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El President Pujol diu adéu. Qui
el succeïrà?
Jordi Pujol abandona la Presidència
de la Generalitat de Catalunya (a la
imatge, Pujol a Salgar l’any 1986).
Després dels ajustats resultats de les
eleccions del 16 de novembre, la
seva successió resta oberta.
Fotos: Arxiu La Palanca

LAgenda

Agenda ciutadana

Actes que sabem que es faran

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

14 de desembre:
A les 18h a la Dàlia Blanca, Festival d’aeròbic per a
la Marató de TV3 (aquesta any dedicada a les
malalties respiratòries cròniques), organitzat pel
Gimnàs Altis

OCTUBRE
Municipi d’Alòs de Balaguer

19 de desembre:
A les 11h al CEIP Els Planells, cantada de nadales i
representació teatral de l’obra El que fa el vell de
casa sempre està bé

Defuncions:
dia 9: Martí Galceran i Blanch (77 anys),
natural d’Alòs de Balaguer
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
Dia 8: Maria Alsina i Villa, filla de Josep M. i de M. Aurora
dia 9: Xavier Fité i Pérez, fill de Jordi i de Gemma
dia 12: Judit Mateo i Viladrich, filla de Marc i de Mercè
dia 17: Albert Riera i Condal, fill de Josep i de M. Rosa
Defuncions:
dia 28: Joan Jou i Solsona (81 anys),
natural d’Alentorn

24 desembre:
- A les 10h, Missa del Gall al santuari de Salgar
- A les 11h, Missa del Gall al santuari de Refet
- A les 12h, Missa del Gall a l’església parroquial
d’Artesa
25 desembre:
A les 19:30h a l’església parroquial d’Artesa, Concert de Nadal a càrrec de l’Orfeó Artesenc, la coral
infantil Brots d’Il·lusió i l’Aula Municipal de Música

Matrimonis:
dia 4: Sònia Cayetano i Rodríguez (d’Artesa)
Óscar Alexandre i Tàpia (d’Artesa)

Meteorologia
OCTUBRE
Dades facilitades pels ajuntaments d’Alòs de Balaguer, d’Artesa
de Segre, de Vilanova de Meià i de Foradada.
Municipi d’Artesa de Segre
Temperatura mitjana del mes:
Temperatura màxima:
Temperatura mínima:
Amplitud tèrmica màxima:
Amplitud tèrmica mínima:
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:

13,4°
27° (dia 2)
0° (dia 25)
15° (dia 7: màx. 18° i mín. 3°)
2° (dies 21 i 27)
13
70 mm (dia 1)
238 mm

Temperatura màxima:
Temperatura mínima:
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:

26° (dies 2, 3 i 4)
0° (dia 25)
9
35 mm (dia 15)
134,6 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Manquen les dades.
Municipi de Foradada

Fe d’errates:

la Palanca

El total de precipitacions del mes de setembre a Artesa va ser de 135 mm i
no de 215,5 mm. La precipitació màxima: 60 mm (dia 22).
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Municipi d’Alòs de Balaguer

Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions

10
30 mm (dia 1)
165 mm

EDITA: Associació Cultural la Palanca
CONSELL DE REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ
Ramon Giribet i Boneta
Bartomeu Jové i Serra
Miquel Mota i Pérez
Miquel Regué i Gili
Sergi Valls i Jové
Anna M. Vilanova i Alentorn
ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC
Carme Barril i Brescó
Ramon Giribet i Boneta
Núria Ribes i Novau
Miquel Regué i Gili
SUPORT INFORMÀTIC
Josep M. Espinal i Aubet
MAQUETACIÓ
La Palanca
SUBSCRIPCIONS I PUBLICITAT
Apartat de Correus 30 d’Artesa de Segre
Telèfon 973 40 11 58
FOTOGRAFIA
Joan-Promovídeo / La Palanca
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ
Edifici Escoles Velles. Sala La Palanca
Apartat de Correus 30 - 25730 ARTESA DE SEGRE
IMPRIMEIX
NORPRINT - Artesa de Segre
TIRATGE
825 exemplars
SUBSCRIPCIÓ ANUAL
20 euros (preu a l’Estat espanyol i a Andorra)
27 euros (preu estranger)
ADRECES INTERNET
http://www.lapalanca.org
correu electrònic: revista@lapalanca.org
-Premi Tasis-Torrent al millor reportage publicat a la
Premsa Comarcal Catalana 1997.
-Premi al Foment de la Cultura. Noguerenc de l’any 1998.
NOTA: La Palanca està oberta a totes les col·laboracions,
encara que no hagin estat sol·licitades. Amb tot, solament
s’admetran els escrits signats amb el nom, cognom,
domicili i DNI de l’autor.
El Consell de Redacció es reserva el dret de publicar les
col·laboracions.
«LA PALANCA» no fa seves, necessàriament, les
opinions i criteris expressats pels seus col·laboradors.
Amb la col·laboració del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de Lleida,
el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament d’Artesa
de Segre.

Membre de

Editorial

Atrapats per la Constitució
Actualment, gairebé ningú ignora que el 6 de desembre no es treballa
perquè celebrem la festa de la Constitució. És més, la majoria de gent que
està una mica al dia sap també que enguany se celebra el 25è aniversari
d’aquesta efemèride; és a dir, fa 25 anys que els ciutadans i ciutadanes
amb dret a vot de tot l’Estat van dir un sí àmpliament majoritari a la
Constitució en el referèndum convocat a tal efecte.
Passats aquests 25 anys, ens adonem que una bona part de la població
que avui dia té dret a vot (la franja entre els 18 i els 43 anys) no va poder
opinar en aquell referèndum. Per a la resta, els que sí van poder votar, era
pràcticament obligat –siguem clars– votar-hi a favor. És de calaix que,
després dels 40 anys de dictadura franquista, tothom tanqués files i
volgués mirar endavant. En aquell moment tant se valia ser de dretes,
d’esquerres o de centre. El que comptava era la recuperació de les llibertats.
Estem parlant, en definitiva, del difícil camí que cal fer per passar d’una
llarga dictadura cap a l’anhelada democràcia, amb algunes renúncies
incloses; o sigui, d’una transició en el règim de govern. Quan, però, es
podrà donar per tancada definitivament l’etapa de la història de l’Estat
espanyol coneguda precisament com a Transició? Haurem d’esperar 25
anys més?
Responent a aquesta qüestió, tot i que probablement la majoria de
gent consideraria que ja es pot donar per acabada, sovint hom té la
sensació de no haver-la superat encara. Diem això perquè des de determinats estaments es vol conservar encara la “capsa” tancada amb pany i
forrellat: arxius que no es poden revelar, fosses que no s’haurien de
desenterrar... i una Constitució de la qual no es pot tocar ni una coma.
Ah, si no és per a millorar les condicions de les dones de cara a la successió monàrquica. Ja estem d’acord que el sexe femení assoleixi la igualtat
en tots els àmbits, fins i tot en això de la monarquia (que als republicans
els deu relliscar); però... i la resta d’aspectes constitucionals?
No hi ha dret que, 25 anys després, alguns grups polítics s’autobategin
com a constitucionalistes pel fet de defensar a capa i espasa la integritat
de la Constitució, en contraposició als que proposen canvis. Com si
aquests no l’haguessin respectada, encara que no fos totalment del seu
agrat. El més greu, però, és que es planteja la qüestió d’una manera que...
o estàs a favor de no tocar la Constitució o... gairebé ets un terrorista.
Potser ja comença a ser hora de poder plantejar la possibilitat d’alguns
canvis sense necessitat que ningú posi el crit al cel. O és que la Constitució no en parla d’això? I tant que ho contempla! En el seu títol desè,
mentre l’article 167 es refereix a les reformes constitucionals, que s’han
d’aprovar per les tres cinquenes parts de les dues cambres: Congrés i
Senat; l’article 169 arriba a plantejar la possibilitat de revisió total de la
Carta Magna, amb l’aprovació dels dos terços i la dissolució immediata
de les Corts. En ambdós casos, els canvis s’han de sotmetre posteriorment a referèndum.
Aquesta gent que defensa tant aferrissadament la Constitució i es
tanca en banda a qualsevol possible modificació, que sàpiguin que no
ens xupem el dit. I ja que tant la defensen, que tinguin en compte el seu
títol desè. O és que, després de tots aquests anys, encara no hem assolit
una democràcia major d’edat? La humanitat ha progressat a base de
canvis; en cas contrari, encara viuríem a les cavernes.
Si no podem modificar-la, és que estem atrapats per la Constitució.
Quin aniversari més lamentable!
Col·laboradors/es del mes: Jordi Regué, Marc Farré, Jaume i Martí Regué,
Ramon I. Canyelles, Meritxell Marimon, Josep M. París, Mn. Roc Salvia,
IES Els Planells, Carme Barril, Aula Municipal de Música, Rafa i Richard
Córdoba, Jordi Alins
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Noticiari
El Cau ven castanyes
Per la festa de Tots
Sants, els escoltes
d’Artesa van ubicar-se
un any més a la plaça del
Progrés per a la venda
de castanyes torrades.
La branca de Pioners/
Caravel·les (14-16 anys)
ve realitzant aquesta activitat pràcticament des de la creació de l’Agrupament Escolta i
Guia M.D. del Pla, amb més de 25 anys d’història. D’aquesta
manera, mentre conserven una tradició, també s’asseguren alguns ingressos per a sufragar part d’altres activitats.

da, l’Ajuntament de Cubells i l’Associació Cultural “Terres del Marquesat” van organitzar diversos actes per commemorar l’Any Internacional de l’Aigua Dolça.

Caiguda de roques al Canal a Vilves
La pluja va causar un despreniment de roques i
terra a dins del Canal d’Urgell al seu pas per
Vilves. Això va succeir el passat 28 d’octubre i
va obligar a tallar la circulació rodada al camí
que va des de Vilves a diverses finques particulars i al cementiri (per Tots Sants els veïns van
haver d’accedir-hi a peu). La caiguda de terra i
roques del lateral del camí va omplir gran part

Mor un jove en un xoc múltiple a Cubells
Un jove de Linyola de 20 anys d’edat va morir el 31 d’octubre en
un accident de trànsit a la carretera C-26 a l’alçada de Cubells. En
l’accident s’hi van veure impicats tres vehicles. El jove conduïa
una furgoneta d’una empresa de paqueteria i va col·lidir frontalment
amb un turisme que portava un remolc, el qual es va desenganxar
i va xocar amb un altre vehicle. Els altres conductors van patir
ferides lleus. Amb aquesta víctima ja són 84 les persones mortes
a les carreteres de Lleida en el que va d’any 2003.

Presenten la terminologia dels castells
El Castell de Montsonís va acollir la presentació del desplegable i
el cartell de la terminologia bàsica d’un castell en català, castellà,
anglès i francès. L’acte es va a dur a terme el passat 24 d’octubre
i va comptar amb la presència del president del Consorci per a la
Normalització Lingüística, Jordi Roigé, la directora del centre de
Terminologia Termcat, Rosa Colomer, el president de la Fundació
Castells Culturals de Catalunya, Carles de Montoliu, i diversos
alcaldes i autoritats de la província. Amb aquests cartells es pretén contribuir al major coneixement dels castells catalans, que
són el principal atractiu turístic de moltes zones rurals.

Troba un rovelló gegant
El passat 10 d’octubre, la veïna
d’Artesa Juanita Pau va trobar un
rovelló gegant al bosc de
Bonrepós. El bolet pesava 650
grams i tenia un diàmetre de 30
centímetres. Segons ens ha explicat la mateixa boletaire, el rovelló estava amagat sota un pi i
va haver de transportar-lo amb
molta cura pel perill que es trenqués. La temporada boletaire està
a punt d’acabar a casa nostra, amb un balanç força positiu, tot i la
intensa calor estiuenca, contrarrestada per les bones pluges de les
últimes setmanes i la suavitat de les temperatures.

Cubells dins del patrimoni miner de Catalunya
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El 4 de novembre, al Museu de Geologia de Barcelona, es va
presentar el llibre El Patrimoni miner de Catalunya. Cubells hi és
present com a representant de la Noguera amb una descripció de
les restes d’un forn de guix i d’una teuleria antics. Per altra ban-

del canal, tot i que el mal fou menor perquè el
subministrament d’aigua estava tancat fins el 14
de novembre. Diversos veïns han manifestat el
seu malestar per la tardança en retirar les roques
i pel deficient manteniment del canal en diverses
zones del terme.

Primera pedra per al local d’Anya
Tal com vam explicar al La Palanca anterior, el
2 de novembre es va col·locar la primera pedra
(amb un exemplar de la revista inclòs) al que
serà el local social d’Anya, a l’antiga escola. El
President de la Diputació va haver de delegar en
el diputat Antoni Balasch, que presidí l’acte. L’alcalde d’Artesa i el president del Consell Comarcal de la Noguera van acompanyar l’alcalde
d’Anya i president de La Travessa, Ferran Salvat. Posteriorment, va tenir lloc un concert de
l’Orfeó Artesenc i una sardinada popular.

Noticiari

Fira de la Perdiu 2003
nes 10.000 persones van

U desplaçar-se fins a Vilanova

El conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (en funcions), Josep Grau,
va ser l’encarregat d’inaugurar la fira
juntament amb l’alcalde de
Vilanova de Meià, Joan Serra, i
les autoritats locals. En coincidir
amb període de campanya electoral, la presència de polítics de
diverses formacions també es va fer
notar.
Segons l’organització, diverses causes van impedir que es repetís la mos-
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de Meià el passat 9 de novembre per tal de gaudir d’una nova
edició de la Fira de la Perdiu.
Unes 60 parades corresponien
a diferents tipus d’aus: perdiu roja,
guatlla, faisà, aus exòtiques... En
total, uns 4.000 exemplars. Segons
la Federació Catalana de Caça, els
preus es van mantenir respecte a
l’any passat. Unes 70 parades més
eren de productes del camp i unes
altres 30 d’artesanals.
Durant el matí també van tenir
lloc diverses activitats: la mostra
canina Desfilcan 2003, una exhibició de tir amb arc a càrrec del
Club d’Arquers Montsec i una ballada de sardanes.
Pel que fa als premiats, Àngel
Garcia (Algerri) va obtenir el premi pels
millors exemplars de perdius, Joan
Garrido (Castellnou del Bages) pels
millors perdigots i Josep M.
Piera (Castellserà) per les millors parelles. A més, es va concedir un guardó especial per a
premiar la constància de Josep
Gasol (Lleida), que porta 42 anys assistint a la fira; i un premi a la criadora
més jove, Laia Torregrossa (Balaguer),
de 15 anys.

tra gastronòmica del 2002. L’alcalde,
però, creu que es podrà fer en el futur
si es compta amb la infraestructura
necessària. Aleshores, aquesta mostra
a base de perdius passaria a ocupar el
dissabte, mentre que el diumenge es
continuaria amb les activitats tradicionals de la fira.

Text: Ramon Giribet i Boneta
Fotos: Arxiu La Palanca

Noticiari

Presentació del Niu d’Art
passat 22 de novembre, l’arE ltista
de Baldomar Antoni Borrell i Pujol va presentar a la societat local l’exposició permanent de la
seva obra.
Malgrat el temps gris i amenaçador
de pluja, nombrosos coneguts i amics
de Borrell, i sobretot la gent de
Baldomar, van anar desfilant al llarg de
la tarda d’aquell dissabte per l’espai que
l’artista ha batejat com a Niu d’Art. El
caliu de la gent i un agraït refrigeri, però,
van fer oblidar tothom el temps que feia
a l’exterior.
Aquest espai es troba ubicat a Cal
Pujol, la casa de Baldomar on resideix
Borrell; però s’hi accedeix per la part
del carrer del Mig. En el portal de pedra hi podem veure gravat l’any 1702.
Amb la restauració del trull, del celler i
de les parets de pedra, així com la
instal·lació de diversos punts d’il·luminació indirecta, s’ha aconseguit la
creació d’un lloc acollidor on poder
gaudir d’una trentena llarga d’obres de
l’artista. L’exposició està complementada amb algunes fotografies, maquetes, objectes personals, guardons, etc.
Entre aquests elements, cal destacar les
fotos on es veu Borrell amb personatges com el president Pujol, el príncep
Felip o l’exbisbe d’Urgell Joan Martí.
En principi, el Niu d’Art no tindrà
un horari concret d’obertura al públic,
però està obert a tothom que el vulgui
visitar simplement posant-se en contacte amb Borrell, el qual es va mostrar
molt satisfet per la resposta de la gent.

RGB

RGB

Antoni Borrell, davant del seu autoretrat, en
una de les sales

Ramon Giribet i Boneta
Acull els somnis
com el que són, un acte
de fe en la vida
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Un Haiku d’En Miquel Martí i Pol

Nombroses persones van acostar-se al Niu d’Art

Noticiari

La Cooperativa presenta el vi Castell de Montclar
5 de novembre la Cooperativa d’Artesa
E ldepassat
Segre i Comarca va presentar el nou vi reserva Castell de Montclar, en un acte social al castell que li dóna nom.
L’acte comptà amb la presència de nombroses
autoritats, encapçalades pel conseller d’Agricultura Josep
Grau, pels alcaldes d’Artesa i Agramunt, Domènec París
i Ramon Muixí, respectivament, pel propietari del castell
de Montclar, senyor De Miguel, i pel president i el gerent
de la Cooperativa d’Artesa, Francesc París i Joan
Camats, respectivament.
El gastrònom lleidatà Enric Ribera i Gabandé fou
l’encarregat de cantar les excel·lències d’aquest caldo a
les més de dues-centes persones assistents a la
presentació. El conseller Grau destacà la iniciativa
de la Cooperativa en la seua aposta pels vins de
qualitat. Grau parlà del model català de producció
basat en la singularització del producte; destacà
que Catalunya ja ha superat la Rioja en nombre
d’exportacions vinícoles. El propietari del castell
de Montclar, senyor De Miguel parlà sobre la bona
entesa que han tingut amb la Cooperativa, per
batejar el vi amb un nom que li dóna un aire de
classe i qualitat; segons ell, el vi serà ambaixador
de les nostres terres al món. Finalment, el gerent
de la Cooperativa Joan Camats va destacar que
aquest nou producte és el màxim exponent de la
modernitat de l’empresa i permetrà augmentar la
facturació del celler.
Després dels parlaments, arribà l’hora de tastar
el protagonista de la vetllada. Les sales senyorials
del castell van acollir un suculent piscolabis mullat
amb el vi Castell de Montclar; els comentaris dels
assistents foren unànimes: un vi equilibrat amb
molt bon gust.
Castell de Montclar és un vi elaborat sota la
batuta de l’enòleg de la Cooperativa Jordi París,
a partir de les varietats de raïm cabernet sauvignon
(70%) i merlot (30%), de la collita de l’any 1999.
El vi ha estat criat durant 30 mesos en bótes de
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roure francès Allier i un mínim de 6 mesos en
botella. Es tracta d’un vi de color vermell ben
cobert, amb aromes i sabors de baies vermelles
madures, distingint-se tons de torrats, ben
conjuntats amb els de la criança en roure. Es
recomana per acompanyar plats de carn, caça,
salses i formatges. Se n’ha fet una producció de
10.000 botelles i es vendrà a un preu de 18 euros
la unitat.
Text i fotos: Miquel Regué i Gili

Noticiari

Montclar i el seu castell
El poble de Montclar és un nucli agregat
al municipi d’Agramunt i està situat al
cim de la serra que porta el seu nom, a
470 metres d’altitud; tot i pertànyer a la
comarca de l’Urgell, es tracta d’un enclavament situat dins la comarca de la
Noguera (envoltat pels municipis
d’Artesa, Preixens i Foradada) de 9,32
quilòmetres quadrats d’extensió.
Montclar té actualment 120 habitants (el
1970 en tenia 235). Està a 8 km de la
vila Agramunt i a només 5 km de la ciutat d’Artesa; aquest curta distància ha
propiciat una intensa relació social i comercial amb el municipi artesenc.
És un poble eminentment agrícola, de secà, tot i que pel seu subsòl hi
passa el canal d’Urgell, en el conegut túnel de Montclar (o la Mina), que
amb 4917 metres de llargada, 7 d’amplada i 146 de profunditat màxima
va ser durant el segle XIX el túnel més llarg d’Europa. La Mina es va
construir a pic i pala entre el maig de 1856 i el setembre de 1860 i permet
que l’aigua arribi a les terres de l’Urgell.
Les festes locals són el 22 de gener (per sant Vicenç) i el 25 de juliol
(per sant Jaume), quan celebren la seva Festa Major, una de les primeres
de l’estiu i de les més concorregudes de les nostres contrades.
Com a edificis singulars de Montclar trobem el Castell, l’església de
Sant Jaume (s. XVI - XVII), les Escoles i l’Ajuntament (construïts entre
1944-1949, en plena postguerra) i la plaça de Baix. Actualment el col·legi
encara funciona (amb 6 alumnes) i l’alcalde pedani és Vicenç Solé.
El castell de Montclar és documentat l’any 981, tot i que l’edifici actual
és una mansió senyorial fortificada del renaixement català, reconstruïda
damunt l’antic edifici medieval entre els segles XVI i XVII per Francesc
I Ponts. És de pedra ben escairada i presenta diversos elements de defensa, com el talús, les torrelles dels angles o bé el matacà central. El portal
és format per grans dovelles, on hi ha l’escut i la data de 1635. L’any
1624 va néixer al castell Josep de Ponts i de Guimerà, qui aixecaria un
exèrcit de cent soldats i estaria durant anys al servei del rei francès Lluís
XIV. L’any 1970, el castell fou restaurat i el 1979 fou declarat monument
històric-artístic. Actualment és propietat de la família De Miguel de Santa
Gema.
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Text i fotos: Miquel Regué i Gili

Espor ts

Vint anys de l’històric 0-9

a nou un dels eterns rivals, el FC
Agramunt. El passat 16 de novembre de 2003, l’Artesa i l’Agramunt
s’enfrontaven de nou en partit oficial després de prop de quinze anys
de no fer-ho, donat que l’Agramunt
ha ascendit enguany després de
molts anys de “navegar sense rumb”
per la 2a Regional.
En una tarda primaverenca de 1983,
els homes entrenats per Curià donaren
una “repàs de campionat” als agramuntins, vençent-los al seu camp per zero
gols a nou. Aquella temporada el CE
Artesa de Segre estava format per jugadors de casa, com passa actualment.
Reproduïm a continuació la crònica
d’esports del diari “La Mañana”, que
encapçalava la pàgina amb “FÚTBOL
PROVINCIAL: AGRAMUNT
HUMILLADO.
Sorprendente
goleada del Artesa”. Agramunt:
Artacho, Bosch, Aguilà (Serra), Guitart,
Garra, Pini, Del Moral, Perostes,
Andrés, Soldevila i Murillo (Guixé).
Artesa de Segre: Roig, Jordi, Ramon
Cusola, Eres, Àngel Cusola, Galceran
(Vila), Llanes (Mero), Sabanés, Puerto,

Serradell i Brito. Gols: 0-1 als 30 m.,
jugada de contraatac de Serradell que
passa a Llanes i aquest a Brito qui amb
el porter ja batut marca. 0-2 als 32 m.,
nou contraatac, aquest cop de Llanes
qui sol davant el porter, salva la sortida
i marca. 0-3 als 44 m., contraatac de
Serradell qui deixa enrera la denfensa i
quan li surt el porter, el regateja i marca. 0-4 als 8 m. de la segona part, falta
des de l’angle esquerra de l’àrea i Jordi
marca per alt. 0-5 als 17 m., penalti
clar per mans d’un defensor quan la
pilota entrava; Serradell marca per baix.
0-6 als 23 m. Serradell marca en un
xut des de fora l’àrea. 0-7 als 26, nova
cursa de Serradell, que s’escapa de la
defensa, desfent-se del desesperat porter i marca per baix. 0-8 al 29 m., jugada des de la defensa de l’Artesa amb
penetració de Mero que passa a Vila per
l’extrem dret, aquest centra a Serradell
qui marca per sobre del porter. 0-9 als
37 m., jugada en solitari de Sabanés que
marca després de salvar la sortida del
porter. Encara que sembli una successió de jugades encadenades, totes elles
portades a terme des de la línia del mig
camp i al contraatac, així fou, efectivament, una i altra vegada el partit.

L’Artesa jugant al contraatac, amb sol
dos davanters i jugant la pilota amb
passades llargues, pels extrems o penetrant pel centre, van anar repetint les
ocasions de perill davant la porteria local , la defensa de la qual es veia superada un cop i un altre, per la major rapidesa dels davanters contraris”.
El passat 16 de novembre, en una
tarda grisa i plujosa, els dos equips s’enfrontaven després de molts anys. Unes
cinc-centes persones presenciaren l’encontre (amb molts espectadors foranis)
en un partit molt intens i igualat. Finalment el resultat afavorí els locals, que
sentenciaren a la represa. Alineacions:
CE Artesa: Farré, Solsona (Rossend),
Cortada, Sergi, Fran, David (Àlex),
Francesca, Aubets, Brescó, Ribera
(Miranda) i Ricard Martínez (Jordi). EF
Gatell-Agramunt: Areny I, Mendoza
(Cercós), Nogales, Garrido, Mendoza
II, Parada, Areny II (Garcia), Esteban,
Marsà, Bonchatal (Balagueró) i Daniel
(Marsal). Gols: 1-0 Ricard Martínez.
2-0 Francesca.
Text: Miquel Regué i Gili
Fotos cedides per Jordi Roiger
i Mingo Sabanés
Resultats CE Artesa (jornades 7 a 11)
CE Artesa 2 - Torrefarrera 0 (Ricard i Rossend)
La Seu 1- CE Artesa 1 (Fran Bessone)
Organyà 1 - CE Artesa 1 (Ricard)
CE Artesa 2 - Agramunt 0 (Ricard i Francesca)
Alfarràs 1 - CE Artesa 2 ( Ricard i Santacreu)
Després de 2 empats a fora i 3 victòries consecutives (el partit contra el Torrefarrera, corresponent a la jornada 7, ajornat per la pluja,
es va disputar el dia 19 de novembre), el CE
Artesa s’ha situat a la cinquena posició de la
1a Regional, amb 5PG 3 PE i 3PP, a 7 punts
del líder Benavent, i a 2 del 4t, Guissona.
A dalt i a l’esquerra, fotos de l’equip del CE
Artesa de Segre de l’any 1983
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d’abril de 1983 el CE Artesa
E lde19Segre
guanyava per zero gols

Esports

Resultats de bàsquet i futbol
BÀSQUET

FUTBOL

CENG

EFAP (Escola de futbol Artesa-Ponts)

De la jornada 7 (02-11-03) a la 10 (23-11-03)
CENG Cooperativa d’Artesa. 3a Catalana
CENG Coop. Artesa - Liceu Francès 58 - 79
FC Martinenc - CENG Coop. Artesa 66 - 67
CENG Coop. Artesa - CE Laietà Eninter 65 - 68
AE Sagrat Cor - CENG Coop. Artesa 57 - 48

De la jornada 5 (26-10-03) a la jornada 8 (16-11-03)

Juvenil 1a divisió
At. Segre - CE Artesa S.
CE Artesa S. - CF Borges Blanques
SE AEM - CE Artesa S.
CE Artesa S. - CD Mangraners

7-0
1-3
6-0
2-0

Cadet 1a divisió
CFJ Mollerusa - EFAP
EFAP - FC Andorra
CE Tremp - EFAP
EFAP - CF Palau d’Anglesola

De la jornada 5 (26-10-03) a la 9 (23-11-03)

Territorial sènior masculí
Ca l’Esmet Pardinyes - CENG Calvet
CENG Calvet - CB Juneda
Carner Cappont - CENG Calvet
CENG Calvet - BAC Flower Agramunt
CB Balaguer B - CENG Calvet

69 - 45
59 - 39
75 - 30
55 - 79
79 - 39

Infantil 2a divisió
EFAP - CF Palau d’Anglesola
EF Cervera - EFAP
EFAP - CF El Poal
EFB Guissona - EFAP

Cadet masculí Promoció nivell A (1a fase)
CENG Coop. Artesa - CB Borges
51 - 71
CN Tàrrega - CENG Coop. Artesa
54 - 42
CENG Coop. Artesa
(descans)
CENG Coop. Artesa - CB Aracena Ponts 65 - 46
CENG Coop. Artesa - CE Maristes
46 - 86
52 - 71
68 - 26
69 - 30
43 - 61
54 - 70

Benjamins
EFAP
EF Tremp - EFAP
EF Tàrrega - EFAP
EFAP - SE AEM

70 - 20
56 - 46
33 - 42
48 - 25
35 - 58

(descans)
4-1
5-4
2-4

Prebenjamins
EFAP – SE AEM
CFJ Mollerusa - EFAP
EFAP - Agramunt Gerard Gatell
Intercomarcal - EFAP

Infantil femení Promoció (1a fase)
Sedis Fustes Grau - CENG Màsters
CB Lleida - CENG Màsters
CENG Màsters - CN Tàrrega
CE Maristes - CENG Màsters
CB Cervera - CENG Màsters

2-8
0-3
1-1
4-1

De la jornada 1 (26-10-03) a la jornada 4 (16-11-03)

Cadet femení Promoció nivell A (1a fase)
Sedis Casa Bernadí - CENG Altis
CB Lleida - CENG Altis
CENG Altis - GIMNÀS Lleida
CB Balaguer - CENG Altis
CB Cervera - CENG Altis

4-2
3-2
2-5
7-2

Aleví 1a divisió
EFAP - UD Gardeny
EF Tàrrega - EFAP
EFAP - At. Segre
EFB Guissona - EFAP

Preinfantil masculí
CENG Jubete - Auto Estèreo Lleida
CENG Jubete - CB Calaf
MP Barcelona Lleida - CENG Jubete
CENG Jubete - CB Secà Sant Pere
CENG Jubete - Sedis Esquitx

5-2
2-6
(suspès)
3-2

(suspès)
9-0
2-7
(suspès)

Babies

78 - 38
61 - 11
39 - 50
39 - 69
17 - 67

EF Urgell - EFAP

3-1

Mini masculí (1a fase)
CB Cervera - CENG Miró
CENG Miró - M. Escribà Bellpuig
CENG Miró - CB Balaguer

De la jornada 1 (26-10-03) a la 3 (23-11-03)

Mini femení (1a fase)
40 - 22
05 - 55
33 - 32
43 - 59
65 - 18

Infantil femení Promoció (1a fase)
CENG Màsters - CB Lleida
CN Tàrrega - CENG Màsters
CENG Màsters - CE Maristes
CENG Màsters - CB Cervera
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CB Cervera - CENG Macià
CENG Macià - CB Sant Guim
CENG Macià - Sedis Superavui
CENG Altis - CB Balaguer
CENG Altis - CB Cervera

39 - 35
15 - 40
49 - 36

35 - 76
65 - 21
31 - 38
56 - 34

Esports

El PB Cubells inicia la seva història amb bon peu
s’ha posat en marxa a
E nguany
Cubells l’ambiciós projecte de

L’equip, que com que és recent fundat, milita a la segona divisió territorial,
té com aspiració esportiva ascendir de
categoria aquesta mateixa temporada,
fet pel qual hauria d’acabar la lliga en
un dels dos primers llocs, mentre que
en l’àmbit sòcio-econòmic s’està estudiant iniciar un projecte d’ampliació
del terreny de joc a fi que pogués tenir
les mides reglamentàries. Val a dir que
s’ha arribat a un acord amb l’ajuntament d’Artesa de Segre per tal de que
si el clima no permet jugar a Cubells i
no hi ha cap compromís a la pista,
l’equip disputaria el seu partit sota cobert al pavelló artesenc.
L’equip va debutar al camp del Castellar de la Ribera
amb una ajustada
derrota per 3 gols a
2, que va marcar
Toro, després de
fallar moltes oportunitats que van
crear els futbolistes
cubellesos. El segon partit va ser el
primer partit oficial
al poble davant del
FS Guimerà, on els
locals es van imposar còmodament
per 9 gols a 4.
L’equip va golejar
davant l’alegria
dels espectadors
cubellesos pre15
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crear un equip de futbol sala federat a la vila, fet que aportarà vida al
poble i el donarà a conèixer arreu
de les terres de Lleida.
L’equip, creat sota el suport de la
Penya Barcelonista de Cubells, està format per jugadors de Cubells, tan residents habituals com estiuejants, i de
Camarasa. La plantilla està formada per
Jordi Solé Mirats “Jou”, Josep Maria
Torredeflot “Barla” i Jordi Solé Rúbies
“Solé” de porters i Oriol Garcia “Toro”,
Carles Balagué “Puspau”, Jaume Pallé
“Lobo”, Óscar Gómez, Héctor Minoves, Nahüm i Martinià Sancho, Jordi
Rovira i Josep Camps, que alhora realitza la funció de delegat de camp, tots
ells a les ordres de Domènec Marqués.
El club, fundat amb el nom de Penya Barcelonista Cubells, PB Cubells,
està patrocinat per les empreses Construccions Cubells SCCL, NAPRAM
SCP, Restaurant Roma i Electricitat
Solé, a part de portar l’escut de la Penya Barcelonista “El Centenari” i la seva
junta directiva està formada pels mateixos membres que formen la de la
Penya en si. Durant el procés de creació, la junta ha tingut en tot moment el
suport de l’ajuntament de Cubells i de
la federació catalana de futbol sala, presidida pel senyor Ferran Bonet i Bonet.

sents a la pista poliesportiva. La tercera jornada portava l’equip al camp del
Massoteres-Sant Guim on els visitants
mostrant una gran cohesió futbolística
es van imposar per 0 gols a 6. La quarta jornada va ser la segona a casa i la
tercera victòria consecutiva davant del
Club Maria per 8 a 4. La bona situació
de l’equip es va refermar al camp del
Pub Noctàmbul amb resultat final d’1
a 3 pels de Cubells, de nou a casa contra l’Orobitg per 7 gols a 4 i finalment
a Arbeca, on els cubellesos s’imposaren per 6 gols a 4. Aquest seguit de
victòries es va perdre, junt amb la
imbatibilitat a Cubells, contra La
Ràpita, club on milita curiosament
Salvador Torredeflot, cubellès, i on
militaven l’any passat Oriol Garcia i
Carles Balagué, en un partit que va
acabar amb 0 a 1 al marcador. La darrera jornada, al camp de l’Agramunt,
l’equip tocat per les baixes i després
d’uns primers minuts de desconcert
general, es va perdre per 7 gols a 3.
Així doncs, després dels primers
nou partits, l’equip es consolida com
un dels forts de la seva lliga amb 18
de 27 punts possibles, amb Oriol
Garcia com un dels màxims
golejadors del campionat, lluitant amb
els equips capdavanters del campionat de cara a l’ascens.

Martí Regué i Roig
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Esglésies amb campana d’obús. Folquer (part 4)
pròpiament un poble, és un conjunt
de masos pertanyents a l’antic municipi d’Anya i escampats entre
Montargull i Comiols, que tot i la
seva antiguitat, pràcticament no disposa de bibliografia. Per aquest motiu, l’elaboració del present capítol
de la sèrie dedicada a les esglésies
amb campanes d’obús ha hagut de
tenir un component d’investigació
molt més ampli que els anteriors.
Folquer és una paraula derivada, segons l’Onomasticon Cataloniae d’en
Coromines, del nom propi de persona
germànic Fulkhari. Per situar-nos ràpidament sobre el mapa, direm que està
ubicat a les vores de la carretera
d’Artesa a Tremp, la L-512, a l’alçada
del ramal que porta a Ponts, la C-1412.
Bàsicament, aquest nucli el formen els
hostals de Dalt i el de Baix, a peu de
carretera, davant del desviament que
porta a Ponts. Un segon espai el podríem delimitar per la Casa Gran i Can
Julià, agrupades al redós del cementiri
i l’església de Sant Gil, motiu d’aquest
treball. La Colomina, les Torres i Santa Creu són grans casalots comunicats
des de la ruta que mena a Ponts; i, molt
a prop de la frontera amb el municipi
de Vilanova de Meià, trobem el Mas
Pujols.
Per la seva extensió, hem de deixar
per a una altra ocasió l’estudi de les
grans i interessants construccions que
configuren el conjunt de casalots i cases fortificades que integren el terme
de Folquer; si bé inclourem unes pinzellades històriques sobre aquest lloc,
que el 13 de juliol del 1787 va ser visitat per l’agrònom i viatger Arthur
Young (Londres, 1741-1820) en el seu
periple europeu per al coneixement de
l’agricultura del continent. Al seu diari
hi anotà “Passat la nit a Fulca
(Folquer), a l’hostal d’un gran propietari, on trobem per primera vegada a
espanya una instal·lació passable”. Les
conclusions tècniques d’aquest viatge
foren publicades el mateix any 1787 a
la revista Annals of agriculture amb el
nom de Tour in Catalonia.

Aquest indret també fou visitat pel
poeta, filòleg, folklorista, bibliògraf,
bibliòfil i editor Marià Aguiló (Palma
de Mallorca, 1825; Barcelona, 1897) el
3 de setembre del 1860 en un dels seus
viatges per a la recopilació de textos i
cançons del folklore del nostre país. Ens
comenta que va estar 3 hores en una
“masia grandiosa”, la Casa Gran, i que
pagà un ral i tres quartos per
“canciones”.
Una altra circumstància representativa de la història del lloc era la seva
condició de punt de parada de la diligència que feia la ruta entre Artesa i
Tremp. Les cròniques de finals del XIX
i principis del XX ens transcriuen que
aquesta ruta no estava exempta d’assalts, robatoris i fins i tot assassinats
comesos per bandits refugiats a la serra de Comiols, als quals no els feia cap
recança atacar la diligència.

La diligència de Folquer en una aturada l’any 1902
(La Palanca, núm. 166 de gener de 1996)

L’església de Folquer
En Josep Lladonosa, en el seu llibre
sobre la història d’Artesa de Segre (pàg.
95), ens comenta que, d’entre d’altres
temples que explicita, l’església de
Folquer sorgeix de la reconquesta sota
la senyoria de Montmagastre, conquerida o edificada al s. XI. A més, dóna a
entendre que es reconstruí en les centúries següents, com és el cas que ja
havíem comentat en capítols anteriors
de les modificacions fetes al llarg del
s. XVII a diferents esglésies romàniques del nostre entorn, transfigurant-les
a l’estètica renaixentista.
Observant detingudament l’estructura d’aquesta església, tot i que el campanar i la finestra de la capella, adossada a ponent, estan bastits amb models
del romànic; la planta rectangular sense absis i altres elements de la façana
17
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passa en altres indrets del
C om
nostre municipi, Folquer no és

ens fan pensar que no fou erigida a
l’edat mitjana, sinó que podríem considerar com a data de construcció –i no
de modificació com proposa en
Lladonosa– l’any 1625, gravat sota la
creu esculpida a la dovella central de la
porta d’entrada.
A partir de la pràcticament nul·la bibliografia existent i de les observacions fetes sobre el terreny, el text d’en
Lladonosa ens manté més en la tesi que
aquesta església pertany al segle XVII
quan, a la pàgina 96 del seu llibre sobre la nostra història, ens diu: “La parròquia de Comiols, avui un poble abandonat, estava dedicada a sant Romà,
mentre que la de Folquer ho està encara a sant Gili, però primitivament, quan
pertanyia a Montmagastre tenia el títol de la Santa Creu”. Entenc que l’historiador d’Artesa de Segre està mesclant dues esglésies en una sola. La
Santa Creu era un temple del romànic
situat prop de l’actual masia del mateix nom, documentat el 1010, del qual
les darreres restes es varen esfondrar
l’any 1988 per un seguit de circumstàncies iniciades a partir de la construcció de l’anteriorment esmentada carretera C-1412.
Fetes aquestes consideracions, detallarem les característiques observades
a l’església de Sant Gil o Sant Gili de
Folquer.
Aquesta església de planta rectangular, orientada al quadrant nord-est, als
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XVIII. A Folquer, l’estructura d’aquestes finestres perimetrades, únicament
per quatre grans carreus, a una alçada
de menys d’un metre del terra, és a dir,
a la base de la construcció, ens ajuda a
corroborar l’origen modern d’aquesta
església. Val a dir que l’ermita de Sant
Serni de Vall-llebrerola, romànica, també disposa d’una obertura al frontis;
però la forma de construcció és diferent i sembla que hagi estat foradada
en temps més recents.
L’element més interessant de la façana d’aquesta església és un gravat,
molt malmès, esculpit al carreu inferior de l’obertura que configurava la finestra del costat de llevant. Aquest gravat consta d’una creu encerclada i una
inscripció de la qual només es llegeix:
les lletres AL, a la primera linia; ENA,
a la segona; símbols circulars, una S i
símbols, també circulars, a la tercera;
AN, a la quarta; i, a la cinquena línia,
una lletra que sembla una R, una rodona, la lletra A i una darrera lletra que
sembla l’inici d’una M. La forma dels
caràcters es correspon a l’època de
construcció de l’església. Hem sentit
alguna hipòtesi sobre el seu significat,
que no hem pogut contrastar; però creiem que seria necessari un estudi
d’aquesta inscripció per esbrinar-ne el
contingut i utilitat. El greu és que aquest
gravat, com tants altres elements del
nostre patrimoni municipal, s’està perdent; per la qual cosa caldria una actuació immediata per recuperar-lo o, si
més no, per mantenir-lo. Prop de 400
anys d’història s’ho valen.

Gravat a la façana de l’església

Sota la teulada, una gàrgola de pedra picada consistent en un canaló en
forma d’U, situada a l’extrem est, com18
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310º, està complementada per una capella que gairebé ocupa la meitat de la
llargada del mur, a ponent. Al frontis
hi observem, com en altres esglésies del
municipi, el característic conjunt renaixentista de porta dovellada, fornícula i
rosetó.
El dovellat de la porta està suportat
per una imposta motllurada i a la dovella clau, o central, s’hi mostra una creu
esculpida a la pedra amb una base escalonada de tres graons, dins de la qual
hi ha gravat en baix relleu la data
“1625” amb els caràcters propis de
l’època.
Sobre la porta s’hi pot veure la fornícula sense imatge, flanquejada per
dues columnes acabades amb punta, les
quals sostenen, en el segon terç, el triangle representatiu del misteri de la
unitat de Déu en tres persones. Aquesta capelleta se’ns presenta en una factura primitiva, ja que en d’altres esglésies amb el mateix disseny, com per
exemple Baldomà (realitzada prop de
70 anys més tard), la veiem amb un
acabat més evolucionat.
Coronant aquesta decoració tenim la
rosassa, força ben conservada, la qual,
jugant amb quatre cercles amb una línia ondulada en llur interior, dibuixa
una petita creu central de la que s’estén un quatrifoli. Ambdues figures estan complementades per la representació de dues creus més, producte de la
disposició dels cercles i de les ondulacions.
A banda i banda de la porta, hi han
dues finestres que actualment estan tapiades. El gruix del mur de la finestra
del costat de llevant s’ha utilitzat per
fer-hi un petit armari interior i a la finestra de ponent s’hi pot apreciar, des
de dins l’església estant, l’antiga reixa
de ferro que protegia l’accés per aquesta
obertura. Aquesta ubicació de les finestres al frontis de l’església, al municipi
d’Artesa de Segre també les trobem a
l’ermita de la Santa Fe de Tudela i a
l’ermita troglodítica de Sant Salvador
a Alentorn. A les rodalies del municipi, les ermites de Sant Urbà a Foradada
i de la M. D. del Remei a Argentera
també tenen aquesta característica. Cal
notar que en tots els casos es tracta d’ermites de planta quadrada exemptes
d’absis, construïdes als segles XVII i

pleta els elements del frontis de l’església. Si bé el trebol de l’església és
una volta en forma de canó, a l’exterior; aquest està cobert per una teulada a
dues aigües suportada damunt d’un fris
de maons disposats a l’estil de les construccions modernistes. Això ens fa pensar que aquesta coberta es va construir
a principis del s. XX. Pel que respecta
a la capella lateral, la teulada té les
mateixes característiques; tot i que a
l’interior, la volta, en comptes de ser
de canó, és de creueria.
La única finestra actualment oberta
en el mur la podem veure a la capella

Finestra neoromànica

adossada, encarada a la part frontal de
l’església. Aquesta finestra, per la seva
forma, ens indica la provinença del romànic, però no sembla ser així. Vidal
Vilaseca, en la seva obra El Romànic
de la Noguera, a més de no catalogar
l’església de Folquer com a construcció medieval, al capítol dedicat a les
formes de les finestres ens fa una referència a aquesta, tot dient: “Més tardana, del 1625, és la de Sant Gil de
Folquer (Noguera)”. Més endavant,
tractant la cronologia dels diversos tipus de finestra d’arc de mig punt monolític, rebla dient: “A la Noguera les
troben no tant sols al romànic i al gòtic primitiu sinó que continuen més
ençà com a Folquer...”
A l’altre costat de l’església, a llevant, durant el primer terç del s. XX hi
havia la casa del rector: un petit habita-

Artesa, Pas a Pas

Advocació
L’església de Folquer està dedicada a
Sant Gil o Sant Gili, en grec Aegidus.
Aquest sant, que va viure als voltants
de l’any 500, era originari d’Atenes. Fill
d’una família acabalada, per amor a
Crist, a la mort dels seus pares es desprengué de tota la seva fortuna i va recórrer tot l’Orient fent miracles arreu.
S’embarcà en un vaixell que el portaria a França, on féu cap a Arlès. Prop
d’allí bastí l’abadia de Saint Gilles, a
Gard, on està enterrat i de la qual en
fou abat. A Sant Gil el veiem representat amb la cérvola que el va alimentar
amb la seva llet durant el període d’ascetisme que va viure. Aquest sant és invocat pels homes de la mar, els pagesos, els ramaders i els pastors.
Veiem, doncs, com passa en el cas
de Sant Bartomeu de la Vall d’Ariet,

que l’ambient camperol tria els patronatges que li són afins.
La mateixa data que se celebra la festivitat de Sant Gil, diada de la Festa
Major de Folquer, el calendari comparteix onomàstica amb Sant Llop. La curiositat rau en el nom d’aquest sant que
ens rememora la presència de l’animal
homònim a la contrada, desaparegut a
principis del s. XX, com ens ho recorda el Sr. Joaquim Maluquer en el capítol relatiu a Folquer del seu llibre Memòria amb figures.

La campana d’obús
En aquesta ocasió ha estat realment dificultós trobar alguna referència sobre
l’origen de la campana d’obús d’aquesta església. Després d’un intens treball
de recerca realitzat amb la inestimable
col·laboració dels propietaris de les finques de Folquer, vam arribar a contactar
amb una persona que prefereix mantenir-se en l’anonimat i que recorda com,
acabada la guerra, a Montargull hi havien partidaris dels diferents bàndols i
fou per causa d’aquestes diferències
que una de les famílies del bàndol nacional, com a penyora, va enviar els homes d’una casa de pensament republicà a Comiols per recollir l’obús que serviria
com a campana en
aquesta església. Malauradament, però, no tenim noticies del lloc
exacte de la localització, ni de les condicions
en què es va recollir
l’obús, ni tampoc com
es va adobar per a condicionar-lo per fer les
funcions de campana.
El que sí sabem és que
aquesta va ser instal·lada l’any 1940 pel Sr. Agustí, paleta a
Montargull, que més tard residí a
Oliana.
En la visita de contrastació històrica
realitzada a Montargull, després de parlar amb vàries persones que van viure
la guerra, tot i que en aquella època eren
infants, i de parlar amb els fills de la
família que va recollir l’obús; cap d’ells
ens ha pogut ampliar la informació. De
tota manera, els fills de la família que,
suposem, va recollir l’obús, no descar19
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cle del qual encara hi queden les restes
cobertes de vegetació, a més de la porta, ara tapiada, que comunicava la casa
amb el temple.
L’interior de l’església mostra un
paviment de lloses i les parets estan
encalcinades. A l’entrada trobem, al
costat de l’epístola, una pica baptismal
i, al costat de l’evangeli, al peu de l’escala que dóna accés al cor, una altra pica
per a l’aigua beneïda, ambdues de pedra treballada. Damunt la porta d’entrada hi veiem el cor, sense barana, del
que parteixen les escales que duen a la
teulada. Al costat de l’epístola, una petita capella oberta a la paret acull la
imatge de Sant Josep. Al costat de
l’evangeli, accedint a través d’un arc
dovellat amb imposta motllurada, hi
trobem la capella que fa les funcions
de sagristia. L’altar
se’ns presenta amb
el més pur estil rural, fet amb una
gran llosa sostinguda per una curra
de trillar. La imatge de Sant Gil, una
talla moderna, està
suportada per una
columna formada
per un rodet i un
tronc d’alzina falcats amb fustes i
pedres.

ten la possibilitat que fos el seu pare
qui transportés la bomba; ja que en
aquell temps era l’única casa del poble
que tenia els mitjans per a fer-ho.

Agraïments
Voldria iniciar el capítol d’agraïments
nomenant les persones que, des
d’Artesa, han posat tot el que estava de
la seva part per trobar el fil que ens
portés a esbrinar la història d’aquesta
campana. Són el Sr. Josep Bernaus
Farré, de Cal Santa Creu de Folquer, i
el Sr. Josep M. Bernaus Ros, de la
Colomina de Folquer, el qual em va
proporcionar el contacte amb la persona que sabia de la campana.
De la Casa Gran de Folquer, el Sr.
Joaquim Maluquer, a més de donar-me
de manera exquisida informació sobre
la seva propietat i de Folquer en general, em va fer avinent un exemplar del
seu llibre Memòria amb figures, on, des
del capítol dedicat a Folquer, hom es
submergeix en l’atmosfera ambiental
del lloc a través del temps.
A Montargull vaig rebre una molt
bona acollida per part dels senyors
Josep Marsà, Alfred Farré i els Camats.
Malgrat no tenir referències sobre la
campana de Folquer,
tots ells em varen facilitar informacions molt
valuoses per a la meva
recopilació de dades
sobre el municipi. Gràcies a aquestes converses vaig saber que, també a Montargull, a l’església antiga, hi va haver campana d’obús.
Finalment, he
d’agrair la informació
definitiva sobre la campana, facilitada per
aquesta persona coneixedora de l’indret i la seva història, la
qual vol preservar l’anonimat; ja que
gràcies a la seva informació ha estat
possible tenir la referència sobre l’origen d’aquesta.
Text i fotografies: Ramon I. Canyelles

www.artesadesegre.net

La Noguera
Curs sobre educació no consumista
El Consell Comarcal de la Noguera, dins el Pla Comarcal de
Joventut, ha organitzat aquest mes de novembre, conjuntament amb l’escola Esplai de Lleida, el Curs d’Educació no consumista i globalització. Amb aquest
curs es pretén crear debat i conscienciar sobre el
tema de l’equilibri territorial i la sostenibilitat. Entre els diversos objectius del curs es troben propostes de treball al voltant de l’educació no
consumista, conèixer realitats sobre el comerç just
i el consum ecològic i potenciar actituds responsables vers el consum.

és habitual, hi haurà dues categories: una de general, que
serà la que anunciarà la festa del Ranxo i una de juvenil que
inclou als participants de fins a 15 anys. Els cartells s’hauran d’enviar a l’ajuntament de la localitat i el termini finalitza el proper 6 de febrer. Aquest any el
premi per al guanyador ascendeix a 450 euros
per la categoria general i 150 euros per la categoria juvenil.

Fòrum Jove a Camarasa

Els veïns de Tiurana van decidir, en el referèndum que es va
realitzar el passat 1 de novembre a l’ermita de Solers, que
volien ser municipi independent, aprofitant la celebració de
Tot Sants i la peregrinació dels veïns al cementiri de Tiurana.
De 152 votants, 32 dels quals eren censats i 120 eren antics
veïns de la localitat, 144 van votar per ser un municipi independent, 7 van optar per adherir-se a Ponts i només un vot
es va mostrar indiferent.

Aquest 28 de novembre ha tingut lloc a Camarasa
el Fòrum Jove, que ha sigut el primer d’una sèrie
de reunions en diferents municipis de la Noguera, com són
Balaguer, Bellcaire d’Urgell, Ivars de la Noguera, Ponts, Sant
Llorenç de Montgai, Térmens, Vallfogona de Balaguer i la
pròpia localitat d’Artesa de Segre, en els quals es pretén
elaborar els Plans Locals de Joventut i obrir punts d’informació Juvenil, seguint la implantació de les polítiques de
joventut que es van crear al Parlament de Catalunya. Aquests
fòrums consisteixen en una reunió de joves d’entre 15 i 29
anys que han de debatre sobre els eixos d’aquest Pla, suggerint al mateix temps millores que afectin el seu poble.

Nou parc de bombers a Àger

Ajudes als joves a la Sentiu de Sió

A finals del mes d’octubre va ser inaugurat per la consellera
de Justícia i Interior, Núria de Gispert, el nou Parc de Bombers d’Àger, dotat amb 25 bombers voluntaris i una dotació
permanent de dos vehicles. L’edifici, que s’ha aixecat en un
solar de 1.026 metres quadrats i està situat a la carretera
local 904, no s’utilitzarà tan sols com a Parc de Bombers, ja
que s’ha ideat com a edifici polivalent amb sales destinades
a d’altres activitats.

L’ajuntament de la Sentiu de Sió ha aprovat rebaixes en les
taxes municipals per afavorir l’emancipació dels joves. Per
al 2004, les ordenances fiscals recullen una bonificació del
70% en l’impost sobre les obres als joves menors de trenta
anys. Aquest col·lectiu també es beneficiarà d’una reducció
del 75% en l’IBI si posseeixen un habitatge o rehabiliten
algun edifici. A més, tots els joves que es traslladin al municipi només pagaran el 30% d’aquesta taxa durant els primers dos anys. Totes aquestes mesures tenen com a finalitat la de mantenir els joves a la població i així afavorir també
l’arribada de nous habitants.

Concurs de cartells a Ponts
L’ajuntament de Ponts, a través del Patronat d’Iniciatives,
ha convocat una nova edició del tradicional concurs de cartells per anunciar la festa del Ranxo del proper 2004. Com ja
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Tiurana municipi independent

Olla Barrejada

Marroc (o Al-Maghrib)
de Marroc ens sona, si més
E lno,nomproper.
Les referències a

me. Només a partir del segle VII començarà a canviar la impermeabilitat
cultural, amb l’arribada dels emigrants
àrabs. Actualment, la població àrab és la
més nombrosa a les grans ciutats i constitueixen el segon grup ètnic del país.
Curiosament, Marroc va ser una de
les últimes zones de l’Àfrica que va
atreure l’interès europeu. No va ser fins
a principis del segle XX quan espanyols
i francesos es van repartir Marroc. La
independència, però, no va trigar en
arribar i, després de l’acord del 1956,
només queden els enclavaments de
Ceuta i Melilla com a poma de la discòrdia entre Marroc i Espanya.
Avui parlarem amb un de tants marroquins que han arribat a Artesa buscant una vida millor i, sobretot, feina.
Abderrahmane Dahmani és un marroquí d’origen àrab que viu a Artesa des
de 1997 i avui ens explicarà què significa aquest canvi de vida.
Abderrahmane, com vas arribar a
Catalunya?
Bé, jo vaig poder arribar amb el visat
en regla. El meu tiet viu aquí i per tant
va ser fàcil legalitzar el visat i trobar
un lloc on anar.
Quin és el motiu que empeny tants
emigrants a venir cap a Europa, si
les condicions de vida per a molts
no són, ni de bon tros, òptimes?
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aquest país en els mitjans de comunicació són contínues, sovint marcades per la tragèdia d’una pastera que
ha naufragat a les costes de Cadis.
Grups de defensa dels drets dels immigrants afirmen que uns 200 immigrants han desaparegut aquest any i uns
4.000 han mort des de 1997. La polèmica arran de les 36 persones mortes
el passat 25 d’octubre ha anat seguida
dels intents d’apropament entre Espanya i Marroc per tal de trobar una solució al problema de la migració. Però
després de la visita de Mustafa Sahel,
ministre d’Interior del Marroc, el passat 18 de novembre, sembla que són
poques les mesures a prendre més enllà
de l’observació i l’anàlisi del problema.
Marroc és un país marcat per la pobresa. N’hi ha prou amb recordar que
el percentatge d’analfabetisme es resisteix a baixar del 60%, que en aquesta
dècada el nombre de persones que viuen per sota del llindar de la pobresa
ha arribat ja al 27% i que l’economia
és fonamentalment agrària, si bé només
el 20% del terreny és cultivable. Tot això
situa Marroc en el lloc 123 de l’Informe
de Desenvolupament Humà del PNUD.
No és d’estranyar, doncs, que el 80%
dels votants potencials a les eleccions del
passat 27 de setembre es mostressin
obertament desinteressats per la política
i que les eleccions tinguessin més ressò
fora del país que entre els propis marroquins. La població té encara moltes necessitats bàsiques per cobrir i la qüestió
de la independència del Sàhara ocupa el
primer lloc en el rànquing d’afers polítics a solucionar. A pesar de l’existència
de 26 partits polítics diferents, parlar de
democratització en un país on el Rei
(Mohamed VI) nomena i controla encara els Ministeris d’Exteriors, Interior,
Justícia i Afers Islàmics és, senzillament,
un anacronisme.
Culturalment, però, el Marroc és un
país meravellosament ric. La primera
presència documentada al país és d’origen berber, una cultura prou forta per
resistir la influència de pobles com el
fenici, el romà i fins i tot del cristianis-

Al Marroc es desconeix la situació precària dels immigrants, i si els ho diguéssim no ens creurien. Ells només veuen
que la gent marxa del país i després
d’un any torna a baixar amb un cotxe,
mentre que a Marroc tenir-ne un és gairebé impensable. Per això creuen que
aquí és fàcil fer diners i trobar feina. Si
no tenen feina al Marroc i tampoc cap
contacte aquí per arreglar els papers,
vénen de la manera que sigui. La gent
es ven tot el que té per pagar el viatge.
Com és l’adaptació a una vida tan
diferent?
És difícil adaptar-se perquè tot és molt diferent, començant pel menjar. Segons la
nostra religió, els animals s’han de matar
d’una determinada manera i aquí costa de
trobar. Ara, però, ja hi ha carnisseries àrabs.
Quina relació tenen amb la cultura
del país?
Bé, l’únic contacte que tenim és a la feina i poc més. En general és molt limitat.
Deu ser difícil, sobretot, per a les
dones.
Elles no tenen ni tan sols el contacte
del treball. No surten de casa, però no
perquè ho tinguin prohibit, sinó perquè
no coneixen l’idioma i els fa més aviat
respecte. Per les dones és més dur.
I per als nens?

Olla Barrejada
A ells no els costa. Van a l’escola amb
la gent del país i s’acostumen molt aviat al que fan els seus companys. A casa
es comporten més com els d’aquí que
com a marroquins, ja que la manera de
viure dels altres nens i nenes els atreu.
Parlem del Marroc. Com es viu en
general?
Al camp es viu normal, hi ha una mica
de tot. En canvi, a la majoria de llocs
de muntanya no hi ha ni llum ni aigua,
tot i que va canviant poc a poc. Les escoles estan molt allunyades les unes de
les altres i falten molts recursos.
Es diu, però, que la idea del Marroc
rural és un mite i que es pot també
menjar McDonald’s a Rabat. Com
són les ciutats?
Rabat i Casablanca són ciutats com les
d’aquí. Hi ha tot tipus de botigues i no
hi ha les normes religioses que s’han
de seguir al camp.
Quines són aquestes normes?
Per exemple, les dones no poden parlar amb gent desconeguda si no van
acompanyades del marit. També han
d’anar tapades per no mostrar el cabell.
Són coses que dicta la religió.

Carrers de Chauen

però fora no. Per això cal que es tapi.
Les noies joves també segueixen
aquestes normes?
Si elegeixen el camí de la religió sí, si
no, no. Moltes joves que creixen aquí
no ho segueixen, i nosaltres ho acceptem. Poden escollir quina opció volen.
No som repressius ni violents.

Ara fan el més del Ramadà, oi?
Sí, exactament. Aquest any va començar el 27 d’octubre i cada any s’avança
15 dies. Durant aquest més no podem
menjar durant tot el dia, fins a les set
de la tarda. Després, a partir de les 7,
mengem un gran àpat. També hem de
resar 5 vegades cada dia.
Gràcies, Abderrahmane. Agraïm
molt que ens hagis brindat l’ocasió
d’apropar-nos una miqueta més a la
seva manera de viure i d’entendre les
coses.

Quina és l’explicació per haver-se
de tapar?
El cabell és signe de bellesa, i una dona
no es pot exhibir o mostrar-se bonica
davant dels altres homes. A casa sí,
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El President Pujol diu adéu
ordi Pujol ha estat durant els
últims 23 anys el President de
Catalunya, convertint-se en un
dels líders de la nostra història
amb més anys al capdavant del
país i, possiblement, en el que més
ha fet per al reconeixement de la
identitat catalana. Ara que deixa
el càrrec, La Palanca ha volgut fer
quatre pinzellades sobre aquesta
insigne personalitat, sobre les seves visites a Artesa i Comarca i
sobre com el veuen tres personatges de casa nostra que han estat a
la seva vora en diferents etapes
(Joaquim Maluquer, Josep Guàrdia i Josep M. París).

J

Jordi Pujol i Soley neix el 9 de juny de
1930 a Barcelona, dins una família de
classe mitjana catalana que amb el
temps arribaria a benestant. Un avi seu
pagès, i la pròpia família, li inculquen
l’amor per la terra i el culte a l’esforç i
al treball. En els seus anys de joventut
és un lector incansable, de premsa, de
literatura universal, de clàssics catalans,
etc. Una excursió que fa als deu anys,
poc després de la fi de la guerra civil,
on observa unes masies i una església
derruïdes li serveix per adonar-se que
el país ha quedat desfet (tant materialment com espiritual); el fet l’impacta i
li sevirà de base en el seu afany de
construir Catalunya.

Durant el franquisme
Estudia en un col·legi alemany per després fer Medicina, carrera que no l’omple del tot, ja que hauria preferit Enginyeria o Història, però la família l’orienta cap a la primera; dins el món universitari és converteix en un ferm opositor al règim franquista. Home religiós, defensor de la pàtria i la fe, es vincula a diversos grups cristians de toc
catalanista i és un dels impulsors del
grup CC (1954-55, sigles que alguns
atribueixen a Catòlics Catalans). En
aquells anys realitza els seus primers
viatges per l’Europa de post-guerra que
va desenvolupant, a poc a poc, la democràcia.

Pujol és detingut arran dels Fets del
Palau de la Música (19 de maig de 1960)
on membres de CC entonen el “Cant
de la Senyera” davant d’autoritats franquistes (tot i que ell no hi era present,
l’acusen d’estar-ne al darrera); també
el fan responsable d’una campanya
popular contra el director de “La
Vanguardia” i d’escriure un imprès contra Franco, i és condemnat a set anys
de reclusió per un tribunal militar. En
passa dos i mig a la presó de Saragossa
i un confinat a Girona. És alliberat, i
tot i la forta pressió del règim franquista, continua ferm en les seves iniciatives en pro de les llibertats i de Catalunya.
Es casa amb Marta Ferrussola, qui
serà un dels seus puntals en la seva
atrafegada vida, i forma una família
nombrosa (tenen set fills). A partir dels
anys 60, i després de ser conseller-delegat d’uns laboratoris farmacèutics,
encapçala iniciatives empresarials com
la creació de Banca Catalana (1962), el
diari “El Correo Catalán” i les Editorials Destino i Lavínia. Anys més tard,
fora implicat en una querella contra dirigents de Banca Catalana, tot i que, finalment, no va ser processat.

La trajectòria política
L’any 1974 funda el partit polític Convergència Democràtica de Catalunya,
del qual n’és el líder inqüestionable durant anys. En les primeres eleccions
democràtiques després de la mort de
Franco, obté acta de diputat a Madrid,
24
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càrrec que exerceix entre 1977 i 1979.
Lidera l’any 1980 la coalició CiU que
guanya les eleccions al Parlament de
Catalunya. És investit president de la
Generalitat el 24 d’abril de 1980 amb el
suport d’ERC. A posteriori, guanya 5
eleccions més (1984, 1988 i 1992 amb
majoria absoluta, i 1995 i 1999, legislatures en què governa gràcies al suport
del PP).
En els anys al capdavant de la Generalitat de Catalunya, Pujol ha estat
l’impulsor de l’autogovern del país, en
un model basat en l’afirmació de la
identitat, en la justícia social i la convivència. En aquests anys ha assolit objectius com la internacionalització de
Catalunya (Pujol arriba a presidir l’Assemblea de les Regions d’Europa,
1992-1996), la millora del finançament
autonòmic, la consolidació de les institucions catalanes, la construcció de
grans infraestructures, etc.
Com a president també ha viscut
moments tan desfavorables per
Catalunya com el cop d’Estat del 23-F,
l’intent del PSOE de retallar competències a les autonomies (amb la llei de la
LOAPA) i els quatre últims anys de
govern d’Aznar amb majoria absoluta,
en què el PP ha augmentat el centralisme de Madrid i ha potenciat l’anticatalanisme arreu de l’Estat. També ha
viscut èxits al capdavant del país com

Tema del Mes
els Jocs Olímpics de Barcelona’92, la
recuperació de la llengua, amb la introducció plena del català en l’ensenyament (tot i l’estancament del seu ús
social en els últims anys), la recuperació efectiva de la policia catalana –els
Mossos d’Esquadra–, la creació de
noves Universitats, la millora dels hospitals i la implantació exitosa dels CAP,
la millora de les carreteres (l’Eix Transversal, la N-II, etc.), la recent arribada
del TGV a Lleida, etc.
Els seus detractors li han retret sovint la seva ambigüetat a l’hora de manifestar-se sobre la plena sobirania de
Catalunya, que no hagi estat més am-

biciós en les reclamacions al Govern
central, el fet que hagi permès que CiU
es convertís en una coalició on hi cabia tothom (des de franquistes a comunistes) que vistos des de fora donaven la impressió d’estar-hi més per interessos personals o sectorials que per
conviccions ideològiques. Els seus crítics l’acusen d’autoritari, diuen que no
ha deixat que ningú li fes ombra dins
de CiU, per perllongar-se més en el
poder (el màxim candidat a succeir-lo,
Roca i Junyent, va desaparèixer del
mapa polític quan semblava que tocava el relleu...). El fet de no trencar amb
el PP en els últims temps, quan els seus

Les visites del President a Artesa i Comarca

excessos i humiliacions cap a Catalunya
i cap a CiU eren màxims, també és un
dels punts foscos de l’última etapa de
Pujol, que ha preferit rebre mínimes
contraprestacions de Madrid a plantarse i dir prou.
Tanmateix, la balança es decanta,
sense lloc a dubte, cap al costat positiu. Pujol ha estat un home pragmàtic i
honest, un enamorat de Catalunya que
ha lluitat sense pausa per construir país,
per la seva gent. Ell vol que se’l recordi per no haver enganyat mai a ningú.
Text: Miquel Regué i Gili
Fotos: Arxiu La Palanca

a Artesa. Era el Dilluns de Pasqua i després d’inaugurar
la nova Biblioteca, s’arribà fins a Salgar per celebrar “la
Mona”. Curiosament un pastisser de Lleida va reproduir
el President amb una figura de xocolata (la podeu veure a
la portada de La Palanca). A la tarda es va arribar fins a
Montsonís, Foradada i Cubells.
Pujol tardà 10 anys a tornar a casa nostra. És el 19
d’octubre de 1996, quan convidat per les empreses locals Mobles Ros i Cooperativa d’Artesa, visita de nou
Artesa de Segre.
En l’últim mig any, el President ha estat quatre cops
aquí. El primer va ser en una visita fugaç per donar el
condol a la vídua de Cardona (1 de desembre de 2002,
amb un tomb improvisat per la carretera). El segon, el 14
de desembre de 2002, visita Cubells, on inaugura diverses obres. El 8 de març de 2003 visita el poble de Baldomar.
I el passat 27 d’abril vingué a presentar la candidatura de
CiU a les eleccions municipals.

El President Pujol s’ha caracteritzat per ser un gran coneixedor del país, donat que ha arribat a tots els racons
de Catalunya i ha visitat gairebé tots els seus pobles i
ciutats. Els municipis d’Artesa de Segre, Alòs de Balaguer,
Cubells, Foradada i Vilanova de Meià no han estat una
excepció.
El 4 de desembre de 1982 el President visitava Artesa,
pocs dies després de la gran riuada del 8 de novembre
que colpí les nostres terres. En una reunió d’emergència
amb autoritats i veïns, donà ànims i prometé ajudes per
reconstruir les zones més afectades.
La segona visita oficial a casa nostra es produïa el 18
de març de 1984 a Alòs de Balaguer. Era la inauguració
del nou pont d’Alòs.
L’11 de novembre del mateix any venia a la Fira de la
Perdiu de Vilanova de Meià.
El 31 de març de 1986, Pujol efectuava una altra visita

En aquesta pàgina, visites de Pujol a Alòs de
Balaguer i Vilanova de Meià (1984), a Artesa
(1996), a Cubells (2002) i Salgar (1986)
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A l’altra pàgina, retrat de Pujol a Baldomar i
cartell de propaganda electoral de 1984 amb
una foto de la primera vista de Pujol a Artesa

Tema del Mes

Pujol vist per Maluquer, Guàrdia i París
Es podrien escriure pàgines i pàgines sobre la figura de Jordi Pujol per explicar d’ell moltes vivències, dades i
anècdotes tant polítiques com biogràfiques. A casa nostra, hi ha tres personatges que han viscut el dia a dia amb
el President Pujol i amb ells hem volgut conversar, per tal que ens apropin al President en un testimoniatge
directe. Els hem fet aquestes quatre preguntes:

1 Segons el seu punt de vista, quin paper ha jugat Jordi Pujol en la Història de Catalunya?
2 Vostè que l’ha conegut professionalment i personal, què destacaria de la figura de Jordi Pujol?
3 Com serà la Catalunya post-Pujol?
4 Ens pot explicar alguna anècdota o curiositat que hagi viscut a la seva vora?

Nascut a Barcelona l’11 de desembre
de 1930. Descendent de la nissaga dels
Maluquer d’Alentorn. Té segona residència a la Casa Gran de Folquer. Advocat, sociòleg, economista i ornitòleg.
Casat i amb 2 fills. Va ser secretari general del sector tèxtil cotoner, president
de la Junta de Govern de l’Hospital Clínic, de la Institució Catalana d’Història
Natural, de la Cooperativa de Crèdit i
Estalvi de Barcelona, membre del Consell d’Administració d’El Correo
Catalán, conseller de Catalana de Gas,
d’Òmnium Cultural i de la Fundació
Enciclopèdia Catalana. Director General de Promoció Social al govern de
Tarradellas i Secretari del primer Consell Executiu del President Pujol.

1 Ha estat, amb diferència, la principal
figura política de Catalunya de la segona meitat del segle XX. Ha realitzat una
feina extraordinària en el desenvolupament institucional del país.

2 És un polític de la resistència, que va
saber treballar amb fermesa des de la

clandestinitat en pro de
les llibertats. Abans
d’arribar a la política,
va estar vinculat amb
diferents àmbits de la
societat, sent un gran
coneixedor de la realitat. És un home de
gran preparació intel·lectual, lector constant i amb una memòria magnífica. Té un fi
instint polític, maduresa i una gran estructura mental per a l’exercici de la política.
Sempre ha posat Catalunya per davant
dels interessos partidistes.

3 Per poder saber això, hauria de tenir
una bola de vidre! La política és com
un joc d’escacs. La irrupció d’ERC ha
alterat la partida en moltes de les seves
facetes. A mi el que més em preocupa
és com evolucionarà la societat catalana en els propers anys. Faltarà veure
com els nous líders polítics afrontaran
qüestions com el manteniment de l’ús
de la llengua, l’ofensiva centralista de
Madrid, etc. Pujol ha estat un líder de
gran calibre i és
difícil que es repeteixi algú com
ell. Respecte als
pactes, seria
molt positiu un
pacte de concentració nacional,
tot i que en les
circumstàncies
actuals això es fa
molt difícil. Cal
tenir en compte
aspectes com el
paper d’ERC,
que si pactés
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Joaquim Maluquer i Sostres

amb el PSC vetllaria per l’ortodoxia catalana i pressionaria el PSOE, i l’oposició de CiU segur que no aniria en contra del país. Crec que el pacte més natural és CiU-ERC, tot i que aquest podria provocar una oposició
antinacionalista dels socialistes (secundada pel PP).

4 Pujol és un home que va per feina i
que no perd el temps en coses superficials. Ens coneixem des dels 18 anys
(ens portem pocs mesos). Vam participar junts en grups universitaris
antifranquistes i, posteriorment, vam
coincidir col·laborant en diferents projectes, com “El Correo Catalán”. Quan
ell va ser elegit president de la Generalitat, jo ja hi era, donat que vaig ser director general amb Tarradellas. Amb
Pujol érem afins ideològicament i ja ens
coneixíem i jo vaig contribuir al seu
primer govern com a secretari del Consell Executiu. Va ser una fase bonica,
una fase de naixement on ningú tenia
experiència, però que vam saber suplir
amb ganes i il·lusió.
A dalt, Maluquer junt amb Pujol el 1991 a la seu
de la Fundació Asepeyo. A baix, foto del primer
Consell Executiu de Pujol (A la fila de dalt, el
primer per l’esquerrra és Joaquim Maluquer)

Tema del Mes
Josep Guàrdia i Canela

1 Extraordinàriament important; sens
dubte ha estat el President de la Generalitat més destacat tant per la durada
del seu mandat, com pel fet d’arrancar
d’una situació molt delicada, com també
per la dificultat del moment en el qual li
ha tocat presidir Catalunya. Personalment em sembla que la seva figura
gegantina només resulta comparable
a la d’aquells personatges que a l’Alta Edat Mitjana forjaren la consciència de Catalunya com a nació. Altres
grans protagonistes de la història del
nostre país, per les seves gestes o la
seva actuació, no han tingut aquesta
permanència en el temps que suposen
els vint-i-tres anys de govern del President Pujol.

2 Que ha estat un home que ha cregut
en Catalunya, que ha depositat en ella
la seva esperança en moments en els
quals era difícil tenir-la i que ha estimat
molt Catalunya. I amb fe, esperança i
amor, tot objectiu és assolible. També
destacaria el seu sentit religiós i transcendent. Per això quan el President
Pujol fa uns dies va proclamar que se
sentia feliç, jo vaig pensar que tenia tot
el dret a sentir-se’n.
Això pel que fa al moll de l’os de la
seva personalitat. A més, la seva for-

4 No en tinc cap de concreta que sigui

mació humana i els seus coneixements
tècnics són molt extensos. Té una gran
sensibilitat i una gran habilitat política. És un gran dirigent de persones i
aglutinador d’equips. Sap escoltar i
es deixa aconsellar, tot i tenir opinió
sobre la pràctica totalitat de les qüestions que ha de resoldre. Disposa també de les oportunes dosis de sornegueria, ironia i sentit de l’humor que resulten imprescindibles per a les relacions
humanes.

3 Essencialment, com els catalans
voldrem. És clar, però, que el seu
guiatge durarà. En primer terme, perquè estic segur que a partir d’ara, des
de llocs diferents al de President de
la Generalitat continuarà, espero i
demano a Déu que per molts anys,
il·luminant els nostres passos. I, en
tot cas, sempre ens quedarà la seva
doctrina, incorporada als molts llibres, articles i conferències editats i
la praxis incorporada al seu exemple de vida i d’activitat.
A més, des de
la perspectiva
estrictament política, ens deixa
Convergència i
Unió, com a federació de partits
ben cohesionats i
amb figures com
Artur Mas, JosepAntoni Duran,
Pere
Macias,
Núria de Gispert,
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Nascut a Balaguer el 12 de maig de
1945. El seu pare era de Foradada, de
cal Sàries, on actualment ell té segona
residència. El seu avi matern va ser un
advocat de prestigi de Balaguer i va arribar a ser president de la Diputació de
Lleida. Casat i amb tres fills. Llicenciat
en Dret per la Universitat de Barcelona
amb Premi Extraordinari. Ha estat membre de la Junta de Govern del Col·legi
d’Advocats de Barcelona, president de
l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. L’any 1998 va rebre la Creu de
Sant Jordi. Entre febrer de 2001 i novembre de 2002 va ser Conseller de
Justícia de la Generalitat de
Catalunya. Políticament és un home
proper al personalisme comunitari dels
partits demòcrata-cristians i al catalanisme polític.

Josep Grau i tants d’altres que sens
dubte continuaran la tasca de Pujol en
aquest àmbit.

especialment rellevant però sí gran
quantitat de petites que il·lustren i corroboren la seva personalitat. Resulten
de difícil exposició en un breu espai de
lloc i temps que impedirien adonar-nos
de tota la seva riquesa i qualitat. Recordo especialment sessions del govern
en les quals, pesi a la magnitud dels temes administratius a tractar, el President ens parlava de les qüestions més
variades i ens tenia grans estones autènticament absorts per les seves paraules. També el meu record fa cap a
les sessions del Parlament en les quals
acreditava les seves grans condicions
d’orador polític i on les anècdotes se
succeïen. M’admirava el seu coneixement de Catalunya, des dels pobles més
petits i la seva problemàtica fins a les
comunicacions de tot ordre entre ells.
Sovint deia que els temes relacionats
amb el Dret i la Justícia, els de la meva
competència, li resultaven una mica estranys i allunyats, però puc afirmar que
sempre tenia criteri sobre totes les
qüestions que li sotmetia. Finalment, i
com a manifestació que d’ell es pot
predicar allò que res humà li resulta aliè,
recordaré com en les nostres converses, coneixedor de la comuna afecció
al futbol, sempre tenia un moment per
comentar les incidències per les queals
passava el nostre Barça.
A dalt, Josep Guàrdia al seu despatx. A baix junt
amb Pujol al Palau de la Generalitat

Tema del Mes

Nascut a Artesa de Segre el 1971. Casat. 1 filla i 1 fill a punt de néixer. Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat de Barcelona.
Professor de l’Escola Internacional de
Protocol adscrita a la Universitat
Pompeu Fabra. 2 anys com a col·laborador a l’Oficina de Protocol i Relacions Públiques del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya. 4 anys com a cap de Protocol i Relacions Públiques del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
de la Generalitat de Catalunya. 2 anys
com a Tècnic de Protocol del President de la Generalitat de Catalunya.
Responsabilitat: vetllar pel desenvolupament correcte de qualsevol acció o
actuació en públic del President de la
Generalitat de Catalunya, ja siguin actes, audiències, visites i viatges.

1 Crec que, sens dubte, ha jugat un
paper importantíssim, ja que des del
meu punt de vista ha estat el polític més
rellevant que hi ha hagut a Catalunya.
És el polític que més anys ha governat
en la transició democràtica espanyola.
Una persona que hagi estat al cap davant del seu país durant 23 anys per
decisió majoritària del seu poble demostra el poder de lideratge polític de la
mateixa.
Per altra banda, cal remarcar que
durant l’època franquista ja va demostrar el seu amor per la seva terra i el
seu compromís pel país. Té un concepte molt clar de país perquè és un
gran coneixedor de la història i sobretot de la dissortada història de
Catalunya, cosa que li va ocasionar més
d’un problema amb el règim. Posteriorment, és a dir, durant la transició, va
jugar un paper essencial, reconegut per
tothom, donant estabilitat als governs
que és van forjar aleshores. I que fins
al començament del segle XXI ha estat
capaç de dur Catalunya fins a on l’ha
portada, crec, en definitiva, que com
deia més amunt, ha jugat un paper
importantíssim en la nostra història.
És l’arquitecte de la Catalunya actual, ha sabut dissenyar un país segons
les seves necessitats, del país, i segons
el seu concepte d’aquest.

2 En destacaria, d’entrada, el seu nacionalisme, europeisme i el
gran amor pel seu
país, Catalunya. També en destacaria la
seva capacitat de treball, la intel·ligència, la
memòria, el pragmatisme, el domini de set
idiomes, el do de
l’oportunitat i l’olfacte
polític, que l’hi ha
permès planificar estratègies polítiques
de molt alt nivell. Hi ha qui diu que el
definiria com un home d’Estat, comparteixo totalment aquesta definició. Té
la virtut de ser proper a la gent i quan
convé de posar-se el vestit de màxima
autoritat, càrrec que evidentment ostenta. En el decurs d’un discurs, és
capaç de guanyar-se la confiança i el
respecte de l’auditori, però en les distàncies curtes és més aviat un home de
poques paraules, sec, a no ser que l’interessi parlar d’algun tema en concret.
En general, el President desperta amors
i odis, com tots els grans líders, però
el que si té tothom cap a ell és un gran
respecte, cosa que, per altra banda, crec
que s’ho ha guanyat a pols. Crec que
és una figura irrepetible

3 La veig com una Gran Casa Pairal,
és a dir que, tindrà el fonaments molts
forts i fets a consciència, que el seu
aspecte bàsicament serà el mateix i les
seves parets mestres continuaran sent
imprescindibles, que hi aniran passant
generacions i generacions de catalanes
i catalans, encara que la seva decoració interior cada certs anys l’actualitzem, ja que a més a més, crec que és
un deure que tenen les persones que
hauran de liderar la Catalunya del futur. Aquesta Catalunya la veig també
amb molt optimisme, preparada per
assolir qualsevol repte i plena d’èxits,
perquè la seva gent som un gent lluitadora, capaç, preparada i amb empenta,
i, evidentment, això per un costat és
gràcies al lideratge del President, però
la gran part és degut a les dones i homes d’aquest país per ser tal com som,
és un tema innat.

4 Evidentment que sí, ja que el dia a
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Josep M. París i Artigues

dia de convivència ho comporta. Us en
explicaré tres que crec que us poden
fer certa gràcia.
Recordo un tarda de dissabte que jo
estava al Palau treballant, concretament
estava esperant la visita d’una delegació d’unes 50 persones d’un congrés
jueu que hi havia aquell dia a Barcelona
i que havien demanat al President que
els rebés. Era la tarda de la gran manifestació contra la guerra de l’Iraq, que
va omplir tot el centre de Barcelona de
manifestants. Fou aquest el motiu pel
qual la visita no arribà mai, ja que tot el
centre de Barcelona estava col·lapsat i
l’autocar no pogué passar. Confirmada la notícia, vaig trucar a la secretaria
del President i vaig demanar parlar amb
ell. Li vaig comentar el tema, a lo que
em va contestar “Bé, si això és el que
t’han dit, què hi farem. De tota manera
vine al meu despatx, si us plau”. Dit
això, vaig penjar el telèfon i vaig anar
cap allà. Vaig entrar i em va convidar a
seure. Ben bé no sabia què volia, vaig
intuir que deuria ser quelcom referent
a l’anul·lada visita, però no, el que volia el President era fer-la petar una estona. I aquí ve l’anècdota: després de
preguntar-me per la família, per la feina,..., per Artesa, va ser en aquest instant que vaig comentar-li que dies enrera i a rel de la celebració del 25è aniversari del CEIP i IES “Els Planells”,
vaig descobrir que la nostra relació s’havia començat a forjar el desembre de
1987. Evidentment, va quedar desconcertat, i més ell que una de les principals facultats que se li atribueixen és la
memòria, em va preguntar al cap d’uns
instants “Explica’m això”. Vaig dir-li que
em dispensés un moment que anava a
buscar un document que ho acreditava, la qual cosa encara el va deixar més

Tema del Mes
dia en què el President normalment
acostuma a visitar el territori català, en
concret el 9 de febrer de 2002. Iniciàvem un viatge cap als Pallars, Sobirà i
Jussà, i pel programa que teníem aquell
dia i la distància, vàrem utilitzar l’helicòpter per desplaçar-nos-hi. Bé, el cas
és que després del bon dia corresponent, em va preguntar si havia volat algun cop en helicòpter i vaig contestarli que sí, enlairant-nos tot seguit i iniciant, ell, el repàs de tots el diaris del dia.
El vol seria d’unes dues hores, per tant,
ens hi podíem acomodar. Juntament
amb nosaltres, hi anaven dos pilots i el
cap de seguretat del President. Quan
feia mitja hora que volàvem, el President va tancar de cop el diari que llegia
i em va preguntar “Quin poble és aquell
d’allà?” i jo vaig contestar-li “Sant
Llorenç de Morunys”. M’atreviria a dir
que aquella resposta el va deixar parat,
fins i tot el va “picar” una mica, però al
cap d’una estona va tornar-me a preguntar “Saps que és allò?” i vaig contestar “sí, l’estació d’esquí de Port del
Comte” i em va respondre “aquesta era
fàcil, eh?”. De tota manera no tots el
pobles que vàrem passar vaig saber-ne
el nom, però Déu n’hi do! Aquest coneixement del territori l’he d’agrair al
Departament d’Agricultura i a la seva
implantació territorial, ja que durant més
de quatre anys vaig recórrer quasi tot
Catalunya. El curiós de tot plegat, és
que quan estàvem a punt d’arribar a
Tírvia, lloc on aterraríem, el President
va preguntar-me pel nom d’un poble
que estava al capdamunt d’un turó i vaig
dir-li que no el sabia, a lo que ell em va
contestar “jo tampoc el sé” i tot seguit
va treure un mapa que l’acompanya en
tots els viatges en helicòpter, i va buscar el nom, nom que jo no havia sentit
anomenar mai i que ara ni recordo. A
partir d’aquell viatge, a gairebé tots els
viatges en helicòpter, jugàvem a conèixer Catalunya.
He dit gairebé tots
perquè en recordo
un, on a més dels
acompanyants habituals hi venia també l’Antoni Vives,
secretari del Govern
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perplex. Un minut després tornava a
estar assegut al seu costat en el seu
despatx amb el llibre “IES Planells, 25
anys bastint futur” on a la pàgina 42 hi
apareix una fotografia dels alumnes de
2.1 Elèctric recollint un Premi CIRIT
que el mateix President lliurava i en la
qual apareixia jo amb els meus companys, això sí amb molt més cabell que
en l’actualitat, coses de la vida, i això
fou el que li va cridar l’atenció, ja que
em va dir, tot mirant la foto i a mi repetidament “si que us assembleu, de front
cap avall, és clar” i és va posar a riure,
cosa que a mi em va provocar dues
reaccions i que per uns moments vaig
reflexionar “Serà ...... ” i l’altra, per la
qual finalment vaig decidir-me, va ser
riure amb ell. Uns moments després em
va dir “és clar que no sé perquè ric jo
també fa anys en tenia més”. Dit això
em va confessar que no ho acabava de
tenir clar que jo fos el de la foto tot i
que “si tu m’ho dius deu ser veritat” a
lo que jo li vaig contestar “Us asseguro
que sóc jo, però no dubteu que us ho
demostraré”. Dies després, i de casualitat, la Ramona Solé, directora de l’IES
“Els Planells” va fer-me arribar la famosa fotografia amb un text on apareixia el meu nom, una breu explicació i
la signatura seva. Al rebre-la, vaig dirme aquesta és la prova, i així l’hi vaig
mostrar dies després al President, que
al veure-la va dir-me “només per l’interès amb què t’has agafat aquest tema
i amb aquest document que m’ensenyes acompanyat de la fotografia en
color i més gran, et puc dir que ets tu,
encara que tenies més cabell” i es va
posar a riure.
Una altra de les moltes anècdotes em
va passar durant el primer viatge en
helicòpter que vam fer plegats. Eren
quarts de vuit del matí d’un dissabte,

A l’altra pàgina, Pujol i París. En aquesta, a
baix, París reb un premi CIRIT de mans de Pujol
(1987). A dalt, Pujol i París arriben en helicòpter a Baldomar (2003)

i com sempre després de mirar la premsa del dia el President li va dir “avui no
endevinarem pobles ja que aquest”, referint-se a mi, “avui ens guanyaria, juga
a casa”. Era la recent visita a Baldomar.
Finalment, us explicaré una anècdota que es va produir fora de Catalunya,
en concret durant un viatge a Madrid
amb motiu del lliurament del Premi
Blanquerna d’enguany. De bon matí,
ens disposàvem a sortir de Barcelona
direcció a Madrid amb el pont aeri. Mitja
hora abans que sortís el vol, va arribar
el President a la Sala d’Autoritats de
l’Aeroport del Prat. Després de saludar-nos, va passar a un saló privat. Un
cop situat, em va cridar per preguntarme un punt del programa establert que
no tenia massa clar, alhora que va convidar-me a seure a prendre un cafè amb
ell. En aquell moment vaig veure que
tenia un bon dia. De camí cap a l’avió,
la conversa és va tornar transcendent
ja que feia pocs dies dels crims del
Putxet i la cap de Protocol d’Iberia a
Barcelona vivia molt a prop del lloc dels
incidents. Un cop a l’avió, va repassar
tots el diaris del dia, fet que el va portar
fins 20 minuts després d’enlairar-nos.
A partir d’aquí, podríem dir que va ferme un interrogatori de primer grau sobre la meva vida. De tot el que vàrem
parlar, però, hi va haver una cosa que
el va sorprendre i encuriosir molt i és
el fet que durant uns anys hagués fet
de pallasso al Grup d’Animació “All i
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Oli”. No s’ho podia acabar, em deia
“tu tant seriós, educat i professional
en la feina, que sempre tens la postura
correcta, etc., i fent de pallasso per
les places dels pobles de Catalunya,
no ho hagués dit mai, això sí que és
una sorpresa agradable. Ui! Quan li
expliqui a la meva dona. I escolta, també et pintaves el nas o el portaves de
goma? Portaves pantalons de ratlles i
amples? I les sabates? Et pintaves la
cara també? I quins instruments dius
que tocaves?...”. En resum em va cosir a preguntes encuriosit pel tema, que
un responsable del seu equip de protocol, quant al significat de la paraula
té, fes jugar i riure els infants. Fins i
tot, em va dir que ho tindria en compte de cara a celebracions familiars infantils properes “ja saps que som una
família nombrosa”. Aquesta bateria de
preguntes ens va dur fins a la Sala
d’Autoritats de l’Aeroport de Madrid.
Un cop allà, ens vàrem desplaçar fins
a la delegació de la Generalitat a
Madrid. A les set vespre, s’iniciava el

lliurament del premi i, posteriorment, un
sopar commemoratiu. Va ser després
d’aquest i quan el gruix de la gent ja
havia marxat, que estant al vestíbul
de l’hotel, on es desenvolupava l’acte, acompanyat per dos persones del
nostre equip, que el President, acompanyat també de la seva esposa, del Conseller en Cap i l’esposa d’aquest, va dirlos “veniu, veniu” i aproximant-se allà
on estàvem nosaltres, va preguntar-los
“a què no sabeu una cosa d’En París?”,
els altres tres es van quedar sorpresos
de la pregunta mentre s’atansava l’ambaixador de no sé quin país per acomiadar-se del President, i aquest li va correspondre, això sí molt ràpid, com si
en aquell moment fos més important
explicar-los allò d’En París que fer
d’amfitrió de la festa. Bé, el cas és que
va tornar a dir-los “Bé, el que us deia, a
què no sabíeu que En París és un pallasso?” a lo que el altres van quedar-se
parats i ell els digué “ep! en el bon sentit
de la paraula. Vull dir que ha fet i encara
fa, de tant en tant, de pallasso en un
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Dalt, Pujol amb els 4 alcaldes d’Artesa de la democràcia (Roca, Cardona,
Campabadal i París). Sota amb Roig, alcalde de Cubells. A la vora, amb
Mns. Roc i Feixa i M. Galceran, alcalde d’Alòs. Sota, a la seu de La
Palanca en la visita de l’any 86. A la dreta, amb les Caramelles a Salgar

grup d’animació infantil i que, a més a
més, de pintar-se la cara i”, en aquell
moment un altre dels convidats va
apropar-se al President per acomiadar-se, i aquest, seguint amb la rapidesa anterior, també ho va fer. Dirigint-se un altre cop als seus acompanyants va dir-los “Bé, doncs, a més de
pintar-se la cara i el nas, toca la”, i un
altre dels convidats va venir a acomiadar-se i així fins a quatres més. Però a
l’arribar el torn del darrer d’aquests li
va dir “un moment, si us plau” i deixant-lo en stand by al costat, va seguir amb l’explicació dels instruments
que tocava, quanta gent formàvem el
grup, etc., acabant la conversa tot dirigint-se al Conseller en Cap i dient-li
“ja ho saps, les reunions de govern que
intuïm que poden ser llargues i avorrides truquem al París i el seu grup i ens
les animaran”, i a continuació va acomiadar-se del senyor que havia deixat en stand by excusant-se amb què
era un tema important per a
Catalunya.

Tema del Mes

Eleccions al Parlament de Catalunya 2003
el passat 16 de novembre, el panorama polític català es presenta més
obert que mai.
Sobre els resultats generals, prou
comentats pels grans mitjans, només
destacarem l’augment de la participació respecte al 1999: del 59,2% al
63,4%. Ens centrarem, doncs, en els
resultats comarcals i locals:
- CiU es manté com la força més votada a la Noguera, malgrat passar del
53,8% de 1999 al 45,9%. A tots els
nostres municipis, però, encara li renoven la seua confiança més de la meitat dels votants.
- ERC es consolida com la segona força política a la Noguera, doblant gairebé el nombre de vots. També ho és a
Alòs, Artesa i Cubells.
- El PSC passa a ser la tercera formació política comarcal, per poc més de
300 vots. Manté la segona posició a

Foradada i Vilanova. No obstant, si sumem els vots d’ICV als del PSC (al
1999 es presentaven junts), encara seria la segona força de la Noguera.
- El PP guanya més de 500 vots a tota
la comarca i creix a Artesa (no en percentatge) i a Vilanova.
- Com a fet curiós, cal fer notar la davallada de la participació a Alòs, que
contrasta amb l’augment que hi ha hagut a tot arreu en general.
- Si ens centrem en Artesa, la participació ha passat del 64,3% de 1999 al
72,3%, tot i que no arriba al 72,9% de

1995. Per altra banda, la variació en el
percentatge de vots per a cada formació en el municipi és la següent:
1999 2003
CiU
57,3 52
ERC 16,8 24,7
PSC 15,9 11,2
PP
7,6
7,2
ICV - - - 2,1
El poble ja s’ha manifestat. Ara és
l’hora dels polítics. Per damunt de tot,
però, és l’hora de Catalunya
Ramon Giribet i Boneta

Elaboració pròpia

(*) Al 1999, ICV es va presentar amb el PSC.
Elaboració pròpia

A tenir en compte: la mesa de l’Ajuntament és el resultat de la unificació de les d’Alentorn i
Tudela (per comparar amb resultats anteriors).
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de les eleccions al ParlaD esprés
ment de Catalunya celebrades

In Memoriam

Qui recorda Imperio Argentina?
Magdalena Nile del Río, filla d’un guitarrista i una actriu, va néixer el 1910 a
Buenos Aires i va triomfar plenament
com a artista a Espanya.
Va debutar als escenaris amb només
vuit anys i va ser batejada artísticament
per Pastora Imperio amb el nom de Petit
Imperio, que després el poeta Jacinto
Benavente transformaria definitivament en Imperio Argentina.
Va ser l’actriu de l’estat espanyol
més destacada entre els anys 30 i 50,
tant com a cupletista als teatres com pel
que fa a actriu al cinema. El 1939 va
rebutjar una oferta personal de Hitler
per a protagonitzar una pel·lícula a Alemanya. Entre les seves pel·lícules destaquen títols com Nobleza baturra o
Goyescas. El 1989 va rebre el reconeixement a la seva carrera cinematogràfica amb un premi Goya.
Els darrers anys de la seva vida va
viure a Benalmádena (Málaga). El passat estiu va morir pràcticament de cop
i les seves nétes van protagonitzar una
lamentable picabaralla mediàtica per
motius de la herència: un brillant de 12
quilats, els diners i la seva residència

A la pel·lícula Morena Clara

L’any 1989 va rebre un Goya

de 600 metres quadrats.
Aquest article ve al cas perquè la seva
germana de pare (o sigui, la seva germanastra) era la Vicky Nile, l’esposa
del Gerard Costa (de cal Costa
d’Artesa) i la mare de la Janine, una
heroïna de l’exèrcit dels Estats Units
que al seu dia va ser motiu d’un petit

reportatge publicat a La Palanca (núm.
222 set-oct 2000).
Aprofitem l’avinentesa per a aclarir
que la Vicky i el Gerard, que viuen a la
Gran Bretanya, no tenen res a veure
amb el desagradable assumpte de l’herència.
La Palanca

Nota d’agraïment
La família de Cinto Solé Solsona, que morí cristianament el dissabte
1 de novembre de 2003 a l’edat de 70 anys, us agraïm les mostres de
condol rebudes.
Els que t’estimem mai no t’oblidarem.
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In Memoriam

En la mort d’un poeta

Nota d’agraïment
La família Monsonís-Valls vol agrair les mostres de condol i de suport
rebudes amb motiu de la mort d’Estanislao Monsonís Pijuan “Lao”,
estimat pare i avi.
I un agraïment especial a metges, infermeres i personal sanitari del
CAP, així com a la Farmàcia d’Artesa de Segre, pel seu suport i assistència en la malaltia del “Lao”.
Família Monsonís-Valls
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Aquest mes de novembre ha mort el
poeta Miquel Martí i Pol. Als mitjans
de comunicació va ser notícia aquest
home humil, considerat per molts
com un poeta molt proper a la gent
del poble, perquè allò que deia, a més
de ric i profund, era entenedor per a
tothom. Utilitzava un llenguatge senzill i planer: els mots de la gent del
carrer.
Amb Salvador Espriu, ha estat el
poeta contemporani més important de
les lletres catalanes. Afectat durant
una bona part de la seva vida per l’esclerosi múltiple, la cruesa de la malaltia no l’impedia descriure la bellesa del seu entorn, de les seves idees,
de la seva capacitat de percebre. Fins

al final, la seva mirada va conEstimada Marta
servar una llum especial, potser
Mira’m els ulls que cap fosca no venç.
d’home enamorat, potser amb els
Vinc d’un estiu amb massa pluges,
ulls d’un nen o d’una persona que
però duc foc a l’arrel de les ungles
gaudia de la vida i agraïa el fet
i no tinc cap sangtraït pels racons
de sentir-se viu cada matí.
de la pell del record.
En un món definit per la presPer l’abril farà anys del desgavell:
sa, el materialisme i l’afany de
set anys, cosits amb agulla d’or
poder, no ens deixa de sorprena la sorra del temps,
dre les paraules d’un poeta que
platges enllà perquè la mar els renti
ens parla dels sentiments, dels
i el sol i el vent en facin diademes.
silencis i del sentit de la bellesa.
Mira’m els ulls i oblida el cos feixuc,
Tenia una extensa obra publila cambra closa, els grans silencis;
cada. A la Biblioteca d’Artesa hi
de tot això sóc ric, i de més coses,
podeu trobar un aparador dediperò no em tempta la fredor del vidre
cat a aquesta. En una d’elles coni sobrevisc, aigües damunt del somni,
testa la pregunta essencial: Per a
tenaç com sempre.
què serveix la poesia? Ens diu:
Mira’m els ulls. Hi pots llegir el retorn.
“Per a recuperar el gust pel si(...)
lenci en un món trastocat i sorollós. Per a sentir el gust per la
Miquel Martí i Pol
paraula en un món terriblement
mediatitzat. Per a restituir el gust
per la intimitat en un món incert. I per criptor no mor mai del tot. La seva
a reafirmar el gust per la lliure reflexió vida continua cada vegada que un lecen un món de pensament únic”.
tor obre un dels seus llibres i s’identiAmb tot, l’èxit de la seva obra ens fica amb allò que ell va sentir un dia.
diu que la societat, la gent del carrer,
Com a petit homenatge, i mostra
és molt més receptiva, sensible, del de la nostra admiració, transcrivim
que es podria pensar. A la seva auto- un fragment d’un dels seus poemes
biografia diu: “...I espero en pau l’ho- més coneguts.
ra de tornar al si de la terra, per dirho com als llibres”. De fet, un esLa Palanca
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Ara que ja no hi ets...
El darrer silenci...
Records que reconstrueixen la teva vida en forma de llàgrimes,
ulls que ploren per la pèrdua d’algú que es feia estimar per tothom,
mirades tristes i perdudes en els rostres de la gent...
encara se’ns fa estrany com tan de sobte ens has deixat.
Padrí, tantes coses que encara no ens havíem dit,
però... com ens parlaves tan sols amb la mirada,
silencis plens de companyia i complicitat,
dies expectants esperant la nostra arribada.
Diuen que el temps és l’espai que hi ha entre dos records,
el principi i el final d’una vida al servei de tots,
els moments bons i dolents que hem compartit.
No obstant, el destí és capritxós,
i malauradament abans d’hora ens ha separat,
tot i que ens queda el consol...
que al cel, amb la padrina i la tieta et podràs retrobar.
Els teus néts que mai t’oblidaran
situacions tan compromeses i difícils
com aquestes ell veia la llum on gairebé tot era foscor.
Hi ha una frase que podria definir
gairebé a la perfecció la seva manera
de ser: El secret de la felicitat és tenir
desigs senzills i una ment complexa, el
problema és que sovint la ment és senzilla i els gustos complexes. Ell basava
la felicitat en els petits detalls: ajudar i
servir molts artesencs, arrencar un somriure dels rostres de la gent, passar-se
estones a la seva apreciada masia de
Montmagastre... Sempre tenia un petit
motiu que el feia feliç, i amb això ja en
tenia prou.
Ara que ja no hi ets... mantindré viu
el teu record. Recordaré cadascuna de
les teves paraules i consells, somriuré
quan hi hagi alguna cosa que em recordi la teva persona, em sentiré orgullós
d’haver compartit tots aquests anys al
teu costat, intentaré seguir els meus
passos basant-me amb les virtuds que
em vas mostrar...
Tot en aquesta vida té un principi i
un final, malauradament el teu ja ha
arribat, però el record és i serà massa
fort perquè se’m pugui oblidar. La petjada que em vas deixar va ser forta i a
la vegada constant, i ara només et puc
donar gràcies per tot el que vas fer per
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Diuen que la vida és allò que et passa
mentre estàs ocupat fent altres plans, i
desafortunadament la mort repentina
del padrí ha estat un d’aquests fets inesperats que no avisa. La qüestió és que
sovint passen coses quan menys ens ho
esperem, i aquest ha estat el seu cas.
Un home que desprenia vida, alegria,
senzillesa, bondat, servitud, tendresa...
però el destí ha volgut endur-se’l sense
ni tan sols avisar.
Recordo ara, nostàlgic i amb un sentiment més intens, els bons i els mals
moments que havíem compartit, les paraules i els savis consells que em recordava tot sovint, les converses entre
mirades fixes que teníem, els somriures complicitaris, les estones mortes
fent-nos companyia mútuament, sentint
aquella tranquil·litat i descans que suposa
el gaudir de la companyia d’un ser estimat.
M’agradaria no sentir-me tan impotent en moments com aquests. La ràbia, les llàgrimes i el dolor que aclaparen el meu cor no em deixen viure per
moments; però ara, després de tot, tinc
la certesa, l’orgull i la satisfacció que
el padrí era un home molt apreciat per
a tothom i que havia deixat, sense fer
soroll, petjada en la vida de moltes més
persones de les que hom es podia arribar a imaginar.
Malgrat tenir una vida molt dura,
(orfe de mare, vidu de jove i amb la
pèrdua d’una filla), ell continuava sempre endavant amb el cap ben alt. Realment era un home digne d’admiració i
amb una fortalesa poc usuals, ja que en

mi. La vida és un regal, però hi ha dies
que fan mal. No obstant, si una cosa he
après de tota aquesta angoixosa situació és que el que puguis fer avui no ho
deixis per demà, perquè pot ser que sigui massa tard.
Només em resta dir que per molt que
el temps pugui curar les ferides, per
molt que la vida ens guareixi lentament
el dolor, per molt que les llàgrimes
d’uns cors nostàlgics ens dibuixin més
endavant un somriure cada cop que
pensem en tu, nosaltres sempre et recordarem amb una estimació molt gran
i intentarem seguir el teu exemple de
ser algú que quan deixem aquest món
tinguem la resta de gent plorant al nostre costat, tal com ho vas fer tu.
Ricard Martínez Cuders

Nota d’agraïment
La família Cuders-Jou
agraeix les nombroses mostres
de condol i el recolzament que
ha demostrat el poble d’Artesa
i comarca per la mort de Josep
Cuders i Parramon el passat
5 de novembre.

La Pàgina de lIES Els Planells

Desenvolupament sostenible
mes de novembre l’IES
E nElsaquest
Planells ha dut a terme dues
activitats emmarcades dins el Fòrum
de les Cultures 2003-2004. Ambdues
activitats estan directament relacionades amb el desenvolupament sostenible, un dels temes proposats en
aquest certamen.

Ajut pel poble sahrauí

més agrestos i durs del Sàhara. Només
la ferma voluntat de supervivència i de
lluita del poble sahrauí ha fet possible
la construcció de tallers, horts, hospitals i escoles en un territori immens
però buit.
Aquesta fermesa també explica la
resistència de la població, organitzada
en la ja massa llarga espera de la solució positiva del conflicte. Sens dubte,
aquesta espera hauria estat més dura
sense l’ajut de les persones i organitzacions que des de tot el món estan oferint suport solidari al poble sahrauí.

Productes de comerç just
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La primera activitat fou una campanya
de recollida d’ajut alimentari per al
poble sahrauí a través de l’Associació
d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS)
organitzada la setmana del 10 al 17 de
novembre on es varen recollir 231,5 kg.
Aquest poble viu en situació de refugiats des de l’any 1975, quan Espanya va abandonar el país a la seva sort.
Amb l’ocupació marroquina del
Sàhara, va començar la guerra. Una part
d’aquesta població sahrauí va fugir cap
al desert perseguida pels avions i les
tropes ocupants.
El Front Polisario va fer front a l’ocupació i va organitzar la fugida i l’acolliment dels refugiats. En la fugida, i
per evitar els atacs al Marroc, els refugiats van arribar a les proximitats de
Tinduf, a Algèria. Allí es van crear els
campaments. Des d’aleshores, la població sahrauí resisteix al desert l’ocupació del seu país.
La població refugiada que va arribar
a Algèria es va instal·lar en quatre grans
campaments a l’Hamada, un dels llocs

D’altra banda, la segona activitat consisteix en la venda de productes de comerç just durant dues setmanes consecutives, del 24 de novembre al 5 de
desembre, amb els caps de setmana inclosos amb una parada al mercat
d’Artesa.
El moviment internacional de Comerç Just vol establir un veritable pont
entre el Nord i el Sud per aconseguir
condicions laborals i comercials justes
i igualitàries, que ajudin les poblacions
a canviar les seves condicions de dependència. Es tracta d’unes “regles de
joc” diferents a les habituals, que tenen en compte las condicions de vida
de les persones i el respecte pel seu
entorn natural.
Les organitzacions de Comerç Just paguen per cada article un preu d’acord
amb l’esforç dels treballadors, assessoren sobre la producció, ofereixen crèdits, paguen part de la comanda per
avançat i, finalment, ho fan per arribar
fins nosaltres.
El Tercer Món sol·licita, des dels
anys setanta, una major obertura dels
mercats i critica les fluctuacions del
preu de las matèries primeres. Cada devaluació empobreix els camperols, obliga a estendre els cultius i impedeix el
desenvolupament d’ infrastructures i
serveis socials.
Els criteris de Comerç Just són:
· Que no hi hagi nens treballant
en condicions esclavitzants. Que les cooperatives de producció siguin realment
participatives.

· Que pel mateix treball, el salari
de la dona estigui equilibrat amb el de
l’home.
· Que els artesans rebin una remuneració que els permeti una vida digna.
· Que no existeixi un abús dels
recursos naturals que posi en perill
l’ecosistema.
La relació amb els grups productors
d’Àfrica, Àsia i Amèrica és l’eix del
treball de comerç just en els països del
sud. Per això, s’estableixen relacions
estables a llarg termini, es prefinancia
el 50% quan es necessari i es treballa
amb els països menys avançats, acordant preus que permetin obtenir un salari digne a les persones que produeixen els articles. Al mateix temps, es
dóna suport tècnic als grups productors poc desenvolupats i se’ls ajuda a
entrar en els mercats del nord.

Campanya Comerç amb Justícia
Milions de persones poden sortir de la
pobresa si canviem les regles del comerç internacional. Amb aquest lema
es va presentar l’abril del 2002 la campanya d’Oxfam Internacional Comerç
amb Justícia. Es tracta d’una campanya global que es va presentar a 18 països de tot el món i que durarà 3 anys,
durant els quals s’informarà i denunciarà la situació en la qual viuen milions
de persones a causa d’unes regles in-

La Pàgina de lIES Els Planells
els Estats Units amenacen els mitjans
de vida de milions de camperols i camperoles als països del Sud, on tres de
cada quatre persones pobres depenen
de la producció agrícola i ramadera per
a viure.
- Patents farmacèutiques
Cada any, les malalties infeccioses
maten a milions de persones, de les
quals la majoria viu en els països empobrits. Moltes moren perquè són
pobres i no poden pagar l’alt cost de
les medicines essencials. Un terç de
la població mundial no té accés a medicines assequibles.
- Organització Mundial del Comerç
L’OMC treballa actualment a favor
dels països rics i unes poques
transnacionals. No obstant això, una
actuació decidida d’aquest organisme amb l’establiment de regles més

Milions
de persones poden
sortir de
la pobresa
si canviem
les regles
del comerç
internacional
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justes de comerç. Les matèries primeres, les patents farmacèutiques, la hipocresia dels països rics o els drets laborals són alguns dels temes on la campanya posarà una èmfasi especial.
La campanya per un Comerç amb
Justícia busca promoure activament la
participació de persones de tot el món,
en un esforç per canviar les regles d’un
comerç injust, impulsant canvis positius que permetin convertir el comerç
en un instrument per a l’eradicació de
la pobresa.
Els temes de la campanya són:
- Crisi del cafè
25 milions de productors de cafè estan
abocats a la ruïna, mentre quatre grans
multinacionals del cafè obtenen enormes beneficis d’aquest producte.
- Agricultura i dumping
Les subvencions de la Unió Europea i

justes podria canviar el rumb de la globalització, reduint les desigualtats existents que sotmeten a milions de persones a la pobresa.
IES Els Planells

Cartes a la Redacció

Sobre els comptes municipals d’Artesa
Referent a l’escrit signat per l’Àrea de
Règim Intern de l’Ajuntament d’Artesa
de Segre, publicat a La Palanca del
passat mes d’octubre, voldríem fer
algunes observacions; perquè se’n
desprèn un tuf... dirigit a confondre la
ciutadania, abusant de demagògia i
bastant mala fe.
La comptabilitat en l’administració
local té unes regles, iguals per a tots
els ajuntaments i altres administracions
públiques. Dóna la sensació que l’actual
equip de govern municipal en vol fer
una lectura interessada.
És una falta de respecte envers
l’anterior consistori (en ple, representat
per les mateixes forces polítiques que
l’actual, va aprovar els comptes), la
secretària interventora, la comptable de
l’ajuntament i fins i tot la Sindicatura
de Comptes de la Generalitat, que han
donat tots el vistiplau al tancament de
l’exercici econòmic 2002. Ens consta
que el responsable de l’esmentada Àrea
de Règim intern té un company,
d’aquests de tota la vida, que és
secretari d’ajuntament; i si no també
en el seu partit els informaran
abastament.
El superàvit de l’exercici 2002 és
correcte:
366.631,77
euros
(61.002.394 ptes.). Durant els primers
cinc mesos de 2003, es van fer dues

modificacions de pressupost, després
de les quals van quedar 143.006,13
euros (23.794.217 ptes.) a disposició
de l’Ajuntament entrant. Modificar el
pressupost anual amb romanent de
l’any anterior o majors ingressos dels
pressupostats és un exercici normal de
comptabilitat en tots els ajuntaments
d’arreu del país.
Parlem de liquidesa. Això és una altra
història i els que tenen empreses ja ho
saben. Aquí és on entra la capacitat de
gestió de l’equip de govern, que ha
d’intentar cobrar allò que es deu a les
arques municipals (l’alcalde en sap
alguna cosa d’això) i que suposem que
és el que deu fer. Ens referim als
impostos, a les aportacions d’altres
administracions, a les contribucions
especials... i, si molt convé, a retardar
una mica els pagaments perquè al final
els pressupostos han de quadrar.
En tot això no hi posem el Polígon
Industrial, que és patrimoni. Una vegada
venudes les parcel·les, dóna per tornar
amb escreix els 1.192.885 euros (198
milions de ptes.) del préstec. Aquí
també s’hauria de veure la capacitat de
gestió i de promoció de l’actual equip
de govern per a aconseguir-ho.
Segons les dades de les quals
disposàvem quan governàvem
nosaltres, i deixant el Polígon a part, hi

ha diversos préstecs a La Caixa i al
BSCH (Banesto), que es van tornant
com tots els préstecs i que van anar
destinats a la planta potabilitzadora
d’aigua, a diverses compres de
terrenys, a l’adquisició de la Caserna
de la Guàrdia Civil, al camió grua, al
Museu del Montsec i algun altre de
petit. A 1 de gener de 2003, això sumava
un total de 524.909 euros (87.337.508
ptes.). Aquest és el deute de
l’Ajuntament d’Artesa de Segre! Un
dels més baixos del mapa municipal del
nostre país, que no és per penjar-se
medalles, sinó més aviat al contrari;
però sí que dóna marge per afrontar
altres fites als que governen ara.
Governeu i feu el municipi d’Artesa
gran i pròsper, modifiqueu les Normes
Subsidiàries de Planejament Urbanístic
(que Artesa ho necessita), penseu en la
variant... No mireu enrere que caureu.
I no intenteu batre el rècord Guiness
de “xanxullos” municipals, que esteu
sortint a un per mes.
Us desitgem que tingueu èxits i
superàvit!
Deixem-ho aquí.

Equip de Govern Municipal
1999-2003
a Artesa de Segre

Agraïment de CiU
de Catalunya celebrades el 16 de
novembre i que ens han permès,
juntament amb el milió llarg de vots
d’arreu del país, assolir un cop més, i
per setena vegada, la fita històrica
d’ésser la força política amb més
nombre de diputats al Parlament de

39

la Palanca

El Comitè Local de la Federació de
Convergència i Unió vol agrair a tots
els ciutadans i ciutadanes del municipi
d’Artesa de Segre que, en ús del seu
dret democràtic a vot, varen recolzar,
de forma majoritària, la nostra formació
en les passades eleccions al Parlament

Catalunya.
Gràcies pel vostre Sí a Catalunya
que alhora és també un Sí al nostre
municipi.
Comitè Local de CiU
Artesa de Segre

Car tes a la Redacció

Per fi tirem endavant
Em dirigeixo a tots els ciutadans
d’Artesa de Segre i lectors de la revista
La Palanca per aprofundir en algunes
afirmacions que es fan en l’editorial del
mes de setembre titolat “Aznar no grat”.
En primer lloc, el que voldria aclarir
és que la proposta per tal que es retirés
al Sr. Aznar la condició de persona no
grata va ser a iniciativa del PP d’Artesa
de Segre, i així va quedar reflectit en el
Ple municipal, i vàrem tenir la col·laboració del PSC. La proposta per escrit també fou presentada pel PP
d’Artesa de Segre.
En segon lloc, m’agradaria explicar
que, com molt bé va expressar Josep
Galceran i Sellart, portaveu del grup
municipal PSC-PM a Artesa, “el que
s’ha fet es treure una pedra del camí”
al revocar l’error de l’antic consistori
d’ERC. En una cosa estic d’acord amb
els republicans quan diuen que aquests
temes ja no s’haurien de tocar, però no

ara! Ja no s’hagués hagut de tocar el
10 d’octubre de 1995, o potser no és
feixista que alguns regidors de l’ajuntament d’aquell moment (ERC) prenguessin la iniciativa sense preguntar al
poble què en pensava? Potser és perquè el poble d’Artesa els hauria dit: el
que heu de fer és treballar per Artesa i
els pobles agregats , i no perdeu el temps
en “xorrades”, que no aportaran cap
benefici a la nostra població. I el més
curiós de tot plegat és que l’única abstenció d’ERC el dia 10 d’octubre de
1995 en aquest afer va ser la de l’actual regidor i portaveu d’ERC Domènec
Sabanés i Porta. No us sorprèn? Ni en
això estaven ells del tot d’acord. Tanmateix, deixant de costat aquestes propostes folklòriques i poc afortunades,
cal reflexionar sobre què ha fet ERC per
Artesa de Segre, a part de buidar i endeutar les arques de tots els ciutadans?
Com fa referència l’escrit del mes

passat, el Govern central ha continuat
col·laborant amb Artesa de Segre i continuarà fent-ho. Però, no és molt descortès que ja que rebem ajudes del Sr.
Aznar encara tinguem la barra de considerar-lo no grat? I no hem tingut més
perquè l’antic consistori era una mica
“gandul” a l’hora de demanar qualsevol ajuda, tant a nivell de la Generalitat
com de l’Estat.
L’important és que a partir d’ara
comença una nova era a Artesa, plena
de futur i ambició. Tenim un nou i jove
Ajuntament, amb moltes ganes de treballar i actiu, i així s’ha vist a la Fira de
Sant Bartomeu i per la Festa Major amb
tots els regidors col·laborant, perdó!
Tots no! Només resten els de sempre,
l’única diferència és que ara estan a l’altre costat.
Eduard Serra Vilalta
Portaveu del Partit Popular
a l’Ajuntament d’Artesa

Anem cap a la vuitena?... Com el R. Madrid!!!
tia i dignitat donar confiança a la força
que més ha patit els insults, menyspreus
i atacs covards, que han arribat a semblar, i fins i tot a superar, les campanyes que es fan a les Espanyes.
Existeixen 4 o 5 possibles variables
per a formar govern, però n’hi ha una
que pel que fa al resultat numèric és
allò que s’en podria anomenar sexualment incorrecta, el núm. 69. És clar
que uns o altres, segons es miri, caldria que esmolessin el “LLAPIS” o es
netegessin el “RUSTIFLAIT”; ja que,
després de tant de temps asseguts a la
poltrona, una bona higiene amb profunditat podria, si fos el cas, facilitar el
contacte amb la llengua i, sense que fos
necessària, la intimitat, com ara fa 4 anys.
Han guanyat… la setena vegada, i
ara voldran anar cap a la vuitena. Però
ara caldrà que tinguin els millors
Zidanes, Figos i Beckhams; perquè amb
Pavones, ja no en tindran prou. Lo fotut del cas és que tenen la caixa buida i
els caldrà vendre’s o requalificar el patrimoni, però nosaltres no ens quedarem de braços creuats i no permetrem
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Anem al gra perquè des de la redacció
de La Palanca no volen que els meus escrits ocupin tant d’espai. I tenen tota la raó.
Per FI ja tenim el FUTUR aclarit,
per FI la tardor ens ha arribat amb tota
la la seva força i les fulles ja cauen dels
arbres i ara se’ns demana EMERGÈNCIA i UNIÓ.
Com sempre, tots han guanyat (?) i,
com sempre, ens volen fer passar gat
per llebre. Però la crua realitat és que
els grans i prepotents ja no poden continuar ignorant que per a ells el futur ja
no és del seu i únic color, que ara ja hi
són tots els colors de l’arc i del món,
com molt bé deia en RAIMON.
Però encara n’hi ha que no s’han
adonat que el món no és DUAL i que
per fi ens ha arribat el so ESTEREOFÒNIC. Encara ens volen fer triar entre el de sempre i els de tota la vida.
Ara sí que es pot dir, i amb veu alta:
Això, ARA NO TOCA!!!
Perquè les dones i homes d’aquest
país, després d’haver d’aguantar una
campanya mediàtica per donar a conèixer el futur, han decidit amb valen-

res d’això perquè Catalunya SÍ que és
el més important… SÍ a l’honestetat…
SÍ a la valentia política… SÍ a tots els
milions de ciutadans que han anat a votar… i també un SÍ als que, desenganyats de 23 anys del mateix, no hi ha anat.
Demano als electors que, d’aquí 4
anys, qüestionin ERC pel que ha fet i
no amb qui arribi a pactar. ERC no és
una ONG (amb tots els meus respectes i admiració per totes les ONGs) al
servei del Sr. Mas i de CiU, i tampoc
un club de fans del Sr. Maragall i del
PSC-PSOE.
Gràcies als 542.000 votants que ens
han fet confiança i també a tots els que
en un moment van dubtar entre una
força amb MANS NETES i la força de
la POR. Com a humans, tots tenim els
nostres propis diables i, com diu la
Bíblia, els àngels no tenen sexe; però
enlloc diu que els homes i les dones no
tenen cervell per pensar lliurement i cor
per estimar. Gràcies.
Francesc Cases i Mianes
President de la Secció Local d’ERC
d’Artesa de Segre

Música, Mestre!

Concert de Santa Cecília
Municipal de Música van realitzar
un concert instrumental per celebrar la festivitat de Santa Cecília.
De vegades, els temps canvien però
els costums no. Fa més de mil anys
que els músics estaven aplegats en una
confraria sota la protecció d’una senyora anomenada Cecília. Ella els ajudava a sobreviure, ja que no eren temps
saludables per a viure tan sols del que
podia aportar la música. Ells la veneraven en una imatge de Santa Maria del
Mar, convertint-se així en la seva Santa patrona. Per aquest motiu, cada any
celebraven una festa el dia 22 de novembre en memòria a Santa Cecília,
aquesta tenia un caràcter propi i especial. Era una de les funcions més religioses d’aquell temps, acompanyada
d’una processó i una festa per tot el
poble amb cants i ballades. La tradició
ens diu que era catalana i filla del castell de Marganell, un poble a la vora de
Montserrat, i que era tal la devoció, que
anaven a fer pelegrinatges en veneració a ella fins al monestir de Montserrat.
Per això, en dites valls, es va alçar un
monestir en memòria a Santa Cecília.
La societat actual ha evolucionat,
però els músics seguim animant les festes i, com no i amb més motiu, la de
Santa Cecília.
Per aquest motiu, el dijous dia 20 de
novembre, l’Aula Municipal de Música
d’Artesa de Segre va honorar la seva
patrona amb un concert instrumental
amb els alumnes de la nostra Aula. Un
concert molt variat, des de Danses del
classicisme fins al segle XX amb acompanyament de fons de música enregistrada, passant per diferents autors de
totes les èpoques i sense oblidar reculls
de cançons populars d’arreu del món.
El nombrós públic que va assistir-hi va
quedar admirat per la soltura amb que
els nens tocaven i pel gran nivell que
demostraven tenir, a part de la seva gran
seguretat a dalt de l’escenari. A l’igual
que els mestres de l’Aula que des de aquí
els hi volen dir: FELICITATS!!
Per aquest motiu, esperem que al
llarg de tot el curs la gent continuï gau-

dint de la música amb aquest grans intèrprets. Per tant, la setmana del 15 al
19 de desembre hi haurà tot un seguit
d’audicions instrumentals a l’Aula Municipal de Música. A més, el proper dia
25 de desembre, amb motiu de la festivitat de Nadal, us esperem a tots a l’església parroquial d’Artesa de Segre per
gaudir de les cançons que l’Orfeó
Artesenc i la coral Brots d’Il·lusió junt
amb els nens de l’Aula dedicaran al noi
de la mare.
No oblideu que al llarg de tot el curs
anem fent coses. Al febrer, un gran
Concert Instrumental a la nostra església, a l’abril anirem a diverses excursions repartides entre els nostres grups
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dijous 20 de novembre
E ldepassat
2003 els alumnes de l’Aula

corals, audicions als nens de l’escola
Bressol... i un plegat de coses que esperem poder anar informant al llarg del
nostre curs escolar.
El Claustre de Professors de l’Aula
Municipal de Música d’Artesa de Segre

Informació Municipal dArtesa

Mes d’octubre
SESSIONS DE PLE

Ple extraordinari: 21-10-93

Ple ordinari: 02-10-93

Els assistents procedeixen a
efectuar el sorteig dels membres de les
Meses Electorals de les eleccions al
Parlament de Catalunya a celebrar el
dia 16 de novembre. Atès el resultat
s’acorda, unànimement nomenar com
a integrants els titulars i suplents que
han resultat elegits.

Aprovació de l’acta de la sessió
ordinària del dia 4 de setembre de 2003.
S’informa dels decrets d’alcaldia dictats des del dia 1 de setembre de
2003.
S’aprova per unanimitat continuar amb la tramitació de l’expedient,
formalitzant contracte de compravenda,
de la finca Registral núm. 4432, situada a la carretera de Montsonís, s/n, mitjançant escriptura pública, amb el Sr.
Vicent Aumedes Serra i Maria Dolores
Tarsà Baró, pel preu de 6.300 euros.

S’ aprova per unanimitat sol·licitar del Departament de Sanitat de la
Generalitat de Catalunya que el servei
sanitari del VEHICLE d’ASSISTÈNCIA MEDICALITZAT, que té previst
ubicar a la comarca de la Noguera, sigui ubicat a Artesa de Segre. També
s’aprova demanar al Consell Comarcal
de la Noguera i als Municipis més propers a Artesa de Segre, el suport a
aquesta iniciativa.
Aprovació per unanimitat de la
certificació núm.1 per import de 10.788
euros, corresponent a l’obra “Xarxa
aèria de baixa tensió, per alimentar a la
masia Ca n’Alberto” de Montmagastre.
S’aprova per unanimitat procedir a la cancel·lació i devolució de la
fiança definitiva de 362,33 euros constituïda en el seu dia, per Jordi Badia i
Clua per a garantir l’execució de l’obra:
Pintat dels revestiments de l’IES “Els
Planells”.

ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 9, 16, 23 i 30 d’ octubre)
S’acorda proposar a l’alcaldia la concessió de les següents llicències
d’obres:
- A Josep Clotet Travesset, la concessió de l’autorització d’entrada de vehicles a través de la vorera, a l’edifici c/
Forn, 3.
- Al Bisbat d’Urgell, per pintar les façanes de l’edifici de la Casa Parroquial, c/ Bisbe Bernaus, 23.
- A Josep Sellart González, per repassar terrassa, a l’edifici del c/ Migdia,
13 de Baldomar.
- A Antoni Verdeny Castelló, per canviar les baixants pluvials i pintar baranes de l’edifici ctra. de Ponts, 28.
- Ratificar a Neus Puigpinós Terré, la
llicència d’obra atorgada per a la
remodelació de la façana d’un edifici
d’habitatges, ctra. d’Agramunt, 7.
- A David Saura Gasset, per reformar
la coberta de l’edifici unifamiliar aïllat,
situat a Casa Gasset, s/n de la localitat
d’Anya.
- A Maria París i Tomàs Cirera, per dur
a terme la legalització d’un edifici de
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Es posa a votació la proposta de
moció per l’autogovern de Catalunya i
la proposta d’un nou Estatut amb el
següent resultat:
Vots a favor: 10 (CiU, ERC i PSC)
Vots en contra: 1 (PP)
Queda aprovada la proposta per 10 vots
a favor i 1 en contra.

vivendes, despatxos i garatges, ctra. de
Tremp, 54.
- A Joaquim Camarasa Potrony, per a
la construcció d’un cobert agrícola de
310,50 m2 al polígon 19, parcel·la 30
del terme municipal d’Artesa de Segre.
- A Xavier Ingla Melgosa, per a la construcció d’un cobert agrícola de 836,00
m2 al polígon 24, parcel·la 351 del terme municipal d’Artesa de Segre.
- A Tashia, SL., per a la construcció
d’una nau industrial destinada a una
activitat de tractament d’aigües, a situar al polígon 2, parcel·la 13 del Polígon Industrial “El Pla” d’Artesa de
Segre.
- A Màrius Vicens Jovell, per a la construcció de les naus d’una explotació
porcina de producció, al polígon 18,
parcel·la 7 del terme municipal d’Artesa
de Segre.
- A Josep Bernaus Farré, per a la rehabilitació d’un edifici de dos habitatges,
ctra. de Ponts, 53.
- A Jaume Campabadal Monfà, per canviar rajoles de la terrassa, a l’edifici ctra.
de Ponts, 75.
- A Endesa Distribución Eléctrica, SL.,
per a la instal·lació d’una línia subterrània de baixa tensió, per a nou subministraments elèctrics, al c/ la Fassina.
- A Josep M. Costa Pinen, per segregar
una porció de 206 m2 de la finca matriu
situada a la ctra. de Ponts, 82.
- A Endesa Distribución Eléctrica, SL.,
per reformar la línia aèria 11 kv
“ARTESA”, entre els suports 208 i 221
i la instal·lació d’un nou Seccionador
Telemanat S-16.126 tipus PM6 al nou
suport 209, terme municipal d’Artesa
de Segre.
- A Ramon Bertran Abelló, per canviar
rajoles del pis de l’edifici situat al c/
Escoles, 15.
- A Joan Terré Ribó, per pintar la façana de l’edifici situat a la ctra.
d’Agramunt, 28.
- A Joan Jou Oliva, en representació
d’ARTCONS, SCP, per redistribuir les
parcel·les 22 i 23 de la unitat d’actuació UA5 Roc del Cudós.
- A Arcadi Fons Capell i M. Pau Figuera Ticó, per segregar una porció de
110,25 m2 i una porció de 358,09 m2 de

Infor mació Municipal dAr tesa
la finca matriu situada al c/ del Senill,
s/n.
- A Buenaventura Porta Menardia, en
representació de Promocions Porta
Buñol, SL. per segregar una porció de
145,67 m2, una porció de 201,54 m2,
una porció de 206,40 m2, una porció de
213, 54 m2, una porció de 218, 54 m2 i
una porció de 221, 11 m2, de la finca
matriu situada a la unitat d’actuació
UA3 Tros del Molí, entre els carrers
Horta, Fassina i Democràcia d’Artesa
de Segre.

ni Cultural ha demanat a l’Ajuntament
si vol donar el seu suport a la candidatura de les icnites de dinosaure de la
península ibèrica que serà presentada a
la Unesco per a la seva inclusió en la
llista de Patrimoni Mundial Cultural i
Natural.
La Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha fet arribar,
en suport informàtic, el Projecte constructiu de Reforçament del ferm de les
ctres. C-13, PK 30+820 al PK 33+580

S’acorda l’aprovació de factures, majors de 120,20 euros, per un
import de 70.625,14 euros.
S’acorda concedir a Domènec
París i Artigues, llicència ambiental per
a la legalització d’una explotació d’aviram, atesos els informes favorables de
l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada del Departament de Medi Ambient i l’informe jurídic favorable del
despatx del Simeó Miquel, encarregat
per l’anterior equip de govern.
Vista la proposta de comunicació ambiental presentada per la Sra.
Imma Peralba Tarragona, s’acorda donar-se per assabentat de l’obertura i
instal·lació d’una activitat destinada a
perruqueria, a desenvolupar a l’avinguda Maria Anzizu, 25, 1r. 4a. d’Artesa
de Segre.

i de la C-26, PK29+245 al PK 49+015.
Tram: Vallfogona de Balaguer-Artesa de
Segre.
Des de la Delegació Territorial
de la Direcció General de Carreteres del
Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, s’ha informat a l’alcaldia que ja està quasi acabat el disseny de la variant d’Artesa de Segre.
Tan bon punt ho estigui totalment, en
faran la presentació a l’Ajuntament.
El Sr. Ramon Giribet, en representació de la Secció Local d’ERC
d’Artesa de Segre, ha demanat la Sala
d’Actes de l’Ajuntament per a la realització d’una reunió de l’entitat que
representa. S’acorda no concedir-la
perquè es considera que la sala d’actes
de l’Ajuntament no s’ha d’utilitzar per
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La Direcció General del Patrimo-

El Club d’Arquers Montsec demana poder disposar del Pavelló Municipal d’Esports, el proper dia 2 de
novembre, per a la celebració de la 1a.
tirada de lliga Catalana de Sala, temporada 03-04, i una subvenció per l’activitat de 250 euros. S’acorda autoritzar-los la utilització del Pavelló i per a
la concessió de l’ajut econòmic, caldrà
aportar el pressupost de l’activitat i es
valorarà la concessió de la subvenció
sol·licitada.
S’acorda l’aprovació de la relació de factures, del Patronat de l’Emissora Municipal de Ràdio, majors de
150,26 euros, pendents d’aprovació que
pugen la quantitat de 1.009,42 euros.

INFORMES DE L’ALCALDIA
El Servei Territorial de Cultura
de la Generalitat de Catalunya ha comunicat l’autorització d’una intervenció arqueològica al Dolmen de
Montmagastre.

a fer reunions dels partits polítics.

El Servei Territorial de la Direcció General d’Urbanisme ha notificat
l’acord relatiu al Pla Parcial urbanístic
del sector de l’Institut. En ell es reflecteix, bàsicament, que cal adaptar-lo en
tot el seu contingut a la llei 2/2001 de
14 de març.
El Servei d’Ocupació de
Catalunya ha comunicat la concessió
d’un ajut de 2.182,86 euros per a la
contractació durant 3 mesos de treballadors desocupats per a la realització
d’obres o serveis en règim d’administració directa.
La Diputació de Lleida ha comunicat l’atorgament d’una subvenció de
3.906,00 euros per a la Fira de Sant
Bartomeu 2003.

Carme Barril i Brescó

Humor

Palanc-oci

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Horitzontals
1. Plural, activitat amb què hom es guanya la vida.- 2. Conjunt d’eines.
Després de les dotze. La segona vocal.- 3. Femení, sense roba. Títol
nobiliari per sota dels vescomte. Al revés, deïtat egípcia.- 4. Símbol
del sofre. Lloc on diuen que es posaran el bons. Al revés, contrari de
muntanyós.- 5. Pecat capital. Ordinal corresponent al noranta.- 6. Interjecció usada per demanar la confirmació de l’interlocutor. Conjunt
de flors. Al revés, fer nusos.- 7. Femení, relatiu als números. Consonants.- 8. Coure treballat. Gos. Tipus de composició emprat per Maria
de França.- 9. Pregar. Contrari del bé. Abreviatura de nord.- 10. Vocal
tancada. Consonant dental. Al revés i plural, pla petit situat al cim d’una
muntanya.- 11. Plural, data en què se celebra el naixement o un esdeveniment assenyalat.
Verticals
1. Femení, el qui paga una pensió.- 2. Curs d’aigua natural que ha
esdevingut una prolongació de les clavegueres. Contrari de plorar. Símbol
del nitrogen.- 3. Singular, en troben a la platja i als penya-segats. El
nom d’una raça de gos.- 4. Actua o nota musical. Consonant vibrant.
Es desplaça per la superfície de l’aigua amb el moviment dels rems. La vint-i-dosena lletra de l’abecedari. - 5. Recobrir amb
una bena. Consonant vibrant. Lletra que pot representar el so de dos fonemes vocàlics.- 6. Lletra que pot representar el so
de dos fonemes consonàntics. Relatiu a l’àtom. Consonants.- 7. Flotar. Extremitats que ens porten a tot arreu.- 8. Prefix
que significa múscul. En aquest moment. Extremitat d’un ocell.- 9. Vocals. Prefix grec que significa contra. Fill de pare
blanc i de mare negra o viceversa.- 10. La catorzena lletra de l’alfabet. Alçada. Al revés, terminació d’infinitiu.- 11. Plural,
tira de paper que es tira a les festes.
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SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Professions.- 2. Einam. Una. E.- 3. Nua. Baró. aR.- 4. S. Dreta. alP.- 5. Ira. Norantè.- 6. Oi. Ram. rauN.- 7. Numèrica. RT.8. Aram. Ca. Lai.- 9. Resar. Mal. N.- 10. I. T. selorE.- 11. Aniversaris.
VERTICALS: A partir de les horitzontals.
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Cursa ciclista a la Fàbrica. 1949

Artesa de Segre sempre hi ha
A hagut,
i encara hi ha avui, molts
aficionats a l’esport del ciclisme i gent
a qui els agrada practicar regularment la bicicleta.
La imatge recull la Festa Major de
la Fàbrica de Hilaturas del Segre, l’any
1949. També se’n deia “la Colònia”,
perquè havia estat repoblada per “colons” arribats amb trens des del sud
d’Espanya i de regions poc fèrtils de
Castella.
Va ser el 10 d’octubre de 1949, al
cap de pocs dies d’acabar la Festa Major d’Artesa. El jovent esperava amb
delit la festa de la Fàbrica, tant els afi-

VOLEU llegir
la Palanca
a COLOR?

cionats a la bicicleta com els balladors.
En aquells anys hi havia moltes noies
joves que no parlaven el català però que
tenien ganes de ballar.
Els deu corredors, d’esquerra a dreta, són: el Cardenyes del Pont
d’Alentorn, el Timoteu (que va quedar
segon), el Pepito de Tornabous, el
Paulito d’Hilaturas del Segre, el
Francesc Badia (guanyador de la cursa), el Juanito de ca la Matilde, el
Cayetano d’Hilaturas, l’Isidre
d’Alentorn, un treballador i el Gomà
d’Artesa.
Al darrere, a segona fila, hi podem
veure l’Aurelio d’Artesa (paleta), el

Ganyet del Pont d’Alentorn, tres
d’Hilaturas, el Tonet Roca (sastre), el
Director d’Hilaturas del Segre, el manyà de la Fàbrica, el Sánchez, el
Ramonet de les Llums de la Fàbrica i,
a la dreta amb boina, el Cases carreter
d’Artesa.
No cal dir que el jovent i tothom en
general que vivia en aquells anys a la
Fàbrica i al Pont d’Alentorn, que eren
molts, estava molt relacionada amb la
gent d’Artesa, especialment en els actes lúdics.
Bartomeu Jové i Serra
Foto cedida per Francesc Badia i Roure
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91.2 FM ARTESA

973 40 11 58 (contestador automàtic)

radio@artesadesegre.com - Tel. 973 40 20 48
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La Foto

La tardor deixa imatges com aquesta. La foto està presa al camí que va des de cal Plens a la nova serradora
del Guàrdia, entre Artesa de Segre i el Pont d’Alentorn (Foto: Miquel Regué i Gili)

