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Pujol i Margall visiten Baldomar
Amb pocs dies de diferència, el
President de la Generalitat i un dels
candidats a ser-ho van visitar el
poble de Baldomar.

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

Fotos: Miquel Regué i Josep Sellart

4

L’AGENDA. METEOROLOGIA

22

OLLA BARREJADA
Singapore

5

EDITORIAL
El PP ho ha aconseguit!

24

TEMA DEL MES
Pujol i Maragall visiten Baldomar

NOTICIARI
Breus

27

CARNAVAL 2003
Carnaval en imatges: comparses, disfresses i la
Matança del porc. Pregó de Saltasekles XI

33

DES DEL PAÍS DELS PIRINEUS
Temps de Quaresma

34

MÚSICA, MESTRE!
Caramelles 2003. XXXVI Trobada de Corals Infantils.
L’Orfeó Artesenc a Andorra

38

INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA
Sessions del Ple, acords de la Comissió de Govern i
informes d’Alcaldia

8

LA NOGUERA
Breus

9

ESPORTS
I Ral·li de la Noguera
XXVI Marató de Barcelona
Noemí Aumedes al Campionat d’Espanya de cros

12

15

16

18

21

CARTES A LA REDACCIÓ
Que la política no ens confongui
No estic en contra de les millores a Artesa
Els Mossos no poden fer tard a la feina. Queixa
IN MEMORIAM

41
PARLEN LES ENTITATS
Els bombers, una associació amb vida
L’IES Els Planells diu No a la guerra

PORTES ENDINS
Nit de Carnaval

43

XAT JOVE
OT en debat

INFORME
Nova fiscalitat per a les entitats sense ànim de lucre

44

POESIA
Quina barra, Sr. Ibarra! Isabel

ARTESA, PAS A PAS
Monestir de Refet (part 1)

45

HUMOR
Barbaritats del nostre poble

46

PALANC-OCI
Encreuat. Problema d’escacs. Jeroglífic

PARLEN LES ENTITATS
Defraudats
1020 signatures per la llum

3

la Palanca

6

LAgenda

Agenda ciutadana
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.

13 d’abril:
Dia de l’arbre: Plantada d’arbres al Castellot. Concentració a les 17h a la Pl. Ajuntament (cal portar
aixada). Després hi haurà berenar. Organitzat per
l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Artesa
20 d’abril:
Tradicional Cantada de caramelles. Durant el matí,
pels carrers d’Artesa; a les 11h, a Tudela de Segre;
a les 13h, a la Pl. de l’Ajuntament

FEBRER
Municipi d’Artesa de Segre
Defuncions:
dia 1: Antònia Solé i Marsol (88 anys),
natural de Baronia de Rialb
dia 27: Francesc Cases i Nicolau (73 anys),
natural de Foradada
(Pendent: dia 27 d’octubre, Leocadia Jiménez i Vaquero)

21 d’abril:
Aplecs de dilluns de Pasqua a l’ermita de Sant Salvador d’Alentorn, al santuari de Salgar i a l’església de La Vedrenya
23 d’abril:
Diada de Sant Jordi

Actes que sabem que es faran
A partir del 5 d’abril:
Al Museu del Montsec, exposició temporal: Montmagastre, un
tresor del municipi d’Artesa (dissabtes de 17h a 19h i diumenges
de 12h a 14h), organitzada per l’Associació Cultural La Roureda

24 d’abril:
A la Llar d’Infants Municipal El Bressol, xerrada
sobre Motivació i atenció: un pas cap a l’autonomia (0-6 anys), organitzada per les AMPAs de la
Llar d’Infants Municipal El Bressol i del CEIP Els
Planells

6 d’abril:
Al Pavelló Poliesportiu d’Artesa, 3a Trobada Provincial d’aeròbic i 1r ARTExtreme Dance (amb exhibicions d’aeròbic, steps,
funky, gimnàstica rítmica...), organitzat pel Gimnàs Altis

25 d’abril:
- Romiatge del poble de Cubells fins al santuari de
Salgar
- Al CEIP Els Planells, xerrada sobre Educar en el
lleure: una plataforma de creixement natural (6-12
anys), organitzada per les AMPAs de la Llar d’Infants Municipal El Bressol i del CEIP Els Planells

10 d’abril:
A les 22h, al CEIP Els Planells, xerrada sobre Els tòpics alimentaris a càrrec de la Sra. Pepita Estany i la Sra. Montse Coma (del
CAP d’Artesa), organitzada per l’AMPA del centre amb motiu de
la celebració de la 17a Setmana Cultural

27 d’abril:
- Aplec a Sant Marc de Batlliu
- 34è Aplec de Corals de la Zona Nord (FCEC),
amb Concert a les 17h al Pavelló Poliesportiu
d’Artesa. Organitzat per l’Orfeó Artesenc

Meteorologia
FEBRER
Dades facilitades pels ajuntaments d’Artesa de Segre (observatori de la Pl. de l’Ajuntament), de Vilanova de Meià (estació del
Camp de Futbol) i de Foradada.
Municipi d’Artesa de Segre
Temperatura mitjana del mes: 4,7°
Temperatura màxima:
14° (dia 3)
Temperatura mínima:
-7° (dies 1, 2, 17 i 18)
Amplitud tèrmica màxima: 17° (dies 1 i 2)
Amplitud tèrmica mínima:
2° (dia 15: màx. 4° i mín. 2°)
Dies amb precipitacions:
6
Precipitació màxima:
37 mm (dia 19)
Total precipitacions:
93 mm

Temperatura mitjana del mes: 4,7°
Temperatura màxima:
14,4° (dia 10)
Temperatura mínima:
-6,5° (dia 1)
Dies amb precipitacions:
10
Precipitació màxima:
31,4 mm (dia 26)
Total precipitacions:
88,2 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:
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Municipi de Vilanova de Meià

4
34 mm (dia 20)
82 mm
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Membre de

El PP ho ha aconseguit!
En aquests darrers temps hem estat celebrant els 25 anys del final de
la dictadura, els 25 anys d’aquella històrica i multitudinària manifestació de l’11 de setembre, els 25 anys del retorn del President de la
Generalitat... Enguany també celebrarem (?) els 25 anys de la Constitució espanyola. Ep!, l’interrogant entre parèntesis després de la
paraula “celebrarem” no és un error tipogràfic, no. És que tal com
bufen últimament els vents de la Meseta en direcció a Catalunya (i a
les altres nacions de l’Estat), això de celebrar l’aniversari de la Constitució és per plantejar-s’ho. Però, avui, “això no toca”, com diria el
Molt Honorable.
La qüestió d’avui és: Què en queda, 25 anys després, d’aquell
esperit reivindicatiu que va mobilitzar tanta gent de tan diversa procedència, edat i pensament? De què han servit tots aquests anys de
democràcia? La trista resposta, des del nostre modest entendre, és
que ens ha quedat una societat totalment desmobilitzada, acomodada en un ritme de vida relativament bo, on el consum és el rei per
excel·lència. La “cultura democràtica” de l’amiguisme i el clientelisme
polític s’ha instal·lat en la mentalitat de gran part de la ciutadania i
moltes il·lusions s’han anat esvaint amb el temps. I això gràcies a
qui? A la classe política en general, és clar; que no s’ha esmerçat
gaire a demostrar amb els fets que la política no ha de ser altra cosa
que un servei a la societat. És una realitat habitual sentir en boca
d’algú el ja tòpic “tots els polítics són iguals”. Una realitat lamentable i, per sort, no sempre justa.
On volem arribar realment és a la situació social que s’ha produït
amb l’actitud intransigent del Govern espanyol del PP, que una i altra vegada s’enroca en les seves posicions (emparades per una majoria absoluta a hores d’ara incomprensible) en temes tan diversos com
una reforma laboral, una llei de qualitat de l’ensenyament, una catàstrofe ecològica (per citar-ne alguns) i... la postura favorable a la guerra
de Bush contra l’Iraq.
Fins aquí podíem arribar, deu haver pensat la gent. Així ho demostren les últimes concentracions, novament històriques i multitudinàries. La de Barcelona del passat 15 de febrer, malgrat el ball de
números habitual, ha fet passar Catalunya a primer pla mundial (sense celebrar cap Olimpíada!). I és que el PP ha aconseguit el miracle:
mobilitzar tot un país que s’havia adormit després d’aquests 25 anys.
És difícil de creure, però ha passat. Ens referim a Catalunya, però no
són gens menyspreables les mogudes a la resta de l’Estat. El que ha
sorprès tothom ha estat el despertar de Galícia. Ah!, i dins d’aquest
fenomen digne de ser estudiat pels més prestigiosos sociòlegs, no
ens hem d’oblidar del jovent. Renoi!, les universitats tornen a ser la
consciència del país com en les èpoques difícils. En definitiva, el
canvi ha estat realment espectacular.
Que tot plegat sigui per molts anys i que, d’aquí a vint-i-cinc,
ningú no hagi de repetir les idees aquí expressades. Això voldria dir
que ens hem tornat a adormir.
Col·laboradors/es del mes: CUDOS, Felicià Espinal, Bombers Voluntaris d’Artesa, IES Els Planells, Ramon I. Canyelles, Associació
de Comerç i Serveis d’Artesa, Meritxell Marimon, Carme Barril,
Josep Galceran, Josep Sellart, Sícoris, Ricard Martínez, Noemí Farré,
Janette Solsona, Baldomero Porta, Rafa i Richard Córdoba, Jordi
Alins, Ramon Monfà i Jordi Esteban
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Noticiari
La Roureda revifa el Museu del Montsec

15 empreses d’Artesa facturen 200 milions

Des de fa unes setmanes, l’Associació Cultural La Roureda ha
deixat llesta la reposició de l’exposició permanent del Museu
del Montsec, que ja es pot tornar a visitar. Aquesta ha estat una
de les primeres accions d’aquesta entitat en la gestió del museu,
juntament amb l’edició d’uns tríptics informatius on s’expliquen els objectius bàsics d’aquesta gestió (principalment,
dinamitzar el museu amb dues exposicions temporals anuals i
l’organització de xerrades i conferències) i es fa referència als
jaciments arqueològics més rellevants de la zona (Cova del
Parco, Antona, la Roureda i l’Artesa Vella). La primera exposició temporal estarà dedicada íntegrament a Montmagastre (incloent La Vedrenya i Sant Marc), sota el títol Montmagastre, un
tresor del municipi d’Artesa, i es podrà visitar a partir del dissabte 5 d’abril en els següents horaris: dissabtes de 17h a 19h i
diumenges de 12h a 14h.

A la revista del passat mes de novembre informàvem (veure-hi
Noticiari) de l’adjudicació de les obres dels col·lectors i de la
depuradora d’aigües residuals d’Artesa. No obstant, no ha estat
fins a primers de març que s’han començat les obres. Molta
gent ja ha pogut veure el moviment de maquinària al llarg del
Senill i enmig de l’Horta. Aquesta obra suposa una inversió
d’un milió i mig d’euros en total, a càrrec del Departament de
Medi Ambient, per tal que les aigües que Artesa aboca al riu
siguin depurades. Es tracta, a més, d’una obra molt esperada ja
que porta anys de retard.

Artesa de Segre té un total de 15 empreses que
declaren una facturació superior a un milió
d’euros, segmentades segons els Codis SIC d’Activitats (dades facilitades per la Cambra de Comerç de Barcelona i tancades a 31 de desembre
de 2001, publicades en l’Anuari 2002 del diari
Segre). Entre les 15 empreses facturen poc més
de 195 milions d’euros i donen feina a 326 treballadors. D’aquestes empreses destaquen la Cooperativa d’Artesa (124,3 milions d’euros i 56 treballadors), Copemo Aliment SA (34,9 milions
d’euros i 15 treballadors), ROS-1 SA (6,5 milions d’euros i 128 treballadors) i Tomàs Cirera SL
(5,9 milions d’euros i 4 treballadors). Comparant
aquestes dades amb les de Ponts i Agramunt (localitats més pròximes) podem observar que Ponts
només té 5 empreses que declaren una facturació
superior al milió d’euros (6,7 milions entre les
cinc) i que donen feina a un total de 39 treballadors. Agramunt, en canvi, suma un total de 29
empreses (98,9 milions d’euros en total), que donen feina a 637 treballadors. També s’observa que,
proporcionalment, les empreses d’Agramunt i
Artesa de Segre donen feina a una mitjana de 22
treballadors per empresa; per contra, a Ponts només donen feina, de mitjana, a 7 treballadors per
empresa.

No al Pla d’Ordenació Urbanística d’Artesa

Visita pastoral del bisbe Joan Enric

En el Ple de l’Ajuntament d’Artesa del passat 14 de març va ser
rebutjada l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) d’Artesa, que hauria suposat una modificació global de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanísitc
aprovades el 1990 (només s’hi havien anat fent modificacions
puntuals). Els tècnics encarregats dels projecte, el gabinet de
l’arquitecta municipal Sra. Espar, portaven uns dos anys de treball en la redacció d’aquest i fa aproximadament un any (el 20
de febrer de 2002) va tenir lloc una exposició pública a la Sala
d’Actes Municipal de l’avantprojecte (veure Noticiari del núm.
239 de La Palanca de febrer de 2002). Durant aquest últim any
s’havia aprovat l’avenç del POUM i la intenció de l’Equip de
Govern municipal era deixar enllestida l’aprovació inicial per
tal de guanyar temps, de manera que el nou consistori que surti
de les urnes en les properes eleccions municipals pugui resoldre les al·legacions que es puguin presentar i, a més, hi introdueixi les modificacions que cregui oportunes. El rebuig de la proposta va ser possible gràcies a la presència dels 6 regidors de
l’oposició (4 de CiU, 1 del PSC i un del PP), que van fer inútils
els 5 vots a favor dels regidors d’ERC. Exceptuant el ple extraordinari celebrat el passat novembre amb motiu de la mort del
senador Jaume Cardona, feia més d’un any que no es comptava
amb la presència de tots els edils muncipals, per la qual cosa
l’alcalde va titllar d’oportunistes als grups de l’oposició per la
proximitat de les eleccions. En general, aquests van coincidir
en afirmar que ara no era el moment adequat i que calia deixar
l’aprovació inicial d’aquest Pla per al proper consistori.

Aprofitant l’avinentesa que el dissabte 29 de març
se celebraven les confirmacions a Artesa, el bisbe
coadjutor Joan Enric va realitzar una visita pastoral al nostre municipi que va durar tot el cap de
setmana. A més de reunir-se amb els nois i noies
de la confirmació i les seves famílies, va tenir contactes amb diverses realitats municipals. Entre altres activitats, va visitar els centres de primària i
de secundària de Els Planells, l’Alcaldia, el cementiri, el Sagrat Cor del Castellot... Per altra
banda, després de la missa de 12 del diumenge va
reunir-se en assemblea amb els feligresos de la
parròquia que hi van assistir.
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Comencen les obres dels col·lectors i la depuradora

Projecten una planta de biomassa a Cubells
L’empresa asturiana Otsi busca socis en el sector
energètic per construir a Cubells una central de
biomassa, que produirà electricitat a partir de la
crema i combustió de rastolls de panís. El projecte compta amb el vist-i-plau de l’Ajuntament
cubellès, presidit per Josep Roig, que cediria uns
terrenys municipals situats a 3 quilòmetres del
nucli urbà. El projecte encara no està aprovat, però
també compta amb el recolzament dels pagesos
de la zona, que formarien una cooperativa que proveïria de biomassa la planta energètica. (Segre,
26-02-03).

Noticiari
D’altra banda, el passat dia 7 de març es va cremar una granja a
la partida Eral Camatorta de Cubells, on van morir asfixiats un total
de 340 porcs. L’incendi va començar cap a les set de la tarda a les
menjadores de la granja, per causes desconegudes, i va ser apagat
cap a les deu de la nit, gràcies a l’actuació de tres dotacions de
Bombers. (Segre 08-03-03).

Actes contra la guerra

Tot i que a Artesa i Comarca no han proliferat els actes reivindicatius anteriors a la guerra de l’Iraq (només coneixem l’aprovació per
unanimitat –sense el regidor del PP, entre d’altres– d’una moció de
rebuig en el Ple municipal del 14 de febrer), una vegada començades les hostilitats sí que s’han pogut veure certes “mogudes”. La
primera va tenir lloc el mateix dia de l’esclat bèl·lic, el 20 de març,
en què l’alumnat i el professorat de l’institut Els Planells van organitzar diverses activitats per tal de manifestar-se contra la guerra.
Posteriorment, l’alumnat va continuar amb actes al carrer, concretament a la Pl. Progrés, on encara s’hi poden veure les seves pancartes. Els escoltes (el “cau”) també van penjar una pancarta al balcó del seu local. Més endavant, el dimecres 26, poc més de 30 persones es van aplegar davant la Casa Consistorial i es va procedir a
l’apagada de l’enllumenat públic de la zona. Després de tot això,
l’Ajuntament d’Artesa ha decidit convocar una concentració cada
divendres a les 20:30h i ha penjat una pancarta al balcó. La primera
d’aquestes concentracions, el dia 28 de març, va comptar amb un
centenar de persones, algunes de les quals portaven pancartes, mentre
que altres van encendre espelmes.

Denúncia arxivada contra l’Ajuntament de Foradada
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L’Audiència de Lleida ha ratificat una resolució del Jutjat de
Balaguer que va arxivar la denúncia presentada per una veïna de
Foradada contra el Consistori municipal, presidit per Josep M. Guàrdia, per un presumpte delicte de prevariciació. La veïna, Genoveva
Clua, acusava l’Ajuntament de cometre irregularitats a l’hora de
concedir els permisos a l’empresa promotora d’una planta de tractament de purins, Foradada-Enercorr XXI S.L. Aquesta instal·lació
estava prevista en una finca contigua a la de la demandant, qui tenia
la intenció de construir-hi un hotel i un restaurant. La sentència recull que el Consistori va deixar sense efecte els permisos per a les
obres de la planta de purins a instància del Departament de Política
Territorial de la Generalitat de Catalunya, el qual exigia una revisió
d’aquests. L’Audiència considera que l’Ajuntament va anul·lar els
permisos en el moment que va tenir coneixement que eren contraris a la llei i, per tant, no va continuar amb aquesta suposada

il·legalitat administrativa i no va cometre cap delicte. (Segre, 07-03-03).

La Cooperativa factura 125 milions
La Cooperativa d’Artesa de Segre va tancar
l’exercici 2002 amb una facturació entre els 125
i 126 milions d’euros (prop de 21.000 milions
de pessetes). Les vendes de l’empresa han pujat entre un 10 i un 12% respecte a l’any 2001;
tot i això la facturació ha estat molt similar a la
de l’any anterior, a causa del descens del preu
del porc. Quant a la producció vitícola, el 2002
la producció de raïm va ser de 700.000 quilos,
superant el descens sofert el 2001, quan a causa de les gelades només es van collir 200.000
quilos de raïm. (Segre, 22-03-03). D’altra banda, la Cooperativa ha fet algunes modificacions a l’escorxador cerverí de L’Agudana, suprimint una vintena de llocs de treball a causa
del descens dels sacrificis, quedant la plantilla
entorn els 310 treballadors. Segons el gerent
de L’Agudana, Josep Pedrós, ha baixat l’activitat de desossat però puja la d’elaborats carnis, i amb la renovació de la imatge de la marca, s’espera un augment de vendes. (Segre, 26
i 28-02-03 i 02-3-03). Cal destacar també, que
els dirigents de la Cooperativa, encapçalats per
Francisco París, Joan Camats i Josep Pedrós,
es van reunir durant la passada Fira de Sant
Josep de Mollerussa amb el Ministre d’Agricultura del Govern espanyol, Miguel Arias
Cañete, amb el qual van tenir un intercanvi
d’impressions sobre el present i futur del sector agropequari.

Formació d’un grup escènic
En les darreres setmanes ha començat a funcionar
una nova activitat a Artesa. Es tracta d’un grup de
teatre, organitzat sota la batuta del veí de Baldomar
Jaume Porta. De moment, han arribat a un acord
amb la Dàlia Blanca per tal de poder realitzar els
assaigs en aquest local. El grup està obert a les
incorporacions de totes aquelles persones que estiguin interessades en aquesta activitat i de moment s’hi han apuntat una quinzena de potencials
actors i actrius.

Mor un conductor al seu pas per Artesa
Un conductor andorrà de 47 anys, Antoni G.R.,
va morir el passat 5 de març a l’accidentar-se
al punt quilomètric 108 de la carretera C-14 al
seu pas pel municipi d’Artesa. El BMW conduït per aquest veí d’Escaldes va sortir de la
via per causes desconegudes i el conductor va
morir a l’instant. Aquesta va ser la tretzena víctima mortal a les carreteres lleidatanes en el que
va de 2003. (Segre, 06-03-03).

La Noguera
Llibre sobre la Noguera

Balaguer pot col·laborar amb el Fòrum 2004

Durant el mes de febrer l’editorial Cossetània Edicions, de
la localitat tarragonina de Valls, va publicar tota una sèrie
d’obres, entre les quals figura un llibre que parla de la nostra
comarca. Porta per títol Caminades per la Noguera i els seus
autors són Francesc Antillach Comabella i Antònia Ortiz
Pedrosa. Concretament, les caminades que es descriuen en
aquest llibre estan situades a l’Alta Noguera. Des del punt
de vista dels autors “aquesta zona disposa de nombrosos
contrastos paisatgístics i força punts d’interès per
a l’excursionisme”.

Balaguer pot ser un dels municipis col·laboradors del Fòrum de les Cultures que se celebrarà el proper any a
Barcelona. Es creu que la Plaça Mercadal és el marc ideal
per a dur a terme unes activitats que estiguin basades en la
convivència entre la cultura jueva, l’àrab i la cristiana; ja
que aquesta plaça ha estat un espai obert durant anys com a
punt de trobada i d’intercanvi comercial entre aquestes cultures. L’Ajuntament té previst fer arribar la seva proposta
als organitzadors del Fòrum, amb l’objectiu posterior de signar un conveni que converteixi definitivament Balaguer en municipi col·laborador.

Tradicional Ranxo a Ponts
II Mostra d’Art Jove
El jurat de la II Mostra d’Art Jove es va reunir el
cap de setmana del 8 i 9 de març al Consell Comarcal de la Noguera i va decidir premiar la trajectòria artística de quatre joves: Vanessa Duch i
Montse Miralles, de Bellcaire d’Urgell, les dues
en pintura; Cel Ticó i Núria Fortuny, de Balaguer, per un
treball conjunt d’audiovisuals. Les obres dels artistes premiats es podran veure al Museu Comarcal de la Noguera
des de l’11 d’abril fins a l’11 de maig. L’objectiu principal
dels organitzadors del certamen es promoure la carrera artística dels joves talents i premiar la seva trajectòria i continuïtat en el món de l’art.

Futura residència a Menàrguens

Retiren una bandera espanyola

A Menàrguens, gràcies a l’aprovació en el Ple de l’Ajuntament d’una ampliació del casc urbà, tot esperant el vist-iplau d’Urbanisme, els promotors de la residència Sant Vicent
han posat fil a l’agulla per tal de començar aquest projecte el
més aviat possible. El geriàtric, que es preveu que ofereixi
els seus serveis el 2004, tindrà cabuda per a 40 persones. La
decisió de tirar endavant el projecte ha estat assolida per la
necessitat de places en aquesta zona de la comarca de la
Noguera.

El col·legi públic de Bellmunt d’Urgell ha estat el centre
d’una polèmica a la població, a causa de la tradició d’hissar
cada matí les banderes espanyola i catalana. El col·lectiu
independentista L’Espenta va distribuir diversos cartells i
va difondre un comunicat en el qual qualificava la presència
de l’ensenya espanyola com un símbol feixista. Per evitar
més conflictes, la direcció de l’esmentat col·legi ha decidit
retirar temporalment les dues banderes.
Anna M. Vilanova
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Com cada any, ha tingut lloc el tradicional Ranxo a la localitat de Ponts. Aquesta vegada es van
repartir més de 7.000 racions a les 12.000 persones que no es van voler perdre la possibilitat de
provar l’escudella. Per a fer-la, es van necessitar
més de 100 quilos de pollastres, 60 gallines, 90
quilos de cansalada, 100 quilos de cigrons, 80 de mongetes,
400 de patates, 40 cols, 50 quilos de cebes, 70 de fideus i
d’arròs i 90 de botifarra negra, entre d’altres ingredients. A
la festa hi va assistir Pasqual Maragall, candidat del PSC a
la presidència de Catalunya, que també va ser present a la
Matança del porc d’Artesa, després de visitar la població de
Baldomar (vegeu la secció Tema del Mes).

Esports

I Ral·li de la Noguera
d’Artesa, Alòs i Foradada, el I Ral·li
de la Noguera.
Artesa i Comarca s’han convertit en
un punt de referència dins l’àmbit automobilista nacional i estatal. Després que
des de l’any 1998 i fins al 2001 els nostres camins van acollir els cotxes que disputaven el Campionat d’Espanya de
Ral·lis sobre terra, ara les nostres carreteres han acollit una prova sobre asfalt
puntuable per al Campionat de
Catalunya.
42 vehicles van participar en aquesta
prova, seguida per nombrosos aficionats
que van observar les evolucions dels cotxes sobre l’asfalt; es van disputar dos
trams cronometrats, el primer a la carretera que uneix Artesa i Alòs, passant per
Vernet i Baldomar, i el segon a la carretera que va des d’Alòs fins a Foradada.
Les carreteres, estretes i plenes de corbes,
van donar molta espectacularitat al ral·li.
La cursa va ser guanyada per la parella lleidatana formada per Josep Lluís
Herrero i Germà Borja amb un Ford
Escort, seguida pels germans Francesc i
Josep M. Trota amb un Seat Ibiza, ambdós parelles de l’Escuderia Lleida.
Cal destacar la participació dels
artesencs Jaume Ros i Noemí Ros (pare
i filla) que conduint un Seat Ibiza (la segona foto) van assolir la vuitena posició
final, que podria haver estat millor si no
haguessin punxat una roda a l´últim tram,
quan marcaven un dels millors temps.
El ral·li va ser organitzat per l’Escuderia Lleida i per l’Escuderia Mollerussa
i és l’única prova del Campionat de
Catalunya que es disputa a les Terres de
Ponent. Els organitzadors van apostar per
celebrar-lo a casa nostra per la idoneïtat

dels traçats i per l’èxit d’anteriors proves
automobilistes disputades a casa nostra.
Un dels principals impulsors del ral·li
ha estat l’artesenc Jaume Ros, que forma part de l’Escuderia Lleida, com a pilot i també com a col·laborador. Ros va
realitzar diferents gestions amb els Ajuntaments i entitats de la comarca per tal
que donessin suport a la prova. Els Consistoris d’Artesa, Alòs i Foradada van implicar-s’hi activament, així com també
diferents comerços i patrocinadors de la
zona.
Una altre dels factors clau
per a l’èxit d’aquest ral·li ha
estat la col·laboració dels
Bombers i de nombrosos
particulars que van ajudar a
controlar les cruïlles i els
accessos. De cara l’any vinent, hi ha ganes de tornar a
repetir.

Text: Miquel Regué i Gili
Fotos: Sergi Valls i Jové
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dissabte 30 de març es
E lvapassat
disputar per carreteres

Espor ts

XXVI Marató de Barcelona
passat 16 de març es va celebrar la 26a edició de la
E lMarató
de Barcelona: quaranta-dos quilòmetres i
cent noranta-cinc metres que anaven de punta a punta
de la ciutat metropolitana.
Amb sortida de la plaça Espanya, es fa cap a l’Hospitalet
de Llobregat i es tornà a Barcelona per adreçar-se a Sant
Adrià del Besós, per acabar finalment una altra vegada a la
plaça Espanya. Aquest llarg recorregut, acompanyat per un
temps força primaveral, fa que a partir del quilòmetre trenta-cinc i amb el desgast físic acumulat, la majoria dels corredors considerin aquests set quilòmetres interminables, sens
dubte la part més dura de la cursa.
Aquest any van participar 2783 corredors: el més ràpid
va ser Alberto Juzdado del FilaTeam, que va travessar la
línia d’arribada amb un temps de 2h 10min 53s. Els corredors locals van realitzar els següents temps:
Richard Córdoba i Espinosa
Rafa Córdoba i Espinosa
Josep Baró i Cucurull
Jaume Caballer i Brito
Joan Guimet i Murcia
Ramon May i Calvet

Com a observacions interessants, cal assenyalar que era la
primera marató que corria en Jaume Caballer i la desena
consecutiva que realitza Josep Baró. Desitgem que cada any
ens puguem reunir força artesencs en aquesta festa de l’atletisme que és la Marató.
(c) CUDOS

3h 14min 13s
3h 17min 10s
3h 28min 36s
3h 31min 55s
3h 32min 26s
3h 34min 16s

Noemí Aumedes al Campionat d’Espanya de cros
passat 16 de març la jove atE lleta
artesenca Noemí Aumedes

participants que no partien amb una
“pole position” capdavantera. L’entrada de la Noemí a meta a 1min 5s
de la guanyadora, la va situar en una
posició central a la classificació final.
La medalla de plata que va obtenir l’equip infantil femení català per
la seva actuació conjunta, va ser una
de les 2 úniques medalles que va
aconseguir la nostra selecció aquest
any, en un campionat en què acostumava a ser dominadora.
Estem segurs que en anys vinents
la selecció catalana recuperarà aquest
paper preponderant en el medaller
final i que, si un equip femení català
aconsegueix la medalla d’or, en
aquest equip Artesa hi tindrà representació.
Felicitacions a la Noemí que a hores d’ara és potser l’única artesenca
que ha arribat a competir al màxim
nivell esportiu de l’àmbit estatal.

i March va prendre part al Campionat d’Espanya de cros, competint
per la selecció catalana en la categoria infantil femení. La seva incorporació a la selecció és pels
excel·lents resultats que va obtenir
en aquesta modalitat esportiva al
Campionat escolar de Catalunya;
al qual va arribar després d’haverse proclamat guanyadora provincial en aquesta categoria.
El campionat el va organitzar enguany Catalunya i va tenir lloc a la
població tarragonina de Vila-Seca, en
un circuit de sorra compactada prop
de la platja. La nostra conciutadana
va córrer els 3000 metres de distància de la cursa en un temps de 12min
20s, molt allunyada dels 11min 20s
que té enregistrats per la mateixa distància quan corre sobre el tartà de la
pista i és que una sortida lenta i un
terreny poc procliu a la velocitat, van
allargar la carrera a la majoria de les
11
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Felicià Espinal i Aubet

Cartes a la Redacció

Que la política no ens confongui...
“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 participació. És clar,
no s’hi presentava ningú més”
Parlem d’escuts (La Palanca, febrer
de 2003)
Francesc Cases i Mianes
President de la Secció Local d’ERC
d’Artesa de Segre
Com a Directora de l’Institut d’Ensenyament Secundari Els Planells
d’Artesa de Segre, i en nom de tot
l’Equip Directiu, voldria adreçar-me al
Sr. Francesc Cases i Mianes, President
de la Secció Local d’ERC d’Artesa de
Segre.
Llegir aquest paràgraf a La Palanca
del mes de febrer, m’ha dut a fer-li una
reflexió en veu alta. Participar en el
procés educatiu dels propis fills és un
deure que tots els que som pares i mares hem hagut d’incloure en la nostra
atapeïda agenda quotidiana. Tasca dura,
sacrificada i cada cop més difícil, en
aquest món que ens envolta, i que,

moltes vegades, no es veu del tot recompensada. Però, participar en el procés educatiu dels joves d’una ciutat,
comarca... que ja no són exclusivament
els propis, utilitzant el camí legalment
establert (unes eleccions democràtiques
que afecten per igual a tots els centres
de Catalunya, i obertes a tot el col·lectiu
de pares i mares en dues vessants: podent presentar-se com a candidats i participant-hi com a votants), és fer un pas
més i no crec que es pugui considerar
com un demèrit, ans el contrari, és un
mèrit i un acte de gratuïtat.
El fet d’entrar a formar part de l’òrgan de govern d’un centre suposa donar part del temps d’un mateix per als
altres, sense esperar-ne cap guany personal a canvi, a excepció de veure que
el centre educatiu dels teus fills i del
teu poble va fent camí tot superant les
dificultats que es va trobant en el dia a
dia.
Que en els processos electorals als
Consells Escolars hi hagi hagut pocs
candidats i votants d’uns anys ençà,
caldria analitzar-ho des d’un punt de
vista global, almenys, dins l’àmbit de

tot Catalunya, on la participació no ha
superat el 15% en el sector pares. Per
tant, el nostre centre no ha estat en els
darrers anys ni actualment cap excepció, cap “rara avis”.
Els motius d’aquesta abstenció, potser els hauríem d’analitzar amb molt
més d’aprofundiment i hauríem de ferne, tots plegats, un examen de consciència.
Així doncs, des d’aquestes ratlles,
voldria agrair l’esforç a tots/es aquells/
es pares i mares que, al llarg d’aquests
26 anys, han format i formen part del
nostre Consell Escolar o dels òrgans de
representació, democràticament establerts, sense la col·laboració dels quals
no hauríem fet el mateix camí. Cal reconèixer-los, també, el mèrit d’havernos acompanyat deixant les seves idees polítiques en un segon terme, treballant, només, per al progrés personal i
col·lectiu dels nostres joves.

Ramona Solé i Torres
Directora de l’IES Els Planells
d’Artesa de Segre

No estic en contra de les millores a Artesa
acaba el mandat. Per això l’ha fet.
Sobre lo que vostè diu que amb
aquest pas no anirem enlloc, és veritat.
Mentre els que passin al davant actuïn
de la manera que s’actua, aquest poble
d’Artesa de Segre no anirà a més.
Segons diu vostè, ja li està bé la llum
que hi ha al carrer. Ja hi estic d’acord;
però també han d’estar bé els carrers
que estan a les fosques. Aquests també
paguen els seus tributs.
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Em refereixo amb aquest escrit a la carta
publicada el mes passat sota el títol A
favor de les millores a Artesa i vull dir
que no estic en contra de les millores al
nostre poble. Al contrari, és el que jo vull,
que es facin les coses. Però no es fa res,
sinó que s’espatlla allò que està fet.
Vostè, senyora, escriu sobre els motius pels quals s’ha fet el carrer Roca
del Cudós; però és perquè hi ha un senyor que li interessava, perquè ja se li

A allò que es refereix de l’artesenc
de soca-rel, n’estic molt orgullós de ser
d’aquest poble, perquè quan vostè va
néixer jo ja feia 40 anys que voltava
per Artesa de Segre, on per cert hi vaig
tenir un bar durant 12 anys. Conec el
poble com si l’hagués parit. Per això
me l’estimo i voldria que fos el poble
més maco de la província de Lleida.
Un artesenc de soca-rel.
Ramon Camats i Solé

Cartes a la Redacció

Els Mossos no poden fer tard a la feina
Els agents del Cos dels Mossos d’Esquadra que el diumenge dia 9 de març
a dos quarts de set de la tarda conduïen el cotxe Seat León matrícula (...)
i circulaven per la carretera d’Artesa
de Segre, no eren diferents de nosaltres. No duien uniforme, ni conduïen
cap cotxe de la policia autonòmica,
ni tan sols estaven de servei.
Nosaltres conduíem per dins la
nostra ciutat. Havíem sortit d’una
cruïlla i circulàvem a una velocitat
prudent, com indica el rètol de 50 km/h
que trobem a l’entrada de totes les
poblacions. De sobte, un cotxe es va
posar darrera nostre i els seus ocupants van començar a fer-nos llums i
a gesticular i a moure caps i mans.
Deduïm què ens deien. El cotxe ens
va avançar i un dels seus ocupants va
treure alguna espècie de carnet per
la finestra. El cotxe es va aturar davant nostre. Un dels quatre ocupants

ens va tornar a ensenyar el carnet i
ens van fer parar. Així, sense més.
Era una placa d’un agent del Cos
dels Mossos d’Esquadra. Ens van demanar la documentació i, amablement i tractant-nos de vós, ens van
fer saber que circulàvem massa a poc
a poc i que podíem ser sancionats
perquè podíem provocar un accident.
Ells tenien pressa.
Fins al moment, seguint les indicacions de la Direcció General de
Trànsit, pensàvem que és fer llums a
un cotxe, el que pot provocar l’accident. Què innocents!
Davant aquesta situació tan indignant vam demanar-los el seu número
d’agent, que no se’ns va facilitar en
cap moment. Què valents!
Senyor director, fem una carta de
denúncia per la situació que vam viure, per aquesta impotència de no saber a qui encarar-nos ni com defen-

sar-nos. Fem una carta d’impotència
perquè aquests quatre agents del Cos
dels Mossos d’Esquadra que ens representen la llei, en comptes de defensar-nos, ens intimiden.
Senyor director, som uns ciutadans
a qui van ensenyar a respectar les normes i a creure en la justícia. Com ens
podem defensar de quatre agents dels
Mossos d’Esquadra que tenien pressa i estaven nervisos i es van molestar perquè no conduíem a la velocitat que conduïen ells? Com podem
evitar que ens detinguin i ens exigeixin que ens identifiquem?
Francament, senyor director, creiem que aquestes actuacions són més
pròpies de Torrentes que d’un cos
seriós de policia.

ta (en l’apartat de defuncions del principi), perquè potser no era una persona
prou coneguda. Espero de tot cor que
fos un descuit o bé un oblit, si bé jo no
la puc oblidar.
També vull donar les gràcies a tots
els que ens van acompanyar en els seus
últims dies.

NOTA DE LA REDACCIÓ:
Després de comprovar el fet denunciat
per aquesta subscriptora, hem de lamentar l’error al qual fa esment, sobretot tractant-se d’un tema tan delicat com
és la mort d’un ésser estimat. No obstant, volem recordar als nostres subscriptors i lectors que la secció de
L’Agenda només recull les dades que
ens són facilitades per altres institucions.

Francesc Balagueró, Eva Solanes,
Agustí Solé, Elisabet Piñas

Queixa
Com a subscriptora de La Palanca, filla d’Artesa i sobretot com a néta, que
és pel que faig aquest escrit, volia dir
que el passat 27 d’octubre va morir una
persona molt estimada per tota la meva
família. Era la meva “abuela”, la
Leocadia Jiménez Vaquero, la qual va
viure quasi 40 anys a Artesa.
El que més em va sobtar és que no
aparegués el seu nom en aquesta revis-

Susana Valls i Jiménez

In Memoriam

Nota de la redacció
La família Camats-Llagunes vol
agrair a tothom les mostres de condol
i d’estima que hem rebut per la pèrdua de la nostra estimada iaia Antònia
“La Rellotgera” (A.C.S., + 01-022003).
Així mateix, manifestem el nostre
agraïment vers tot el personal del Centre Sanitari d’Artesa de Segre, pel suport rebut durant tota la seva llarga
malaltia.
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Gràcies a tothom.

Durant aquest mes de març ens ha
arribat un escrit signat com a “Informatiu A.P.R.”, denominació amb la
qual no identifiquem cap persona ni
entitat. A part de que no s’explicita
si es vol publicar o no aquest text,
ens veiem en la necessitat de recordar –una vegada més– que els escrits
han d’anar signats de manera que
se’n pugui identificar els seus autors
o autores.
La Palanca

Parlen les Entitats

Els bombers, una associació amb vida
Reconeixement a un company

col·lectiu, que creix dia a dia i es consolida com a eina altruista dins el municipi d’Artesa. Els companys d’en
Mingo volem felicitar-lo i encoratjarlo a què segueixi per molts anys amb
nosaltres.

II Aplec de bombers juvenils
de Catalunya
El dia següent, 9 de març, va tenir
lloc a Castellar del Vallès el segon
aplec de bombers juvenils de
Catalunya (recordem que el primer
aplec es va celebrar l’any passat a la
nostra ciutat). Hi varen assistir membres de tots els parcs de bombers de
Catalunya on n’hi ha, així com membres del parc d’Artesa, que és l’únic
amb bombers juvenils de la província de Lleida. Vàrem ser un totals de
catorze persones, dels quals cinc eren
bombers juvenils del nostre parc.

S’hi varen fer diversos tipus d’activitats, com ara competicions esportives, jocs per la mainada i també una
gimcana molt especial en què s’havia de muntar una instal·lació, amb
dues mànegues i una llança, i s’havia de tirar aigua dins un forat, on
quedava la quantitat que s’hi havia
posat. Guanyava qui posava més aigua, en menys temps i, a la vegada,
amb més tècnica. Es va cloure la jornada amb un dinar de germanor on es
van entregar els nomenaments dels
nous bombers juvenils, entre els quals
hi havia membres del nostre parc.
Actualment el parc d’Artesa
compta amb un total de dotze bombers juvenils i es fan pràctiques un
cop al mes. Des d’aquí animem a tots
els joves que vulguin venir.
Bombers voluntaris d’Artesa

El passat 8 de març es va produir un
fet que és motiu d’orgull per a tots
els bombers voluntaris d’Artesa de
Segre. Un dels nostres companys, en
Domènec Aldavó i Capdevila, va rebre a la ciutat de Manresa, dins dels
actes de celebració del nostre patró
(Sant Joan de Déu), la medalla als 20
anys de servei actiu com a bomber
voluntari de Catalunya; fita per al
Mingo, que marca una trajectòria de
servei a la societat i, en concret, al
nostre poble en el camp de l’ajut als
nostres veïns, sens dubte, objectiu de
la nostra vocació com a bombers voluntaris. El Mingo, home sempre actiu i abnegat amb els altres, és, ha
sigut i serà el referent per al nostre

L’IES Els Planells diu No a la guerra!
nes de l’IES Els Planells, van voler
mostrar el seu rebuig a aquesta guerra, promoguda per uns pocs i rebutjada per la societat en pes.
Durant part del matí, van preparar,
per classes, tota una sèrie de manifests
i escrits en contra de la guerra i a favor

de la pau. Varen vestir les parets de
l’IES i parts de l’exterior amb pancartes, murals i rètols de NO A LA GUERRA, en diferents idiomes, mostrant així,
la diversitat de procedències dels nostres alumnes.
Al migdia, varen sortir al pati i, per
megafonia, amb la música de fons de
la coneguda i pacifista cançó de John
15
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de març, data de l’inici
E ldediala 20guerra
de l’Iraq, els alum-

Lenon “Imagine”, per classes varen llegir els seus manifests, tot allò que ells
havien escrit anteriorment, i varen guardar un minut de silenci.
Amb aquest acte, doncs, l’alumnat i
el professorat de l’IES Els Planells van
voler dir NO a la guerra i SÍ a la pau.
IES Els Planells

Informe

Nova fiscalitat per a les entitats sense ànim de lucre
24/2001 de 27 de desemL abreLleide Mesures
Fiscals, Adminis-

de la Llei 30/1994 de 24 de novembre
de fundacions i d’incentius a la participació privada en activitats d’interès
generals que ha estat derogada per la
Llei 49/2002 de 23 de desembre.
D’altra banda, l’article 142.3 de la
Llei de l’impost de societats establia
que les entitats d’aquesta naturalesa
només estaven obligades a declarar per
les rendes no exemptes. Però com la
majoria d’aquest tipus d’entitats no presentaven cap declaració, la Hisenda
Pública podia interpretar que si no en
presentaven cap és perquè només tenien rendes exemptes.
La Llei 24/2001, puntualitza, doncs,
que cal declarar totes les rendes,
exemptes i no exemptes, i tributar, només per les rendes no exemptes.
La Generalitat de Catalunya va pre-

cions amb terceres persones (per a més
de 3.005 euros que equivalen a més de
500.000 pessetes)
-Regularitzar la situació laboral dels
nostres col·laboradors per tal de poderlos pagar legalment i fer-los la corresponent retenció d’IRPF i ingressar
aquests imports a l’Hisenda Pública.
-Regularitzar la nostra situació fiscal en
relació amb l’IVA.
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tratives i d’Ordre Social (BOE de 31/
12/01), o d’acompanyament de pressupostos, modifica la Llei de l’Impost
de Societats i estableix que, a partir
de l’exercici de 2002: totes les associacions i ONL’s, de qualsevol dimensió, activitat o origen dels seus ingressos, hauran de presentar a Hisenda
la declaració de l’Impost de Societats
referent a totes les operacions que
Molt de compte amb l’IVA!
realitzin.
Les activitats dutes a terme per les
Catalunya ha generat al pas dels anys
entitats sense ànim de lucre poden esunes 50.000 associacions sense afany
tar exemptes de l’IVA, però perquè es
de lucre degudament registrades. A
doni aquesta condició, ha d’estar recocasa nostra, sense anar més lluny, teneguda expressament per la Hisenda
nim un bon grapat d’aquestes entitats,
Pública.
que ara queden afectades per aquesta
Hi ha dos tipus d’exempcions:
nova llei que ens implicarà en tot un
-La prevista per a les entitats que exseguit d’obligacions.
clusivament facin activitats
Per tal d’assesorar totes
per als seus socis (article
Aquesta llei obliga, sense cap mena
les entitats existents a
20, punt 12 de l’apartat 1
Catalunya, la Generalitat de
de la Llei d’IVA).
d’excepció, que totes les associacions
Catalunya, mitjançant un
-La prevista per a les entino lucratives presentin la declaració
concurs públic, ha posat a
tats que facin, per al públic
de l’Impost de Societats
la nostra disposició una emen general, alguna de les
presa (ASSEDEM). Aquest
activitats relacionades, amb
assesorament consisteix en
contraprestació econòmica,
una sèrie de xerrades informatives i tot sentar recursos i apel·lacions que el sempre que siguin declarades expresun seguit de tallers per tractar d’estudi- Govern Central (Sr. Ministre Montoro) sament, de caràcter social.
ar el cas de cada entitat.
Aquest aspecte de les exempcions és
va refusar. També es va demanar que
Aquest article és fruit de la primera les entitats “petites” poguessin quedar- un dels termes que –en el món de les
d’aquestes xerrades que es va realitzar ne exemptes, però no va ser acceptada, entitats sense ànim de lucre- caldria
a Barcelona en el marc de l’Assemblea tot i que van anunciar que farien un tocar amb caràcter de prioritat.
En general, les entitats consideren
Ordinària de la Federació Catalana model simplificat de presentació, que
que estan exemptes “de facto” i que,
d’Entitats Corals (FCEC) el passat 8 de encara no existeix.
per tant, no els cal fer cap declaració
març, a la que vàrem assistir dos repred’IVA, però la realitat és que o bé no
sentats de l’Orfeó Artesenc i el contin- A què ens obliga aquesta llei?
Aquesta llei ens obliga a totes les tenen la concessió de l’exempció o
gut de la qual fem extensiu a totes les
associacions sense finalitat lucrativa l’apliquen a totes les seves activitats,
entitats de casa nostra.
a presentar la declaració-liquidació sense fer cas de les distincions que
Impost de Societats?
de l’Impost de Societats. Això vol dir s’han citat.
Aquesta llei obliga, sense cap mena que totes aquestes associacions hauran
Cal que les entitats regularitzin quesd’excepció, que totes les associacions de presentar l’esmentada declaració, ta situació i, també, que revisin i adapno lucratives presentin la declaració de sigui quina sigui la seva forma jurídi- tin els seus estatuts socials a la realitat
l’Impost de Societats. De fet, això no ca, activitat o tipus d’ingressos.
de les seves activitats.
és pas una novetat. La Llei 43/195 de
De fet, ens obliga a moltes coses més.
27 de desembre de l’Impost de Socie- La majoria de les associacions no hem Què s’ha de declarar?
tats, ja considerava com a parcialment fet mai cap mena de declaració fiscal.
S’han de declarar totes les operaexemptes de l’impost les associacions No sols de l’Impost de Societats, sinó cions fetes per l’entitat: Les entitats
sense ànim de lucre que no haguessin de cap altre tipus d’impost. Per tant, ara previstes en aquest títol inclouran en
estat reconegudes com d’utilitat públi- caldrà que ens plantegem seriosament: les seves declaracions de l’impost de
ca i no s’haguessin acollit als beneficis -Presentar la declaració anual d’opera- societats la totalitat de les rendes ob-

Informe
tingudes en l’exercici, estiguin exemp- dir que la primera declaració caldrà dacions i associacions declarades d’utites o no de gravament (Art. 57. Con- fer-la l’any 2003, amb les dades de litat pública (regulades per la Llei 49/
tingut de l’obligació de declarar).
l’any 2002.
2002).
Tanmateix, només estan subjectes
El termini de presentació de la deA més a més, les disposicions legals
a l’impost les rendes derivades o ob- claració és el dels 25 dies naturals se- vigents consideren que “serà vàlid
tingudes d’aquelles activitats que güents als sis mesos posteriors a la qualsevol sistema de registre dels mos’entenen com a activitats econòmiques finalització del període impositiu. O viments econòmics, sempre que sigui
i no grava les rendes obtinprou entenedor”.
gudes amb les activitats reLa base imposable de
En general, les entitats consideren
lacionades amb l’objecte sol’impost de societats es calcial de l’associació o entitat.
cula a partir del resultat
que estan exemptes “de facto” i que,
Però cal anar amb molt
comptable. Això vol dir que
per tant, no els cal fer cap declaració
de compte amb aquesta ditotes les entitats hauran de
d’IVA, però la realitat és que o bé no
ferenciació, per evitar falses
portar algun tipus de regisinterpretacions, per malentetre comptable que els permetenen la concessió de l’exempció o
sos o per sobreentesos, perti complir amb les seves
l’apliquen a totes les seves activitats,
judicials per a l’entitat.
obligacions fiscals.
sense fer cas de les distincions que
També queden exemptes
D’altra banda, la transles rendes obtingudes en la
parència és una exigència
s’han citat
compravenda d’un element
en la gestió dels recursos de
patrimonial per ser reinverl’entitat, davant els associtides en la finalitat social, sota algu- el que és el mateix, entre l’1 i el 25 de ats, l’administració i davant de tothom
nes condicions. La reinversió s’ha de juliol de 2003.
relacionat amb l’entitat.
fer durant un període que va de l’any
La declaració es fa mitjançant el
La transparència es pot demostrar
abans als tres anys després de la data model 201 publicat per la Hisenda Pú- amb una bona comptabilitat o amb un
de l’operació de compravenda i el bé blica. Per a entitats amb un volum molt bon sistema comptable que pugui ser
s’ha de mantenir durant 7 anys.
gran d’operacions (1.000 milions de les revisat i comprovat en qualsevol
antigues pessetes) caldrà utilitzar el moment.
Qui ha de fer la declaració de model 200. Malgrat això, va haver-hi
l’impost de societats?
un compromís per part de l’Adminis- Altres obligacions
La declaració de l’impost l’hauran de tració de treure un model més senzill
A més de tot el que hem comentat
fer totes les associacions no lucratives, que aquest, però encara no ha sortit.
convé citar l’article 24 de la Llei 7/
sense cap mena d’excepció, sigui quiSi la declaració és a ingressar, es 1997, de 18 de juny, d’associacions,
na sigui la seva forma jurídica, la seva podrà presentar a la delegació d’Hisen- “Com a garantia de l’efectivitat dels
activitat i el seus tipus d’ingressos.
da corresponent o bé a qualsevol enti- drets dels socis i sòcies de les terceres
Per la majoria de societats (exepte tat bancària. Si la declaració és a retor- persones que estableixin relacions amb
fundacions i associacions d’utilitat pú- nar, es presenta a qualsevol entitat ban- les associacions, aquestes han de porblica regulades per la Llei 49/2002) cària a la qual pertanyin les dades del tar un llibre de registre dels associats i
l’article 142.3 de la Llei de l’impost de compte corrent indicat en l’imprès de associades, un llibre d’actes, un llibre
societats estableix: “3.- Els subjectes la declaració. Finalment, si la declara- d’inventari de béns i els llibres de
passius a què es refereix el capítol XV ció és zero o es renuncia a la devolu- comptabilitat adequats a les actividel Títol VIII d’aquesta Llei estan obli- ció, es presenta a la delegació d’Hisen- tats que fan. Aquests llibres han d’esgats a declarar la totalitat de les seves da que li correspon d’acord amb el do- tar a disposició dels socis i sòcies.
rendes, exemptes i no exemptes”.
Les associacions en què col·laboren
micili fiscal de l’entitat.
voluntaris i voluntàries no associats han
Quan i com es fa la declaració? Cal portar comptabilitat?
de portar també un llibre del personal
Com que l’esmentada Llei va entrar
El Pla General de Comptabilitat voluntari.
en vigor l’1 de gener de 2002, això vol (PGC) només és obligatori per a les funSergi Valls i Jové

NO A LA GUERRA!
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Artesa, Pas a Pas

Monestir de Refet (part I)
identificació amb els refeL arents
espirituals de la pròpia contrada és un tret característic de la nostra cultura i
aquests referents, humanitzats
per la tradició popular, ens apropen a venerar els patronatges
que han arrelat vora nostre de
manera secular i per diferents
motius. Aquest és el cas de la
Mare de Déu de Refet, lloada a
l’ermita del mateix nom en el terme de la baronia de Seró.
Obrint la sèrie d’itineraris de
l’Artesa, pas a pas, en aquesta ocasió visitarem el santuari de Refet i
la seva comunitat, on podrem veure i viure com s’interrelacionen història, paisatge i espiritualitat.

Accés i situació

Història
Les restes d’un poblat amb diverses
troballes arqueològiques ens indiquen que aquest indret va ser habitat
a l’edat del bronze (1800-1100 aC),
però la història escrita d’aquest espai no apareix fins l’edat mitjana amb
la referència a l’alzina, esdevinguda
mil·lenària, que va ser aixopluc de
n’Arnau Mir de Tost per al seu descans durant les seves batalles contra
els musulmans del Mascançà, antiga
província àrab situada a l’actual Pla
d’Urgell. Aquesta alzina fou tallada
durant la darrera guerra civil. No és,
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Per arribar al santuari, sortirem
d’Artesa per la carretera de Ponts
i al punt quilomètric 109, al trencall que ens condueix a Seró, trobarem la indicació per accedir a
la pista enquitranada que, creuant la
carretera i salvant un desnivell d’uns
50 metres, ens conduirà al Monestir
de Santa Maria de Refet.
L’ermita està emplaçada als peus
del Puig del Grealó i de la serra de la
Força, als plans que formen la base
d’aquesta, en la cruïlla dels camins
que menen de Seró a La Força i de
Colldelrat a El Gos. Des d’aquesta situació de privilegi, podem gaudir, a
més del silenci i la pau espiritual, d’una
àmplia panoràmica de la vall del Senill on hi sobresurt l’antiga baronia de
Seró, aixecant-se vigilant i altiva.

però, fins al 1133 que per primer cop trobem referències de la
propietat del lloc quan en Pere
Ramon, un habitant procedent de
Grealó, esmenta Refet com una
deixa dels seus pares. I pel que
respecta a construccions, donat
que la imatge que es venera a
l’ermita és una talla romànica de
finals del s. XII i principis del
XIII, hem de pensar en l’existència, en aquella època, d’una edificació religiosa.
A l’any 1657, el pare Narcís
Camós publicà: “En un pedazo
de tierra que se llama término
de Rafet, de la parroquia de Santa María de Saró, se venera una
imagen de la hermosa Paloma,
Maria. Intitúlase de Rafet por
razón del lugar donde está”. El
8 de maig del 1716, en el llibre
de visites pastorals del Bisbat
d’Urgell s’hi escriu: “Així mateix es troba una Ermita construïda i fundada en el terme de
Seró; l’altar és de Nostra Senyora de
Refet, i està amb tota decència”.
L’església actual data de l’any
1765. Aquesta construcció es va fer
utilitzant les restes de l’antiga ermita. Al 1858 s’hi construí la casa dels
ermitans que s’afegia al conjunt i des
de llavors la casa va estar habitada
per una família fins al 1973.
Segons ens indica Josep Pijuan en
el seu llibre sobre el poble de Seró,
al voltant del 1860 varen tenir lloc
uns fets desagradables, els quals es
desconeixen, que obligaren a les autoritats eclesiàstiques a tancar el San-

Artesa, Pas a Pas
tuari, reobrint-se l’any 1862 per ordre del Bisbe, atenent les súpliques i
bons propòsits de l’alcalde i dels veïns de Seró.
La joia del monestir és la talla romànica de la Mare de Déu de Refet,
que va ser salvada durant la guerra
per la família que habitava la casa
substituint-la per la figura de Santa
Llúcia. D’aquesta manera els
assaltants varen llençar al foc la imatge que no era. Entre el 1936 i el 1939,
aquesta imatge va romandre dins
d’un forat del celler de la casa, embolcallada amb tela arpillera i coberta de llenya, retornant-se al seu lloc
original el dia 8 de setembre del 1940
amb motiu de la festa major de Seró.
L’any 1973, degut a les obres de res- amb gravats ornamentals, presentant ta Jesús Massana, fill d’Oliola. Comtauració de l’edifici, la talla quedà en més d’una cinquantena d’ells imat- pletant la imatgeria religiosa, al jarcustodia del rector de Seró i una fa- ges religioses i laiques. Aquestes dí del monestir, hi observarem les
mília d’aquesta localitat; mentrestant, instal·lacions es complementen amb restes d’una creu de terme gòtica fiuna rèplica presidia l’altar major.
un hort i un cobert.
xada sobre un pilar.
El dilluns de Pasqua del 1986, s’hi
A l’església s’hi accedeix travesFora del recinte, a uns cent metres
estableix la comunitat benedictina de sant el pati del monestir, tancat amb de l’entrada, hi ha la creu de terme que
la congregació de Nostra
marca el límit de la propieSra. d’Esperança, la qual
La joia del monestir és la talla romànica tat del monestir de Refet. A
cosa propicià la tornada de
l’any 1936 es va destruir
de
la
Mare
de
Déu
de
Refet,
que
va
ser
la imatge de la Mare de
l’escultura de la creu situaDéu de Refet al seu lloc de
salvada durant la guerra per la família da al damunt de la columna
culte el 12 d’octubre del
que habitava la casa substituint-la per la i es va substituir per una de
1986.
ferro. A l’any 1977, coinfigura de Santa Llúcia
cidint amb l’aplec del priL’ermita i el conjunt
mer de maig, s’hi va instal·artístic i arquitectònic
porta reixada. A l’interior hi destaca lar una creu semblant a l’original, obra
El conjunt arquitectònic de Refet cons- el gran retaule barroc realitzat l’any d’en Francesc Sala.
ta bàsicament de dos edificis, essent el 1876. Aquest retaule, que abasta tot
Tampoc podem deixar de visitar,
principal el que s’ha anat bastint a par- el mur de l’altar major. emmarca el fora del recinte, el pedró de la Mare
tir de l’ermita original. Aquesta cir- cambril de la Mare de Déu. Mn. de Déu de Refet situat al darrere del
cumstància s’evidencia, si parem aten- Armengol ens explica que durant la santuari, al camí que condueix a
ció, en la disposició dels carreus de la guerra civil uns soldats destacats a Ponts. Aquest pedró, anomenat
façana, on podrem comprovar com, a Refet varen disparar dues bales a l’Oratori, marca el punt on es va tropartir de la construcció originària, s’hi aquest retaule, una d’elles està in- bar la imatge.
basteix en primer lloc l’església, data- crustada a l’ull dret de la imatge del
da al 1765 i ampliant-se posteriorment, Pare Sant que corona el retaule i l’alel 1858, amb la casa de l’ermità on avui tra es troba uns centímetres més a
Text i fotos: Ramon I. Canyelles
hi han les dependències dels monjos l’esquerra podent-se apreciar, ambhttp://artesadesegre.tripod.com
del monestir.
dues, fàcilment.
Amb l’arribada de la congregació
A més de les
de la Mare de Déu d’Esperança, es imatges de la Mare
feren millores a l’edifici reconstruint- de Déu de Refet, de
se el Cobert del Clos per convertir- Santa Llúcia i de
lo en un taller d’enquadernació a la Sant Pelegrí, a soplanta baixa i cambres per als hostes bre de la saleta del
al pis superior. La particularitat perdó s’hi troba
d’aquest nou edifici és que totes les una pintura moderradio@artesadesegre.com - Tel. 973 40 20 48
pedres de la façana estan treballades na, obra de l’artis19
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Parlen les Entitats

Defraudats
Junta de l’Associació de Comerç
L ai Serveis
d’Artesa de Segre vol informar que ens sentim defraudats per
la poca col·laboració que tenim. Tan
sols un 40% dels negocis d’Artesa són
membres de l’Associació.

Exposició d’activitats
Any 2001
En la Fira de Sant Bartomeu es va
muntar una carpa amb estands expositors. Per les festes de Nadal es va fer
un sorteig de 600• i de 300•.
Any 2002
Per Carnestoltes es va repartir barrets
entre els comerciants. El dia 19 de maig
es va fer el Primer Comerç al Carrer.
Durant aquest any es van fer gestions
per acostar postures entre un sector dels
comerciants i l’Ajuntament. Creació de
la pàgina web de l’Associació. En la
Fira de Sant Bartomeu es va muntar

una carpa amb estands expositors. Per
les Festes de Nadal es va fer la campanya de Música al Carrer, es van guarnir els carrers d’Artesa amb arbres, es
va fer una animació al carrer a càrrec
del grup El Sidral i es va demanar a
l’Ajuntament la millora de l’enllumenat nadalenc.
Any 2003
Per Carnestoltes es va fer el Segon
Mercat al Carrer. Recollida de signatures per a la millora del subministrament de llum a la localitat. S’està treballant per posar un cartell a les entrades d’Artesa amb un eslògan.
En les dues Fires i els mercats al carrer van col·laborar un 30% dels associats, és a dir, un 15% de la totalitat dels
comerços de la ciutat. Es va intentar fer
un altre Mercat al Carrer a l’octubre de
2002 que es va suspendre per falta d’expositors.

Per Nadal la meitat dels associats han
participat en la iniciativa de Música al
Carrer, és a dir un 20% de la totalitat
de comerços d’Artesa.
Aquests petits percentatges sempre
han estat representats pels mateixos
establiments col·laboradors i des d’aquí
volem agrair el suport que comporta per
a la Junta.
També volem destacar el paper que
ha tingut l’Ajuntament impulsant
aquesta Associació i apostant per tal
que funcioni.
Després del que hem exposat, la Junta es pregunta quin sentit té continuar
i... val la pena?

Associació de Comerç i Serveis
d’Artesa de Segre

1020 signatures per la llum
la recollida de signatures per a la millora
del servei de la llum d’Artesa de Segre
s’han recollit 1020 firmes; aquesta xifra
correspon a un 40% de la població major de 18 anys d’Artesa de Segre.

La Junta us comunica que ha enviat
una carta de protesta junt amb les signatures, a la companyia elèctrica Fecsa
Endesa; així mateix, l’Ajuntament
d’Artesa també s’ha adherit a aquesta
queixa i també enviarà una carta a
Fecsa-Endesa.
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de Comerç i Serveis
L’ Associació
d’Artesa de Segre informa que en

Aprofitem l’avinentesa per agrair la vostra col·laboració en aquesta campanya.

Associació de Comerç i Serveis
d’Artesa de Segre

Olla Barrejada

Singapore
original de Singapur
E lfounomTemasek,
que significa
“poble de mar” en sànscrit, i més
endavant Singa-Pura o “ciutat
del lleó”, aquest últim degut a la
remota visió d’un príncep que estava de visita al vell port.
Constituïda per una illa major i
54 illots adjacents, la República parlamentària de Singapur està lligada
físicament a Malaisia per un viaducte que creua l’estret de Johore Mar,
comerç i l’agredolça barreja de tradició i modernitat, els ingredients
idonis per fer de Singapur un autèntic mosaic de cultures.
La major part dels gairebé tres
milions d’habitants són xinesos, un
15 % malasis, un 6% d’origen
hindo-pakistaní i una minoría euroasiàtica. Podem trobar-hi pagodes
budistes, esglésies cristianes i mesquites al costat de temples taoistes
i hindus, sense oblidar les minories
skih i jueva. Amb quatre idiomes
oficials i un llarg reguitzell de dialectes, viure i crèixer a Singapur
pot ser una porta d’entrada oberta al
món.
La Christina Díaz Campbell hi va
néixer i créixer fins als vint anys. Un
bon dia va conèixer el músic artesenc
Joan Carbonell, amb el qual es va casar i va tenir dues filles, la Cynthia i la
Vanessa, amb qui ha format una
família a Artesa de Segre.

per guanyar l’espai que falta. És una
país modern que mira cap al futur,
amb un gran sentit del civisme i
unes normes molt estrictes. La primera llengua oficial és l’anglès seguida del xinès mandarín, una llengua polida, refinada i molt complexa tant pels parlants d’altres llengües com pels mateixos xinesos que
parlen altres dialectes. Singapur és,
en definitiva, un país molt enriquidor.

Com és Singapur en realitat, deixant
de banda la imatge idíl·lica i exòtica
que l’acompanya?
És un país amb una gran riquesa natural i cultural. La gent es dedica
bàsicament al turisme, el comerç i la
indústria. No hi ha terra per conrear i
es comença a edificar de cara al mar
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Explica’ns com és la vida a
Singapur, enmig de tanta diversitat? És una lliçó de convivència i civisme o un conflicte constant?
És molt divertit! Hi ha cultures
molt diverses i sempre moltes coses a fer. Hi ha plena convivència
entre les races perquè sempre ha
sigut una societat multiracial. Hi
ha barris propis de cada cultura
on les tradicions es viuen en plenitud, però estan plenament relacionats entre ells. Mai he notat cap
actitud discriminatòria, sinó més
aviat tot el contrari.

Potser és difícil definir un caràcter pròpiament singapurès, però
podríes dir-nos com és la gent?
És una societat on la tradició té molt
pes, i es respecta al màxim. Els islàmics celebren el Ramadà; la festa
hindú de Taipusam es fa un cop a
l’any i tothom, independentment de
la raça, segueix les processons; també l’Any Nou xinès, que se celebra
al febrer, és una gran festa! els dracs
surten al carrer i fan soroll per espantar els mals esperits. El Nadal
és un temps especial per tothom, és
una festa de família i de reflexió. La
gent és educada i, sobretot, molt respectuosa.
Certament, tot plegat és força diferent d’Artesa. Què recordes de l’arribada?
Fins i tot quan venia a passar-hi uns

Olla Barrejada

Quina va ser la sorpresa més grata?
I què et va resultar difícil?
La sorpresa més grata va ser l’amabilitat de la gent. Crec que Artesa és es-

Lloc de sortida: Pl. Ajuntament
Hora: 17.00h
Després de la plantada, berenar de
germanor amb coca i xocolata per a
tothom.

pecial, diferent a tots els pobles del voltant, perquè la gent es coneix i està
sempre disposada a ajudar. Això ho
vaig notar de seguida i ara m’hi trobo
molt bé!
Va ser difícil, en canvi, adaptar-me
a la vida d’aquí. No per la gent, sinó
perquè jo sempre havia viscut en ciutats grans, amb una oferta cultural i
lúdica molt variada. De sobte
em trobava en un lloc on les
possibilitats eren molt poques, i això no és fàcil.

viat les entranyables botigues com Cal
Petit, on els homes podien fer el vermut o el cafè a les taules de l’entrada i
les dones compraven; hi havia de tot i
més! La gent ha anat canviant també,
com a tot arreu.

Quins són, a grans trets, els
canvis més importants que
hi has pogut apreciar?
Quan vaig arribar a Artesa hi
havia el cine, i crec que era
molt bo per la gent. Han can-

Haguéssim pogut passar hores parlant
amb la Cristina, perquè certament té
molt per explicar! De moment, ho deixarem aquí. Gràcies, Cristina.

DIA DE L’ARBRE
13 d’abril de 2003

Plantada d’arbres al
Castellot
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dies, abans de viure-hi definitivament,
ja suposava un canvi. Recordo que la
gent parlava molt fort i per a mi semblava que estessin enfadats! Era com
si cridessin tota l’estona, ja que a
Singapur el to de veu és molt més suau.
També em va sorprendre la brutícia;
a Singapur tirar papers o pipes a terra
està prohibit i les normes de civisme
són molt estrictes. Per exemple, no podríem comprar un xiclet en tot el país i
els que arriben de fora es confisquen a
l’aeroport, perquè embruten molt i la
gent els deixa per tot arreu. Quan vaig
arribar aquí no podia creure que la gent
tirés papers als bars o als restaurants.
I recordo que em resultava estrany
que la gent em mirés fixament, perquè
a nosaltres ens ensenyaven a no ferho, a no senyalar, a ser discrets. Fa vint
anys, no era tant comú que arribés gent
estrangera i suposo que tothom sentia
curiositat!

Hi afegiries alguna cosa, a Artesa?
Crec que hi falta més oferta d’activitats i espais d’oci, sobretot per als adolescents. Llocs on poder-se reunir, llegir, mirar pel·lícules... en definitiva,
coses a fer.

Meritxell
No us oblideu de portar
l’aixadeta!!!
Organitza:
Regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament d’Artesa de Segre

Tema del Mes
passats dies 4 i 8 de març, la població de Baldomar es va
E lsveure
literalment envaïda de gent i, sobretot, de persones

Maragall i Pujol v

relacionades amb la política (local i nacional), amb motiu de les
visites de l’actual president de la Generalitat, Jordi Pujol i d’un
dels aspirants a ser-ho, Pasqual Maragall.

Visita de Pasqual Maragall
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Aprofitant les celebracions del dimarts de Carnaval, el passat 4 de
març Pasqual Maragall va adreçar-se a Ponts i a Artesa, per tal de
conèixer millor el territori i per donar suport a les candidatures locals del Partit dels Socialistes a aquests dos municipis.
Al matí, Maragall va estar a Ponts, on se celebra el Ranxo. Al
migdia va fer cap a Artesa, on junt amb diferents militants i simpatitzants del PSC va dinar al Restaurant Cal Forcaire. Allí va tenir un
intercavi d’impressions amb Josep Galceran, alcaldable d’Artesa,
amb Joan Pellicer, secretari local del PSC, i amb Miquel Aguilà,
alcalde socialista de Balaguer, i també
va disfrutar de la bona cuina local.
El programa de l’ex-alcalde de
Barcelona i actual cap de l’oposició al
Parlament de Catalunya havia de continuar amb una visita a la Matança del
Porc d’Artesa, però Maragall se saltà
lleugerament el programa previst. En
saber que Josep Galceran és fill de
Baldomar i que la seva mare n’és l’alcaldessa, Maragall va voler visitar
aquest poble. Sens dubte, també va
influir en aquesta decisió el fet que es
va assabentar que només quatre dies
després el president Pujol hi tenia programada una visita. Per un cop,
Maragall es va avançar a Pujol en la
seva pugna –en aquest cas simbòlicaper arribar el primer.
Un cop a Baldomar, Maragall va aturar-se al rentador i prop d’allí va “sorprendre” l’alcaldessa Mercè Sellart que
venia de donar menjar als conills. La visita improvisada va permetre la trobada de Maragall amb Francesc París, president de la Cooperativa d’Artesa i regidor de CiU a Artesa. Tots plegats van recórrer diversos carrers del poble i van visitar el Museu Paleontològic i
l’església.
Maragall va destacar la bellesa de la localitat i va conversar amb
alguns veïns que es van quedar molt sorpresos per la visita d’aquest
il·lustre polític. Maragall va explicar que no havia estat mai ni a
Artesa ni a Baldomar, però que sí que havia estat al municipi, concretament a Folquer, on va visitar un bon amic seu, el pintor
Hernández Pijuan.
A continuació, i quasi contrarellotge, Maragall es va dirigir a la
plaça de l’Ajuntament d’Artesa i va participar de la tradicional
Matança del Porc, saludant els organitzadors, conversant amb les
autoritats locals, fotografiant-se amb un nombrós grup de jovent
i... repartint entrepans de llonganissa i botifarra negra entre els comensals.
Pasqual Maragall s’acomiadà dels artesencs cap a quarts de set de la tarda, en
una jornada en què féu anar de corcoll als membres del seu protocol i en la qual
va demostrar que té una bona capacitat d’improvisació.

Al centre de la pàgina es pot observar una
i a esquerra i dreta, diferents moments d
Pujol a Baldomar. A sota, a l’esquerra, foto
local; a la dreta, el president Pujol amb jo

perspectiva del poble de Baldomar; a dalt
de les visites de Pasqual Maragall i Jordi
ografia de Maragall amb militants del PSC
ves baldomarins

Visita de Jordi Pujol
El passat dia 8 de març Jordi Pujol, president de la Generalitat de
Catalunya, va visitar la vila de Baldomar. El perquè de la visita a
aquest poble ve donat per la invitació que li féu l’alcaldessa en
nom de la Junta Veïnal, ja que, des de temps enrera, el president
havia promès que vindria a Baldomar, ja que era una de les poques
poblacions que li quedaven per visitar de tota Catalunya.
El president estava acompanyat per Josep M. Pelgrí, conseller
de Governació i Relacions Institucionals; per Josep Pont, president
de la Diputació de Lleida; Estanis Felip, delegat del Govern de la
Generalitat a Lleida; Antoni Vives, secretari del Govern de la Generalitat; a més, s’hi personaren Jaume Campabadal, alcalde
d’Artesa de Segre i altres batlles dels municipis dels voltants.
La visita s’inicià a dos quarts de deu del matí. El president aterrà
en helicòpter al camp de futbol de la vila i fou rebut per l’alcaldessa delegada, la Sra. Mercè Sellart. Després de fer les salutacions
escaients, la comitiva inicià un recorregut pel poble, anant des del camp de futbol cap el carrer del Portal i, després de
passar per la plaça Major, es dirigiren a
l’església.
Dins aquesta els rebé el rector de
Baldomar, Mn. Roc Salvia i allà contemplaren l’arquitectura del recinte i els murals elaborats pel pintor local Antoni Borrell. Després d’una breu explicació sobre
l’església i les millores que s’hi han fet al
llarg dels anys, Mn. Roc entonà el virolai
i s’hi sumà tota la comitiva.
Acte seguit, s’adreçaren al Museu Paleontològic de Baldomar, on l’encarregat
Sr. Antoni Borrell els il·lustrà la visita amb
la contemplació de les peces que, en bona
part, ell ha anat trobant i que es troben
exposades al Museu.
En sortir s’adreçaren a la Casa de la
Vila, situada just al costat, on el president
descobrí una placa commemorativa de la
seva visita i signà al llibre de l’Ajuntament.
Després de fer-se tots aquests actes de caràcter més oficial, el
president es dirigí a la Plaça de Dalt, on l’esperaven els vilatans de
Baldomar. Allà tingueren lloc els parlaments.
En primer lloc, va parlar Mercè Sellart, alcaldessa de Baldomar.
Li agraí la seva presència i el fet que, finalment, hagués acomplert
la seva promesa de visitar el poble de Baldomar. A més, l’alcaldessa
exposà la situació de Baldomar i de tots els pobles agregats en general, ja que, en pertànyer a un nucli més gran i, per tant, dependre’n
des de tots els aspectes, se senten més abandonats perquè no hi arriben gaires ajuts. Parlà de la manca de població i de serveis, entre
altres, i finalitzà demanant més ajuts directes als pobles agregats per
tal que puguin valer-se més per sí mateixos i no hagin de dependre
tant del cap de municipi, en aquest cas, d’Artesa de Segre.
Tot seguit prengué la paraula l’alcalde d’Artesa de Segre Jaume
Campabadal. Féu referència a la problemàtica dels pobles agregats que abans
havia exposat l’alcaldessa de Baldomar, i també demanà més ajuts des de
l’administració.
Finalment, el Molt Honorable Sr. Jordi Pujol, inicià el seu discurs. Digué que
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era conscient de la dificultat que tenen els pobles agregats per
gestionar-se, ans fins i tot per sobreviure. Però també deixà
palès que tots els pobles, tots els habitants formem Catalunya i
que, per tant, tots hem de fer els possibles per a què Catalunya
sigui capdavantera en tots els aspectes, tant els més generals,
com els més específics i particulars, on s’inclouen els pobles
agregats. El president finalitzà el seu parlament fent una repassada geogràfica a les nostres contrades i demostrà que, encara
que fos amb algun petit lapsus, es coneixia perfectament la nostra
terra.
A partir d’aquest moment, s’inicià un refrigeri que s’havia
preparat per a tots els assistents, mentre el president podia conversar, per bé que breument, amb tots aquells que així ho volien. Abans de marxar, es féu diverses fotografies, una de les
quals fou amb tota la mainada que són de Baldomar o, almenys,
hi passen les temporades festives.
Jordi Pujol amb el pintor Borrell (a dalt), amb Mn. Roc (a baix) i amb Josep
M. París, membre del seu protocol (a la dreta)

Text: Carme Barril i Miquel Regué
Fotos: Josep Galceran, Josep Sellart i Miquel Regué

... I Baldomar, ja hi era
Baldomar està situat a 5 Km d’Artesa de Segre i a 6 d’Alòs
de Balaguer. Sota la serra del Montsec i a pocs metres dels
rius Boix i Segre, conforma una petita vall molt fèrtil amb
un microclima peculiar (vents suaus, important oscil·lació
tèrmica i humitats bones).
Rodejat de boscos de roures, alzineres i pins i de fonts
(la de la Trilla, la de sant Pere i la del Periot), el poble està
construït sobre un turó que li dóna un toc medieval. L’església de Santa Maria, amb base romànica i reformada al segle XVII, presenta
un mural pintat pel mestre Borrell l’any
1992.
Actualment hi consten empadronades
140 persones, tot i que hi ha moltes cases de segona residència que s’omplen
els caps de setmana i durant l’estiu. Els
cognoms més típics i nombrosos de la
població són Porta, Galceran i Trepat.
Compta amb la Casa de la Vila, el Casal baldomarí, unes piscines, camp de
futbol, una botiga de queviures, diverses
places i un Museu Arqueològic i Paleontològic, iniciativa de l’artista local Antoni
Borrell. El grup local “Honky Tonk L136” fa exhibicions de ball country.
La Festa Major se celebra l’últim dissabte d’agost; l’últim dissabte de febrer, els baldomarins celebren la tradicional Matança del Porc.

La història
Les primeres dades escrites respecte a Baldomar les trobem en una geografia general de Catalunya de l’any 1359,
quan tenia 16 focs i pertanyia al Marquesat de Camarasa.
Baldomar comptava l’any 1831 amb 160 habitants i el
Senyoriu pertanyia a la Seu d’Urgell. A finals del segle
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XIX i fins el 1926, Baldomar era un municipi propi que
comptava amb els pobles agregats de Vall d’Ariet, Clua i
Vernet; aquell any, aquest terme municipal seria annexat al
d’Artesa de Segre.
L’origen del nom, segons alguns estudiosos, ve de Vall
d’Omar i, per tant, procediria d’un àrab de nom Omar que
hauria estat el senyor de la Vall durant l’ocupació serraïna.
La presència àrab queda confirmada amb l’existència d’una
partida anomenada de “la Mesquita” i d’un pont de pedra
amb el mateix nom.
Com deia l’eslògan baldomarí l’any
1988, “Catalunya té mil anys... i
Baldomar ja hi era”.

Baldomar, la vinya i el vi
Baldomar és conegut per les seves vinyes
i el seu vi. A principis de segle XX l’economia es basava quasi exclusivament en
el cultiu de la vinya i en l’elaboració de
vi i alcohol (hi havia dues fassines, la del
Po i la del Jaume Anton). A la dècada de
1950 hi havia plantades 750 Ha. de vinya. Amb la modernització del camp i
amb l’èxode rural dels 60 i 70, el poble
reduí la població i s’abandonà el conreu
de la vinya, substituït pel del cereal (només 4 Ha. de vinya als anys 70).
A la dècada dels 80, el sector vitivinícola ressorgí, amb
Hermenegildo Porta com a principal impulsor, el qual fundà el Celler Vall de Baldomar el 1989 (havia començat a
replantar vinya l’any 1981). Actualment, a Baldomar hi
més de 200 Ha. de vinya i nombrosos pagesos en treuen
bons rendiments. La Cooperativa d’Artesa (presidida per
Francesc París, veí de Baldomar) també elabora bon vi a
partir de raïm d’aquesta zona, inclosa dins la Denominació
d’Origen Costers del Segre.
la Palanca
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Carnaval 2003

Carnaval en imatges: comparses i disfresses

El dissabte de Carnaval, les comparses es van aplegar un any
més a la Plaça de l’Ajuntament per escoltar el pregó del
Saltasekles (per cert, s’assemblava molt a un tal Saddam). Després va tenir lloc la Rua de Comparses fins al Pavelló
Poliesportiu, on es van repartir els obsequis per començar a
continuació una sessió de ball que es va quedar gairebé sense
gent fins que va aparèixer el jovent.
Fotos: Joan Promovídeo i Família Serentill-Aldavó

Premiats en el Concurs Infantil de Disfresses
1r
2n
3r
4t
5è
6è
7è
8è
9è
10è
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La família Serentill-Aldavó va obtenir el primer i el tercer
premi en el Concurs Infantil de Disfresses del diumenge

La Ventafocs (Laura Serentill)
Cavallet (Genís Carbonell)
Intergalàctic (Marc Serentill)
Fil, agulla i didal (Aixa i Duna Canals)
L’angelet al núvol (Sara Gutiérrez)
El cargol (Sandra Baltral)
Vileda (Àngels Puigpinós)
Peixet (Ariadna Carbonell)
Debil i Sant Jordi (Eulàlia i Arnau Jou)
Mitja síndria (Olga Moya)

Carnaval 2003

Carnaval en imatges: la Matança del porc
Fotos: Joan Promovídeo, Ramon Giribet i Miquel Regué

1
2

FOTO 1:
Els abnegats voluntaris i
voluntàries preparen la
carn del porc ja de bon
matí per tal d’elaborarne unes magnífiques
llonganisses i botifarres
FOTO 2:
Aspecte general de
l’indret de la matança, a
la tarda. El dia va acompanyar i la gent es va
quedar fins molt tard a la
plaça. No hi trobeu a
faltar res...?
FOTO 3:
Arribada a la plaça de
Pasqual Maragall i
efusiva abraçada entre
aquest i el “Mingo”
(candidat a l’alcaldia
d’Artesa per ERC amb
la indumentària de la
matança), davant l’atenta mirada del “Mero” de
Baldomar (un altre
candidat, aquest del PSC
de Maragall)

5

4

FOTO 4:
Abans de començar el
repartiment de llonganissa i botifarra, es va
guardar un minut de
silenci en memòria de
David Freixes, un dels
col·laboradors habituals
(junt amb la seva família), traspassat la darrera
tardor després d’un
malaurat accident de
trànsit
FOTO 5:
Els més joves col·laboren en la continuïtat
de la tradició de la matança ajudant en el
repartiment durant la
tarda
FOTO 6:
Maragall es va convertir,
sens dubte, en el protagonista de la jornada;
sobretot quan es va
posar a repartir entrepans durant una bona
estona als sorpresos
ciutadans i ciutadanes
que anaven a recollir-ne
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Pregó de Saltasekles XI
lo Montroig de la brigada,
que va a espantar jabalins
amb pèl de les parts púdiques dels veïns.
De tanta gent que hi haurà, la plateta passaran
i guàrdies jurats contractaran.

Bona nit, ciutadans i ciutadanes
de la república d’Artesa de Segre.
Us estic molt agraït per aquest exili
que m’heu ofert a l’altra banda de l’Ebre.
I per si aquí hi hagués algú del PP,
que no pateixi, que aviat me n’aniré.

La màgia la va fer el nostre secretari,
que quan va marxar, alguns vau córrer a brindar.
Veient com van ara les coses,
potser el trobeu a faltar?
Continuant dins de les oficines,
potser hauríem de repassar les mecanografies.
O és que els mèrits del bon empleo
són l’amistat i el parenteo?

Però, és clar, no podia passar
sense venir-vos a visitar,
i és que em penso que en aquestes contrades
n’heu fotut algunes de molt sonades.
Abans de començar,
us voldria avisar
que si es torna a espatllar l’equip de so,
l’any que ve no vindrem ni el Sícoris ni jo.

No cal ni parlar de l’urbanisme local,
perquè també és un tema de terrorisme total.
I la política mediambiental?
Ja us val!
Xapapote encara no en tenim,
però el purí ben bé que el païm
i el dipòsit anem omplint.
I mentre la planta de la “Comparativa” esperem,
amb les nostres fonts mos intoxiquem.
I a Foradada que estaven tan contents:
ells els calés i nosaltres els pudents;
però pel que sembla també alguns en sortiran calents.

De moment només us puc felicitar,
perquè sou tan terroristes que em podeu superar:
terrorisme local,
terrorisme eclesial,
terrorisme mediambiental,
terrorisme governamental,
i aviat, terrorisme electoral.
Si no pareu de fer l’animal,
d’aquí a poc sortireu a la televisió internacional.
Parlem del nostre ajuntament,
que quasi quasi no pot anar més malament.
Diuen que de la plaça del Progrés
n’acabaran dient la plaça del Retrocés.

A Alòs de Balaguer hi ha una gent
que es vendran lo nostre vent,
i mentre nosaltres els comprem la corrent,
algun talòs
farà el ventre ben gros.

Dotze anys de Campabadal
i per fi tenim polígon industrial.
Fer-lo molt us ha costat,
però ben poca cosa ha donat
si cap indústria no s’hi ha posat.
Sort que la “Comparativa” s’ha llançat
a fer menjar per gos i gat.
Però ells, tossuts, encara el volen ampliar.
Tranquils!, que el Ventura ja l’edificarà.

Per acabar amb l’ajuntament, reconeixerem
que alguna cosa bona els devem.
Han arreglat La Palanca de Vernet
per anar-hi a fer algun clauet.
També han tirat lo cuartel a terra,
mentre els Mossos corrien per la serra.
Lo “hachís” prou que el van trobar,
però el traficant encara el deuen buscar.

Enguany, l’espectacle de la Festa Major
diu que es farà a l’altar major,
recordant vells temps
de persecucions a cristians innocents.
Com a estrella invitada,
30

la Palanca

Aquest any que heu de tornar a votar,
ja us adverteixo que feu el que feu
la tornareu a cagar.
La campanya està a punt de començar:

Carnaval 2003
Vota esquerra,
que continuarem per terra.
Un candidat amb bigotet
deu tenir un assessor d’imatge molt discret.
Vota Convergència,
que igual perden la presidència.
I no patiu per la presència,
que el protocol ho arregla a conveniència.
Vota al PSC,
que el Maragall no mos té per ré.
El candidat diu que és ecologista
i potser també “hippi” i pacifista.
Vota al PP,
ni els seus no en volen saber res.
Només teniu una salvació
i és empadronar-vos als pobles del cantó.

I vosaltres, dones de molta fe,
més catxar i menos anar a fer el cafè;
que més val una cigala a la mà
que cent sermons del capellà.

Artesencs de soca-rel,
de pedra picada i cor de gel,
com diria el mestre poeta,
aprofiteu el temps que us queda,
que aviat tancaran la veda.
i aquell que no la tingui ben calenta
que vigili a la parenta.
Correu tots a cavall de les dones
encarant-los-hi les titoles.
Menos mirar el futbol,
i a veure si de tant en tant marqueu un gol.

Camarades republicans,
que el carnaval duri per molts anys.
I guanyi qui guanyi les eleccions,
no em toqueu gaire els collons,
que jo fins l’any que ve
ja no tornaré.
Bon Carnaval
i recordeu que tot s’hi val!!!
Saltasékles XI
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Fotos: Joan Promovídeo

Des del País dels Pirineus

Temps de Quaresma
se n’infereix que ja estem escoltant
el darrer tram d’un hivern que ha
estat extremadament rigorós, amb
nombrosos temporals de neu, tot i
deixant damunt les muntanyes del
País dels Pirineus uns importants
jaços de blanc element com feia
anys que no es produïa.
Per aquesta circumstància, cal
esperar que quan el desglaç meteorològic arribi a casa nostra (no
pas el desglaç polític, perquè
aquest vindrà més tard), la xarxa
fluvial dels Valires cantarà de
debò, traginant aigua i més aigua
vers les veïnes terres lleidatanes i omplint, a ras i caramull, els embassaments d’Oliana i de Rialb com una
ferma premonició d’un subsegüent
estiu relativament lliure de problemes
pels regadius de les terres de Ponent.
Mentrestant, ja han passat els jorns
de la disbauxa “carnestoltaira”. La fadrinalla d’Encamp han representat,
per enèsima vegada –i en aquesta
ocasió sota la pluja–, la secular tradició del “Ball de l’Ossa”; s’ha operat, in extremis, al Rei Carnestoltes,
intentant infructuosament salvar-li la
vida; s’ha llegit el seu testament i
també s’ha enterrat la sardina... És a
dir, que el Carnestoltes d’enguany ja
és aigua passada en el molí de les
nostres vides.
I com sia que la vida continua, al
darrere mateix dels jorns de gresca i
de barrila comentats, ha fet acte de
presència damunt l’escena del Gran
Teatre del Món l’austera Quaresma,
la imatge de la qual ha estat representada en els antics almanacs per la
figura d’una vella malcarada, amb un

bacallà i un parell d’arengades a les
mans! Des de temps era temps,
aquesta imatge ens imposa un període de set setmanes de rigidesa i severitat, fins a l’esclafit de renaixença significat per l’arribada de la Pasqua florida.
Cal dir –perquè és veritat– que,
com tantes altres coses, la Quaresma
en qüestió ha sofert, amb el pas dels

etern de l’infern.
Eren altres temps, corrien altres
vents, i mentre les persones benestants podien menjar carn a desdir gràcies a què havien comprat la “bula”,
la pobretalla s’alimentava d’escudella de congre, arengades, bledes i bacallà (en aquells temps menja de
rics), i para de comptar. Era una dieta rigorosa i classista que va donar

La imatge de la Quaresma ha estat representada en els
antics almanacs per la figura d’una vella malcarada, amb
un bacallà i un parell d’arengades a les mans!
anys i el canvi de mentalitats, una
forta davallada en allò que fa referència al seu extrem rigorisme i que,
per tant, en els temps que correm l’esmentat període és tan sols una tènue
calcomania d’aquelles llargues i místiques Quaresmes de l’antigor, blasmades per la càustica popular per la
lletra d’una secular corranda que deia
textualment: “Set setmanes de Quaresma, solament podem menjar arengades rovellades, mongetes i bacallà”.
Per la nostra part, tot i marxant
pels camins del “matusalenisme”, recordem ben nítidament aquells reculats temps de la postguerra civil espanyola, quan una espessa onada
d’espiritualitat s’estenia de punta a
punta del veí Estat espanyol, quan els
dejunis i abstinències estaven a l’ordre del dia i de la nit, quan els balladors eren considerats com uns potencials condemnats a bullir a les calderes de Pere Botero i quan els predicadors, des de les trones, alertaven
als pecadors sobre el perill del foc
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començat la caminada pels
H em
senders del març, per tot el que

lloc a una popular parèmia que deia
que “la Quaresma i la Justícia, sols
han estat fetes pels pobres”; però que,
per altra part, estilitzava la figura de
la gent i feia que l’especialitat en dietètica fos una professió pràcticament
desconeguda. No hi ha mal que per a
bé no vingui (com diu l’Olegari del
Genissó).
La cosa ha sofert una mutació molt
considerable, per a bé o per a mal.
Totes aquelles austeritats han passat
a la història, i encara que són molts,
molts els que continuen observant el
dejuni del divendres, el jovent balla
pels descosits i ja no espera amb delit l’arribada de la Pasqua per a trencar el vell tabú imposat sobre la ballaruga... Són altres temps i bufen
altres vents.
Però, a desgrat de tot i enmig d’un
món cada dia més destenebrat, ja tenim entre nosaltres, encara que descafeïnada, la immortal Quaresma.

Sícoris

Música, Mestre!

Caramelles 2003
La Dàlia Blanca
L eshanCaramelles
començat a preparar-se per
les cantades del diumenge de Pasqua.
Els assajos s’estan realitzant els dissabtes a la nit des del 12 de gener.
D’ençà la Pasqua de 1996, set pobles del municipi d’Artesa de Segre ja
han pogut gaudir d’una cantada de caramelles (Alentorn, Anya, Baldomar,
Colldelrat, Collfred, Montargull i Seró).
També des de 1999, es publica el recorregut que es realitza pels carrers
d’Artesa a La Palanca.
Seguint amb aquesta línia, aquest any
cantarem caramelles a Tudela i a Artesa
segons el recorregut que seguidament
exposem.
La jornada començarà amb la concentració de caramellaires davant la
Dàlia Blanca a 2/4 de nou del matí. Tot
seguit, enfilarem en procesor per les
carreteres d’Agramunt i de Ponts per
dirigir-nos a casa del Senyor Batlle, on
tenim la tradició de començar les cantades cada any.
1. Casa del Sr. Batlle – C. Nou (8:50)
2. Ctra. de Pons
3. C. Calvari – C. Sant Jordi
4. C. Calvari (Cal Benet)
5. C. Barcelona
6. Plaça del Progrès
7. C. les Monges (9:35)
Casa de D. Freixes
8. C. Jesús Santacreu
9. C. Mare de Déu del Plà – Trav. Sitges
10. C. Sitges
11. C. E. Maluquer – Av. Ma. Anzizu
12. Av. Ma. Anzizu – C. Balmes

En arribar en aquest punt de la jornada (10:15) pujarem a l’autocar per
dirigir-nos a Tudela on, després de carregar piles tot esmorzant, hi realitzarem
una cantada de caramelles en acabar la
Missa (11:00). Enguany i com a novetat els músics seran de casa. Seguidament tornarem a Artesa i reprendrem
les cantades la carretera de Tremp.
14. Ctra. de Tremp – C. Girona (11:30)
15. C. Sant Joan
16. Plaça del Ball (11:45)
17. Plaça Major
18. Av. Ma. Anzizu (La Granja)
19. Ctra. d’Agramunt – C. Prat de la
Riba
20. Ctra. d’Agramunt
21. C. Monges – C. Tarragona
22. C. Àngel Guimerà – C. Segre

Enguany, de les 23 cantades que
es preveuen realitzar (segons el temps
i les circumstàncies se’n podria anul·lar alguna) volem destacar la que realitzarem davant la casa d’en David
Freixes (núm. 7), que tots els caramellaires oferirem en record i homenatge al company recentment traspassat.
Finalment, anirem fins a l’Església
Parroquial, des d’on ens dirigirem, en
comitiva, a la plaça de l’Ajuntament pel
carrer Ma. Anzizu. On, sobre la una de
migdia, hi reailtzarem la darrera cantada que clourà les caramelles d’enguany.

La Junta

XXIV APLEC DE CORALS DE LA ZONA NORD (FCEC)
Artesa de Segre 27 d’abril de 2003
Concert a les 5 de la tarda al Pavelló Poliesportiu d’Artesa de Segre
Corals Participants: Orfeó Andorrà d’Andorra la Vella, Coral Sant Antoni de La Massana, Coral Rocafort
d’Sant Julià de Lòria, Coral Bordonera d’Orfanyà, Coral Pontsicana de Ponts, Coral d’Avui d’Agramunt i
Orfeó Artesenc d’Artesa de Segre
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36a Trobada de Corals Infantils
Brots d’Il·lusió va participar en la
36ena. Trobada de Corals Infantils
de Catalunya del SCIC, que es va realitzar en forma d’intercanvi amb els
Infants de l’Orfeó Lleidatà de Lleida.
Arribada la primavera, tornen les
Trobades del SCIC on hi participen,
anualment, els grups de mitjans i grans
de les corals infantils federades. La
modalitat d’aquestes trobades varia
cada cinc anys. Com que l’any passat
es va celebrar en forma de Trobada
General al Palau Sant Jordi de
Barcelona (on tots els cantaires d’entre
8 i 16 anys del SCIC es reuneixen per
celebrar l’aniversari de torn: 25è, 30è,
35è...) aquest, es reuneixen en grups de
dos corals en forma d’intercanvi. A la
Jornada de Treball de principi de curs,
les corals es “casen” i el comencen a
preparar conjuntament.
Enguany, doncs, la Coral Infantil

Brots d’Il·lusió ha organitzat un intercanvi conjuntament amb els Infants de
l’Orfeó Lleidatà. La convivència durant
aquest cap de setmana l’han realitzat
les dues corals infantils i els conjunts
instrumentals de les respectives escoles de música a la casa de colònies de
Cal Petit, on s’han reunit més d’una seixantena d’infants que mitjançant els
jocs, tallers, activitats, assajos... que els
han preparat les directores i responsables de les corals, han conviscut i
conpartit il·lusions mitjançant el cant
coral i la música.
Fruit del treball realitzat van oferir
un distès i interessant concert a la carpa de la casa de colònies. En el concert
es van poder escoltar els conjunts instrumentals de les dues escoles de música i els grups de mitjans i grans de les
dues corals infantils. Van finalitzar amb
dues cançons de cant comú. A la tarda,
després d’un bon àpat, al qual també hi
havien els pares dels cantaires, arriba

A dalt: el conjunt instrumental de l’Aula de Música d’Artesa dirigit per Jordi
Morera va encetar el concert. A sota: els mitjans i grans de la coral infantil Brots
d’Il·lusió dirigits per Ester Lara (a la foto s’observa la gran afluència de públic)
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l’hora de dir-se arreveure, perquè l’intercanvi finalitzarà, més endavant,amb
un altre cap de setmana a Lleida.
Sergi Valls i Jové

A dalt: els mitjans i grans dels infants de l’Orfeó Lleidatà sota la direcció
d’Àngels Barault. A sota: finalitzaren el concert amb la interpretació conjunta
d’unes cançons de cant comú

la Palanca

cap de setmana del 22 i
E l23passat
de març, la Coral Infantil
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L’Orfeó Artesenc a Andorra
par en un dels concerts de la segona
edició de la Primavera Coral de les
Terres de Lleida de la FCEC, que es
va realitzar conjuntament amb l’Orfeó Andorrà a Andorra la Vella.
La darrera primavera, la demarcació
de Terres de Lleida de la
Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC) va organitzar un cicle de concerts que va anomenar Primavera Coral de les Terres
de Lleida. Durant quatre
caps de setmana es van realitzar sis concerts en els
quals es van repartir una
vintena de corals entre organitzadores i participants.
L’Orfeó Artesenc va participar-hi amb un concert que es va realitzar a l’Auditori Municipal Enric
Granados de Lleida.
Aquest any, vist l’èxit de l’any anterior, s’ha organitzat la segona edició
d’aquest cicle de concerts. Entre el 23
de març i el 13 d’abril es realitzaran un

total de sis concerts (Ponts, Organyà,
Andorra la Vella Tàrrega, Raïmat i
Belianes) on hi participaran un total de
19 corals (un terç del total de corals federades a Terres de Lleida).
L’Orfeó Artesenc va participar-hi
amb un concert que realitzarà conjuntament amb l’Orfeó Andorrà (organit-

zadora) a Andorra la Vella. Durant el
matí es va realitzar un assaig conjunt
tot preparant unes cançons de cant
comú per la tarda. Cançons que a la
vegada cantaran junts durant el XXIV
Aplec de Corals de la Zona Nord que
organitzarà l’Orfeó Artesenc a Artesa
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diumenge de març (dia
E l30)darrer
l’Orfeó Artesenc va partici-

de Segre el proper 27 d’abril.
Després de dinar, i de passejar per
Andorra, van realitzar un concert a l’Església Parroquial a les cinc de la tarda.
En primer lloc l’Orfeó Andorrà va cantar quatre cançons (Eternal Flame de
The Bangles, Chiquitita de Abba, My
heart will go on de la película Titànic i
Como tu de Disney). Seguidament l’Orfeó Artesenc va
oferir un variat repertori del
qual
destaquem
la
preestrena d’una versió
de La Raimundeta (cançódansa tradicional d’Artesa
de Segre) que estrenaran a
l’Aplec del proper 27
d’abril a Artesa. Abans
d’acabar el concert van oferir conjuntament: El meu
avi (havanera), Un cant per
a Ariadna (sardana) i amb un cànon de
Francis Terral (Cànon de la Pau), molt
adient en els temps que còrren.
La jornada va finalitzar amb un picapica que molt gentilment va oferir l’Orfeó Andorrà.
Sergi Valls i Jové

Informació Municipal dArtesa

Mes de febrer
Ple extraordinari: 3-02-2003
Absències: Per ERC, Sr. Gonzàlez; per
CiU, Sra. Segú i Sr. Sabartés; pel PP,
Sr. Oriola.
Aprovació per unanimitat d’adhesió a la constitució de la “Fundació
Privada Obra Social de la Cooperativa
del Camp d’Artesa de Segre i Comarca”, mitjançant les aportacions previstes als estatuts fundacionals presentats
(amb una aportació inicial de 1.202
euros) i la designació d’un dels cinc
membres del patronat, la qual recau en
la persona del regidor Sr. Jaume
Gonzàlez, mentre duri el seu mandat.
Ple ordinari: 14-02-2003
Absències: Per CiU, Sres. Segú i
Baella; pel PP, Sr. Oriola.
Aprovació per unanimitat de les
actes de les sessions anteriors: ordinària del
10-01-03 i extraordinària del 3-02-03.
Proposta de modificació de crèdits núm. 1 del Pressupost Municipal
2003, segons la qual se suplementa amb
332.244,41 euros procedents de majors
ingressos i del romanent líquid (el pressupost passa a ser de 3.220.224,31
euros). La modificació inclou dotació
per a la fundació de la Cooperativa
d’Artesa, per a arranjament de camins,
per a l’ampliació del Museu del
Montsec i per a la renovació de l’enllumenat del Camp de Futbol. S’aprova d’acord amb la següent votació:
Vots a favor: 6 (5 ERC i 1 PSC)
Abstencions: 2 (CiU)
Aprovació inicial per unanimitat dels padrons fiscals per al 2003, que
se sotmeten a exposició pública, amb
un total de 253.112,33 euros.
Aprovació per unanimitat dels
plecs de condicions administratives que
hauran de regular la venta, mitjançant
concurs obert, de les següents parcelles municipals del polígon Industrial El
Pla, atès que hi ha persones interessades en la seva adquisició: parcel·les 33,
34, 40 i 41 (indústria entre mitgeres
amb edificabilitat d’1,10 m2 sostre/ m2

solar) i la parcel·la 29 (indústria aïllada amb edificabilitat de 0,75 m2 sostre/
m2 solar). Es mantenen els preus de
l’anterior concurs en què es van adjudicar 2 parcel·les.
Aprovació per unanimitat de la
pròrroga de la concessió, a l’empresa
Centre Geriàtric del Pirineu SL, del servei de gestió i funcionament de la Llar
Residència Municipal fins al dia 31 de
desembre de l’any 2003.
Aprovació per unanimitat de la
pròrroga de la concessió, a na Roser
Betriu i Caubet, del servei de gestió i
funcionament de la Llar d’Infants Municipal fins el dia 31 de juliol de l’any
2003, a efectes del dia 1 de setembre
de 2002.
Aprovació per unanimitat de
l’adjudicació de la concessió d’explotació del Servei Municipal d’Aigua
Potable al Municipi d’Artesa de Segre
(Artesa, Montmagastre i Vernet) a l’empresa Aqualia Gestión Integral del
Agua SA, per considerar la seva oferta
com a la millor del concurs convocat a
tal efecte.
Aprovació per unanimitat de
subscripció d’un conveni de collaboració amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per
a la instal·lació de maquinari i
programari per al seu ús com a punts
públics d’accés a Internet a la Biblioteca Municipal Joan Maluquer i Viladot
per a la seva integració dins la Xarxa
de Telecentres de Catalunya.
Aprovació per unanimitat de
subscripció d’un conveni de collaboració entre la Diputació de Lleida i
l’Ajuntament d’Artesa de Segre per a
obtenir la cessió gratuïta de la llicència
d’ús de la cartografia digital corresponent al terme municipal d’Artesa de
Segre, així com la incorporació al programa per a la confecció de la cartografia de les àrees urbanes a raó de 25
euros per hectàrea amb càrrec a l’Ajuntament.
Aprovació per unanimitat de les
bases que han de regir la convocatòria
durant l’any 2003 per a la concessió de
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subvencions per a obres de millora i
rehabilitació de façanes.
Aprovació per unanimitat de la
certificació única d’obres, per
18.624,39 euros, de l’obra “Enllaç entre la carretera LV-5122 a Anya i el
camí de Sant Marc”, signada per l’enginyer tècnic Sr. Abel Cots a favor de
l’empresa Josep Miquel SCP.
Aprovació per unanimitat d’una
moció en què es fa arribar als Governs
d’Espanya i de la Generalitat de
Catalunya la més profunda mostra de
rebuig per part de l’Ajuntament i dels
ciutadans d’Artesa de Segre a la guerra
que els Estats Units d’Amèrica promouen contra l’Iraq; mostrant alhora el
rebuig al règim dictatorial que sofreix
el poble iraquià.
Ple extraordinari: 24-02-2003
Absències: Per CiU, Sra. Segú i Sr.
Sabartés; pel PP, Sr. Oriola.
Aprovació per unanimitat de les
actes de les sessions anteriors: ordinària del 10-01-03 i extraordinària del 302-03.
Aprovació per unanimitat de la
modificació de crèdits núm. 2 del Pressupost Municipal 2003, segons la qual
se suplementa amb 159.169,44 euros.
Aprovació definitiva per unanimitat del projecte de l’obra “Dotació
de graderia a la sala escolar del Pavelló Poliesportiu d’Artesa”, redactat per
l’arquitecte Sr. Guimet amb un pressupost d’execució de 113.125,71 euros.
Així mateix, s’aprova demanar a la Diputació de Lleida una petita ajuda de
12.020,24 euros per la realització de
l’obra i contractar-la mitjançant tramitació ordinària, procediment obert i forma de concurs.
Aprovació per unanimitat de la
contractació mitjançant tramitació urgent, procediment restringit i forma de
concurs, les obres següents:
- “Arranjament de camins a la Vall
d’Ariet”, projectada per l’arquitecta
municipal Sra. Espar amb un pressupost de 7.190,45 euros (compta amb
una ajuda de la Diputació de Lleida de
3.595,20 euros).

Informació Municipal dArtesa

ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 3, 17 i 24 de febrer)
Aprovar inicialment la memòria
valorada de l’obra “Reforma de part de
l’enllumenat públic d’Artesa”, redactada per l’enginyer tècnic Sr. Joan
Vilella, amb un pressupost de 5.983,80
euros. Així mateix s’acorda contractar
aquesta obra mitjançant tramitació ordinària, procediment restringit i forma
de concurs.
Demanar a la Subdelegació de
l’Estat a Lleida que tramiti la sol·licitud
per a què, acollint-se al repartiment del

1% cultural de les obres que realitza
l’Estat en aquesta zona, es concedeixi
un ajut per a dur a terme l’obra “Restauració del conjunt històric del recinte del castell de Grialó”, valorada en
146.591,39 euros.
Aprovar inicialment la memòria
valorada de l’obra “Arranjament del
camí entre Vilves i Colldelrat”, redactada per l’enginyer tècnic Sr. Joan
Vilella, amb un pressupost de
30.554,22 euros.
Aprovar inicialment la memòria
valorada de l’obra “Petites obres al Parc
de Bombers voluntaris d’Artesa”, redactada per l’arquitecta municipal Sra.
Espar, amb un pressupost de 5.502,82
euros. Així mateix, s’aprova concórrer
a la convocatòria del Departament d’Interior per a subvencions a ens locals en actuacions a parcs de bombers voluntaris.
Concedir les següents llicències
ambientals,
condicionades
a
l’acreditació de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions, segons la
llicència atorgada, mitjançant certificat
del tècnic:
- Al Sr. Francesc Solé i Riart, per a la
legalització d’una explotació porcina de
cicle obert existent, situada a la parcel·la
201 del polígon 24.
- Al Sr. Ramon Bròvia i Pijuan, per a la
legalització d’una explotació intensiva
de bestiar porcí existent, situada al C/
Afores s/n de Tudela de Segre.
Aprovar inicialment les memòries valorades de les obres següents, així
com la sol·licitud de petites ajudes a la
Diputació de Lleida:
- “Arranjament de camins a Sant Marc
del Batlliu”, redactada per l’enginyer
tècnic Sr. Joan Vilella, amb un pressupost de 3.604,54 euros. Es demanen
1.802,27 euros.
- “Arranjament de camins a Vall-llebrera”, redactada per l’arquitecta municipal Sra. Espar, amb un pressupost de
5.367,41 euros. Es demanen 2.683,71
euros.
Aprovar inicialment la memòria
valorades de l’obra “Contenció de talús amb mur inclinat de formigó i pavimentat del camí al cementiri de
Montargull”, redactada per l’arquitecta
municipal Sra. Espar, amb un pressupost de 7.211,64 euros. Així mateix,
s’acorda sol·licitar una petita ajuda a
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- “Arranjament de camins a Tudela de
Segre”, projectada per la Sra. Espar
amb un pressupost de 6.006,16 euros
(compta amb una ajuda de la Diputació de Lleida de 3.003,08 euros).
- “Arranjament de l’església de Vilves,
1a fase”, projectada per l’arquitecta Sra.
Espart amb un pressupost de 32.983,47
euros.
- “Arranjament de l’església de Sant
Romà de Comiols”, projectada per l’arquitecte Sr. Oriol Fenés amb un pressupost de 40.239,77 euros.
- “Enllumenat del Camp de Futbol
d’Artesa”, projectada per l’enginyer
industrial Sr. Jesús Fortuño amb un
pressupost 78.911,95 euros.
Aprovació per unanimitat de la
contractació, mitjançant tramitació ordinària, procediment obert i forma de
concurs, de les obres:
- “Urbanització del tram final del C/
Prat de la Riba i creació de places
d’aparcament”, projectada per la Sra.
Espar amb un pressupost de 72.105,81
euros (compta amb una subvenció del
PUOSC de 36.052,90 euros).
- “Pavimentació del C/ Eres a
Alentorn”, projectada per la Sra. Espar
amb un pressupost de 84.666,64 euros
(compta amb una subvenció del
PUOSC de 59,266,65 euros, l’Ajuntament hi aporta 3.000,35 euros i la resta
seran contribucions especials).
Aprovació per unanimitat de la
correcció d’una errada en l’aprovació de
la compra de la finca situada al C/ Monges 24 (Ple del 13-13-02). El nom de la
propietària és Maria Núria Sans i Serra
en lloc d’Antònia Serra i Condomines.

la Diputació de Lleida de 3.605,82.
Pronunciar-se a favor del reconeixement de la Sardana com a Patrimoni immaterial de la Humanitat per
part de la UNESCO, a proposta de
l’Agrupació Sardanista d’Artesa de
Segre.
Concedir l’ús del Pavelló
Poliesportiu a la Comissió d’organització del 10è aniversari de Llar d’Infants
Municipal El Bressol per al 29 de juny.
Reconèixer a la Sra. Roser Belchi
i Escobosa els beneficis previstos per a
les famílies nombroses a la Llar d’Infants
i a l’Aula de Música municipals per als
seus fills Izan, Mar i Èlia.
Requerir un informe a l’Alcalde
de Tudela de Segre, respecte a la reclamació efectuada pel Sr. Andreu Solé i
Sobrevalls sobre danys ocasionats al
seu vehicle per una instal·lació elèctrica d’aquesta població.
Proposar a l’alcaldia la concessió de les següents llicències d’obres:
- A la Sra. Teresa Llinàs i Marsol, per
segregar el solar urbà (de 53,75 m2) de
la parcel·la cadastral 1045927, al C/
Sant Ponç 6 de Vall-llebrera.
- Al Sr. Ramon Trepat i Escolà, per segregar pati urbà (300 m2) de la parcella situada al C/ Font 6 de Baldomar.
- Al Sr. Eusebi Jovell i Gilabert, per fer
una paret a C/ Sant Antoni M. Claret 26.
- A la Sra. M. Neus Puigpinós i Terré,
per canviar rajoles i armaris de la cuina a Av. Maria Anzizu 7.
- A la Sra. Mariana Giustina, per netejar interior, repicar paret de pedra i fer
paviment a la terrassa a C/ Església 11
de Colldelrat.
- A Endesa Distribución Eléctrica SL,
per instal·lació d’una nova línia aèria a
25 kV per tal d’atendre el nou subministrament a l’explotació ramadera del
Sr. Ramon Marbà i Tarragona, a Seró.
- Al Sr. Josep Vendrell i Tarré, per treure
el comptador de l’aigua a l’exterior a
C/ Pati 8 d’Alentorn.
- Al Sr. Josep F. Galceran i Ausàs, per
rehabilitació de les façanes dels edificis situats a Cra. Ponts 45 i 47.
- Al Sr. Julià Mianes i Sabanés, per
substituir les teules d’un cobert a C/
Calvari 13.
- A la Sra. M. Neus Verdeny i Balsells, per
fer un traster a les golfes a C/ Monges 30.
- Al Sr. Pere Capell i Espinal, per pin-
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tar la façana a Cra. Agramunt 41.
- A Conspromar SL., per desbrossar i
netejar solar a M.D. del Pla 4-6.
- Al Sr. Josep López i Balagué, per una
terrassa a les golfes a C/ Sant Jordi 41.
- A Metal Alimentaria SL, per installació d’una grua torre desmuntable al
Polígon Industrial El Pla.
- A Arcadi Fons SL, per construcció
d’un edifici de tres habitatges
unifamiliars a C/ Senill s/n.
- Al Sr. Agustí Camarasa i Graells, per
ampliació d’explotació bovina d’engreix en règim extensiu a les parcel·les
29, 30, 50, 53, 76, 78, 64, 72, 73 del
polígon 19.
Proposar a l’alcaldia donar-se
per assabentats de l’obertura de l’establiment del Sr. Agustí Camarasa i
Graells (l’ampliació de l’explotació
bovina d’engreix).
INFORMES DE L’ALCALDIA
L’Oficina Tècnica de Cribatge
del Servei Català de la Salut ha demanat un llistat de les veïnes d’Artesa nascudes entre l’1 de gener de 1952 i el 31
de desembre de 1954 per a la detecció
precoç del càncer de mama.
La Delegació Territorial de Medi
Ambient ha requerit a l’Ajuntament per
a que dugui a terme les accions necessàries de neteja i restauració de l’abocador incontrolat que ha detectat a
Collfred.

L’Associació Catalana de Municipis ha comunicat que, des de la Direcció General d’Energia i Mines, s’han
constituït uns grups de treball per donar compliment a la Resolució del Parlament de Catalunya sobre el soterrament de les línies elèctriques en el termini de 10 anys. Es demana la notificació de les problemàtiques del nostre
municipi per a la seva valoració i posterior actuació.
El Departament de Justícia i Interior ha atorgat una subvenció de
1257,53 euros per a la Informatització
del Jutjat de Pau municipal.
L’Associació Cultural la Roureda ha presentat el seu pla de treball al
Museu durant l’any 2003.
La Farmàcia Aldavó ha demanat l’assistència dels Mossos d’Esquadra per atendre les urgències nocturnes
als efectes d’evitar incidents conflictius
que es solen produir en aquesta franja
horària.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida ha comunicat l’aprovació definitiva del Pla especial de la
Unitat d’Actuació 2 Tros del Vinyet.
Per altra banda, s’ha donat per assabentada de l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de la Unitat
d’Actuació 5, promoguda per aquest
Ajuntament.
El Sr. Joan Caubet i Feliu ha
comunicat la constitució de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil

d’Artesa de Segre, mitjançant l’aportació de l’acta fundacional i una còpia
dels estatuts de l’associació, per tal que
se’ls reconegui com associació vinculada a l’Ajuntament.
Protocol de Presidència de la
Generalitat ha comunicat la visita que
el President farà a Baldomar el 8 de
març a 2/4 de 10 del matí.
El 30 de març, l’Escuderia
Lleida vol organitzar el “I Ral·li de la
Noguera” sobre asfalt. Demanen la
col·laboració de l’Ajuntament per
instal·lar el parc d’assistència a la plaça de l’Ajuntament i poder disposar de
la Sala d’Actes com a sala de premsa.
El 22 de febrer es va signar el
conveni amb l’Agència Catalana de
l’Aigua per al finançament d’un terç del
cost de les represes d’aigua al Canal
d’Urgell i el compromís de portar, en
el termini màxim de 10 anys, aigua rodada de l’Embassament de Rialb per al
subministrament a la població.
La Delegació d’Hisenda ha comunicat que un particular ha reclamat
la propietat d’una casa de la qual
l’Ajuntament en pagava l’IBI, així que
es reclamaran els imports abonats.
L’Agència Catalana de l’Aigua
ha convocat pels dies 26 i 27 de febrer
als titulars de béns i drets afectats per
les obres del col·lectors d’Artesa.

Ramon Giribet i Boneta

ANUNCI
CONVOCATÒRIA PER PRESENTAR SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS
PER REHABILITACIÓ I MILLORA DE FAÇANES
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Objecte: Concessió de subvencions pels treballs i obres de rehabilitació de façanes d’edificis no destinats a granges,
segons Bases aprovades per l’Ajuntament en Ple de data 14 de febrer de 2003.
Quantia de la subvenció: Fins a un màxim de 2,10 euros per m2 de superfície de la façana, amb un màxim absolut de
601,01 euros. En cap cas podrà suposar més del 50% del cost.
Obres subvencionades: Aquelles que es portin a terme durant l’any 2003, amb les condicions que regulen les Bases
d’aquesta convocatòria.
Presentació de sol·licituds: Durant l’any 2003 (l’obra o treball de rehabilitació haurà de finalitzar-se abans del 31 de
desembre del 2003).
Lloc de presentació de sol·licituds, consulta de Bases i informació sobre aquesta convocatòria: En dies i hores
hàbils, a les Oficines Municipals.
Artesa de Segre, 17 de febrer de 2003
L’alcalde
Jaume Campabadal i Farré

Portes Endins

Nit de Carnaval
nostre poble. Altre cop hi hagué una
càlida rebuda al Saltasekles a la plaça de l’Ajuntament, plena de comparses i de gent camuflada entre les
disfresses, encara que –també cal dirho– potser s’hi esperava una mica
més de participació per part dels
artesencs i artesenques.
Aquest és un dia molt esperat per la
mainada, però com es demostra any rera
any, també ho és per a la gent més gran,
que recuperen en aquest dia l’esperit de
temps passats, il·lusionats i contents
com els més jovenets amb les seves
disfresses, malgrat que alguns d’ells
puguin negar fets tant evidents.
En aquest esdeveniment hi podem
trobar des de carrosses molt engalanades i treballades a consciència, gent que
es disfressa d’alguns temes d’actualitat, fins als que es van a canviar a mig
ball, intentant buscar el factor sorpresa, i sense oblidar-nos dels més indecisos que decideixen la disfressa just una
estona abans de la concentració de comparses, un fet que ja comença a ser habitual entre un determinat sector de
gent.
Malgrat tot, la finalitat de tots era la
mateixa, desfilar pels nostres carrers,
havent perdut prèviament la poca vergonya que ens mancava, i gaudir d’una

vetllada envoltats d’amics i gent coneguda que, per una nit, es posaren en el
cos d’altres personatges i intentaren
aprofitar-la especialment per donar a
entendre, potser inconscientment, que
absolutament tothom pot rejovenir l’esperit, sense necessitat de dur a sobre cap
tipus de carcassa, ja que com hom va

voltats de gent i coneguts, fent tot tipus
de bromes sobre les iròniques disfresses que cadascú lluïa.
L’objectiu es complí en la majoria de
nosaltres, tal com ho indicaven els nostres rostres i els nostres gests, que reflectien pronunciats somriures remarcant intenses cares de felicitat i mos-

La desfilada finalitzà al nostre pavelló municipal, on
la gent, contràriament a l’esperat, no respongué a la
crida realitzada, i deixà mig buit el local
dir un dia: “Els millors moments de la
vida són aquells en els que ens aconseguim enganyar a nosaltres mateixos”.
Així doncs, aquest és un dels dies més
idonis per a fer-ho, i la gent gaudeix
d’aquest dia com el que més.
La desfilada finalitzà al nostre pavelló municipal, on la gent, contràriament
a l’esperat, no respongué a la crida realitzada, i deixà mig buit el local. No
obstant, fou posteriorment quan la gent,
majoritàriament jovent, es reuní allí en
més gran presència, després d’haver
anat a sopar amb els amics o amb la
colla de cada comparsa i haver agafat
forces per aguantar la llarga nit que els
esperava a la majoria. Així es mostrava d’expectant la nit, es tenia la intenció de divertir-se tota la vetllada, en-
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passat 2 de març se celebrà,
E lcom
cada any, el Carnaval al

traven que havia estat, tal com era d’esperar, una nit molt peculiar, en la qual
la gent havia oblidat per unes hores qui
era realment i se sentia satisfeta imitant sense cap tipus de vergonya altres
personatges, fent bromes als amics i
coneguts que no s’havien disfressat.
Així va morir la nit, entre música,
balls i rialles, en aquesta ocasió més
difícils de reconèixer, amb el ressò i els
comentaris de les particulars disfresses
que l’endemà serien comentades per
tots els presents. Petits i grans van perdre per un dia aquesta timidesa que tant
sovint ens priva en la vida real de fer el
que realment desitgem.

Ricard Martínez i Cuders

Xat Jove

OT en debat
discutir sobre el tema.
Bea: Calla, calla… que comença! Ara silenci, si us plau,
que no em vull perdre ni una sola cançó!! Ja tenia ganes que
arribés dilluns per veure OT.
Diana: Au va… canvia de canal, segur que faran qualsevol
cosa més interessant que aquest programa basura. No sé com
hi pot haver algú que se’l miri.
Bea: Algú? Més aviat podràs comptar la gent que NO se’l
mira... perquè realment és ben poca!! Només cal mirar la
gran moguda que d’aquest programa se’n desprèn: que si
revistes, que si pòsters, enganxines, vídeos, CD’s...
Diana: Però tu creus realment en aquest programa? No veus
que els concursants d’OT són gent del carrer que es fan famosos amb dos dies... sense cap mena d’esforç?
Bea: Però què dius? Aquests concursants treballen dia i nit:
que si la veu, que si la lletra, la interpretació, gimnasos, coreografia... són moltes les tècniques que han d’aprendre.
Diana: I...? Hi ha milers de persones que han guanyat l’èxit
més que ells... amb esforços i hores d’estudi, i en canvi no
són recompensats. Quanta gent es passa quinze anys al conservatori per acabar en una orquestra modesta? L’èxit d’audiència d’aquest programa és solament que els finalistes són
gent del carrer, com tu o com jo... i això fa que qualsevol
persona s’hi pugui identificar. Només cal veure com han augmentat les matrícules a les escoles de cant. Molta gent creu
que amb poc temps podran aconseguir els seus somnis. No
veus els ingenus que som?
Bea: Ingenus? No hi veig el per què!
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Diana: Doncs, perquè la idea de
l’èxit, la fama i els diners sense
esforç no és tan fàcil com sembla.
Bea: Però no és sense esforç! Els concursants
d’OT es passen hores
tancats en una acadèmia
preparant-se per al triomf.
No comparis OT amb Gran
Hermano, o Hotel Glamour, per
exemple, on sí que els guanyadors aconsegueixen la fama
sense moure un dit, o més ben
dit, tenint poca vergonya i
fent el ridícul davant la televisió.
Diana: Sí, estic d’acord que els concursants d’OT s’esforcen. Però no es pot comparar amb l’esforç de milers de persones que es queden a les portes de l’èxit perquè no han
tingut la sort de ser escollits o, en altres paraules, de caure
bé a un jurat (perquè amb 30 segons no pots saber si una
persona canta bé o no!!).
Bea: Bé, potser sí que tens raó amb el que em dius. Però el
que no em negaràs és que el programa té audiència i, per
tant, perquè deixar de fer-lo? I jo... com a telespectadora...
doncs per què no mirar-lo? Gaudeixo amb les cançons que
canten i amb les coreografies que fan. Potser no són veritables artistes, però aconsegueixen posar la pell de gallina a
més d’un. I ara calla... que canta la Beth!!
Nosaltres

la Palanca

Bea i la Diana estan assegudes al sofà de casa; està
L aa punt
de començar Operación Triunfo i comencen a

Poesia

Quina barra, senyor Ibarra!
Allà baix, a Extremadura,
hi viu un il·luminat,
amb llunetes, cara dura,
profeta i barba serrat.

I enarborant les senyeres
dels seus pobles maleïts,
els segons tan sols pretenen
trinxar Espanya en mil bocins.

Es diu Rodríguez Ibarra
i, disfressat de socialista,
teoritza, amb molta barra,
parlant del nacionalisme.

Però això la nostra Espanya
amb fermesa s’hi ha oposat:
si la vaca se’ns escapa,
el munyir s’haurà acabat.

I estableix la divisòria
enmig del cel i l’infern...
A l’un costat tot és glòria,
tot és llum, tot és excels...

Mes no tingueu por de fretura,
pontifica el Sr. Ibarra,
que la vaca està segura,
segura i ben lligada.

A l’altra banda tenebra,
i mala llet abismal...
Els primers amb la bandera
d’aquella Espanya Imperial.

I munyir podeu sens treva,
amb entusiasme i dues mans,
aquesta vaca lletera
entremig dels anys i els panys...

Sols hem de fer una cosa,
per acabar amb tots els mals:
del Parlament fotre fora
a tots els nacionalistes
que no siguin castellans.
I si convé a la presó,
perquè són uns terroristes...
Ja n’hi ha prou d’aquest color!
I en nom de la Llibertat,
ho dic jo, un socialista.
Aquesta és la solució
que proposa un tal Ibarra,
descendent d’un conqueridor
que Pizarro s’anomenava...
Ai, Senyor, Senyor, Senyor.
Quina barra, quina barra!!!
El Bruixot de Fontargent

Isabel
Isabel, germana dolça,
cor del meu cor,
el teu record viurà en mi
fins més enllà d’aquest món,
que el bon amor sempre dura,
jamai mor.
Tu saps prou bé que jo sempre
t’he adorat,
que jo sempre t’he sentit
al meu costat,
que t’he parlat, en veu baixa,
cada dia.

i t’he preguntat, feliç,
mirant al cel:
“Oi que tu també m’estimes,
Isabel?”
(Que senzill és demanar
el que ja t’han concedit!)
Isabel, germana dolça,
Isabel...
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Humor

Palanc-oci
Encreuat per (c) Jordi Alins Rodamilans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Horitzontals
1.- Posar en una situació personal crítica.- 2. Contrari d’imaginat. Pel
dret, condiment, i al revés, cansat. Prefix negatiu.- 3. Demostratiu llatí
o, al revés, arbust amb punxes. Consonants assortides. Fa tururut i per
tots és mal rebut.- 4. Consonant amb revolts. Escandi. Mouré els rems.5. La germana del pare o de la mare, o qualsevol senyora. Una de les
conseqüències de la gravetat. Estrany.- 6. Alumini. La bomba de la
sang. Part de l’extremitat superior. Consonant tossuda.- 7. Nom dit per
somriure. Camp llaurat amb cinc dits i una punxa.- 8. Nota musical
posada com a model. Roseguem com les rates. Nom d’arbre.- 9. Est.
Femení, persona que inicia un procés judicial. Nom de lletra i, al revés,
interjecció.- 10. La quarta part d’una pesseta. Contrari de fals. Nord.11. Que va contra els paràsits.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Verticals

1. Persona que treballa el cristall.- 2. Al revés, element del joc d’escacs. Espai de terra envoltat d’aigua. Al revés, tractament femení.- 3.
Terme que s’oposa i està relacionat amb l’energia. Vocal usada per udolar. Contrari de baix.- 4. Arruga intencionada. L’espectacle ambulant amb gent molt hàbil. Vocal prima com un clau.- 5.
Consonant vibrant. Manera de presentar-se, tarannà extern. La consonant del pa.- 6. Lloc on creixen les ostres. Percep amb
el tacte.- 7. Dones que han tingut fills. Persona que treballa la cera o en ven.- 8. Article masculí. Mil. Poparà.- 9. Consonant
dental. Aturar. Les consonants de la tos.- 10. Riu ocasional. Al revés, petit recipient de cuina. Vocal prima com un clau.- 11.
El darrer comiat.

Problema d’escacs

Jeroglífic per Jordi Esteban

Juguen les Blanques

Una part del carrer
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SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Comprometre.- 2. Real. Sal. In.- 3. Ipse. TR. Pet.- 4. S. Sc. Remaré.- 5. Tia. Pes. Rar.- 6. Al. Cor. Mà. R.- 7. Lluís. Carta.- 8. La. Ratem.
Om.- 9. E. Actora. P.- 10. Ral. Cert. N.- 11. Antiparàsit.
VERTICALS: A partir de les horitzontals.
Problema d’escacs
1- Tg8+, Txg8 (si Rxg8; 2- Dd8+ i la mateixa continuació que la variant principal); 2- Dd8+, Rg7; 3- Cf5+, Rg6; 4- Df6+, Rh5; 5- Dh4+, Rg6; 6- Dg4++
Jeroglífic
Calçada (C, alçada).
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La tarda de dimarts de Carnaval, amb un temps esplèndid, nombroses persones van acudir a la tradicional cita de la Matança del porc, a la plaça de l’Ajuntament d’Artesa de Segre. (Foto: Miquel Regué)

