara seguiria,
de continuar amb aquest fil argumental
de relació de curses, seria llanguíssim
si l’exposéssim complert i tindrien to-

E



16

la
 P

a
la

n
c
a

Esports

tes elles com a element comú el fet
d’haver comptat amb l’assistència de 2
socis nostres: Oriol Badia i Joan Gili,
que han finalitzat una temporada curu-
lla d’èxits, la qual per si sola ja hauria
merescut ésser narrada en notícia a part,
però que integrem en aquest resum
anyal per criteri d’oportunitat.
    Per brevetat, resumirem
tabulàriament la temporada agrupant les
curses en blocs i ordenant aquests en
funció del prestigi del campionat que
inclouen (Taula 1).
Nota del Redactor: Impulsats potser per
un patriotisme molt ampli i pel fet de
que té uns innegables lligams amb el
club, hem considerat a Joan Gili com
un soci més a tenir en compte, però la
realitat és que competeix a nom del
Motoclub Segre i per tant els seus èxits
no són patrimoni nostre sinó que ho són
del club pontsicà. De tota manera l’hem
inclòs en la nostra memòria. Pensem
que la informació té interès local i per
tant creiem obrar correctament inclo-
ent-la, encara que sigui fora de context.
Esperem que se’ns sabrà disculpar
aquesta apropiació indeguda.

Secció d’excursionisme
Finalitzarem aquesta memòria del 2002
amb una expressa referència a la sec-
ció d’excursionisme, la qual fins ara
restava diluïda dins de les anteriors dues
seccions i que enguany, gràcies a la in-
corporació d’un nombrós grup de jo-
vent local, ha agafat embranzida i s’ha
enlairat lo suficient com per diferenci-
ar-se de les altres seccions en actiu,
passant ha ésser la tercera secció acti-
vada de veritat en el club i la segona
que resta inscrita en llur corresponent
federació. Les activitats que ha desen-
volupat principalment al llarg de la tem-
porada inclouen escalada, esquí alpí i
alpinisme.

    I ja fora d’aquest resum, relatiu al
que fan els socis del club, cabria fer re-
ferència als que es mantenen a l’entorn
del club que serien aquelles persones
d’altres clubs que conserven lligams
amb el nostre, un d’ells ja l’hem citat
és en Joan Gili, l’altra és na Noemí
Aumedes que practica l’atletisme i
competeix pel Dominiques de Lleida
entrenada pel seu germà Jordi (que és

vocal a la Junta del nostre
Club), de la qual cabria fer
esment a la bona temporada
2002-2003 que porta realit-
zant (al final de la mateixa
segurament en donarem
complida notícia). La darre-
ra persona que incloem en
aquest entorn creixent és el
propi Oriol Badia, el qual
segueix els passos del seu
company i guia Joan Gili i
passarà a competir per
Motoclub Segre durant la
temporada 2003.
    Sense cap mena de dubte,
Artesa i el CUDOS tenen una
bona pedrera; però la manca
de mitjans i de tècnics impe-
deix que puguin polir-se
aquí. Resignació! (A ells, els
hi desitgem tanta fortuna en
els altres clubs com l’hagin
pogut tenir aquí, bona sort!!!)

© CUDOS

Nom del campionat Núm. curses Posició final segons categoria
Open Provincial BTT (Lleida) 8 Oriol Badia: 3r Cadet

Joan Gili: 6è Elit
Campionat Provincial BTT 1 Oriol Badia: 2on Cadet

Joan Gili: 4t Elit
Copa Lleida (Carretera) 6 Oriol Badia: 1r Cadet

Joan Gili: 5è Elit
Volta ANBASO 6 Oriol Badia: 3r Menors 18 anys

Joan Gili: 10è de 18 a 35 anys
Setmana Internacional BTT 7 Oriol Badia: 1r Cadet
(Puigcerdà) Joan Gili: 1r General
Curses d’un dia 9 Posicions capdavanteres per

davant 10% de la classificació



17

la
 P

a
la

n
c
a

Artesa, Pas a Pas

Artesa, terra d’assentaments
oltes vegades, la pròpia dinàmi-
ca quotidiana ens allotja en un

espai, tan habitual, que se’ns fa difí-
cil valorar-ne totes les seves potenci-
alitats. Aquest és el cas del nostre
municipi, que s’alimenta d’un
llarguíssim passat que ha anat
construint el nostre present i que, a
la vegada, ens responsabilitza del
propi esdevenidor.
    A l’editorial del número 233 de La
Palanca se’ns recordava que Artesa és
l’eterna oblidada, que no figura als
mapes i a les guies turístiques, que perd
pistonada a nivell empresarial i que els
organismes oficials l’exclouen a l’hora
de segons quines concessions. Cal re-
cordar, però, que la identitat d’un po-
ble l’escriu la pròpia història i tan sols
cal donar un tomb pel municipi per veu-
re l’immens patrimoni històrico-cultu-
ral del que som dipositaris. També cal
admetre que la història l’escriuen les
dones i els homes que habitem un ter-
ritori determinat, en el nostre cas do-
nes i homes que tenim la responsabili-
tat de donar a conèixer quin és el nos-
tre potencial i és a partir d’aquesta pro-
jecció del coneixement que ens podem
fer valer.
    Partint d’aquestes premisses, i amb
el títol “Artesa de Segre, Pas a Pas”,
volem posar en marxa
una nova secció en
aquesta revista amb la
pretensió de mostrar els
trets que caracteritzen el
nostre municipi i apro-
fundir en ells.
    Artesa de Segre és un municipi d’una
gran diversitat paisatgística que abraça
des de les planes de secà del sud, fent
frontera amb la comarca de l’Urgell,
fins a les muntanyes i boscos del nord,
a tocar del Pallars Jussà. El creuen, d’est
a oest, les artèries del Segre i el Canal
d’Urgell; i al bell mig d’aquesta varie-
tat hi tenim la fructífera horta. Dins
d’aquesta gran àrea de 176 km2, diver-
sos vèrtexs geodèsics, valls, barrancs i
rierols complementen la rica orografia
que regala belles imatges i agradables
sensacions als seus visitants.
    Aquest extens terreny ha estat, des

dels orígens de la vida, terra d’assenta-
ments. Els primers que el varen habi-
tar, fa 60 milions d’anys, foren els di-
nosaures que deixaren literalment la
seva petjada a la Vall d’Ariet per tal de
recordar-nos-ho. Quant al poblament
humà, hem pogut constatar la presèn-
cia de la primera cultura sedentària:
l’home del Neolític (5000-2200 anys
aC), principalment a la Roureda de
Vernet. L’edat de Bronze (1.800-700
anys aC) ens ha deixat les restes de
poblats a Colldelrat i Refet. Els ibers

(700-200 anys aC) van estar instal·lats
amb una important població a Antona.
Anníbal va creuar el municipi amb el
seu exèrcit, l’any 217 aC, per la matei-
xa ruta en la que els romans hi constru-
ïren el camí que portava de Lleida a la
Seu d’Urgell. D’aquest pas dels ro-
mans, també s’hi han trobat restes. Els
visigots hi deixaren empremta. Els
àrabs hi visqueren des de mitjans del
segle VIII fins a la definitiva conques-
ta cristiana, entre els anys 1018-1026,
per part d’Ermengol II, amb l’ajuda del
comte Berenguer Ramon I de
Barcelona. A més de les fortificacions
que ens varen deixar el àrabs, encara

poden trobar restes com els de la mes-
quita d’Anya i la zona denominada la
mesquita prop de Baldomar, població
amb el nom derivat –diuen– de Vall
d’Omar. Un altre exponent dels efectes
dels àrabs és el Tossal de les Viudes,
on la llegenda ens diu que després de
la matança que varen fer de tots els
homes cristians d’Alentorn, les dones
els enterraren en aquestes tombes que
encara avui podem veure en aquest in-
dret. Diverses conquestes i reconques-
tes dels cristians recuperaren la terra

que fou repartida en
alous per als que serien
els nous senyors dels di-
versos nuclis pobla-
cionals del territori. A
partir del 1038, en què

Mir de Tost es fa amb el castell d’Artesa
i altres, es recupera l’espai territorial i
aquest evoluciona en la mesura que ho
fa el país. Tenim constància de l’assen-
tament de l’orde del Temple a Vernet,
quan Ramon de Vernet els féu donació
de la torre de Vernet, el juliol del 1175,
gairebé 50 anys després del naixement
d’aquest ordre militar.
    Fent un salt en la història, cal recor-
dar la possessió del territori per part del
Monestir de Montserrat des del 1507
fins la desamortització de Mendizábal,
l’any 1835. Al llarg del temps, Artesa
de Segre ha viscut diferents distribuci-
ons territorials amb compres, vendes i

M

Tan sols cal donar un tomb pel municipi per
veure l’immens patrimoni històrico-cultural
del que som dipositaris
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annexions fins a la configuració del
municipi actual.
    L’actual municipi està format per un
total de 22 nuclis de població: Alentorn,
Anya, Artesa de Segre, Baldomar, Clua,
Colldelrat, Collfred, Comiols, El Pont
d’Alentorn, Folquer, La Fàbrica, La
Vedrenya, Montargull, Montmagastre,
Sant Marc del Batlliu, Seró, Tudela de
Segre, Vall d’Ariet, Vall-llebrera, Vall-
llebrerola, Vernet i Vilves. Aquesta
munió de pobles converteix el munici-
pi en un dels més atomitzats de
Catalunya. La majoria d’aquestes po-
blacions sorgeix a l’Edat Mitjana,
a partir d’una possessió senyorial o
alodial amb castell i església.
    Al llarg de la història han estat
moltes les famílies i els prohoms
que han destacat, entre ells els com-
tes “Ermengaudum i Berengarium”,
és a dir Ermengol II d’Urgell i
Ramon Berenguer I de Barcelona,
els quals conqueriren als àrabs el
territori que concediren al que fou
el gran conqueridor de la vall
d’Àger, Arnau Mir de Tost. Aquest
i la seva esposa Arsendis testaren
el castell a favor de la seva filla
Letgardis, esposa de Guerau de Ca-
brera. Més tard, al 1194, són els Ri-
belles els que esdevindran senyors
d’Artesa. Altres famílies poblaren
la zona, com per exemple els
Alentorn; dos d’ells, Onofre i Mi-
quel, foren presidents de la Gene-
ralitat de Catalunya, el primer de
1608 a 1611 i el segon de 1635 a
1638. També els Vernet, dels quals
Arnau de Vernet fou canonge de la seu
de Lleida l’any 1254. I els Vall-llebre-
ra, els Tudela, els Baldomà, els Agna
(Anya)...
    De Vernet també cal destacar Antoni
Borges i els seus fills Josep i Miquel,
tots ells guerrers carlins. Josep Borges
va ser nomenat per Francesc II Gene-
ral en Cap del seu exèrcit per tal de con-
querir el regne de Nàpols, que estava
en mans de Garibaldi i el rei Victor
Manuel. Va ser en aquesta campanya,
després d’una vida molt intensa, on va
ser capturat i afusellat l’any 1861.
    Moltes altres famílies han tingut la
seva representativitat al llarg de tota la
història d’Artesa de Segre: els Gralla,
els Balagueró, Granyó, Boronia, Plens,

Mahull, Biure, Margarit, Cardona, Tre-
pat, Pijoan, Espinal, Escolà, Samarà,
Trueta, Aldavó, Marsol, Maluquer,
Tugues, Folguera, Solé, per anomenar-
ne algunes de les més repetides en el
llibre Història d’Artesa de Segre d’en
Josep Lladonosa.
    Com a prohoms de projecció en la
història recent cal destacar, entre molts
d’altres, el Sr. Eduard Maluquer i la
seva esposa Maria Anzizu; grans be-
nefactors d’Artesa de Segre; Joan
Maluquer i Viladot, conegut amb el
sobrenom de Don Juanito, que va ser

President de la Diputació de Barcelona
mentre Macià era President de la Ge-
neralitat; el bisbe Agustí Bernaus
(1863-1930), missioner caputxí que
evangelitzà l’Equador, Colòmbia i Cos-
ta Rica; i el doctor Antoni Trueta i
Puigredon, cirurgià nascut a Artesa el
1763 i avantpassat del cèlebre Josep
Trueta i Raspall.
    També l’arquitectura està extensa-
ment present en el municipi amb diver-
ses mostres de restes de castells medi-
evals com ara el Castellot, darrer vesti-
gi de la fortalesa d’Artesa, on hi havia,
a més, les tres torres derruïdes al 1837
que formen la part principal de l’escut
de la ciutat d’Artesa de Segre, conegu-
da amb el sobrenom de la ciutat dels

tres castells en referència a les esmen-
tades torres. Altres castells que foren
centres claus de defensa, allotjament i
focus de cultura són els de
Montmagastre, Malagastre, Grialó,
Comiols, Vernet, Vall d’Ariet, Tudela,
Seró i molts d’altres dels que, si bé ens
resta la història, actualment no en que-
da cap vestigi.
    L’arquitectura religiosa també ens
sorprèn amb notables joies del romà-
nic com les ermites de Sant Serni a Vall-
llebrerola, Sant Martí de Collfred, La
Vedrenya, Sant Bartomeu a la Vall

d’Ariet, Sant Marc del Batlliu,
Vernet, Sant Romà de Comiols, les
restes de la Canonja de Sant Mi-
quel de Montmagastre i les de Sant
Miquel del Grialó. Altres esglési-
es, també d’origen romànic, han
anat sofrint modificacions amb el
pas dels anys i hi destaquen moltes
façanes esdevingudes barroques,
amb característics rosetons sobre la
porta d’entrada, com són les de
Folquer, Baldomar, Vall-llebrera,
Alentorn...
    En l’àmbit de l’arquitectura ci-
vil cal destacar la construcció del
1548, amb façana plateresca, ano-
menada Casa Nova, que fou cons-
truïda pels monjos de Montserrat
que aleshores eren el senyors
d’Artesa. Aquest edifici feia les
funcions de casa de govern. Avui,
conegut amb el nom de La Granja,
s’ha convertit en habitatge de pi-
sos després de patir una brutal mu-
tilació tant interna com externa.

    D’entre el 1500 i el 1700 són una
bona part de les cases que actualment
formen els nuclis de Baldomar, Vernet,
Vall-llebrera, Seró, Anya, Tudela, el
casc antic d’Artesa, Vilves, entre d’al-
tres.
    Al 1906, al Pont d’Alentorn s’hi
construeix la Colònia de la Fàbrica, una
veritable joia de l’arquitectura moder-
nista industrial que, mirada amb dete-
niment, amaga senzills detalls estètics
de gran bellesa.
    Altres formes de construccions es-
campades per la geografia artesenca les
trobem en forma de dòlmens (construc-
cions megalítiques), tombes antropo-
mòrfiques excavades a la roca, pedrons
dedicats a diversos sants i marededéus,
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trinxeres, búnquers i re-
fugis de la darrera guer-
ra, cabanes de pastor,
coves d’habitatge, trulls,
ponts, peixeres, aqüe-
ductes, masies i cases
pairals, xemeneies in-
dustrials, etc.
    En l’aspecte cultural
cal destacar el Museu
del Montsec d’Artesa de
Segre amb una ri-
quíssima col·lecció de
troballes del municipi de
totes les èpoques des del
Neolític. També a
Baldomar hi ha el Museu Paleontolò-
gic i Arqueològic, amb una col·lecció
de peces on, a més de restes i ous fossi-
litzats de dinosaure, hi ha una impor-
tant col·lecció de material prehistòric.
Altres col·leccions privades documen-
ten diversos aspectes del municipi.
    En la vessant religiosa no seria just
oblidar la comunitat benedictina de Re-
fet, on s’hi venera la talla romànica de la
Mare de Déu de Refet. Aquesta és una
congregació amb uns determinats trets
característics que la fan diferent a qual-
sevol altre de les del món catòlic.
    Pel que respecta a l’associacionisme
cultural, són moltes les entitats que es-
tan fent la història d’Artesa de Segre.
La més emblemàtica i més antiga és
la Societat Coral la Dàlia Blanca,
fundada el 1904, en la que actual-
ment s’hi concentren diverses sec-
cions que treballen la cultura des del
teatre, el cinema... El Club de Lec-
tures, fundat el 1956, és una entitat
que recull en el seu si un important fons
documental sobre Artesa de Segre.
L’Associació Cultural la Roureda està
fent, des de 1999, una important tasca
de catalogació i de descobriments en el
àmbit de l’arqueologia local. L’Orfeó
Artesenc ja ha complert 30 anys de
bona música coral. Altres societats re-
presentatives són la Germandat de Sant
Sebastià, els Amics de la Sardana, el
Grup Cultural i Recreatiu d’Alentorn,
el Grup Cultural la Travessa d’Anya,
l’Associació de les artesenques actives,
els Amics de Ràdio Artesa de Segre, el
Club de Bitlles de Montmagastre... i
així fins a un total d’una cinquantena
d’entitats.

    Pel que respecta a les tradicions,
Artesa de Segre és una de les poblaci-
ons catalanes que conserva una festa
anual, la Fira de Sant Bartomeu, i un
mercat dels més antics de Catalunya
concedits pel rei Alfons IV el Magnà-
nim l’any 1443. En Joan Amades re-
cull en el seu Costumari Català diver-
ses manifestacions tradicionals com el
Ball Rodó al so de la cançó de la
Raimundeta, les fogueres del Carnes-
toltes, els aplecs del Salgar i del Pla, El
ball de les Garlandes i La Contradan-
sa d’Alentorn. Algunes d’aquestes tra-
dicions ja s’han perdut, però formen
part del propi costumari. També formen

part del patrimoni cultural i tradicional
els antics oficis com el de forcaire, car-
boner, baster, carreter, boter, feines del
camp...
    La fauna, la flora i la vegetació és
una altra de les riqueses patrimonials
del municipi, una gran varietat d’aus,
mamífers, rèptils, insectes i coleòpters
competeixen en la cadena alimentària.
Moltes són les espècies de flors de mun-
tanya que es poden trobar en els diver-
sos ecosistemes i, a més de diverses fa-
mílies vegetals, mercès al desnivell del
territori (des dels 294 m a l’Horta fins
als 1.283 m a la carena de la muntanya
de Sant Mamet a la Vall d’Ariet) s’han
catalogat una seixantena d’espècies

d’arbres. L’agricultura
de secà i de regadiu, junt
amb la ramaderia, són
els principals sectors
econòmics del municipi.
La caça i la pesca tam-
bé tenen espai a les nos-
tres terres.
    No podem oblidar la
taula. Artesa potser no té
un plat específic autòc-
ton que la pugui identi-
ficar gastronòmicament,
però sí que hi sobresur-
ten un bon feix de pro-
ductes elaborats al mu-

nicipi, alguns de prestigi internacional
com ara els vins de la D.O. Costers del
Segre, fruit de les característiques con-
dicions climatològiques de la zona.
També el formatge de llet de cabra ela-
borat a la Cooperativa Formatgera de
Clua té un molt bon nivell gastronòmic
amb importants premis aconseguits.
    Altres productes són els propis de la
terra com els bolets, la tòfona, els es-
pàrrecs, per citar-ne alguns dels trobats
al bosc, i els famosos melons de secà.
La carn i els embotits elaborats pels ar-
tesans del municipi tenen una altíssi-
ma qualitat. Cal esmentar, també, la
petita indústria de l’oli, amb un alt

nivell qualitatiu. Una selecció de
restaurants situats a la ciutat
d’Artesa són un bon punt de par-
tida per a començar un dels infi-
nits recorreguts que poden fer per
tot el municipi.
    Tot aquest bagatge històric, pai-
satgístic i monumental no pot dei-

xar indiferent a cap dels nostres visi-
tants, i encara menys quan tenen la pos-
sibilitat d’endinsar-se per les nostres
vies i camins i descobrir en viu el gran
atractiu que ofereix el municipi. És per
això que, com anunciàvem més amunt,
i captivats per aquest petit gran món,
iniciarem un seguit d’articles que sota
el títol “Artesa de Segre, Pas a Pas” ani-
rem redescobrint, mes rere mes, els in-
drets que configuren el bell i, per a
molts, desconegut territori d’Artesa de
Segre.

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

Tot aquest bagatge històric,
paisatgístic i monumental no
pot deixar indiferent a cap
dels nostres visitants
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La Pàgina de l�IES Els Planells

Els hàbits alimentaris a la Noguera
quest és el títol del treball de re-
cerca (TdR) que us presentem

aquest mes i que, a més, és el darrer
de la sèrie que vam començar allà al
mes de juny. El treball fou realitzat
per Eduard Cortada i Cluet i tutorat
per Josep M. Castellà. Com sempre,
és el mateix alumne qui us en fa cinc
cèntims.

1.- Objectius de la recerca
Aquest TdR fa referència als hàbits ali-
mentaris dels habitants de
la comarca de La Noguera.
D’aquesta manera, vaig po-
der esbrinar els diferents ti-
pus de dietes que s’utilit-
zen, generalment, en aques-
ta comarca. Així, doncs,
aquest TdR té com a objec-
tiu conèixer l’atenció i la cura amb el
menjar, a més d’esbrinar la gran impor-
tància que es dóna a l’aparença física,
deixant de banda l’aspecte psíquic.

2.- Metodologia de la recerca
Per dur a terme aquest Treball de Re-
cerca, em vaig plantejar dues hipòte-
sis: “Alguns hàbits alimentaris actuals
són incorrectes” i “No seguim una bona
alimentació”.
    Mitjançant enquestes, vaig poder
aconseguir assabentar-me de la mane-
ra com duen a terme, els noguerencs,
els hàbits alimentaris segons el tipus de
dieta. Per fer possible aquestes enques-
tes, vaig entrevistar tres-centes perso-
nes. D’aquestes, cent van ser adoles-
cents entre 12 i 18 anys (50 homes i 50
dones); cent més, adults entre 19 i 50

anys (50 homes i 50 dones); i, cent, gent
gran, de 50 anys i més (50 homes i 50
dones). Un cop obtingut el resultat de
les enquestes, vaig realitzar unes gràfi-
ques per il·lustrar el tant per cent que
pertoca a cada grup.

3.- Resultats de la recerca
A trets generals, els adolescents acos-
tumen a realitzar una dieta equilibrada,
però, tant els adults com la gent gran, a
banda de seguir una dieta equilibrada,

és també mediterrània. Cal destacar que
hi ha un percentatge elevat de dietes
desequilibrades, aproximadament d’un
11%.
    Quant al nombre d’àpats que es rea-
litzen al llarg del dia, els adolescents
n’acostumen a ingerir quatre, ja que han
de tenir una aportació nutritiva més ele-
vada perquè estan en ple creixement i
tenen unes activitats físiques intenses.
En canvi, tant els adults com la gent
gran en realitzen tan sols tres. Aquest
àpat de més sol ser el berenar.
    Els aliments ingerits per esmorzar
solen ser un got de llet i un entrepà per
als adolescents. Els adults també inge-
reixen el got de llet i l’entrepà, però, a
més a més, cafè. I la gent gran, llet i
sopes de pa.
    Pel que fa al dinar, la població con-

sultada de La Noguera menja dos plats,
tot i que en els adolescents, hi ha un
percentatge elevat d’homes que inge-
reixen tres plats, i de dones que només
en mengen un. Pel que fa al sopar, tam-
bé es menja dos plats, però hi ha un
percentatge elevat que únicament inge-
reix un sol plat.
    Quant al nombre de vegades que es
consumeix carn a la setmana, sol ser
elevat, ja que el percentatge que he ob-
tingut és de “2-3 cops per setmana”, que

és l’adequat.
    Finalment, pel que fa al
consum de peix i d’ous, és
l’idoni, de dos a tres cops
per setmana, i, pel que fa
als llegums, se n’hauria de
menjar una mica més, ja
que el percentatge sol ser

“mai” i “0-1 cops per setmana”.

4.- Conclusions de la recerca
Així doncs, fent referència a les hipò-
tesis que m’he plantejat a l’inici
d’aquest TdR, les dues són errònies, ja
que els hàbits alimentaris emprats són
correctes i adequats, perquè solen men-
jar els aliments en quantitats apropia-
des i, normalment, a la mateixa hora i
amb la mateixa periodicitat. Tanmateix,
l’alimentació o la dieta també és la cor-
recta, ja que ingereixen els aliments més
idonis en cada circumstància. Per tant,
aquests hàbits alimentaris són correc-
tes, l’alimentació també ho és, però no
es pot generalitzar.

IES Els Planells

Els adolescents acostumen a realitzar una
dieta equilibrada; però, tant els adults
com la gent gran, a banda de seguir una
dieta equilibrada, és també mediterrània
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Viatges

Xina: les visites
s aquest país un símbol de l’enor-
mitat, dels extrems. Potser per

això fascina tant als europeus. Quan
l’has visitat una vegada, la resta de
països et semblen normals, avorrits.
    Durant el primer viatge, ens van
portar a veure la gran Muralla; una
part restaurada, prop de la capital, a
uns 80 km solament. Els accessos
eren moderníssims, realment hi ha-
via hagut inversió per a fer la visita
molt còmoda. És una zona en una
petita gorja on hi passa un riu, i hi ha
un castellet a la part més baixa, on
segurament hi havia un destacament
que protegia el pas.
    Com deia, està molt preparat pels
turistes. Un telefèric et porta a un part
elevada, i pots anar baixant per les
grans escales fins baix, a la vall. Deu
fer uns 2,5 metres d’ample, i et vas
trobant petites torres de guaita tot
sovint. Si mires a l’horitzó, pots al-
birar en els turons més llunyans com
també la serp va avançant enllà, fins
que perds el contacte visual. Això és,
potser, el més impressionant de tot
plegat. Com hom ha pogut portar tant
de material i com ha pogut mantenir-
se durant els anys, això t’ho pregun-
tes tot seguit; però, de fet, en moltes
zones la muralla està molt deteriora-
da i envaïda per la vegetació, la qual
cosa la fa encara més misteriosa.
    Passejant per la muralla, et trobes
europeus, molts de xine-
sos, molts turistes de to-
tes les nacionalitats, i no
hi ha una part que no
estigui plena de visi-
tants. Hi ha llocs on el
pendent és del 60% i les
escales són molt difícils
de baixar. En tot cas, per la muralla
o pel costat, hi passaven milers de
mercaders; i aquesta donava protec-
ció i abric als viatjants contra els bàr-
bars de l’altra banda. D’aquí sembla
que ve la dita d’enganyar com a un
xinès, perquè a la gran muralla se
n’havia enganyat molta, de gent, amb
peatges i assalts de bandits.
    Al matí següent va passar l’anèc-
dota del dia, perquè no hi havia llet

per a esmorzar –mai n’hi ha, per això
són tan esquifits, de llet no en pre-
nen- i vaig demanar què hi havia per
a beure. Em van oferir a triar sopa
salada o dolça. Jo vaig triar la sala-
da, perquè no em vaig atrevir a pren-
dre una sopa dolça, em va semblar
que era més adequat la salada. Doncs
era horripilant, no la vaig poder en-
golir. I després, la dolça? Doncs era
llet de soja, no estava tan malament…
Res, que les aparences enganyen.

    Cap al tard vam anar a un restau-
rant espanyol, per a compensar-me.
Bé, d’espanyol no n’hi havia cap,
només hi havia un italià; i de produc-
tes espanyols... bé, s’hi assemblaven
bastant, però no era pas exactament
el mateix. La truita amb patates era
una mica diferent. I després del res-
taurant espanyol, vam anar a un altre
espanyol encara més pintoresc, amb
un gran brau a l’entrada i escenes de

“Corrides” pintades en quadres a l’in-
terior. Allí vam fer l’última copa, i
només hi quedaven 6 clients, tots es-
panyols. Hi havia dos catalans, un
parell de madrilenys i les seves do-
nes. Eren tots treballadors d’empre-
ses espanyoles destinats allí. I sem-
blava que aquell restaurant era una
de les millors coses que podien fer
en aquell país. Vam estar parlant una
bona estona, em van explicar les se-
ves anècdotes i les dificultats de viu-

re permanentment en un
país forà tan diferent.
    El fet de pensar com
deu viure aquesta gent,
totalment aïl lats del
món, sense la seva llen-
gua i amb poques alter-
natives de lleure, i fins i

tot de vida normal, em va fer venir
un calfred i em va fer desitjar de tor-
nar a casa ben aviat, a fer-me una tor-
rada a la vora del foc, amb una mica
de tomata i all, és clar! I pernil! Fins
a la propera!

    Salutacions.

Joan Giribet i Carlí

É

D’aquí sembla que ve la dita d’enganyar
com a un xinès, perquè a la gran muralla se
n’havia enganyat molta, de gent, amb peat-
ges i assalts de bandits
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Tema del Mes

La població d’Artesa creix
egons el padró del municipi, a
Artesa de Segre actualment hi vi-

uen 3555 persones. Aquesta és la xi-
fra d’habitants més alta des de l’any
1970.
    L’increment del nombre d’habitants
és degut a diversos factors; els princi-
pals són l’augment de la natalitat i
l’augment de la immigració.
    La bonança econòmica dels últims
anys explicaria en bona part aquest crei-
xement, ja que aquesta ha influït posi-
tivament en el fet que moltes parelles
tinguin dos o més fills, tendència que
s’havia perdut als anys 80 i que ara s’es-
tà recuperant. La bona marxa d’empre-
ses com Mobles Ros i Cooperativa
d’Artesa i dels sectors ramader i de la
construcció, han fet necessària molta
mà d’obra, que no s’ha cobert ni amb
ciutadans de les nostres contrades ni del
nostre país i ha estat suplida amb per-
sones d’altres nacionalitats.
    Segons el padró, a Artesa hi viuen
un total de 419 ciutadans de nacionali-
tat estrangera, trobant fins a trenta paï-
sos d’origen diferents, dels continents
europeu, africà, americà i asiàtic. La
nacionalitat més representada és el
Marroc amb 124 persones i a continua-
ció ve Bulgària amb 69 habitants. Cal
destacar que els països de l’Est
d’Europa són els que aporten més per-
sones.
    Quant a la distribució dels habitants,
cal dir que el municipi d’Artesa està
format per un total de 22 nuclis de po-
blació, el més gran, la ciutat d’Artesa
amb 2658 habitants i el més petit la Vall
d’Ariet, que actualment no té cap habi-
tant. La tendència dels pobles petits i
masies és, per desgràcia, a perdre habi-
tants; molts dels quals es compren un
pis o una casa a Artesa, on tenen millor
accés als serveis, tot i que segueixen
conservant la casa al poble. Molts
d’aquests veïns no estan comptabilit-
zats al cens de la ciutat d’Artesa per-
què prefereixen constar al seu poble
d’origen.
    Quant a l’evolució de la població,
s’ha de dir que el que seria l’actual
municipi d’Artesa, l’any 1900 comp-
tava amb 4712 habitants, tot i que la

S ciutat (llavors vila) comptava amb no-
més 1736 habitants (en aquells temps
existien quatre municipis ben diferen-
ciats que eren els d’Artesa, Anya,
Baldomar i Tudela de Segre, que amb
els anys es fusionarien en un de sol).
La xifra més alta assolida pel que seria
l’actual municipi va ser l’any 1930,
amb 4901 habitants (mirar taula).
    La distribució per sexes, en l’actua-
litat és de 1881 homes (53%) per 1674
dones (47%). El sexe masculí és un xic
més nombrós que el femení.
    Aquest augment de població ha re-
activat alguns sectors, com el del co-
merç i la construcció, que s’han vist
beneficiats per l’augment en la deman-
da dels seus productes.

    Quant al futur, la previsió és que el
municipi encara creixi més en pobla-
ció. El repte per als artesencs de tota la
vida està en la integració dels nouvin-
guts, de cultures ben diferents, però que
amb l’esforç de tots plegats donaran un
nou impuls i vitalitat a Artesa de Segre.

La Palanca

Municipi d’Artesa de Segre
Nuclis i habitants

Total 3555 h
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Tema del Mes

Evolució població
municipi Artesa

Any Habitants
1900 4712
1910 4730
1920 4838
1930 4901
1940 4442
1950 4600
1960 4403
1970 3541
1981 3245
1991 3141
1996 3068
1998 3144
2001 3242
2002 3402
2003 3555

Nota: El municipi d’Artesa de Segre,
tal i com avui dia el coneixem data de
l’any 1971. Anteriorment estava dividit
en quatre municipis: Anya, Artesa,
Baldomar i Tudela. Els habitants de la
taula corresponen a la suma dels quatre

Els nous artesencs per nacionalitats. Total 419 h

Panoràmica parcial de la ciutat d’Artesa
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Olla Barrejada

Zoom
ixí d’entrada, a primer cop d’ull, ets un de
tants pobles que acompanyen el camí cap a

Andorra. L’Artesa del mercat en diumenge i
botigues sempre plenes. “Artesa? Ah sí! Hi fan
la Fira del Meló, oi?”
    De tant en tant, algú se t’acosta una miqueta
més, i en tu veu un poble de vida fresca, de gent
que passa i va de pressa i un ritme frenètic que dus
a la pell. No sembles ni adonar-te del fet que et
miren; tu segueixes el teu dia a dia, ja avesada a
ulls forasters que vénen i se’n van.
    Passats uns dies, Artesa, comences a somriure.
Entre anades i vingudes deixes anar més d’un hola
i un adéu encuriosit, moltes preguntes i alguna res-
posta per fer-te més propera. Així, tal com ets. Et
deixes conèixer i t’obres de grat. És tot el que cal.
    Ho fas fàcil. Fàcil, almenys, per algú que ve d’a prop.
M’és fàcil conèixer-te perquè t’entenc, perquè d’alguna
manera, ja t’havia viscut.
    I quan no és així? Artesa és el destí de molta gent amb
qui no compartim res més que la qualitat humana, i és a
partir d’aquesta que ens hauríem de conèixer. En els nú-

meros següents ho intentarem, i ens aproparem a nouvin-
guts de països, races i cultures ben diverses. De ben segur
que ells també tenen alguna cosa a dir-nos. Si més no, el
mateix que jo: gràcies.

Meritxell

AA
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Des del País dels Pirineus

“Guetos” i llorderies
ón molts els membres de la no-
drida colònia catalana, residents

al País dels Pirineus, que han quedat
astorats i estamordits per les virulen-
tes manifestacions del tàndem inte-
grat pel Cap del govern central, el
Sr. Aznar, i del President del Tribu-
nal Constitucional, el Sr. Jiménez de
Parga, amb unes abrandants apolo-
gies del més ranci ultranaciona-
lisme espanyol, com a futur mo-
del d’Estat en els àmbits de la
veïna Espanya.
    A tenor del conegut tarannà
d’ambdós polítics, la cosa no tin-
dria una major importància, vacu-
nats i revacunats com estan molts ciu-
tadans de les tres comunitats històriques
existents en el reiterat i teòricament
Estat plurinacional espanyol, enfront
dels somnis d’imperis tronats i hege-
monies castellanes, sostinguts pels dits
manifestants, com recalcitrants hereters
de la dictadura franquista que, per nos-
tra part, infeliços mortals, crèiem feliç-
ment superada...
    Però, en aquesta ocasió s’han passat
de rosca, i el barroer llenguatge emprat
en les comentades exhortacions ha ai-
xecat molta polseguera en els territoris
de les tres autonomies històriques, que
és tant com dir per les contrades de
Catalunya, Euskadi i Galícia. I tant ha
estat així que el govern autonòmic de

la nació catalana està disposat a no fer
acte de presència als actes commemo-
ratius del 25è aniversari de la Consti-
tució espanyola, en actual vigència (“si
ells s’ho guisen, que ells s’ho mengin”,
diu el Gepet de Cal Trementinaire).
    És evident que, des d’un temps ençà,
ha ressorgit l’ofensiva dialèctica con-
tra les comunitats històriques per part

del nostàlgics d’aquells temps de vi i
de roses, quan la creu gammada oneja-
va des de Narvik fins al Pas de la Casa,
i el seu difunt i estimat Caudillo feia
l’aleta al nazisme alemany, presumint
amb petulància que “Si fos necessari,
hi hauria un milió de baionetes espa-
nyoles, disposades a defensar Berlín”.
I ha ressorgit amb més mala bava que
mai, car el qualificatiu de “guetos”
emprat per definir els fets diferencials
que atresoren les reiterades comunitats,
és una mostra ben palesa del subcons-
cient que segueix existint en el fons de
l’esperit falangista del Sr. Aznar...
    A tot el que hem dit, hi hem d’afegir
l’envestida dialèctica del Sr. Jiménez de
Parga, President del Tribunal Consti-

tucional, arremetent rodonament con-
tra el fet diferencial de les al·ludides i
històriques comunitats, amb un supí
desconeixement de causa i amb la guin-
da final de les fonts de colors existents
fa un mil·lenni a la Granada mora, quan
els catalans, els euskars i els gallecs
eren tant llords que solament es renta-
ven quan els agafava una tronada a

camp obert. Així arribem a la con-
clusió que l’esperit de Quintanilla
de Onésimo i el cavall del Cid
Campeador tornen a trotar de bell
nou pels camps de la pell de brau.
    Fent cas omís dels clams de di-
missió de les tres esmentades na-

cions sense estat –ja pots xiular, si l’ase
no vol beure–, cal esperar que l’esco-
mesa contra els innegables fets diferen-
cials (idioma, cultura, història) dels
pobles esmentats continuarà, amb un
atàvic entestament dels enaltidors de la
“España: Una, Grande y Libre”, en fer
taula rasa de la personalitat de les ad-
duïdes comunitats. Esperem, però, que
als defensors d’un ultranacionalisme
carpetobetònic, continuant en l’actual
i perillosa dinàmica, no els passi per la
testa acabar amb els “guetos“ ètnics tot
i emprant el sistema nazi de la solució
final...

Sícoris

Des d’un temps ençà, ha ressor-
git l’ofensiva dialèctica contra les
comunitats històriques

S
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Parlen les Entitats

Visita al celler de Baldomar
ins del cicle de sortides que l’as-
sociació de dones Artesenques

Actives organitza al llarg de l’any, el
diumenge 9 de febrer es va fer una
visita a Baldomar, amb l’atractiu
principal del Celler Vall de Baldomar.
    En primer lloc donem les gràcies, en
nom de l’associació, al Sr.
Hermenegildo Porta i Trepat –més co-
negut pel Quildo–, fill de Baldomar i
propietari de l’esmentat celler, per
obrir-nos les portes i explicar-nos el
procés d’elaboració d’un bon vi.
    Explicava en Quildo que, als seus 15
anys, va començar d’aprenent de me-
cànic al taller de Cal Capell, avui Fer-
reteria Capell. Van passar tres anys i,
al 1957, se’n va anar a Barcelona a tre-
ballar en el món de la mecànica. Però,
com que li agradava el seu poble, hi
passava cada cap de setmana. Així és
que va comprar una era per a fer-s’hi
un celler per al seu vi, de manera que
durant els primers anys de la dècada
dels 80 es va anar entusiasmant dins
d’aquest món. Es va anar relacionant
amb persones que compartien les se-

ves inquietuds i van veure que la vall
de Baldomar tenia unes característiques
especials pels seus vents, per la seva
situació, per les vinyes... Així, barre-
jant, provant, amb l’ajut de l’enòleg,
han anat creant uns vins amb un quali-
tat immillorable. Amb el seu vi
“Sumillier” van aconseguir, l’any 1996,
un 2n premi a nivell d’Espanya i el 1r a
Catalunya.
    Durant la visita, vam poder provar
els seus vins i ens explicava que el nai-
xement d’un vi no és tan fàcil com sem-
bla. En el moment de la verema cal que
el raïm estigui en el seu punt de madu-
ració, el transvasament cal fer-lo al seu
moment... i així setmana a setmana.
L’objectiu d’en Quildo no és la quanti-
tat, sinó la qualitat. Comparteix amb la
seva filla Marta i amb el seu gendre
aquest entusiasme per continuar en
aquesta tasca d’anar creant i millorant
els vins del seu celler, els quals ja comp-
ten amb el reconeixement de dins i de
fora del nostre país.
    La sortida a Baldomar va acabar amb
dues visites més: el Museu Arqueolò-

gic i Paleontològic i l’església, decora-
da amb un fresc del pintor local, Sr.
Antoni Borrell i Pujol. Aquest, junta-
ment amb una representant de l’Asso-
ciació Amics de Baldomar, ens va
acompanyar en ambdós llocs.

Text: Mercè Giribet i Boneta
Fotos: Roger Mateo i Pastoret

D

En Quildo es va explicar amb entusiasme

Al celler degustant els bons vins de Baldomar
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Parlen les Entitats

Artesenques Actives: Festa de Santa Àgueda
l passat 5 de febrer, l’associació
Artesenques Actives va celebrar

la tradicional festa de santa Àgueda.
    Cinquanta-vuit dones d’Artesa i Co-
marca es van reunir a l’Hostal Munta-
nya per a celebrar la seva festa.
    La jornada va ser d’allò més anima-
da i després d’assaborir un suculent
sopar, van ballar fins a la matinada.
    Durant el transcurs de la festa es van
escollir mitjançant sorteig els següents
títols d’honor de l’entitat: Miss Simpa-
tia (Bepeta Cirera), la Pubilla (Antònia
Peries) i la Dama d’Honor (Lurdes
Massana), tal i com es pot veure a la
imatge.

Renovació de Junta
Després d’unes votacions que van te-
nir lloc el passat mes de desembre, l’as-
sociació de dones Artesenques Actives
ha vist renovada en part la seva junta,

E tot i que la presi-
denta continua
sent la Sra. Tània
Caubet. La resta
de la junta que-
da formada així:
sotspresidenta,
Pepita Monell;
secretària, M.
Pau Baella; tre-
soreres, Maria
Jou i Dolors
Potrony; vocals,
Rosa Almuzara,
Maria Benach,
Dolors Bella,
Irene Fontanet i Divina Mateu. Per al-
tra banda, es va aprovar destinar un
40% dels ingressos a les activitats de
les tres seccions en què està organitza-
da l’entitat: treballs manuals (respon-
sable: Dolors Potrony), caminades (res-

ponsables: Dolors Bella, M. Àngels Gili
i Divina Mateu) i activitats d’oci i tas-
ques socials (responsables: Rosa
Almuzara i Irene Fontanet).

La Palanca

Ep, pares! Nous canvis socials, nous reptes educatius
iuen que això dels grans canvis
socials és una pantomima, que

sempre n´hi han hagut i que sempre
ens han espantat. Però, si revisem
una mica la història, ens trobem que
la gent ha viscut de forma molt simi-
lar, no només durant dècades, sinó
també durant segles. És ara que, amb
la revolució tecnològica i de les co-
municacions, els canvis són més rà-
pids i sobtats. La qüestió és: social-
ment ho anirem engolint?
    Les estructures familiars s´han fet
molt més petites i aïllades. Durant mol-
tes hores al dia part de la família ha
d´estar “continguda” en alguna institu-
ció: escola, llar de jubilats, repassos...
Les nostres hores d´oci, a part d´alguna
estoneta de hobby, les distribuïm entre
la TV (l´etern convidat) i l´anar de com-
pres... Ens queda, doncs, poca estona
per “parlar” i “gaudir”. Tot aquest bati-
bull en el que estem immersos, i del que
per altra banda no es pot tirar enrere,
ens té ben atabalats. Immersos en ell,
ens costa prendre consciència del que
realment volem i del que realment fem.
    Sens dubte, avui dia és molt més di-

fícil educar els nens, tant des del punt
de vista del pare, del mestre, com
d´altres educadors. La pèrdua de valors,
juntament amb la immensa oferta de
serveis i “consum”, ens confonen. Les
lleis guien les escoles (encara que, a
vegades, en contra d´elles mateixes...),
però els pares... els pares els guia algú?
Se sobreentèn que l´instint i el sentit
comú particular de cadascú són les nos-
tres eines, però avui dia és així? Com
és que ens culpabilitzem per “marcar
pautes” als nostres fills? Com és que
som els primers que no tolerem les se-
ves pròpies frustracions quan els diem
un no (si és que es diu)?
    Els especialistes en psicologia infan-
til diuen que estem en un moment
d´important transició, que d´aquí 10-
15 anys no sabem com seran els nos-
tres joves, que l´agressivitat (al contra-
ri del que s´havia demostrat fins ara)
augmenta amb l´edat i també en el sexe
femení, que els joves tenen menys ca-
pacitat de reflexió i menys capacitat de
frustració, estan més desilusionats i
desorientats davant aquests amplíssims
ventalls que els ofereix aquest món d´ara.

    En els últims temps sembla que po-
líticament es vulgui impulsar un fort
recolzament a la família: ajudes eco-
nòmiques, potenciació de les llars
d´infants... A un nivell diferent, Ben-
estar Social també està potenciant
aquest suport familiar en un àmbit més
educatiu dins l´espai anomenat “Temps
de Família”. Ofereix conferències gra-
tuïtes als col·lectius de pares com les
APAs, o d´altres agrupacions.
    A Artesa de Segre ens vam coordi-
nar les APAs de la Llar d´Infants amb
la del CEIP per tal de tenir temes de 0 a
6 anys i temes de 6 a 12 anys, i així
maximitzar els recursos sense solapar-
nos. La presentació d´aquestes confe-
rències (molt elaborades segons la in-
formació rebuda) va acompanyada
d´uns senzills tríptics per poder-ho tre-
ballar després familiarment amb els
nostres fills. Els temes concedits i les
dates previstes seran els següents:
- Dijous 27 de març: El temps de lleure i
els infants, un repte familiar (0 a 6 anys).
- Divendres 28 de març: El valor de
l´esforç: un pont de diàleg entre petits
i grans (6-12 anys).

D
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El desenvolupament, camí per la pau
a Campanya contra la fam en el
món, que porta a terme des de fa

anys Mans Unides, encapçala la cam-
panya d’aquest any amb el lema: “el
desenvolupament, camí per la pau”.
    La campanya d’aquest any tanca el
trienni “Tres oportunitats per a la pau”.
El primer any es va parlar de “Si vols
la pau, defensa la justícia” i el segon
sobre “Si vols la pau, rebutja la violèn-
cia”. Aquest any es vol destacar que
“l’autèntic desenvolupament i la pau
caminen plegats. No és possible la pau
sense el desenvolupament ni tampoc no
és possible el desenvolupament si no
hi ha unes condicions per a la pau”.
    És important potenciar el desenvo-
lupament sostenible, que defensa la in-
terdependència entre tots els pobles.
Hem de trobar solucions globals que no
perjudiquin el moment present i que
permetin controlar el futur. Per això,
Mans Unides té molt en compte la in-
terdependència de tres aspectes: la in-
teracció humana, les oportunitats vitals
i el medi ambient.
    Mans Unides posa l’accent, en
aquesta campanya, en l’ecologia natu-
ral, a tenir cura respectuosa del medi
ambient. Els països del Nord tenen un
deute ecològic molt important amb els
països del Sud. És un deute que no està
quantificat. Dels països del Tercer Món
extraiem productes naturals, destruïm
les terres, deforestem boscos… i no
veiem que aquests països pobres viuen
de la terra que nosaltres destrossem.
    Per aconseguir aquest desenvolupa-
ment sostenible que defensa Mans Uni-
des cal un canvi de mentalitat. Vivim
en una societat i en una cultura del
posseir, del dominar… i ens hem acos-

tumat a dominar les màquines, les per-
sones, els recursos naturals, els mitjans
i els coneixements… i no pensem que
els més pobres i desposseïts del Tercer
Món no tenen cap possibilitat de domi-
nar cap d’aquests elements. Des de
Mans Unides es defensa aquella glo-
balització que permet que més perso-
nes puguin tenir accés a una vida digna
i als recursos tècnics. Hem de pensar
en un sol món (no primer, tercer, quart
món), en un projecte comú (que els re-
cursos de la terra siguin per a tots).
    Per a Mans Unides, és prioritari tre-
ballar en l’accés a l’aigua potable, a
l’energia, a un habitatge digne, i en la
promoció de la dona, protagonista del
desenvolupament en els pobles del Sud.
L’entitat ha dedicat sempre esforços al
desenvolupament integral de les perso-
nes i ha finançat projectes educatius,
sanitaris, de formació de la dona, agrí-
coles i socials. L’acció de Mans Uni-
des ha permès salvar moltes vides i
millorar la situació de milions de per-
sones en 75 països d’Àsia, Àfrica,
Amèrica i Oceania.
    Càritas-Mans Unides del Bisbat
d’Urgell ha assumit per aquest curs el
projecte de “creació d’una cooperativa
per a la rehabilitació dels nois i noies
del carrer en el barri marginal de
Westlands”, a la ciutat de Nairobi,
Kènia. El projecte l’ha escollit la ma-
teixa direcció de Mans Unides del Bis-
bat, analitzant i estudiant la situació en
el lloc concret i estant en relació amb
les persones, que porten a terme el pro-
jecte, que té aquests objectius:
- Possibilitar la formació i educació de
80 joves dels suburbis de Masai, Suswa
i Deep Sea (Westlands, Nairobi, Kènia).

- Possibilitar que siguin econòmicament
autosuficients i puguin sostenir les se-
ves famílies dignament.
- Treure del carrer, de la droga, de la de-
linqüència i prostitució 80 joves cada any.
- Crear un servei de transport perquè
els malalts puguin acudir a l’hospital i
els infants a l’escola.
    El pressupost del projecte és de
51.976 euros. Tindrà incidència direc-
ta sobre 80 joves anualment, però indi-
rectament afectarà a 5.000 persones.
    Càritas-Mans Unides d’Artesa de
Segre va començar la campanya el pas-
sat 16 de febrer amb una col·lecta a l’es-
glésia i el proper dia 6 d’abril, diumen-
ge, organitzarà un berenar de solidari-
tat i de recaptació de fons per tirar en-
davant el projecte. L’acte consistirà en
l’explicació del projecte de viva veu, a
través d’imatges i reportatge de la zona
i lloc on es desenvoluparà, amb la pro-
blemàtica allí existent. El dirigirà la Sra.
Pilar Morales, presidenta de Mans Uni-
des del Bisbat d’Urgell, que ha visitat
la zona i, amb els responsables han con-
feccionat el projecte. Tindrà lloc a la
Dàlia Blanca, a les 6 de la tarda, amb
una aportació simbòlica de 6 euros (per-
sones grans), 3 euros (petits). Els tiquets
es podran adquirir als establiments o
comerços acostumats.
    T’invitem a participar-hi i fer-te so-
lidari per tal que el projecte sigui una
realitat i, amb el teu gra de sorra,
contribuir a la noble causa d’eradicar
la fam i la misèria en el món, i fer pos-
sible el desenvolupament, veritable
camí cap a la pau. Participar en la soli-
daritat és fer alguna cosa perquè els paï-
sos pobres es desenvolupin dignament.

Càritas-Mans Unides d’Artesa de Segre

L

- Dijous 24 d´abril: Motivació i atenció:
un pas cap a l´autonomia (0-6 anys).
- Divendres 25 d´abril: Educar en el
lleure: una plataforma de creixement
personal (6-12 anys).
    Les  destinades a pares i educadors de
nens de 0-6 anys (o sigui, les dels dijous)
tindran la seu en la mateixa Llar d´Infants
amb motiu de la cel·lebració del seu 10è
aniversari. I les altres dues, les dels diven-
dres, tindran lloc al col·legi Els Planells.

    Sembla ser que aquest programa de
“Temps de Família” continuarà durant
els anys vinents i que probablement
ampliarà les seves actuacions.
    Paral·lelament, durant la Setmana
Cultural del CEIP Els Planells, la pri-
mera setmana d´abril, també s´oferirà
alguna activitat educativa per a pares i
educadors, el tema i metodologia de la
qual encara està per determinar.
    Quan no s´ofereixen serveis ens

queixem, i quan els ofereixen no els
aprofitem. Vivim en un poble petit, amb
recursos limitats i lluny de la ciutat...
No creieu que és una bona ocasió? Si
us va be, ens trobem en aquestes xerra-
des, família! Fins aviat!

APA de la Llar d´Infants El Bressol
Comissió del Xè Aniversari

 de la Llar d´Infants
AMPA del CEIP Els Planells

Parlen les Entitats
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Parlem d’escuts
Vagi en primer lloc la meva felicitació
a La Palanca pel seu passat número
250,  fita rècord per una publicació de
la nostra ciutat; així també per l’èxit
assolit en el nombre de subscriptors i
de lectors, cosa que vol dir que és una
revista plural i amb una informació prou
acurada i treballada des de dins, tot i
que fóra interessant que hi participés
més gent en la redacció i altres tasques,
que de ben segur hi ha molta feina.
    Ara estem en uns temps en els quals
s’atansen eleccions en tots els àmbits:
municipals, primer; autonòmiques;
Unió Europea i, per acabar, les de l’Es-
tat espanyol.
    Voldria felicitar també al Sr.
Domènec París i Artigues per fer un pas
endavant i voler presentar-se com a
alcaldable, per CIU, a la nostra ciutat.
Crec que avui dia és un pas a tenir en
compte per a tot el conjunt de la ciuta-
dania, pel que suposa de valentia de-
mocràtica i d’esforç personal, davant
la seva família i també del seu negoci.
    El que ja no entenc massa bé és el
currículum; o trajectòria de servei al
poble, que es detalla en el número pas-
sat de La Palanca. Trajectòria que, en
tot cas, no l’inhabilita pas per a presen-
tar-se en unes eleccions democràtiques,
perquè crec que fóra bo i necessari que
tothom més o menys compromès hi
anés passant, per aquesta tasca. Segur
que tots ens estalviaríem de dir i de sen-
tir pels bars i carrers que tots els “polí-
tics” són iguals. Doncs bé, jo dic que
no!!! N’hi ha de bons, regulars i do-
lents, però això deixem-ho per parlar-
ne un altra ocasió.
    Tornant a la trajectòria de servei al
poble per part del Sr. París i Artigues;
home!, si ser soci de la Dàlia Blanca i
del Club de Lectures, si cantar carame-
lles el dia de Pasqua florida, si fer d’en-
trenador del futbol base del CE Artesa,
si ser col·laborador del Museu... és un
mèrit –que ho és–, la veritat és que, molt
abans i després que vostè també hi han
participat, i segurament en un grau més
alt d’implicació ciutadana, d’altres
artesencs i artesenques que segurament
mai se’ls hi ha passat pel cap de fer-ne
una ostentació.

    En fi, Sr. París i Artigues, em sem-
bla que no calia tant curriculum vitae
perquè en un poble tothom sap qui és
qui i el perquè de tot plegat. El que sí li
reconec és la seva participació, per cert
molt bona i encertada, en les seves apa-
ricions des de fa uns anys en el Grup
d’Escala en Hi-fi.
    Per altra banda, el que també he
constatat és que vostè ha estat president
de l’AMPA del CEIP Els Planells, on
també ha format part del Consell Esco-
lar. Per cert, últimament també ha estat
elegit membre del Consell Escolar de
l’Institut d’Ensenyament Secundari
(IES Els Planells) per un percentatge
mínim de vots i de participació. És clar,
no s’hi presentava ningú més. Sé tam-
bé que assisteix assíduament als plens
de l’ajuntament des que s’hi parla de
temes puntuals que l’afecten a vostè en
bona part. Jo, abans no li havia vist el
pèl durant els vuit anys que vaig ser
regidor.
    Quant al que vostè diu que li agrada
treballar amb honestedat i amb ganes
de millorar i tirar Artesa endavant és
un mèrit que, com a la “mili”, se li su-
posa; com a tots els altres regidors i
regidores que hi ha hagut i que vindran
en totes i en cadascuna de les llistes que
s’han presentat i es puguin presentar en
un futur. Referent a la paraula “hones-
tedat”, li recordo que això és igual que
amb la dona del Cèsar, que a més de
semblar-ho, ho ha de ser.
    Pel que respecta al que diu vostè so-
bre que en unes eleccions municipals
el que prima són les persones per da-
munt dels partits, hi estic completament
d’acord; tot i que hi ha un percentatge
fix de vots fidel a cada partit. Li vull
recordar, però, que gràcies al partit que
avui governa la Generalitat –el que vos-
tè ha agafat com a ESCUT–, avui dia
no hi ha una llei electoral que primi les
llistes obertes en els municipis com el
nostre. Per què no es vol fer?
Moltíssims ciutadans i ciutadanes
d’aquest país ja ho sabem. I vostè, que
ho sap?
    Per últim, vostè diu que els onze re-
gidors que entrin han de ser capaços de
treure’s els ESCUTS i d’anar tots a una

en bé del nostre municipi. Carai!, qui-
na pensada més lluent, si em permet
l’expressió, Sr. París i Artigues. Ara vol
que tots ens traguem els ESCUTS.
Doncs bé, jo li pregunto si sap que
l’únic partit que ha sigut capaç de treu-
re’s el que vostè anomena ESCUT a
l’Ajuntament d’Artesa de Segre, des
de la transició democràtica i fins avui,
és Esquerra Republicana de
Catalunya. Des del grup municipal
d’ERC hem contribuït durant vuit anys
a la governabilitat de l’ajuntament, par-
ticipant-hi activament en tasques de
regidories i de feina, essent l’alcalde el
Sr. Jaume Cardona (q.e.p.d.). Sr. París
i Artigues, són vuit anys treballant des-
interessadament pel municipi d’Artesa,
tot i no haver guanyat les eleccions du-
rant aquest període. Li citaré els meus
companys i companyes que hi van ser:
per començar, l’actual alcalde, Sr.
Jaume Campabadal, el Sr. Jaume Ferré,
el Sr. Benet Galceran, el Sr. Joan R.
Torredeflot, el Sr. Josep Minoves, el Sr.
Antoni Fons, el Sr. Benet Tugues i la
Sra. Francesca Solé. Doncs bé, totes
aquestes persones van ser capaços, com
vostè diu, de treure’s l’ESCUT per tre-
ballar tots plegats pel nostre municipi.
El que no hem vist mai per cap lloc és
la seva pretesa col·laboració en els úl-
tims darrers 12 anys de govern d’ERC,
tan amb majoria simple (els primers i
els últims 4 anys) com amb majoria
absoluta, ara farà 8 anys.
    I ara ve la pregunta del milió: Serà,
seran capaços vostès de treure’s l’ES-
CUT si no guanyen les eleccions? Se-
ran capaços d’ajudar en la tasca diària
a l’engrandiment del nostre municipi
deixant de banda l’ESCUT? O bé es-
peraran la consigna del seu ESCUT per
a que els diguin què han de fer? O bé
faran també el que els indiqui un mem-
bre destacat del seu ESCUT, i alcalde
d’una vila molt propera a la nostra, al
qual se li ha sentit dir “als d’esquerra
ni aigua”?
    Doncs bé, vostè ja ha triat  per fi un
ESCUT i es presenta amb les sigles
d’aquest a les properes eleccions mu-
nicipals. Segur que li han promès (serà
pel seu cognom primer) la torre Eiffel,
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i fins i tot una llançadora del TGV des
de Lleida fins a Artesa si es presenta
per l’ESCUT convenient. Només sà-
piga una cosa, que vostè ha triat l’ES-
CUT més gran però no pas el més bri-
llant i de trajectòria més neta envers
Catalunya. Vostè ha triat l’ESCUT dels
parents, dels amics i coneguts i dels
políticament correctes. Agafa l’ES-
CUT més fàcil i que representa tot allò
que jo rebutjo amb tot el meu sentiment,
perquè no oblidi mai que un país, una
nació comença a ser-ho pels ajunta-
ments de les seves ciutats i pobles, que

A favor de les millores a Artesa…
Escric per manifestar el meu desacord
contra una carta a la redacció que es va
publicar a La Palanca el mes de gener.
El títol deia El carrer Roca del Cudós.
En veure’l, em vaig emportar una im-
pressió que no va ser pas la mateixa que
quan vaig acabar de llegir tot l’escrit.
Crec que tothom té dret a opinar i ex-
pressar amb llibertat tot allò que pen-
sa, però com a lectora i, en aquest cas,
com a propietària d’un dels terrenys del
carrer Roca del Cudós, em vaig sentir
ofesa i molesta.
    Primerament, dir que tot el que s’ha
fet pel carrer (enllumenat, voreres, se-
nyalitzacions…) ho ha estat no només
per al Sr. Jaume Campabadal i Farré,
el qual és cert que hi té terrenys, sinó
també per a tots aquells veïns i artesencs

que en vulguin gaudir.
    El carrer Roca del Cudós –que, per
cert, tampoc trobo el nom tan mal en-
certat (al cap i a la fi, el peu de la Roca
del Cudós toca amb el carrer)– fa 25
anys que està a l’espera de ser urbanit-
zat. I ara, que per fi s’ha aconseguit el
propòsit, després de falses esperances
durant tant de temps, crec que ningú té
dret a criticar-ho.
    A més a més, considero que un
artesenc de soca-rel no hauria d’anar
en contra de les noves construccions a
la seva ciutat. Si el que volia era criti-
car les coses que hi ha malament a
Artesa, com ara els llums del carrer
Eduard Maluquer, no crec oportú ata-
car les coses noves que s’han fet. Així
no anirem enlloc, sinó ben al contrari.

S’han de felicitar les coses bones que
es fan, que si ens parem a pensar algu-
nes en trobarem, i animar a continuar-
les, sense criticar-les!!
    Que s’hi veurà més de nit que de dia?
Doncs… i què? N’estic ben orgullosa!
Per fi s’ha fet el carrer i, com a tal, s’ha
fet ben fet! O és que seria millor que
haguessin posat llums d’espelma a un
carrer nou l’any 2003?
    Bé, només volia reivindicar els meus
drets com a propietària d’un terreny i
com a ciutadana d’Artesa. Simplement
no trobo just que algú pugui anar en
contra d’aquest carrer, després de tants
anys que hem estat a l’espera de la seva
urbanització…

Núria Trepat i Ampurdanés

Carta d’agraïment
Benvolgut director,
    Des d’aquestes pàgines de la revista
La Palanca, volem transmetre la nos-
tra felicitació als membres del Cos de
Bombers Voluntaris, Protecció Civil,

Mossos d’Esquadra i personal de
l’Ajuntament d’Artesa de Segre, per la
ràpida i abnegada ajuda que el passat
divendres 31 de gener ens varen donar,
amb motiu de la forta ventada que afec-

tà el nostre municipi i especialment als
arbres del nostre jardí.
    A tots ells moltes gràcies.

Família Fontanet-Perés
Artesa de Segre, 1 de febrer de 2003

en formen part. D’això, Sr. París i Arti-
gues, ni vostè ni el seu ESCUT no en
poden donar gaires garanties, ni de de-
fensar ni voler canviar el context en què
ens veiem forçats tots els ciutadans i
ciutadanes de Catalunya pel sol fet de
viure-hi i de poder-hi treballar, tant s’hi
val la llengua que utilitzem. I això s’ha
d’explicar a la gent, però al seu ESCUT
ja li va bé l’actual status quo. En un
altre país de la Unió Europea, això té
un nom.
    Permeti’m una observació. Vostè es
diu de nom Domènec i el nostre candi-

dat també; però, perdoni, de “MIN-
GO” només n’hi ha un i és el nostre, el
d’Esquerra Republicana de
Catalunya.
    Finalment, també li faig un petit re-
cord. Abans de formalitzar legalment
la seva candidatura, si us plau, passi per
caixa... Vostè ja m’entén. Gràcies.

Francesc Cases i Mianes
President de la Secció Local

d’ERC d’Artesa de Segre
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Em diuen “Març Marçot”!

Sóc el març, un mes alegre,
juganer i enamorat,
perquè tinc la primavera
sempre a prop, al meu costat.

Sóc el mes de la florida,
de la llum i dels ocells,
quan la sang fa la bullida
i rebroten nous poncells.

Però em diuen “Març Marçot”
xics i grans, des de fa segles,
no sé si em mereixo el mot...
Sóc bon noi, tinc un cor feble...!

Sé que el meu vent, a vegades,
esborrifa el pentinat,
i potser alguna gelada
més o menys entremaliada,
el seu nas en mi ha ficat...

Però allò de la velleta
que està a la vora del foc
i el “Març Marçot” se l’emporta...
Fillets meus! És massa fort!

Ah! I per arrodonir el prestigi
de que sóc castigador,
diuen que també a la jove,
si puc, me l’emporto jo!

Valgui’m Déu! Això ja és massa!
Pobre Març, què us he fet jo?
Si tinc un cor de melassa,
si estic farcit d’il·lusió!

Si que sóc un xic trapella
i un bon tros de capsigrany...
Mes, tinc un cor que em batega
trenta-un dies cada any.

Per què em diuen “Març Marçot”
amb un to tant despectiu?
Sóc un pobre tabalot,
però tinc l’afany molt viu!
Mes, ja veig que no us convenço,
no sé que més puc dir...
Sóc i seré... ja m’ho penso:
“Març Marçot” fins a morir!

Maria Bonafont

A lavarse, catalans,
que sois una colla de bruts...!
A lavarse peus i mans,
la cabeza i els malucs...!

Debiera daros vergüenza,
ser tan porcs i tan cochinos...
No rentar-se entre setmana
ni tampoco los domingos.

Apreneu dels andalusos
que en la Granada dels moros,
fa mil anys que se lavaban
el culo y hasta los morros...

Y lo hacían en mil fuentes
de colores, perfumadas,
y disfrutaban sus gentes,
los Hameds i las Zoraidas.

Quan vosotros, gran llordada,
solamente os lavabais
si algún dia una tronada
al ras us arreplegava.

I ara parlais d’independència
i del fet diferencial,
y olvidáis la indecencia
de no rentar-vos com cal...
Ya lo ha dicho Jiménez,
un jutge molt orellut...
Garrotada, mano dura
i a passar tots per l’embut!

I a tancar-vos en un “gueto”
doncs feu pudor d’empestats...
Si sois solo una tribu,
como ha decido l’Aznar!

I a parlar el castellà
i a cridar tots “Viva España!”,
soterrant el català
i, si no, a fotre’ls canya.

I si seguiu fent l’animal,
si no voleu fotre cas,
a la solución final,
con la cámara de gas!!!

Ya lo sabéis, catalans,
a rentar-se els peus i el cap,
con la patria no s’hi juega,
i cap al “gueto” de patac!

El Bruixot de Fontargent

A lavarse, catalans!
(Escrit amb idioma “txecoslovac”)Març, marçot! Mata la vella a la vora del foc i a

la jove, si pot...!
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Música, Mestre!

Calefacció a l’Aula de Música
 finals del mes de gener d’en-
guany ha finalitzat la instal·lació

de la calefacció a l’Aula Municipal
de Música d’Artesa de Segre, una
millora molt esperada per part de
tots els alumnes i professorat de l’es-
cola.
    D’ençà el curs 98/99, l’Aula Muni-
cipal de Música ha encadenat tot un
seguit de reformes que han fet possible
una notable millora en l’oferta pedagò-
gica i en les instal·lacions. En un prin-
cipi, va ser un canvi d’ubicació de les
aules dins el mateix edifici, concreta-
ment amb la construcció de cinc aules
i dos despatxos, en l’acondicionament
dels passadisos i, com a resultat, l’en-
trada principal pel carrer escoles. El
curs següent es van pintar totes les au-
les i se’n va construïr una de nova a la
primera planta. Nous instruments, ma-
terial educatiu, pissarres, una fotocopi-
adora... han estat altres millores que han
afavorit notablement la tasca que es re-
alitza en aquest centre.
    Malgrat aquestes millores, una de les
reinvindicacions “històriques” era la
calefacció. Finalment, durant el passat
mes de desembre, va començar la
instal·lació de l’esperada calefacció,
que ha entrat en funcionament a finals
del mes de gener d’enguany. Des del
vint-i-set de gener, els alumnes han
d’accedir a l’escola pel pati de les Es-
coles Velles (veure la fotografia).
    Pel que respecta a les activitats pre-
vistes durant aquesta primavera, hi fi-
guren un intercanvi de la Coral Infantil
Brots d’Il·lusió i dels conjunts instru-
mentals de l’Aula de Música amb els
respectius de l’Orfeó Lleidatà en el
marc de la XXXVI Trobada de Corals
Infantils de Catalunya del SCIC, la
participació dels més petits de la coral
infantil al XXX Juguem Cantant que es
realitzarà el 31 de maig a l’Auditori
Municipal Enric Granados de Lleida i
el Concert de final de curs que el rea-
litzaran properament l’Orfeó Artesenc,
la Coral Infantil Brots d’Il·lusió i l’Au-
la Municipal de Música el diumenge 15
de juny.

Text i fotos: Sergi Valls i Jové

AA

La nova entrada principal de l’Aula Municipal de Música

Vista de l’interior de l’aula Oriol Martorell

La Sala de l’OrfeóL’interior de l’aula Amadeus Vives
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Informació Municipal d�Artesa

Mes de gener
SESSIONS DEL PLE

Ple ordinari: 10-01-2003
Absències: Per CiU, Sra. Segú.

Aprovada per unanimitat l’ac-
ta de la sessió anterior ordinària del
13-12-2002.

Aprovat per unanimitat defini-
tivament el projecte “Xarxa de cla-
vegueram i pavimentació dels carrers
Eres i Pati d’Alentorn”, redactat per
l’arquitecte Sr. Mallol, amb un pres-
supost d’execució per contracta de
84.666,44 euros (aprovació inicial:
Ple del dia 11-10-2002)..

Aprovada per unanimitat l’ac-
ceptació de la donació d’una finca per
part del Sr. Agustí Guàrdia i Borges,
situada al C/ de Dalt núm. 48 de
Tudela de Segre, amb la finalitat que
l’Ajuntament eixampli els camins
que la voregen.

Aprovada per unanimitat la
subscripció d’un conveni de col-
laboració entre l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA), la Comunitat Gene-
ral de Regants dels Canals d’Urgell
(CGRCU) i els Ajuntaments, Con-
sells Comarcals i Mancomunitats
amb embassades als Canals d’Urgell.
Segons aquest conveni, l’ACA es
compromet a promoure les obres
d’abastament directe des de l’embas-
sament de Rialb a les poblacions
afectades en un termini improrroga-
ble de 10 anys; mentrestant, es farà
càrrec de la bonificació d’un terç del
cost dels embassaments d’aigua que
es fan al canal. Per la seva banda, els
ajuntaments d’Agramunt, Artesa de
Segre i Tàrrega retiraran els recursos
contencioso-administratius interpo-
sats contra la CGRCU, la qual es
compromet a aplicar, a partir del
2003, un increment anual de la quota
per m3 d’aigua embassada equivalent
al de la derrama comunitària que
s’aprovi en la seva assemblea gene-
ral.

Aprovat per unanimitat,
inicialment i amb exposició pública,
el projecte “Reparcel·lació de la Uni-
tat d’Actuació UA3, Tros del Molí”

redactat per l’arquitecta municipal
Sra. Espar.

Aprovades per unanimitat les
següents certificacions d’obres, sig-
nades per l’arquitecte Sr. Guimet a
favor de l’empresa Construccions
Montsec SCCL:
a) Certificació núm. 1, per 81.218,75
euros, i certificació addicional, per
396,73 euros, corresponents a l’obra
“Pista poliesportiva al CEIP Els Pla-
nells”.
b) Certificació núm. 1, per 41.428,
euros, corresponent a l’obra “Arran-

jament de vestidors, teulada, tanca i
calefacció al CEIP Els Planells”.

ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 13 i 27 de gener)

Contractar mitjançant tramita-
ció ordinària, procediment restringit
i forma de concurs, l’obra “Arranja-
ment de camins a Vernet”, redactada
per l’arquitecta municipal Sra. Espar,
amb un pressupost d’execució per
contracta de 4.183,04 euros; apro-
vant, així mateix, el plec de clàusu-
les administratives que regiran aques-
ta contractació.

Endegar el procés legal per a
realitzar una permuta entre la finca
de propietat municipal del C/ Forn de
Seró i part de l’edifici colindant, pro-
pietat del senyor Jordi Gannau i
Folch, amb l’objectiu d’eixamplar el
carrer per permetre-hi l’accés rodat.

Unificar les dues meses elec-
torals d’Alentorn i Tudela, que ha de
ser eliminades segons la Delegació

Territorial de l’Institut Nacional
d’Estadística per no arribar al nom-
bre d’electors necessari. La nova
mesa quedarà ublicada als baixos de
la Casa Consistorial d’Artesa.

Demanar a la Diputació de
Lleida una petita ajuda de 12.020,24
euros per tal de dur a terme l’obra
“Arranjament de carrers a Tudela de
Segre”, pressupostada en 27.040,00
euros.

Adherir-se a la constitució de
la fundació privada Obra Social de
la Cooperativa del Camp d’Artesa de
Segre i Comarca mitjançant una apor-
tació inicial de 1.202 euros i la de-
signació d’un dels cinc membres que
tindrà el patronat; posant de manifest
les mancances detectades pels serveis
jurídics municipals pel que fa a as-
pectes puntuals dels estatuts.

Subscriure un conveni de col-
laboració amb el Departament d’Uni-
versitats, Recerca i Societat de la In-
formació i el Centre de Telecomuni-
cacions i Tecnologies de la Informa-
ció per a la instal·lació de maquinari
i programari a la Biblioteca Munici-
pal Joan Maluquer i Viladot, com a
punt públic d’accés a Internet, per a
la seva integració dins la Xarxa de
Telecentres de Catalunya.

Contractar el servei de preven-
ció de riscos laborals, incloent l’ava-
luació de riscos laborals, a l’empre-
sa Centre de Prevenció de Riscos La-
borals - Servigestió Noguera SL, per
l’import de la seva oferta de 1.267,75
euros com a més econòmica de les
tres demanades.

Autoritzar l’ús del pavelló po-
lisportiu per part del Gimnàs Altis per
tal d’organitzar una exhibició d’ae-
ròbic el dia 6 d’abril.

Autoritzar l’ús de la Sala de
Sessions per part de la Societat de
Pescadors Esportius d’Artesa de
Segre per tal de celebrar la seva As-
semblea General el dia 6 de febrer a
les 21:30h.

Demanar a la Diputació de
Lleida, vista la sol·licitud de l’Alcal-
de de Colldelrat, una petita ajuda per
tal de cobrir les despeses d’arranja-
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ment de l’edifici de les escoles ve-
lles d’aquest poble, valorades en
10.347,99 euros.

Reiterar al propietari del Pub
Jack’s l’ordre de retirada del cancell
que ocupa gran part de la vorera, ar-
rel de les noves queixes del veïns.

Augmentar la subvenció de
l’any 2002 a l’Associació Cultural La
Palanca fins a la quantitat que havi-
en sol·licitat de 1.800 euros, una ve-
gada justificada la disconformitat
d’aquesta entitat, en lloc de l’import
concedit inicialment de 901,52 euros.

Accedir a la petició del Sr.
Arcadi Fons i Capell, que ha presen-
tat recurs de reposició contra el De-
cret d’Alcaldia pel qual s’atorgava el
número 94 a l’edifici de la Cra.
Agramunt, adjacent al 92 i al 94 bis,
i que ha demanat que se li doni el
número 92 bis.

Autoritzar l’obertura d’una
porta de sortida a l’exterior de la pis-
ta poliesportiva que s’està construint
a Els Planells, atesa la demanda dels
directors d’ambdós centres escolars.

Comunicar al Refugi d’ani-
mals de Foradada que recullin un gos
abandonat a Vall-llebrera, segons co-
municació d’una veïna.

Autoritzar l’ús de la Pista
Poliesportiva del Camp d’Esports
Municipal per part del CENG per tal
d’organitzar-hi el Campionat de Fut-
bol Sala d’Estiu 2003 durant els me-
sos de juny i juliol.

Proposar a l’alcaldia la conces-
sió de les següents llicències d’obres:
- Al Sr. Albert Gàndara i Solé, per
arranjar façana de l’edifici del C/ de
Baix 21 de Tudela de Segre.
- A la Sra. Anna Ruiz i Ortiz, per en-
rajolar terra i enfustar sostre del lo-
cal de Cra. Agramunt 2 baixos.
- A Construccions Artesa SCCL, per
instal·lació d’una grua per obres a la
partida el Molí, UA3.
- Al Sr. Josep Bernaus i Farré, per
instal·lació d’una explotació porcina
d’engreix a la parcel·la 48 del polí-
gon 17.
- Al Sr. Ramon Sala i Pijuan, per
instal·lació d’una explotació porcina
d’engreix a la parcel·la 135 del polí-
gon 24.

Proposar a l’alcaldia la conces-

sió de llicència de gual al Sr. Josep
Sabartés i Gili, C/ Escoles 13.

Concedir les següents llicènci-
es ambientals, condicionades a
l’acreditació de l’adequació de l’ac-
tivitat i de les instal·lacions, segons
la llicència atorgada, mitjançant cer-
tificat tècnic:
- Al Sr. Josep Bernaus i Farré, per a
l’exercici de l’activitat d’una explo-
tació porcina d’engreix a la parcel·la
48 del polígon 17.
- Al Sr. Ramon Sala i Pijuan, per a
l’exercici de l’activitat d’una explo-
tació porcina d’engreix existent, a
desenvolupar a la parcel·la 135 del
polígon 24.

Proposar a l’alcaldia donar-se
per assabentats de l’obertura de l’es-
tabliment del Sr. Jaume Areny i
Caelles, dedicat a la producció de
garrins, a la parcel·la 397 del polí-
gon 24.

Aprovar una relació de factu-
res, majors de 120,20 euros, per un
total de 36.360,91 euros.

INFORMES DE L’ALCALDIA

El Club de Tir Antona ha co-
municat el canvi de presidència de
l’entitat.

L’Institut d’Estudis Ilerdencs
ha concedit una subvenció de 600
euros per a l’edició del recull d’obres
del Premi de Narrativa Breu 2002 i
de 1.200 euros pel funcionament de
l’Emissora Municipal de Radio du-
rant el mateix període.

La Diputació de Lleida ha in-
clòs a les bases generals d’execució
del seu Pressupost la previsió de do-
tar el seu pla de subvencions als mu-
nicipis pel concepte de petites ajudes

amb 12.000 euros pel nucli principal
i 4.000 euros per cada nucli agregat.

El Sr. Jordi Solduga i Salse, en
nom d’uns veïns d’Alentorn, recla-
ma que la facturació de l’aigua
d’aquest nucli la faci, amb tots els
requisits legals, un organisme com-
petent; manifestant que, si no és així,
es neguen al seu pagament.

La documentació relativa al
procediment negociat convocat per a
la concessió de la gestió del submi-
nistrament d’aigua està a estudi d’un
gabinet tècnic per a l’elaboració de
la proposta d’adjudicació.

S’està transformant l’antic pis
de secretaria per a adequar-lo a taller
d’arts plàstiques.

S’ha encarregat el projecte
executiu de l’ampliació del Museu
del Montsec.

Arran de la notícia publicada
al diari Segre sobre la clausura del
consultori de la Mútua la Aliança a
Artesa, el Sr. Antoni Fuster ha comu-
nicat que no es produirà aquest tan-
cament..

Amb els alcaldes de Vilves,
Collfred i Colldelrat s’ha visitat al Sr.
Fabregat, Delegat del DARP a
Lleida, per a parlar de la petició de
subvenció que es va cursar per l’ar-
ranjament dels camins d’interconne-
xió entre aquest nuclis agregats. La
proposta d’aquesta Delegació és fer-
la per fases i incloure’n una tercera
part a l’exercici 2003.

L’Associació Cultural La Rou-
reda està organitzant la 34a Jornada
de Treball del Grup de Recerca de les
Terres de Ponent.

El DOGC del 21 de gener pu-
blica la convocatòria per a la conces-
sió de subvencions adreçades a ens
locals per a dotacions i inversions en
infrastructures destinades a parcs de
bombers voluntaris.

Pel mes de febrer es prepara-
ran les bases del concurs d’idees per
al local a construir al solar de l’anti-
ga caserna de la Guardia Civil, des-
tinat a auditori, teatre, cine, sala d’ex-
posicions, escola de música, biblio-
teca i sala de reunions.

Els actuals propietaris de l’edi-
fici de la cruïlla de la Cra. Agramunt
amb el C/ Balmes han proposat una
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permuta de l’edifici per un altre de
propietat municipal.

L’empresa Argos Norte insis-
teix en la revisió de la qualificació
urbanística dels antics edificis de les
Germanes Dominiques.

Hi ha persones interessades en
una nova licitació de parcel·les al Po-
lígon Industrial El Pla.

L’Alcalde d’Anya insisteix per
a que l’Ajuntament cedeixi a l’asso-
ciació La Travessa el local de les an-
tigues escoles d’aquest poble, a més
de la participació municipal amb una
aportació econòmica de 12.000
euros. Des de l’Ajuntament es creu

que l’ús de l’edifici ha de ser públic
i no exclusiu d’aquesta entitat.

El DARP s’ha compromès a
executar la 2a fase del projecte de la

carretera de Clua a partir de primers
del mes de febrer.

El veí que va malmetre el fa-
nal de la cantonada dels carrers Mon-
ges i Eduard Maluquer ha comunicat
que procedirà al seu arranjament.

El recurs interposat per l’Ajun-
tament contra la sentència del con-
tenciós interposat per el Sr. Castells
contra el Sr. Vendrell per l’enderroc
de la granja d’aquest últim no ha
modificat el seu contingut.

Ramon Giribet i Boneta
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Programa d’actes de Carnaval 2003
Dissabte, dia 1 de març

20h - CONCENTRACIÓ DE COMPARSES, a la Pl.
Ajuntament.

20:15h - Arribada del Rei del Carnaval, Sa Majestat
SALTASÉKLES XI  (amb molta puntualitat), que ens farà
el ja tradicional pregó des del balcó de l’Ajuntament.

A continuació, RUA DE COMPARSES pels carrers
d’Artesa, encapçalada per en Saltasékles XI i acompanyada
per la xaranga LA PATOLEA. Al finalitzar la Rua, al Pave-
lló, hi haurà el lliurament d’obsequis per a les comparses).

Tot seguit, BALL DE DISFRESSES, amb l’orquestra
EIVISSA, i… a ballar tant com es pugui!! I després, marxa
pel jovent amb el grup DOCTOR BRUJO.

Diumenge, dia 2 de març

19:30h - SESSIÓ DE BALL, a la Dàlia Blanca, amb l’or-
questra ACUARIO 2 QUARTET.

Fins a les 20h - Inscripcions per al 22è CONCURS IN-
FANTIL DE DISFRESSES, que tindrà lloc durant la ses-
sió de ball.

Dimarts, dia 4 de març

24a MATANÇA DEL PORC

Durant el matí, GRAN MATANÇA DELS PORCS , a la
Pl. Ajuntament, i elaboració de les tradicionals llonganisses
i botifarres.

17:30h - BERENAR DE GERMANOR , a la mateixa pla-
ça, amb els derivats del porc, cuits a la brasa, pa i vi del país.

20h - SESSIÓ DE BALL, a la Dàlia Blanca, amb JOAN
CARBONELL TERCET.

INFORMACIONS D’INTERÈS

Comparses
- Les comparses han d’estar formades per un mínim de
10 persones i han de complir les normes establertes per
l’organització.
- L’itinerari establert per la rua és el següent: Pl. Ajunta-
ment, Av. Maria Anzizu, Prat de la Riba, Cra. Agramunt,
Escoles, Cra. Montsonís i Pavelló. Es prega la col-
laboració dels veïns (no deixar vehicles ni obstacles al
carrer).
- Cada comparsa rebrà un obsequi en finalitzar la rua.
Les 5 millors comparses (les més originals, les més tre-
ballades, les més nombroses) rebran un premi addicio-
nal.

Balls
- Tots els dies, l’entrada al ball és gratuïta.
- El dissabte al pavelló, hi haurà servei d’entrepans freds i
calents.

Concurs Infantil de Disfresses
- El concurs té caràcter local: Artesa i la seva comarca.
- En entrar a la Dàlia Blanca, caldrà fer la inscripció, que
quedarà tancada a les 20h.El Jurat del concurs valorarà l’ori-
ginalitat, l’estètica i el treball en la confecció de les disfres-
ses.
- Hi haurà tres premis i també premis de consolació. Tots els
participants rebran un petit obsequi.

Berenar de Germanor
- Venda anticipada de tiquets a 0,50 euros, fins el dilluns 3
de març, als següents llocs: Frankfurt Balmes, Cal Cristòfol,
Cafeteria Kay-Kots, Estanc Massana i Detalls.
- Venda de tiquets a  1 euro, el dimarts 4 de març, al recinte
de la matança de 16h a 19h.

L’Organització es reserva el dret d’alterar el programa i vol
agrair a totes les persones que, amb la seva col·laboració i el
seu treball, fan possible la realització d’aquesta festa.

Patrocina: Ajuntament d’Artesa de Segre
Organitzen: Comissió de Carnaval i Comissió de Festes
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Xat Jove

De nou… La dictadura de la majoria absoluta!
a Diana i la Bea es troben en un cafè de Lleida. A
fora, al carrer, està a punt de començar una mani-

festació en contra de la guerra a l’Iraq…

Bea: Vinga, anem, ja comença la manifestació!
Diana: Què dius? Allà me’n vaig! Altra feina tinc per anar
allí a perdre el temps!
Bea: Perdre el temps? Però... què dius? Hem d’anar
a manifestar-nos contra la
guerra a l’Iraq! Que es noti
que hi ha llibertat d’expres-
sió!
Diana: Sí, la llibertat d’ex-
pressió que no falti, però…
i de què serveix? Ja m’expli-
caràs… No és pas la primera
manifestació que fem, oi? I
de què ha servit? De res… per
una orella els entra i per l’altra
els surt. Amb aquest govern no
val la pena moure un dit!
Bea: Dona… però com a mínim
expressa allò que sents… Pitjor seria
la repressió!
Diana: Només faltaria… això sí que ja
seria la dictadura… Però en quin món vi-
vim? El govern té l’obligació d’escoltar el
poble!!! És que això ja passa de taca d’oli…
Tothom està en contra i ELL erra que erra…
que ho fan per la nostra seguretat i benestar!!
Bea: Però és que amb això… tenen raó… A veure, jo estic
en contra de la guerra, però també estic en contra del
Sadam…
Diana: Ah, i et sembla bé que per acabar amb el Sadam es

mati milers de persones innocents, oi? I no només matar…
milers de persones que perdran braços, cames i… en fi!!
Bea: Però... què estàs dient? És clar que no! Per això vull
anar a la manifestació! Per expressar la meva opinió, en con-
tra d’aquesta guerra!
Diana: Però que no veus que és inútil? El govern espanyol
té la majoria absoluta… saps que representa això? Ho saps?

Bea: Sí…
Diana: Representa que pot
fer i desfer tot allò que li
passi per un lloc, parlant
clar! I que no té perquè es-

coltar a ningú!
Bea: Ja… tens raó, i no ho tro-

bo gens d’ètic… És el nostre re-
presentant… i ja veus, representa en

contra la nostra voluntat… No hi po-
dem fer res, en sóc totalment consci-

ent… Però per ara l’únic que podem fer
és expressar el nostre desacord, i esperar

noves eleccions. Perquè… no pateixis, aquest
govern té els dies comptats, no en tinguis cap

dubte!
Diana: Potser tens raó… Millor expressar el que
sentim… Al cap i a la fi, és millor això que que-
dar-te a casa amb els braços plegats mentre els
nostres “representants” fan tot allò que els sem-

bli… Com a mínim que els quedi clar que la
majoria de la població no els recolza… i… mira,

que serveixi per a baixar-los una mica els fums, que tampoc
els aniria tan malament! Anem, anem a fer número… com
més serem més ajudarem a canviar de “representants” l’any
que ve…

Nosaltres

L
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Palanc-oci
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Encreuat per (c) Jordi Alins Rodamilans

Problema d’escacs

Horitzontals
1.- Mesurament d’una radiació per mitjà d’un radiòmetre.- 2. Conjunt
de teules posades a assecar. Viva satisfacció dels sentits.- 3. Crustaci o
tipus d’embarcació. Abans de migdia. Consonant vibrant que no saben
pronunciar els francesos.- 4. Vocal usada per udolar. Nota musical po-
sada com a model. Passaré pel colador.- 5. Cap turc en el bon sentit de
la paraula. Paret que diu alguna cosa. Nord.- 6. Nota musical que evoca
poca cosa. Al revés, exemple posat per imitar-lo. Consonants assorti-
des.- 7. Teixit de lli i de cotó. Prefix negatiu. Element de l’espiga.- 8.
Balena que se’n va anar a Amèrica per festejar. Consonant amb teula-
da. Càmping per a les vaques.- 9. Tractament femení o símbol del me-
tall que peta amb l’aigua. Pronom de segona persona. El pèl del cor-
ders i de les ovelles.- 10. La primera preposició. Metall usat per reco-
brir-ne d’altres. Atmosfera. Consonant tossuda.- 11. Lloc on pretenen
adreçar els joves sense èxit.
Verticals
1. Premiar públicament, agrair.- 2. En aquest moment. Guerra que ha

perdut una lletra i ha esdevingut un recipient. Tres de dretes.- 3. La guillotina per a l’herba. Terminació usada en química.
Consonants.- 4. Fruit del pensament. Pentino la terra.- 5. Al revés, facultat pròpiament humana. Pronom de primera perso-
na. Tractament que es pot donar a una religiosa.- 6. Consonant amb dos geps. Relat oral breu que fa riure. Consonant
repetida que semblen una serralada.- 7. Interjecció. Al revés, àrab. Cinquanta. Vocal extravertida.- 8. Al revés, contrari de
sa. Recipient on se serveix el menjar.- 9. Lloc per on s’agafa l’animal. Rasco.- 10. Vocals. Consonant vibrant. Contrari de
petit. Consonant que es pot doblar.- 11. Llogater.

Juguen les blanques

Jeroglífic per Jordi Esteban

Com t’ho fas per resoldre un jeroglífic?

SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Radiometria.- 2. Erada. Plaer.- 3. Galera. AM.R.- 4. U. La. Colaré.- 5. Aga. Mural. N.- 6. Re. ledoM. GD.- 7. Dril. Im. Gra.- 8. Orca.
T. Prat.- 9. Na. Us. Llana.- 10. A. Crom. At. R.- 11. Reformatori.
VERTICALS: A partir de les horitzontals.
Problema d’escacs
1- Txf7+, Rxf7 (si Rg8; 2-Tg7+, Rh8; 3- Dxc8++); 2-Td7+, Rg8; 3-Dxc8++
Jeroglífic
Uso la ment (u solament).
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La cruïlla del “Control”. 1927
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nsistim amb el tema de les car-
reteres. Aquesta vegada és un

detall de l’encreuament de les carre-
teres de Ponts i de Tremp, coneguda
com “el Control”.
    En aquest indret, encara avui hi con-
flueixen altres artèries importants de la
població, com són el començament del
carrer Calvari, que accedeix a la part
alta; les escales del davant de Cal
Brimero, i també les properes del car-
rer de Sant Joan, que menen a les parts
baixes i a la zona de la secla. És un punt
important de vials interiors del poble.
    És una llàstima que el fotògraf
Sisquet no fes la foto horitzontal, per-
què segurament aportaria més informa-
ció documental d’aquella època. Tot i
això, cal destacar els vestits de la cana-
lla, de la dona de negre i dels dos ho-
mes. També, que al mig de la cruïlla hi
havia una font, ja que en aquell temps
a les cases no hi arribava l’aigua amb
la facilitat d’avui dia.
    Aquest indret era una petita zona in-
dustrial, del producte de més demanda
d’aquells anys: els carros i els animals.
En molt poques cases a distància, hi tro-
bàvem tres ferreries, dos carreters i un
o dos guarnicioners. A més, un post de
venda de benzina a Cal Campabadal i
un que feia cistelles i cadires, el Ton
del Brimero.
    Els ferrers eren el Reig, situat a la
punta de l’esquerra; el Campabadal,
davant per davant; i un altre que li de-
ien “el ferrer boig”, quatre o cinc por-
tes més amunt a la dreta. Els guarnici-
oners eren el Pedrós i, a temporades,
l’Enric Baster. Els carreters eren el
Comenge, que en aquells anys feia
molts carros, i el “carreter de Cubells”.
    La cantonada, tal i com es veu a la
fotografia, estava guarnida de carros i

rodes de carro. La casa que s’hi veu era
Ca la Farrera, que era una dona parenta
de Ca l’Olaguer (Escolà), i que potser
també havia estat ferreria. La segona
casa era Cal Tonet de l’Alberto, on als
baixos hi havia el “carreter de Cubells”,
pare del Sisquet del Cases. Després
destaca Cal Marcovau, i més amunt,
potser el Forn de Cal Pere Blanc.

    La gent, com sempre, al mig de la
carretera. Aquesta encara no estava
enquitranada i hi quedaven gravades les
roderes dels carros. Algunes cases que
es veuen molt antigues no tenen res a
veure amb les mateixes que avui dia
estan molt ben arreglades.

Bartomeu Jové

I





La Foto

Les nevades de mitjans de febrer van emblanquinar les serres del Montsec i de Sant Mamet. A la
imatge es poden observar l’horta d’Artesa, Vernet i les muntanyes nevades. (Foto: Miquel Regué)


