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NO a la violència. SÍ a la llibertat
El passat 11 de març, un macabre
atemptat terrorista sacsejava la nostra societat. Artesa de Segre també
es manifestà contra la violència i a
favor de la llibertat.
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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.

3 d’abril:
Visita cultural organitzada per l’associació Terres del
Marquesat: Seguint les petjades de la història. De les
petjades de dinosaures d’Isona als temps romans i
medievals (Isona i Abella de la Conca). Esmorzar pel
camí. Dinar en un restaurant. Sortides: Camarasa,
8:00h; Cubells, 8:15h. Lloc de trobada: Isona, 9:15
(davant la plaça de l’Església)
4 d’abril:
A les 18h, teatre a la Dàlia Blanca amb la representació de l’obra Políticament incorrecte a càrrec del grup
Vila-Closa de Sant Climent. Organitzen: Ajuntament
d’Artesa de Segre, Càritas Parroquial i la Dàlia Blanca
Del 5 al 10 d’abril:
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Vilanova de
Meià, botiga amb productes d’Intermon-Oxfam. Organitza l’Associació de Dones Coma de Meià
9 d’abril:
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Vilanova de
Meià, a la tarda, presentació del llibre Teresa, la bruixa de la Vansa a càrrec de Ramon Bernaus. Autors:
Delfí Solé i Ferran Sánchez. Pròleg: Mn. Antoni
Pladevall. Il·lustracions: Antoni Borrell. Edita: Ajuntament de Vilanova de Meià
11 d’abril:
Tradicional Cantada de caramelles de l’Agrupació
Coral la Dàlia Blanca pels carrers d’Artesa i, a les 13h,
a la Pl. de l’Ajuntament. Centenari de la Dàlia Blanca 1904-2004
12 d’abril:
Aplecs de dilluns de Pasqua a l’ermita de Sant Salvador
d’Alentorn, al santuari de Salgar i a l’església de La Vedrenya
18 d’abril:
- De 10h a 13h, al Pavelló Poliesportiu d’Artesa, I
Trobada de gent gran Fem Esport de les Terres de
Lleida. Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre
- A les 17h, al Pavelló Poliesportiu d’Artesa, IV Festival d’aeròbic de les Terres de Lleida, amb una master
classe al final. Organitza: Gimnàs Altis
21 d’abril:
A les 20:30h, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
d’Artesa, conferència sobre Prevenció, diagnosi i
tractament de l’osteoporosi en la menopausa a càrrec del reumatòleg Josep Ullés. Organitza la regidoria
de Sanitat
23 d’abril:
Diada de Sant Jordi
25 d’abril:
- Romiatge del poble de Cubells fins al santuari de Salgar
- Aplec a Sant Marc de Batlliu
2 de maig:
- Aplec de Santes Creus a l’ermita de Meià
- A les 17:30h, al Santuari de Salgar, Concert de la
Capella de Música de l’església del Pi de Barcelona
i de l’Orfeó Artesenc. Organitza: Orfeó Artesenc

MES DE FEBRER
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 23: Àlex Terré i Monte de Oca,
Àngel Terré i Monte de Oca,
fills de Joan i de Dermis Alexandra
Defuncions:
dia 2: Benito Llagunes i Bernaus (95 anys),
natural de Baronia de Rialb
dia 5: Mariano Ferrer i Ferrer (90 anys),
natural d’Artesa de Segre
dia 21: Maria Pijuan i Bosch (83 anys),
natural d’Alentorn
Matrimonis:
dia 14: Íngrid Llobet i Reig (d’Artesa)
Valentin Petrov Sivev (de Bulgària)
Municipi de Vilanova de Meià
Naixements:
dia 2: Mònica Masanés i Antonio, filla de Rubèn R. i de M. Carme

Meteorologia
FEBRER
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:
5,1°
Temperatura màxima:
15° (dies 1, 2, 13 i 21)
Temperatura mínima:
-4° (dia 14)
Amplitud tèrmica màxima:
18° (dia 13: màx. 15° i mín. -3°)
Amplitud tèrmica mínima:
2° (dies 15 i 26)
Dies amb precipitacions: 8
Precipitació màxima:
14 mm (dia 25)

Total precipitacions:
52 mm
Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes:
4,3°
Temperatura màxima:
16,6° (dia 13)
Temperatura mínima:
-4,4° (dia 19)
Dies amb precipitacions: 8
Precipitació màxima:
16,6 mm (dia 26)
Total precipitacions:
46,8 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima:
16 mm (dia 26)
Total precipitacions
46 mm
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Municipi d’Alòs de Balaguer
Temperatura màxima:
17° (dia 2)
Temperatura mínima:
-4° (dia 18)
Precipitació màxima:
12 mm (dia 26)
Total precipitacions: 32,5 mm

Dipòsit Legal: L - 283 - 1981
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Tots som madrilenys
Talment com va succeir aquell nefast 11 de setembre de 2001, el
passat 11 de març una gran part de la població espanyola es va quedar pendent de les notícies de la televisió o amb l’orella enganxada a
la ràdio per saber què havia passat exactament a Madrid i com anaven evolucionant els fets.
Per nosaltres, a diferència de l’11 de setembre esmentat, es tractava d’un dia feiner i no tothom podia estar tan pendent dels mitjans de
comunicació. No obstant, al migdia, en plegar de la feina, en un petit
recés... tothom demanava més informació. Tant se val que els morts
fossin 190 en lloc de milers. Tant se val que fossin uns terroristes o
uns altres. La barbàrie la teníem molt a prop i no ens ho acabàvem de
creure. A més, els catalans no podíem evitar aquella sensació estranya, difícil de definir, ocasionada per l’anunci d’ETA, poques setmanes abans, de no atemptar al nostre territori, tot i que aquesta vegada l’acció terrorista tenia uns altres orígens.
Amb el cor encongit en un puny, un gran buit dins l’ànima i la
ment encara incrèdula, anaven arribant notícies, algunes confuses i
altres no tant. El zàping es va convertir per unes hores en l’ocupació
majoritària, com també va ser durant els dies següents, a la recerca
de més informació sobre aquella macabra notícia. Sort en vam tenir,
per cert, d’Internet i de la premsa internacional... I és que la societat
del segle XXI és la de la comunicació.
A mesura que passaven les hores la tragèdia anava agafant més
envergadura, mentre la gent es mobilitzava massivament per anar a
donar sang a tot l’Estat. Les mostres de solidaritat arribaven de tot
arreu.
La ciutat d’Artesa no va ser una excepció. El mateix dijous al
vespre, convocats pel Consisitori municipal, unes dues-centes cinquanta persones van reunir-se a la plaça de l’Ajuntament per manifestar el seu dolor per la tragèdia i el rebuig per la violència guardant
cinc minuts de silenci. L’endemà, coincidint amb les convocatòries
d’arreu d’Espanya, el nombre de persones es va doblar i una regidora va llegir un manifest després del silenci.
Tots haurem sentit explicar anècdotes de persones conegudes que
viuen a Madrid o que hi han estat fa poc. Sigui com sigui, són històries de coincidències que no van resultar fatals. Els 190 no ho podran
explicar. En aquests casos sempre hi ha un abans i un després a causa
de les reflexions que ens fem com a col·lectiu.
Al marge de qualsevol consideració territorial, social, política...
avui encara, dies després de la tragèdia, tots i totes ens sentim completament solidaris amb les víctimes del brutal atemptat terrorista,
que tingué lloc a la capital de l’Estat però va provocar víctimes de
diferents nivells socials i procedències. Avui tots som madrilenys.

Col·laboradors/es del mes: Pere Sala, Felicià Espinal, Ramon
Cotonat, Jordi Regué, Club Arquers Montsec, IES Els Planells, Joan
Giribet, Sícoris, Artesenques Actives, CEIP Els Planells, Plataforma
per la defensa del Montsec, AMPAs del CEIP Els Planells i Llar
d’Infants El Bressol, Josep Galceran, Francesc Cases, Carme Barril,
Rafa i Richard Córdoba, Jordi Alins, David Fusté, Ramon Monfà,
Jordi Esteban
5

la Palanca
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Noticiari
El Casal Cultural, prioritari
L’Ajuntament d’Artesa de Segre va aprovar una partida de 1,9 milions d’euros en els pressupostos de 2004, destinats a la construcció d’un local social al solar que ocupava el Quartel de la Guàrdia
Civil. La voluntat del Consistori és realitzar el projecte per fases,
mirant que al municipi li costi els menys diners possibles; per això,
s’han demanat subvencions a la Generalitat (mitjançant el PUOS i
el Pla Específic de Biblioteques) i a la Unió Europea (mitjançant el
pla Feder). Aquest local s’ha convertit en una prioritat per la ciutadania i acollirà una sala polivalent (per realitzar activitats com teatre, cinema, conferències i balls), a més d’altres estances on ubicar
entitats artesenques.

13), en moltes de les quals apareix el nom d’Artesa
de Segre. La inversió contempla canviar els senyals deteriorats i millorar la seva ubicació per
fer-los més visibles.

Entuben un tram de la Secla

Trobada de centres excursionistes a la Coma de Meià
El municipi de Vilanova de Meià acollirà els propers 24 i 25 d’abril
una trobada de centres excursionistes de Catalunya, que servirà
per commemorar el 75è aniversari del Centre Excursionista de
Balaguer. El magnífic entorn de la Coma de Meià serà “ocupat”
per centenars d’excursionistes que gaudiran de dues jornades plenes d’activitats. La trobada també servirà per inaugurar un sender
de petit recorregut que va des de Santa Maria de Meià fins al Doll.

Novetats a L’Agudana
El diari Segre del 26 de febrer es feia ressò de la inquietud dels
treballadors de L’Agudana respecte al futur de l’empresa; els operaris estan preocupats pels últims canvis en la direcció, per la falta
de transparència en els resultats econòmics i per comptar amb unes
instal·lacions i maquinària força obsoletes. Recordem que l’escorxador de Cervera va ser comprat per la Cooperativa d’Artesa fa
uns dos anys i mig i té actualment 280 treballadors. Recentment, el
gerent de la càrnia Josep Antoni Gràcia va abandonar l’escorxador, juntament amb el conseller delegat Josep Pedrós. La direcció
efectiva ha estat assumida per Joan Camats, gerent de la Cooperativa d’Artesa, que va declarar que la situació de L’Agudana és de
normalitat. D’altra banda, L’Agudana va estar present a la Fira Alimentària de Barcelona, on va presentar nous productes càrnics i va
concretar vendes a diferents cadenes hostaleres i comercials. L’escorxador preveu augmentar la producció d’elaborats en un 25%,
assolint unes vendes de 3500 tones d’elaborats per al 2004; aquesta xifra el situaria entre les 20 primeres empreses del sector a Espanya. (Segre, 26-02-2004 i 18-03-2004).

La història de Sebastià Piera, a La Vanguardia
El magazine de La Vanguardia del diumenge 29 de febrer publicava un reportatge sobre Sebastià Piera, fill de Santa Maria de Meià
i posterior veí de Baldomar, també conegut com “el soldat per la
llibertat” o “el soldat de pandora”. Sota el títol “Siempre infiltrado
en territorio enemigo”, la revista explicava les vivències d’aquest
soldat que lluità en la Guerra Civil i en la Segona Guerra Mundial.
La Palanca ja publicà la seva història en dos reportatges, a les
revistes de gener i febrer d’enguany.

Durant aquest mes de març s’ha dut a terme l’obra
d’entubament del tram de la Secla que passa per
la carretera de Baldomar, dins el nucli d’Artesa.
Aquesta millora feia anys que era reclamada pels
veïns del carrer, donat que el lloc era un niu de
brutícia. L’obra forma part del projecte de millora del carrer Prat de la Riba i s’hi preveu habilitar
una zona d’aparcament. D’altra banda, s’està redactant el projecte d’entubament de la Secla en el
recorregut que va des de La Fàbrica fins a la ciutat d’Artesa, obra que serà finançada pels Regants
de l’Horta i pel Ministeri d’Agricultura.
Fe d’errates: En el Noticiari del mes de gener de
2004 s’informava que la Llar d’Infants Municipal “El Bressol” d’Artesa s’ampliaria de dos a tres
aules, quan havia de dir que passarà de les tres
actuals a les quatre.

II Ral·li de la Noguera
Dissabte, 27 de març de 2004
Per les carreteres
d’Artesa, Alòs i Foradada.

Senyals nous
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La Generalitat de Catalunya va anunciar que durant el 2004 invertiria 2,7 milions d’euros en la renovació i millora de 1.200 senyals
viaris de Lleida. La intervenció afectarà unes 125 cruïlles de diferents carreteres comarcals (entre aquestes, la C-26, la C-14 i la C-

Sortida i arribada a la plaça de
l’Ajuntament d’Artesa de Segre

Noticiari

Ramon Giribet, nou gerent del Consorci del Montsec
Ramon Giribet i BoneL’ artesenc
ta ha estat nomenat nou gerent
del Consorci del Montsec, organisme
que té per objectiu promoure i potenciar els municipis de l’àrea d’influència de la serra del Montsec.
Giribet ha estat designat per a aquest
càrrec pel delegat del Govern de la
Generalitat a Lleida, Jaume Gilabert.
Tant Gilabert com Giribet són destacats
membres d’Esquerra Republicana de
Catalunya a les Terres de Ponent i han
assumit aquestes noves responsabilitats
arran del repartiment de competències
del nou govern tripartit de la Generalitat (PSC, ERC i IC-V).
Ramon Giribet va néixer a Artesa de
Segre el 1958, està casat i té un fill.
Giribet és una de les persones que ha
participat en més projectes associatius
i polítics a casa nostra. És diplomat en
professorat d’EGB (especialitat Ciències) i mestre de català. La seva experiència educativa passa per l’Escola
Carmelites d’Aitona, pel Col·legi Mare
de Déu del Talló de Bellver de

Cerdanya i pel Col·legi “Els Planells”
d’Artesa, on ha exercit ininterrompudament des del setembre de 1986 fins
al març de 2004.
La seva activitat associativa comprèn
entitats locals com l’Agrupament Escolta i Guia Mare de Déu del Pla
d’Artesa (del qual va ser cofundador
l’any 74), l’Associació Cultural La Pa-

lanca, on col·labora des dels inicis en la
publicació mensual, sent un dels màxims
impulsors de la seva renovació l’any
1997, el Grup d’Escala-En-Hi-Fi, la Comissió de Festes, etc.; i per entitats d’àmbit territorial i/o nacional com Ipcena,
Òmnium Cultural i Fundació per la Pau.
Respecte a la seva activitat política,
Giribet és militant d’ERC des de 1991,
on ha exercit diversos càrrecs dins la
secció local del partit i s’ha presentat
sota aquestes sigles a les eleccions als
parlaments català i espanyol. Des de
l’any 91 al 99 va ser primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Artesa, on dirigí parcel·les com ensenyament, cultura, festes, medi ambient, sanitat i benestar social. Actualment ocupa la secretaria d’organització d’ERC a Artesa.
Els que hem compartit estones amb
ell, podem dir que el nostre company
Ramon és un home emprenedor, constant, eficaç i honest, atributs que, sens
dubte, influiran positivament en la bona
direcció del Consorci.
La Palanca

Què és el Consorci del Montsec?
pis (11 de la Noguera i 5 del Pallars
Jussà), la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Lleida, els Consells Comarcals de la Noguera i del Pallars Jussà, la Fundació Joan Oró i l’Associació empresarial per a la valoració dels
recursos naturals i culturals del
Montsec i territoris afins.
Posteriorment es va crear també el
Grup d’Acció Local (GAL) Montsec
Sostenible, constituït per les mateixes
administracions públiques implicades i
diverses entitats privades (Fundació
Joan Oró, Federació d’Hostaleria, Associació d’empresaris del Mig Segre,
Cooperativa d’Artesa de Segre, Cooperativa d’Isona i Conca Dellà, Cambra de Comerç i Associació de cases
de pagès). L’objectiu específic d’aquest
GAL és gestionar els recursos econòmics assigants per iniciatives de la Unió
Europea, com el programa LEADER
plus.
En definitiva, les línies d’actuació del
Consorci del Montsec s’orienten en
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La zona del Montsec aplega un total
de 16 municipis de les comarques de
la Noguera i del Pallars Jussà. Ocupa
una extensió de 1.511,6 km2 (superior
a la de qualsevol comarca de
Catalunya, a excepció de la Noguera)
i l’any 1996 tenia una població
d’11.498 habitants, la qual cosa dóna
una densitat de població de 7,6 km2.
Es tracta, doncs, d’un territori extens, força despoblat, envellit i econòmicament deprimit. No obstant,
també és un territori amb una clara
voluntat de millorar. Amb aquesta orientació va néixer el Consorci del
Montsec.
Concretament, després de grans esforços per part de molta gent, el 27 de
desembre de l’any 2000 el Govern de
la Generalitat va aprovar la creació
d’aquest consorci per tal de contribuir
decisivament al redreçament econòmic i demogràfic del Montsec.
El Consorci del Montsec és una entitat pública formada per 16 munici-

actuacions en infraestructures i equipaments, gestió del LEADER plus i
promoció turística. Entre altres projectes, realitzats o per realitzar, cal
destacar el Parc Astronòmic del
Montsec (PAM) que disposarà de tres
equipaments: des d’un vessant científic, l’Observatori Astronòmic del
Montsec; i des d’un vessant formatiu
i divulgatiu, el Centre d’Observació
de l’Univers i el Jardí de l’Univers.

Municipis
del Consorci del Montsec
La Noguera: Àger, Alòs de
Balaguer, Artesa de Segre, Avellanes
i Santa Linya, Baronia de Rialb,
Camarasa, Foradada, Ivars de Noguera, Os de Balaguer, Ponts i Vilanova
de Meià.
Pallars Jussà: Castell de Mur, Gavet de la Conca, Isona, Llimiana i
Sant Esteve de la Sarga.

Noticiari

Colldelrat recupera una bassa a Grialó
poble de Colldelrat ha decidit recuperar el record
E ldels
seus avantpassats, que construïren a la munta-

1

nya de Grialó una bassa de pedra picada, la qual amb el
pas dels anys havia estat “dormint” enterrada de brossa
i herbes que la tapaven.
L’any passat, concretament el 26 de juliol de 2003,
Colldelrat celebrà la seva Festa Major i aprofitant el camí
arreglat fins a la Bassa d’en Coll, es va realitzar la primera
pujada a peu al Castell de Grialó i a l’ermita de Sant Miquel;
al baixar, per recuperar forces, esmorzaren tots plegats al
replà de l’antiga bassa.
Com diu la “llegenda”... a la muntanya de Grialó hi ha
una bassa, que va ser construïda a iniciativa d’un metge per
subministrar aigua al poble, la qual recollia l’aigua del caient de la muntanya. Els habitants de Colldelrat hi anaven a
buscar l’aigua amb someres amb els argadells i els càntirs.
Diuen que per la Guerra Civil tiraren obusos a la solera i, a
partir de llavors, deixà d’aguantar l’aigua.
El Dr. Petit, que exercia la medecina a Artesa i pujava a
Colldelrat a cavall, va decidir construir la bassa d’acord amb
el poble; ell pagava els materials de la bassa i baixava l’aigua amb una font fins a la plaça; la feina era feta a jova pels
habitants de Colldelrat. Segons conten, per problemes burocràtics d’aquella època, no es va arribar a una entesa i la
bassa quedà inacabada, ja que havia de ser més alta i no es
va fer la conducció fins al poble.
La bassa té 10 metres d’amplada i 15 de llarg, per 1,60
metres d’alt i està feta de pedra picada. Fou utilitzada fins
l’any 1930, ja que a partir d’aquell any es construïren cisternes a les cases i es construï una nova bassa més a prop del
poble. L’any 1932 Colldelrat tenia 142 habitants.
La finalitat de la recuperació de la bassa és que els animals i aus de la contrada tinguin una reserva d’aigua natural
i, com no, en cas d’incendi que pugui ser utilitzada com a
punt d’aigua pels bombers i helicòpters.
Cal dir, des d’aquestes línies, que tots esteu convidats a
fer-hi una visita, ja que des d’allí podreu veure el vostre
poble, si viviu a les rodalies, i podreu gaudir d’una bona vista.

2

3

Pere Sala i Serra
Batlle de Colldelrat

4
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Foto 1: Estat de la bassa al juliol de 2003
Foto 2: Neteja de la bassa al febrer de 2004
Fotos 3 i 4: Estat de la bassa després de la neteja

Municipis

Exposició de retaules a Foradada
Restaurant La Solana de ForaE ldada
acull des del passat 5 de
març l’exposició “Retaules”, que
mostra diferents obres de la pintora
Anna Maria Rosquellas.
Aquest restaurant de Foradada comparteix durant unes setmanes la seva
creativitat gastronòmica amb aquesta
activitat d’expressió pictòrica. En un
acte senzill, però ple d’emotivitat, es
feu la presentació el passat 5 de març,
on la pintora compartí un brindis amb
els restauradors Josep Sánchez i Ricard
Zamora i els seus convidats. La Solana
recupera una iniciativa que compta amb
un precedent l’any 2001, on l’artista
Pere Almirón exposà “Primer sant Mateu i l’Àngel, víctimes de guerra”.
Anna M. Rosquellas va néixer a
Barcelona i es graduà en Arts Aplicades a l’Escola Llotja de la ciutat comtal. S’especialitzà en policromia i retaule, tècnica en la qual ha aprofundit
en els darrers anys. La seva primera
exposició col·lectiva va ser l’any 1984
i, des de llavors, ha mostrat en solitari
les seves obres en llocs com “la Caixa”
de Barcelona i Caldes de Montbui, la
llibreria Helios, el Cercle Artístic Sant
Lluc, la Galeria Manifiesto, el Centre
Permanent d’Artesania de la Generalitat, el Foment Gracienc de les Arts, etc.
Rosquellas té lligams familiars amb el
poble de Montsonís i és una enamorada dels paisatges de casa nostra.
La tècnica del retaule és tan antiga
com la cultura occidental i és considerada el rovell d’ou de les arts pictòriques. Consisteix a pintar sobre una superfície dura, en aquest cas de guix sobreposada a una altra de fusta. El retaule s’associa al món religiós del passat, tot i que el seu ús no és limita a
aquesta temàtica i esdevé una tècnica
plenament actual i moderna.
En definitiva, es tracta d’una exposició molt recomanable i que omple de
color la minsa oferta cultural de la nostra comarca.
Text i fotos: Miquel Regué i Gili
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A dalt, Rosa M. Rosquellas i un retaule del Castell
de Montsonís. A sota, presentació de l’exposició i
dos retaules d’aquesta.

La Noguera
Moren tres nens en un incendi a Balaguer
El passat dimarts 9 de març es va produir un incendi en una
casa del centre històric de Balaguer, que va provocar la mort
de tres nens de la mateixa família d’ètnia gitana. Aquest fet
va desencadenar un sentiment de consternació a tota la ciutat. Segons sembla,
el foc es va originar en una estufa del primer pis i ràpidament es va estendre per
tot l’habitatge. La ràpida actuació de
bombers, policies i serveis sanitaris no
va impedir la mort dels nens, encara que
sí que van aconseguir que l’incendi no es
propagués a les cases de la vora. El funeral es celebrà pel ritual de l’Església
Evangelista i els cossos van ser enterrats
al cementiri d’Albesa.

Balaguer i comarca, Joan Aguilà, van donar els trofeus del
primer Torneig de futbol 5 “Joan Laporta”. Seguidament van
ser rebuts al Consell Comarcal pels gegants i capgrossos i
pels grallers de Bellcaire d’Urgell. Finalment, els alcaldes
van recollir una sèrie de litografies atorgades pel club blaugrana.

Trobada Aerostàtica del Montsec
L’últim cap de setmana de febrer va tenir
lloc a Àger la sisena edició de la Trobada
Aerostàtica del Montsec. Una de les novetats va ser que els participants van haver d’utilitzar una brúixola, el mapa i la
seva intuïció per arribar al lloc marcat per
l’organització, l’empresa de globus Kon
Tiki. Aquesta variació s’ha introduït per
potenciar l’habilitat dels pilots participants
i, per tant, a l’hora de decidir el guanyador no es tenia en compte el més ràpid,
sinó el que havia aconseguit arribar en el
punt més proper a la meta.

Assemblea de ramaders
El passat 10 de març es va celebrar a la
sala d’actes del Consell Comarcal una
assemblea informativa per als ramaders
de la Noguera. Els ponents van ser el dirigent de CiU i exconseller d’Agricultura, Josep Grau, el
senador del PSC, Josep Maria Batlle, i el vicesecretari general d’ERC Carmel Mòdol, a més del president del Consell,
Josep Roig, i el president dels ramaders de la Noguera, Pere
Aiguadé. La finalitat de l’assemblea era informar als associats sobre el pla de retallades d’ajudes que podria fer inviables les cinc plantes de purins projectades dins la comarca.

Joan Laporta i Javier Saviola visiten Balaguer
Dins dels actes de celebració del seu 32è aniversari, la Penya Barcelonista de Balaguer va rebre la visita del president
del FC Barcelona, Joan Laporta, i d’un dels jugadors amb
més carisma de l’entitat, Javier Saviola. Acompanyats de
l’alcalde, Miquel Aguilà, el president del Consell Comarcal, Josep Roig, i el president de la Penya Barcelonista de

Ajuts per a cases de colònies
El Consell Comarcal de la Noguera ha obert una convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments, associacions i
entitats que organitzin colònies per a escolars a la comarca
de la Noguera. L’ajut consisteix en una quantitat màxima de
2.000 euros amb la condició que les despeses de l’activitat
subvencionada representin com a mínim el doble de l’ajuda
atorgada i que l’activitat projectada es porti a terme abans
del 31 de desembre d’aquest any. A més, aquestes associacions han d’actuar sense ànim de lucre i han de tenir domicili
social dins la comarca de la Noguera. Es poden presentar les
sol·licituds a les dependències del Consell, concretament a
les oficines del Servei de Joventut, fins el 30 d’abril.
Anna M. Vilanova

Activitats del
Centre Excursionista de Balaguer

Exposició
Homo transitus
Reflexions sobre la importància del factor humà com a element causal de la
majoria dels accidents de trànsit, mitjançant 12 plafons i una guia amb activitats complementàries.

ABRIL
Diumenge 4 d’abril
- Senderisme a Oliana: Casa del Corb - Sant Honorat –
Castellebre (15 km, 8h, dificultat mitjana).
- Iolanda Darbra, 659 28 97 68 (de 21h a 23 h.).
Diumenge 18 d’abril
- Rutes pel Canal d’Urgell: La 2a Sèquia i el Castell del
Remei (18 km, 5h, dificultat fàcil).
- Josep M. Farré, 973 44 87 91.
Dissabte 24 i diumenge 25 d’abril
- 75è Aniversari: Trobada de Centres Excursionistes de
Catalunya (Santa Maria de Meià).
- Inscripcions abans del 20 d’abril (Mila, 699 380 151,
de 20h a 23 h).

Adreçada a joves de 15 a 21 anys
Lloc: Consell Comarcal de la Noguera
Dates: de l’1 al 15 d’abril
Reserves de visita: Sr. Antoni Rodés (973448933 o
bé arodes@ccnoguera.org)
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Organitzen: Consell Comarcal de la Noguera i Secretaria General de Joventut

Esports

Futbol sala: CENG Artesa-Grues Gañán
temporada més, l’equip de
U na
futbol sala CENG Artesa-Grues
Gañán competeix a la Divisió d’Honor lleidatana.
Enguany l’equip és una conjunció de
veterania i joventut; després d’un inici
dolent, els artesencs han aconseguit
remuntar posicions i han sortit dels llocs
perillosos, fins a situar-se en l’onzena
posició, amb 9 victòries, 1 empat i 12
derrotes, 80 gols a favor i 99 en contra
(fins la jornada 22).
L’equip està entrenat per Jordi
Durany “Jordau”, un dels jugadors històrics del CENG, que ha penjat les botes per dirigir els seus companys des
de la banqueta. Els jugadors locals són:
Víctor Manuel Lorenzo, Francesc Pedrós, Jordi Llorens, Joel Solanes, Josep
Martí, Jordi Vilanova, Xavier Boliart
(porter), Marc Rendé, Xavier Mateu,
Esteve Menchon (porter) i Andreu Sala

(delegat).
El CENG juga els partits de casa els
dissabtes a les 18 hores i en les vuit jornades que li queden per finalitzar la lli-

ga, intentarà consolidar-se al mig de la
taula classificatòria.
Text i fotos: Miquel Regué i Gili

Noemí Aumedes, campiona provincial de cros

El ciclisme lleidatà va
celebrar la cloenda de
la temporada 2003 amb
el lliurament dels guardons corresponents a
tots els campions.
Coincidint amb l’inici de la temporada 2004
(la celebració de
l’Open d’Almacelles),
el 29 de febrer va tenir
lloc aquesta festa en un
conegut restaurant de la
capital del Segrià.
El jove artesenc Oriol Badia i Riart, que l’any
passat militava en la categoria cadet, també hi va
ser present per tal de rebre els trofeus que l’acreditaven com a campió territorial de Lleida (BTT) i
de la Copa de Lleida (carretera) respectivament.
En La Palanca del passat mes de desembre es pot
llegir una crònica de l’excel·lent temporada de
l’Oriol.
Entre altres qüestions relacionades amb la festa, cal destacar l’anunci de la concessió de totes
les finals dels campionats de Catalunya en carretera, en totes les categories, a Cervera.

Noemí Aumedes i March, campiona
provincial de cros per 4 any consecutiu, va prendre part al Campionat de
Catalunya d’aquesta especialitat, celebrat a Terrassa el passat 29 de febrer.
Malauradament, aquest any no ha
pogut revalidar els excel·lents resultats
de l’any passat, en què es va classificar
per a competir en el Campionat d’Espanya dins de la selecció catalana. Amb llàgrimes als ulls, es va haver de
conformar amb ocupar el 21è lloc de la classificació, una
posició capdavantera, però allunyada de les posicions que
donaven plaça per la selecció catalana, veient amb ràbia
que els primers llocs eren ocupats per corredores amb les
quals habitualment competeix “frec a frec”.
La causa directa d’aquesta davallada del rendiment va
ésser una indisposició matinal, que sortosament va ser
puntual i transitòria (a la que potser no van ser aliens els
nervis), la qual cosa va resultar determinant durant el
transcurs de la cursa i va malmetre el bon treball dut al
llarg de la temporada amb els seus entrenadors, el seu
germa Jordi i A. Cánovas.
És una llàstima, però això són coses que passen i no
tenen perquè repetir-se. Independentment, però, d’aquest
resultat, des del 8 de febrer la Noemí és novament la campiona provincial, en categoria infantil, i una corredora de
la qual els artesencs poden sentir-se orgullosos.

Ramon Giribet i Boneta

Felicià Espinal i Aubet
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Oriol Badia rep els trofeus del 2003

Esports

Resultats de bàsquet i futbol
BÀSQUET

FUTBOL

CENG

EFAP (Escola de futbol Artesa-Ponts)

Del 22-02-04 al 21-03-04

Del 22-02-04 al 21-03-04

Campionat Catalunya masculí 3a categoria
Escolapis Sarrià - CENG Coop. Artesa 69 - 65
Liceu Francès - CENG Coop. Artesa
85 - 54
CENG Coop. Artesa - FC Martinenc
84 - 79
CE Laietà - CENG Coop. Artesa
60 - 34
Territorial sènior masculí
CENG Calvet - CB Pardinyes
CB Juneda - CENG Calvet
CENG Calvet - CB Cappont
BAC Agramunt - CENG Calvet

Prebenjami
Agramunt – EFAP
ajornat
EFAP – Intercomarcal
ajornat
Guissona – EFAP
5–0
EFAP – Golmes
1–3
At. Segre – EFAP
6–1

35 - 60
60 - 29
57 - 73
99 - 41

Benjami
EFAP – Tremp
EFAP – Tarrega
AEM – EFAP
EFAP – Mollerusa

Infantil masculí (2a fase)
CB Aracena Ponts - CENG Jubete
24 - 71
CENG Jubete - AutoStereo Lleida
50 - 59
Mini masculí (1a fase)
CENG Miró - Pamodín Lleida
CN Tàrrega - CENG Miró

Alevi – 1a Divisió
At. Segre – EFAP
3–0
EFAP - Guissona
2–3
AEM- EFAP
2–1
Pobla de Segur – EFAP
7–2
Gardeny – EFAP
4–1

28 - 78
32 - 34

Cadet femení Promoció nivell A (2a fase)
CB Cervera - CENG Altis
42 - 40
CENG Altis - Penya Fragatina
65 - 33
CENG Altis - CB Lleida
50 - 35
FM Bellpuig - CENG Altis
33 - 39

Infantil – 2a Divisió
Palau d’Anglesola – EFAP
0–1
EFAP – Cervera
4–0
Poal – EFAP
3–3
EFAP – Guissona
3–2
Alcoletge – EFAP
2–5

Infantil femení Promoció (2a fase)
CB Cervera - CENG Màsters
29 - 72
CENG Màsters - CB Torregrossa
67 - 16
CENG Màsters - CE Maristes
62 - 30
BAC Agramunt - CENG Màsters
13 - 64
Mini femení (1a fase)
CENG Macià - Pamodin Lleida
CN Tàrrega - CENG Macià

Cadet – 1a Divisió
EFAP – Mollerusa
1–2
Andorra – EFAP
6–0
EFAP – Tremp
suspès
Palau d’Anglesola – EFAP
ajornat
EFAP – Bordeta
0–1

6 - 56
48 - 16

Juvenil – 1a Divisió
CE Artesa – At. Segre
1–2
Borges Blanques – CE Artesa
5–1
CE Artesa – AEM
1–3
Mangraners – CE Artesa
6–5
CE Artesa – Intercomarcal
5–1

CE ARTESA DE SEGRE
De la jornada 23 (29-02-04) a la 26 (21-03-04)
CE Artesa S. - Castellserà
Francesca, Santacreu)
Torrefarrera - CE Artesa S.
CE Artesa S. - Benavent
CE Artesa S. - Organyà
Galceran, Fran)

ajornat
6–1
2–6
2–6

3 - 1 (R. Martínez,

Classificació de l’equip (jornada 26)

1-0
3 - 1 (Sergi 2, Brescó)
3 - 1 (R. Martínez, C.

Partits guanyats: 15 Empatats: 7 Perduts: 4
Gols a favor: 40 Gols en contra: 22
Lloc i punts: 3r amb 52 punts. Líder, Mollerussa (57
punts); 2n, Guissona (54 punts)
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Informació per Jordi Regué, Ramon Cotonat i Ramon Giribet

Esports

Tir amb Arc. 37è Campionat de Catalunya de Sala
campionat, organitzat pel
A quest
club de Tir amb Arc Les Franqueses, es desenvolupà durant els
dies 24 i 25 de gener en el Pavelló
Municipal d’aquesta localitat, on
s’aplegaren 158 arquers provinents
de 24 clubs d’arreu del Principat.
El fet d’haver-se disputat en dos dies
va afavorir l’increment de les partici-

CLASSIFICACIÓ FINAL
(4 primers)

pacions dels arquers en totes les línies
de tir.
La tarda del dia 24 va estar copada
pels arquers practicants de les categories esquirols benjamins, alevins, infantils, cadets, júniors, sèniors i veterans,
en les divisions d’arc nu, arc estàndard,
arc tradicional i arc recte.
El matí del dia 25 el van omplir les

3r Xavier Ribatallada
4t Ignacio Macho

354 “
371 “

divisions d’arc compost i arc corb amb
visor, sèniors femení i masculí.
Cal lloar la participació de la gent
menuda en aquest esport, que foren un
total de 19 arquers repartits entre les
diferents modalitats.

3r David Garré
4t Josep Brocal

901 “
897 “

Arc tradicional sènior homes
1r Jordi Lorenz
375 punts
2n Santi Olivé
318 “
3r Jordi Trepat
315 “
4t Jaume Illa
290 “

Divisió: arc corb, benjamí
1a Noèlia Claret
242 punts
2n Daniel Sadarangani
235 “
3r Joan Homdedéu
232 “
4a Ester Culleré
211 “

Estandard sèniors
1r José Perona
2n Luis Quintilla Murillo
3r Amadeu Pascual
4t Reyes Allué

909 punts
900 “
860 “
822 “

Divisió: arc corb, sènior homes
1r Joan Valls
879 punts
2n Jordi Mariezcurrena 877 “
3r Giacomo Corso Telle 863 “
4t Xavier Lastrada
858 “

Arc nu sènior homes
1r Basili García
2n Andrés Planell

412 punts
374 “

Divisió: arc compost, sènior home
1r Jordi Ramentol
909 punts
2n Manel Hurtado
902 “

Els altres participats d’Artesa en la
competició quedaren classificats de la
següent manera:
- Arc recte: 10è Paco Claret, 11è Lluís
Quesada, 12è Pedro Ortega, 15è Esteve Menchon
- Arc nu: 8è Domingo Aldavó
- Arc recorbat tradicional: 7è Dominic Aldavó
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Categoria sènior - arc recte
1r Manel Bort Rambla
336 punts
2n Juli Amat Beltran
334 “
3r Ramon Solé
333 “
4t José Luis Sánchez
312 “

La Pàgina de lIES Els Planells

L’IES i el Fòrum 2004 (I)
Els Planells participa en el Fòrum Universal de les Cultures que se celebrarà properament a Barcelona.
L’ IESUna
de les activitats en les quals els escolars participen versava sobre redactar un text on els alumnes havien de
reflexionar sobre “El món on visc i el món on m’agradaria viure”, i es va treballar des de les àrees de llengua catalana i
llengua castellana.
Durant els propers mesos us anirem fent una selecció d’aquests textos tal com els alumnes els van lliurar, escrits en català
o en castellà. Ara un presentem els de dos alumnes.
“El món on visc no m’agrada. Està ple
de guerres, des de petites guerres entre
germans fins a grans guerres entre països. És clar que unes són molt diferents
que les altres, a les de germans no hi ha
bombes, ni pistoles, ni tancs... però tot
són guerres. Moltes d’aquestes guerres
ni ells saben perquè les fan, moltes hi
són sense motius.
El món on visc no m’agrada. Poc o
molt tots som racistes. Quan la gent
veu una persona d’un altre color pensa
el pitjor. No li dóna ni una oportunitat
de veure com és.

El món on visc no m’agrada. Tot és
fum, tot està contaminat.
Tothom tira insecticides, tothom va
en cotxe o moto, les fàbriques treuen
més fum que mai. No és gens agradable viure així.
El pitjor és que nosaltres no fem res
per evitar-ho.
M’agradaria viure en un món on la
paraula GUERRA no existís. On tots
fóssim amics i ningú es barallés. On les
coses s’arreglessin parlant tranquil·lament. On les bombes, pistoles, tancs,
escopetes... no s’haguessin inventat

mai.
M’agradaria viure en un món on tots
fóssim iguals. La gent no separes les
persones pel seu color de pell. Quan
passessis pel carrer tothom et saludés.
Que ningú fos racista.
M’agradaria viure en un lloc on es
pogués respirar l’aire pur, l’aire que no
em respirat mai. On la gent no anés
sempre amb el cotxe enganxat al cul.
On tothom respectes la natura.
CREUS QUE UN MÓN AIXÍ POT
EXISTIR?”
Maria Macià, 1r ESO

“El mundo donde vivo me parece
injusto porque está mal planificado. A
veces malgastamos los recursos que
tenemos y otros países los necesitan.
Hay gente que tiene de todo, más de
lo necesario y hay gente que no tiene
nada para sobrevivir: alimentos, ropa,
medicamentos, agua potable, etc.
En este mundo hay mucha pobreza,
racismo, terrorismo y guerras. A veces
el terrorismo y las guerras son
consecuencia de estas desigualdades
sociales. A mí no me gusta que haya
racismo, porque todos somos personas
y tenemos los mismos derechos y
obligaciones.
En los países pobres falta educación
y cultura. Los niños no pueden ir al
colegio y los explotan haciéndoles
trabajar. En los países subdesarrollados
les falta maquinaria para trabajar los

campos. Los agricultores tienen que
hacer sus tareas con herramientas y
animales.
Allí se vive en unas condiciones
extremas de pobreza. Habitan en casas
con malas condiciones, hechas con
materiales poco resistentes. El fuerte
calor, el agua contaminada, las malas
condiciones y la mala alimentación,
provoca muchas enfermedades,
difíciles de combatir, porque no hay ni
hospitales, ni médicos, ni recursos
materiales.
A mí me gustaría vivir en un mundo
donde no hubieran guerras y que reinara
la paz. Un mundo justo, en que la
riqueza estuviera bien repartida. Que
toda la gente tuviera las mismas
posibilidades de trabajar y estudiar.
Quisiera que convivieran diferentes
culturas y que nos respetáramos.

Se tendría que controlar más la tala
de árboles y sacar el máximo provecho
de las energías renovables.
Tenemos que procurar no contaminar el agua y el aire. En las ciudades
que no hubiera tanto ruido, porque esto
va mal para nuestra salud.
Se tendría que apoyar más la
investigación científica para poder curar enfermedades que hoy en día no se
curan. Me gustaría que mucha gente no
ganase tanto, como los futbolistas y que
los demás ganasen más. También me
gustaría que en los alimentos hubiera
más controles rigurosos. Los animales
se tendrían que lamentar con productos
naturales y las hortalizas no tratarlas
con plaguicidas y funguicidas.
Quisiera un mundo de paz, amor y
alegría.”
Jonatan Cuñer, 2n ESO
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El Fòrum Universal de les Cultures
tindrà lloc a Barcelona
al llarg de 141 dies i 141 nits,
des del 9 de maig fins al 26 de setembre
de 2004

Viatges

Pakistan: el veí difícil
natura i del muntanyisme.
Per visitar Pakistan, fins i tot abans
de sortir ja ens trobarem amb dificultats, perquè només obtenir el visat ja és
una odissea. Després d’omplir uns formularis complicats, i havent aconseguit
finalment l’autorització per entrar al
país, es fa difícil també viatjar-hi. És
força difícil poder-hi arribar, donat que
poques companyies aèries volen directament fins a Islamabad, i et pots trobar de tota manera amb un viatge de 20
hores. Pot ser fins i tot que siguin més,
per arribar-hi, a través de tres avions
en escales. En cas que hagués anat a
Karachi, port important del sud, segurament hauria tingut més opcions. Però
per anar a la capital, més petita i poc
important, cal fer bastants escales una
mica molestes (vull dir estar en un aeroport unes quantes hores, no és pas que hi
hagi molts pisos i no hi hagi ascensor).
Després de passar un bon grapat
d’hores en avió i esperar en diversos
aeroports, hom té temps per a llegir dos
llibres sencers i veure dues pel·lícules,
a més llegir força diaris i revistes. La
primera escala, que va ser a Frankfurt,
encara va ser prou planera, però la segona va ser al Emirats Àrabs, a les 2:00
del matí. Va ser dur, cansat i, a més, les
sales internet no van funcionar, o sigui
que estava perdut en la immensitat. I
aleshores arribes a l’aeroport
d’Islamabad, capital del país. És un
aeroport força atrotinat, mancat de serveis, antiquat, amb cues i problemes.
L’olor va ser una de les coses que més
recordo de l’arribada. Una olor forta,
penetrant, que tombava, és clar. I la fauna que voltava per allí, la veritat és que
esfereïa. També les muntanyes i el paisatge, molt bonic. No en va està a prop
d’una zona de gran bellesa, molt visitada per aventurers i naturalistes. Com a
resum, havia sortit un diumenge al matí
a les 09:00 i vaig arribar un dilluns a les
08:00. La raó va ser la gran diferència
horària, i les hores de viatge i d’escales.
Em van rebre els dos germans, ells
tots igualets, encara que no eren bessons. Com que jo tinc fama de posar-

los-hi dobles a la gent... aquests nois
els hauria confós amb en Puyal, el de
TV3. Igualets tots dos i més aviat blanquets de pell. Em van rebre molt amablement, tot i que fins que no els vaig
albirar vaig passar una estona difícil.
Què faig en aquest lloc sense un guia?
Res, tot solucionat, ens fiquem al cotxe i cap a la capital. Un cop estàs a la
carretera i comences a contemplar el
país, veus el paisatge, molt bonic, moltes muntanyes força llunyanes i nevades. Molt d’aldarull i trànsit per tot arreu. I ja per fi, i sobretot,
una cosa molt diferent.
Veus els camions, pintats i
amb molts ornaments. És
un detall molt interessant
veure aquests autobusos i
camions que semblen elefants voltant per les carreteres, arranjats com si fossin de fira. Sembla ser que
són molt importants pels
seus conductors, els quals es passen
mitja vida adornant-los amb xapes i
cadenes pintades sobre la fusta, i fentlos aquesta visera tan incòmoda, encara que útil per a carregar fins dalt de tot
de bales de palla.
Em diuen que el trànsit aquí no és
com a Karachi, al sud a la costa, que
allí sí que és fotut. I m’imagino que tenen raó. Quan es va decidir que la capital es traslladés fora de Karachi per a
poder compensar el desequilibri territorial, és perquè allí –a Karachi– hi havia, i encara hi ha, massa gent.
La dominació anglesa de finals del segle XIX va donar a aquest país i a la
Índia una barreja d’educació anglesa i
moderació hindú, amb excepcions com
la del Kaixmir. Els anglesos finalment
van decidir de posar tots els musulmans
de la zona en un país que varen anomenar Pakistan, i la resta d’animistes els
van ficar a l’Índia. O sigui que, de fet,
tenen els mateixos orígens i la mateixa
raça, però creences tan diferents que fan
impossible una reconciliació.
Vam arribar a l’hotel a les 09:00 del
matí. Finalment vam decidir que havia
de descansar una mica, encara que jo
sabia que no podia dormir, sinó el jet
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és un país verge, que pot
P akistan
ser un paradís pels amants de la

lag seria terriblement pitjor. Després
d’unes hores de descans em van portar
a la seva oficina, no sense abans donar
un tomb de cortesia per la ciutat.
Islamabad, capital de Pakistan. Un
conglomerat d’edificis de protocol i
palaus per encabir tots els funcionaris i
no tan funcionaris. A més, una gàbia
d’or. Sí, perquè allí no hi ha moltes coses a fer. És com una illa deserta, prop
de les muntanyes, lluny de tot arreu, i
la carretera que et porta a Karachi ho
fa amb unes quantes hores llargues. De
fet, també aquí s’ha de fer
anar l’avió per anar als diferents llocs de lleure. Bé,
si t’agrada el muntanyisme,
estàs en el teu lloc preferit.
Les avingudes són amples i grans. Es nota que és
una ciutat artificial, fabricada per a un ús determinat.
El Parlament, la casa del
president, un parell d’hotels
de cinc estrelles… bé, és clar, sempre
hi ha visitants distingits. I de gana, res.
La gent està ben menjada, encara que
es veu que hi ha dues classes ben diferenciades: els rics, per dir-los d’alguna
manera, i els servents. També es veien
afganesos que demanaven almoina. El
meu amic tenia xòfer i no semblava pas
que fos per una estoneta. El tenia tot el
dia, i també durant la nit. I el xicot que
ens feia els tes també es veia que era el
camàlic de la casa.
Per a comprendre una mica el tarannà d’aquesta gent, doncs, a més de saber que són musulmans, hem de saber
també que la dominació britànica durà
molts anys i, per tant, l’empremta que
van deixar va ser fonda. O sigui que
tenen una educació molt bona, que em
va induir a pensar que havien estat alguns anys al Regne Unit. Res més lluny
de la realitat, la seva educació es va fer
exclusivament a Karachi, a la universitat. És cert que el seu pare tenia molt
de contacte amb britànics. Molt educats, per tant, i molt amables. Ens quedaríem parats de comparar-nos-hi. Molt
familiars, també. El seu pare va venir
expressament en un viatge llarg amb un
avió atrotinat, tot i ser un viatge no pas

Viatges
homes anaven amb la túnica de color
En fi, que vam sopar en un restauindescriptible, encara que algun porter rant més típic. Bé, ja no sé què es pot
d’hotel anava de gala i portava turbant. dir típic, perquè aquest representava
Encara que siguin musulmans de religió, que era Itàlia. Tenia un petit forn per a
tampoc es pot dir que siguin àrabs, per- fer el pa i una estufa per escalfar-nos
què de fet no hi tenen res més en comú. (amb aquell fred). Ens van portar sopa,
Després de dormir aquella nit, havent picant, i una mica de carn de pinxo, per
suportat bé el jet lag, el dimarts es va a entendre’ns. Després d’això, a dorpresentar interessant. Directament, vam mir un altre cop. A l’hotel, també hi
començar un viatge a una zona turísti- havia per explicar. A la porta, el
ca de les muntanyes, que és molt visi- “segurata” vestit amb el turbant i el
tada pels habitants de la capital. De fet, vestit típic. Jo dormia en una planta
era una zona de segones residències, baixa, en una habitació que sortia als
amb vistes fantàstiques sobre les ciu- dos costats, és a dir, podia passar d’un
tats del pla i molts restaurants. També passadís a l’altre només travessant la
botiguetes en les que es pot comprar meva habitació. Era força allargada, de
de tot i molta gent d’una banda a l’al- forma que si entrava per una banda em
tra. El dinar no va ser extraordinari, trobava el lavabo i el llit, i a l’altre cosperò després vam prendre el te en una tat, separat per un moble, hi havia una
terrassa que tenia una vista excel·lent. sala d’estar per a rebre visites. L’hotel
Era un gran hotel que es feia anar tam- també tenia un centre de negocis amb
bé per banquets i balneLa dominació anglesa de finals del segle XIX
ari.
va donar a aquest país i a la Índia una barLa pujada
reja d’educació anglesa i moderació hindú
a la muntanya
va durar una
estona, i a més van aprofitar per fer una connexió a internet, amb el qual tenia
visita, així que vam estar tot el sant dia força sort, molt fàcil per a connectar-me.
embolicats, enmig dels pins altets, els
El tercer dia, després de la sessió de
camions pintats, els poblets al costat de treball a l’oficina, va arribar el pare, un
la carretera i moltes i moltes cases per- senyor gran amb barba blanca que semdudes per les muntanyes, que sembla- blava sortit del planeta dels simis. Vesven impossible d’assolir. No em van tia una túnica i un barret típics d’un aldeixar sol ni un moment.
tre temps. Em van voler portar a un bon
A la nit, vam menjar en un restau- hotel, per dinar. Vam dinar en un bufet
rant típic. No és que hi hagués gaire lliure amb unes menges molt típiques.
gent pel carrer, ni tampoc que fos un El mateix vam fer per sopar, però en
caos de trànsit, i ara! Sembla com si la un altre hotel. Segons ells, el millor
meitat de la gent no hi visqués, aquí. O d’Islamabad. El menjar no va ser cap
com si la ciutat hagués estat feta per al cosa de l’altre món, però hi havia múdoble de gent que hi ha. O que hagues- sica en viu. Aquests hotels els ocupen
sin marxat tots espaordits. Bé, la veri- els mandataris del país, els visitants i
tat, com que la van fer artificialment, altres que acompanyen a la comitiva
sembla que la ciutat els va sortir una quan visiten al primer ministre.
mica massa gran. Karachi estava ja fora
Bé, l’últim dia vam anar de compres.
de si: massa gent, massa comerç, mas- I no es compra malament a Pakistan.
sa empreses... massa de tot. És per això Vaig aconseguir roba i una pilota de
que van decidir de fer la capital en un futbol de reglament fantàstica. Aquests
altre lloc, en el no-res, fer una capital països acostumen a tenir fàbriques del
artificial, una ciutat de posa i treu. Van primer món i és fantàstic comprar-hi.
fer els carrers com avingudes, molt Després ens vam menjar un gelat i ens
grans, amb molts solars buits, i amb els vam acomiadar.
palaus del parlament, del president i
L’endemà caldria llevar-se d’hora per
d’altres. Tot això, amb un paisatge de agafar l’avió, que tornava fent una altra
muntanyes altíssimes al fons, molta vegada tres escales, força esgotadores.
natura. Sumptuós però natural.
Joan Giribet i Carlí
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còmode, amb la seva túnica típica –els
fills van vestits com a europeus, encara que de forma esport.
La cuina pakistanesa és molt rica i
molt diferent. És molt picant, com totes les menges dels països de l’extrem
orient, que treballen amb espècies molt
particulars com el comí. De totes maneres, no només vam menjar en un pakistanès, perquè un dia vam menjar
també europeu, un altre dia indi, xinès,
etc. S’ha de dir que el restaurant xinès
només tenia el nom xinès, perquè era
tot adaptat al seu gust: picant, etc. És
ben curiós, una veritable experiència,
això de menjar en un restaurant xinès
amb gust pakistanès.
El pa, en aquesta zona, es fa més o
menys a tots els països igual. Sembla
més una coca tova que pa, encara que
el gust pot ser de comí, d’herbes o amb
formatge. Sempre es fa al moment, per a
menjar-lo calent. És força diferent al que
tenim acostumat per les nostre terres.
Evidentment no vam provar ni l’alcohol ni el porc, perquè són musulmans
creients. No obstant, les menges eren
prou bones, com si fossin estofats però
força picants, salses i cassoles. Segueixen bastant els horaris anglesos, o sigui que dinàvem més aviat. Cal dir que
no em van deixar sol ni un moment, si
exceptuem, és clar, els moments íntims.
Vam visitar algunes de les cases riques de la ciutat. Era interessant submergir-se en allò que és la classe alta
de la zona. Cases de dues plantes amb
200 m2 cadascuna, amb servents i cuiners, jardí, etc. Potser dubtaria en dir
que vivim millor que ells, ja que alguns
ens superen de llarg.
De camí d’una visita a una altra, també vaig observar les diferents activitats
que es duien a terme a l’aire lliure; com
per exemple tallar els cabells, tapissar
una butaca i altres. També es podia observar de forma curiosa com anava vestida la gent. Les dones no anaven amb
el cap tapat, només en alguns casos. La
veritat és que el país semblava prou
obert i tranquil des d’un punt de vista
ràpid. A més, les dones, força pintades,
amb el detall que bastants portaven túnica, molt acolorida. O sigui que hom
podria haver imaginat que estàvem a
l’Índia, pels colors, els vestits, els pentinats i el maquillatge que portaven. Els

Des del País dels Pirineus

Nous vents bufen a la veïna Espanya
para, tot arriba, lo bo i lo dolent, la
dissort i l’alegria. En virtut d’aquesta inexorable llei, a la veïna Espanya
va arribar, el dia 14 de març, la jornada electoral de punta a punta de
l’Estat.
Cal dir que la consulta electoral esmentada va descabdellar-se dins els
cànons de la més absoluta normalitat,
qual circumstància ratifica la maduresa democràtica assolida pel poble espanyol, superada la captivitat babilònica imposada per la llarga nit franquista i que, en conseqüència, tot va ser
bona aigua.
Els resultats de la susdita consulta
ciutadana ja han estat abastament comentats pels mitjans informatius de tot
l’ample món i, de bell nou, passada la
tramuntana significada per una campanya electoral, a cara de gos, caracteritzada per desqualificacions, mentides,
calúmnies i manipulacions a dojo, amb
el luctuós colofó del sagnant atemptat
terrorista de Madrid, la tranquil·litat,
“piano, piano” -com diuen els italianstorna a imperar pels indrets de la pell
de brau.
Al País dels Pirineus s’ha seguit, fil
per randa, l’evolució del “fandango”
electoral espanyol, per ben comprensibles raons de proximitat històrica i de

mil afinitats. En el decurs de la llarga
nit del 14 de març, foren molts els que
estigueren pendents de les noticies trameses per les cadenes de radio i televisió, detallant el desenrotllament de la
susdita pugna electoral. Cap allà a la
una de la matinada, amb el 100% dels
vots escrutats, la cosa va quedar donada i beneïda i el veredicte inapel·lable
de la ciutadania espanyola restava, definitivament, establert i, com sol ocórrer sempre en tals ocasions, mentre els
vencedors, al vent del carrer, mostraven exultants la seva joia, els vençuts,
cap cots, es consolaven de la desfeta.
Són molts els que creuen, i nosaltres
també, que la derrota del Partit Popular fou generada per tot un constant rosari d’actuacions prepotents, amb olímpic menyspreu del sentiment popular,
amb un tarannà molt proper al despotisme franquista. Per nostra part, considerem també que la massacre de
Madrid, com a directe resultat de la
demencial participació espanyola a la
il·legal guerra de l’Iraq i situant el veí
Estat en el punt de mira del terrorisme
islàmic, amb l’afegitó de la manipulació que el govern aznarista va efectuar
amb referència a tal barrabassada, adulterant la veritat, fou la gota que va fer
vessar el got de la paciència i la vexació ciutadana.
S’ha acabat, doncs, l’hegemonia del
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falaguera vida i enmig
E ndeaquesta
la corranda del temps que no

Partit Popular al Parlament espanyol,
amb l’aplicació del rodet imposat amb
el recolzament d’una majoria absoluta
i creiem, a l’ensems, que hauran finalitzat les perilloses megalomanies del
falangista reciclat de Quintanilla de
Onésimo que, portat per la seva cega
dependència a la política agressiva de
Bush i els seus falcons, amb relació a
la sagnant qüestió iraquiana orquestrada al redós d’una altra gran mentida,
ha catapultat el poble espanyol al bell
mig de l’òrbita del terrorisme de l’execrable Bin Laden i els seus acòlits.
Tenim en portes, doncs, un espectacular gir en la política nacional i internacional de l’Estat espanyol i esperem,
amb tota l’ànima, que els nous camins
a seguir pels governants sorgits de la
voluntat de les urnes palesin un autèntic sentiment democràtic de diàleg i de
comprensió perquè, com diu CarodRovira, la gent parlant s’entén.
Com a punt final del present comentari dels darrers comicis espanyols, i a
pilota passada, volem remarcar la impressionant gràfica ascendent de l’Esquerra Republicana de Catalunya, erigida en quarta força política al Parlament de Madrid i tercera a Catalunya,
amb grup parlamentari propi a les Corts
de l’Estat; i allò que considerem més
important encara, el recolzament popular del poble català al líder Carod-Rovira després de les infames i calumnioses mentides llançades damunt seu pels
Aznars, Acebes, Zaplanes i companyia,
destacats deixebles d’aquell ministre
nazi que, responent al nom de
Goebbels, fou un consumat mestre en
l’art de l’engany i la falsedat.
Nous vents bufen a la veïna Espanya i lo que sia sonarà...
Sícoris

Tema del Mes

Eleccions generals
passat mes de maig, eleccions
E lmunicipals;
al novembre, elecci-

Font: El Periódico de Catalunya

tits d’esquerres han guanyat vots i escons. Cal destacar l’espectacular avenç
d’ERC, que passa d’un a vuit diputats.
Caldrà veure en el futur si els republicans s’han vist beneficiats pels darrers
esdeveniments (radicalització del PP
envers Catalunya, afer Carod i linxament mediàtic d’aquest...) o realment
va guanyant la confiança dels electors.
A la circumscripció de Lleida, on
només ens toquen quatre diputats al
Congrés, s’ha trencat per un marge estretíssim de vots l’hegemonia de CiU
(obté un diputat) a favor del PSC (dos
diputats), mentre que el PP perd el seu
diputat a favor d’ERC.
No obstant, a la majoria de comarques i a les poblacions més petites, CiU
continua sent la força més votada. Com
es pot veure en els quadres adjunts, és
el cas dels nostres municipis. No obstant, també s’observa com ERC i el
PSC li retallen distàncies.
No hem d’oblidar, però, que les eleccions generals tenen una doble vessant:
escollir els diputats del Congrés mitjançant el sistema de llista tancada i els
senadors en llista oberta. Al Senat es
podien assenyalar un màxim de tres
candidats i els elegits són els quatre més
votats. Aquest sistema, tot i ser el més
ajustat a la voluntat popular, també és
el que porta més complicacions a l’electorat. No hi ha dubte que és més fàcil
dipositar una papereta sense pensar en
res més que haver de marcar els candidats en un “llençol”. Només cal mirar
la taula dels resultats d’Artesa, a l’apartat del Senat. Mentre els vots en blanc i
els nuls del Congrés són 17 i 12 respectivament, al Senat es converteixen
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ons al Parlament de Catalunya; i
aquest mes de març, eleccions generals.
Certament estem immersos en un
cicle electoral que, una vegada celebrades les pròximes eleccions al Parlament
europeu el proper mes de juny, haurà
durat poc més d’un any, durant el qual
haurem anat a votar quatre vegades.
A l’espera d’aquesta darrera contesa electoral d’àmbit europeu, podem
afirmar sens dubte que el panorama
polític ha canviat totalment. Per començar, al municipi d’Artesa, després de
dotze anys de governs d’ERC tornem a
tenir-lo de CiU. Per contra, a la Generalitat ha estat CiU qui ha passat a l’oposició a causa del pacte tripartit (PSCCpC, ERC i ICV-EUiA), anomenat
d’esquerres i catalanista. Ara, finalment, el triomf inesperat del PSOE al
govern de l’Estat ha fet fora el PP després de vuit anys.
En referència a les darreres eleccions, les generals, serà molt difícil esbrinar fins a quin punt el brutal atemptat terrorista que va tenir lloc a Madrid
tres dies abans de les votacions, amb el
resultat ja sabut de 190 morts, va influir
decisivament a favor del PSOE quan
les darreres enquestes tornaven a donar la victòria al PP. Va ser la indignació per l’atemptat, la relació d’aquest
amb la participació a la guerra de l’Iraq
o bé la gota que vessa el got? La veritat
és que els analistes polítics i els tertulians dels mitjans de comunicació fa dies
que hi donen tombs.
Des del punt de vista català, al marge del color polític de cadascú, sembla
evident que hi pot haver millor sintonia entre un govern de la Generalitat
presidit pel PSC i un govern a Madrid
del PSOE. Almenys és el que hem de
suposar d’entrada. Una altra qüestió
seran els fruits que això pugui donar
de cara a un nou Estatut o un altre sistema de finançament, per parlar dels
dos temes més rellevants.
Si ens centrem en els resultats, a
Catalunya hi ha hagut un retrocés dels
partits conservadors mentre que els par-

en 48 (massa diferència respecte al
Congrés per ser realment vots en blanc)
i... 94! (quants vots perduts!). És evident que la nostra cultura democràtica
encara presenta alguns dèficits.
Com a curiositat dels resultats del
Senat a Artesa, s’observa que el tercer
candidat de l’Entesa (Esquerda,
d’ERC) va obtenir 30 vots més que el
primer, la qual cosa no és gens habitual, ja que acostuma a ser a l’inrevés (els
primers candidats són més votats que
els darrers) com es pot veure amb els
vots als candidats de CiU o del PP.
Ara, al marge d’aquestes anàlisis i
d’altres que cadascú pugui fer, cal esperar que els nous governants (municipals, nacionals o estatals) sàpiguen trobar els camins adients per aconseguir
els avenços que la nostra societat necessita de cara al segle XXI. A tots ells,
molta sort.
Ramon Giribet i Boneta

Tema del Mes
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Taules: Elaboració pròpia

Parlen les Entitats

Activitats de les Artesenques Actives
Artesenques Actives, durant
L esl’actual
temporada, hem desen-

va participar molt públic. L’ambient va ser
formidable i esperem que continuï així.
La nostra associació no té caire polític, però des d’aquí volem declarar-nos
en contra de la violència de tot tipus.
Així, volem posar de manifest el nostre profund rebuig als atemptats de l’11
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volupat les activitats que expliquem
a continuació.
El dia de Santa Maria vam fer una
xocolatada. Hi van assistir unes quaranta persones. També vam procedir a
fer una votació per suplir les quatre
persones de la Junta que sortien (M. Pau
Baella, secretària; Rosa Almuzara, Divina Mateu i Dolors Bella, totes elles
vocals). Van ser substituïdes per M.
Eulàlia Serralta, Leocàdia Gil, Montse
Porta, Teresa Dalmau i Maria Benach.
En la primera reunió de la nova Junta es va decidir fer la Festa de Santa
Àgueda. Aquesta hauria de prendre un
caire més popular i participatiu i així
va ser. Hem de donar públicament les
gràcies a tothom que ens va ajudar.
El dia 28 de febrer la doctora Delfina Galceran ens va donar una lliçó magistral sobre el tema de l’homeopatia.
El Dia de la dona treballadora (8 de
març) vam fer un berenar en el qual hi

de març, a la violència domèstica i,
principalment, a qualsevol tipus de
guerra que hi hagi.

Parlen les Entitats

El CEIP Els Planells amb les víctimes del terrorisme
dia 12 de març, tots
E lelsdivendres
alumnes de primària del
CEIP Els Planells vam guardar cinc
minuts de silenci en mostra del nostre rebuig envers tot tipus de violència, i en especial la terrorista.
Tot seguit, cadascun de nosaltres va
elaborar i llegir un manifest en el quals
intentàvem expressar aquells sentiments que ens colpien a tots. Heus ací
una mostra d’alguns d’ells:
Crec que els terroristes que han fet
aquest terrible assassinat no n’han tret
res. No els ha servit de res. Només han
fet mal a les famílies i als amics de les
persones mortes. És una pena que en el
segle XXI es produeixin aquestes actes: 200 morts, 1.400 ferits (40 d’ells
en estat molt greu).
Ot Maluquer i Betriu,
alumne de 2n de Cicle Superior
Moltes persones mortes. Milers ploren
aquestes morts. Aquells que ho hagin
fet, deuen pensar que tenen les seves
raons per fer actes com aquests, però,
mai hi ha prou motiu per matar ningú.
Bernat Giribet i Sellart,

alumne de 2n de Cicle Superior
Terrorisme: Una paraula que porta pànic arreu del món. Ahir moltes persones vam veure i sentir el dolor que provoca un atemptat. Ens va arribar fins
al cor. Nosaltres, en certa manera, també ho vam viure. Les imatges de la televisió foren esgarrifoses. Prou terrorisme, prou guerres... Volem la pau.
Genís Camats i Castellà,
alumne de 2n de Cicle Superior
Que s’aturi el terrorisme, les guerres i
d’altres factors que perjudiquen a la
gent innocent. Que regni la pau amb
actes solidaris. Que no es faci mal a
ningú per culpa d’algun acte incorrecte.
Ramon Vilella i Pijuan,
alumne de 2n de Cicle Superior
La pau és l’amor, la felicitat. No deixis
que la violència et taqui el cor.
Àngels Jubete i Sánchez,
alumna de 1r de Cicle Superior A
Tan debò tots els atemptats contra diferents països no haguessin passat mai.
Que s’acabin d’una vegada per totes i
que puguem viure com germans i germanes que som.

Noèlia Claret i Arenas,
alumna de 1r de Cicle Superior A
La violència fa molt mal. Els habitants
de l’Estat Espanyol volem pau. L’11 de
març ens quedarà marcat per sempre al
nostre cor.
Pablo Tecchia i Sotelo,
alumne de 1r de Cicle Superior A
Jo, en veure les imatges, he trobat violència, he sentit tristesa i molta ràbia.
Aquests fets no s’han de tornar a
produir mai més.
Pep Riart i Pallarès,
alumne de 1r de Cicle Superior B
He sentit molta pena pels que estaven
al tren i molta ràbia i odi pels terroristes. En veure les imatges m’he trobat
impotent, tenia moltes ganes d’ ajudarlos.
Kamilla Silva i Rodríguez,
alumna de 1r de cicle Superior B
En veure les imatges he sentit por, pena
per aquesta gent que no tenien la culpa
de res. A les persones que han sobreviscut, aquest sofriment els durarà molt
de temps. Sigui qui sigui, no hi ha dret.
Judit Morros i Secanell,
alumna de 1r de Cicle Superior B

Constitució del Fòrum del Medi Natural
tural, Sr. Ramon Luque, ens va convidar a la reunió de treball per iniciar la constitució del Fòrum del Medi
Natural, sota la presidència de l’Hble.
Conseller de Medi Ambient i Habitatge, Sr. Salvador Milà.
Es tractava de reunir els habitants i
usuaris del medi natural per fer un intercanvi d’experiències i coneixements,
a fi de preparar pròximes trobades, perquè s’asseguin en una mateixa taula,
diferents punts de vista sobre diversos
usos, sovint incompatibles, que els usuaris fem sobre el medi. Llavors, d’aquí
sortirien una sèrie de propostes que el
Conseller proposaria al Parlament com
a projectes de llei, per legislar i donar
puntual solució a aquests problemes,
molts cops sorgits per pensar que es-

tem sols al món i que podem fer en el
medi el que volem.
Es volen crear noves formes de participació, amb processos definitoris a
un màxim de tres mesos vista. Que el
Fòrum sigui útil. I els mateixos integrants podem decidir la manera interna de funcionar.
Una setantena de persones, de diferents àmbits i col·lectius vam assistir a
la reunió (propietaris forestals, associacions de caçadors, pescadors, presidents d’Àrees de Defensa Forestal, plataformes per la defensa del territori,
entitats ecologistes, associacions de
motos, 4x4, excursionistes, tècnics en
medi ambient, sindicats de pagesos,
representants de municipis, etc.).
Després d’exposar les nostres situacions, va quedar clar que s’ha de presentar documents de cada tema, rigor
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passat divendres 5 de març, el
E lDirector
General del Medi Na-

científic, definir usos, fer una gestió
integral, no marcar llistons massa alts,
tenir en compte la gent que viu en el
medi, la vessant social que aquest comporta i l’educació com a eina pel respecte i per compartir l’espai amb d’altres usuaris.
Com a conclusió, el conseller va
creure necessari: una informació bàsica de referència, recopilació de dades,
identificació dels actors, objectius, propostes clares i consens, i voluntat administrativa i per legislar. Llavors, si
així s’aporta resultats, en començaran
a enfocar problemes puntuals exclusius
de cada zona.

Plataforma per la defensa del Montsec
M. Neus Bertran - Josep Galceran Sellart
plataformamontsec@lleida.org

Parlen les Entitats

Medalles per als Bombers d’Artesa

bombers del Parc de VolunO nze
taris d’Artesa van ser distingits

tasca de servei a la societat, doblement
meritòria en el seu cas, donat que són
bombers voluntaris i amb el seu treball
desinteressat han convertit el Parc
d’Artesa en un referent a les Terres de
Lleida. Va ser el 1982 quan aquests
artesencs van posar-se en marxa, amb
unes primeres actuacions a les riaudes
del novembre d’aquell any. Van ser
nomenats de forma oficial l’any 1983 i
des de llavors no han parat en la seva
tasca d’extinció d’incendis, tant forestals com en edificis, i de rescat en accidents de trànsit o d’altres.
Des d’aquestes línies, els Bombers
d’Artesa volen recordar tres companys
seus difunts, que de ben segur haguessin rebut la medalla als 20 anys de servei: Antoni Belchi, Antoni Repilado i
Jaume Llanes.

amb la medalla als 20 anys de servei,
que els fou concedida per la Generalitat de Catalunya el passat 5 de
març.
L’acte se celebrà a la seu de la Fundació Caixa Terrassa de la ciutat egarenca i fou presidit per la consellera
d’Interior Montserrat Tura, que lliurà
400 medalles a diferents bombers catalans. Els bombers locals foren acompanyats per l’alcalde d’Artesa,
Domènec París i per un regidor de
l’Ajuntament d’Alòs, Ramon May.
Els bombers distingits són: Miquel
Ticó Cercós, Josep Macià Cercós, Joan
Nogués Sirvan, Benet Galceran Cuders,
Pere Vidal Purgimon, Joan Ramon
Miró Bargués, Ramon Berengueres
Camats, Xavier Joval París, Josep M.
Mayora Pijuan, Alfredo Francesca
Brescó i Josep Galceran Feixat.
Aquesta medalla reconeix la seva
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Text: Miquel Regué i Gili
Fotos: Bombers Voluntaris d’Artesa

Parlen les Entitats

Escola de Pares 03-04
sió de l’Escola de Pares a càrrec de
la infermera Pepi Estany. Temes:
prevenció d’accidents en els nens de
més de 6 anys i els accidents de trànsit.
El taller va estar força interessant
perquè, a part de rebre l’exposició teòrica sobre aquests accidents, ens va dur
a la reflexió en grup de com evitar
l’accidentabilitat (si més no de com
disminuir el risc) al voltant de les nostres escoles.

Prevenció d’accidents II (nens
majors de 6 anys)
A mode de resum, podem dir que la
nostra tasca com a educadors continua
sent la de DONAR EXEMPLE, però
en els nens majors de 6 anys està
especialment en la RESPONSABILITZACIÓ i en la recerca de
l’AUTONOMIA SEGURA del nen.
Així doncs, serà imprescindible:
- Ensenyar-lo a nedar i a prevenir els
talls de digestió, així com a respectar
les senyals d’alarma (banderes...).
- Educar-lo en les normes de seguretat
vial.
- Anar lligat sempre al cotxe (davant i
darrera) amb els dispositus establerts
legalment i adequats a la seva edat, al-

çada i pes.
- Cal ensenyar-lo en l’ús dels estris (tallants, electrodomèstics...).
- Evitar caigudes des d’alçades (arbres...).
- Ensenyar-lo a respectar les normes
dels jocs, així com d’emprar els elements de seguretat que calguin: casc,
genolleres, botes, repel·lents, sistemes
de comunicació...).
- Evitar els jocs perillosos: dards, petards, de rol... Així com tenir prudència en usar determinats materials (inflamables, pegues...).
- Respectar la natura i els animals.
A partir dels 10 anys també caldrà
insistir en l’estimulació de la seva opinió crítica enfront les conductes de risc:
conducció, alcohol, drogues, esports de
risc, baralles...

Accidents de trànsit
Respecte als accidents de trànsit es pot
parlar de dos tipus de seguretat: l’activa i la passiva.
Seguretat activa: són elements de
prevenció dels accidents, evitant les
causes, actuant respecte al cansament,
la medicació, les malalties, climatologia, drogues, alcohol, tabac, els mòbils,
assegurant el bon estat dels vehicles,
de les vies... Dades significatives serien
que el 40% de morts en accidents estan
relacionades amb taxes altes d’alcohol.
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divendres 27 de febrer
E lespassat
va dur a terme la segona ses-

Cal considerar que de 0,3 a 0,5 g/l
d’alcohol en sang (xifres encara permeses), produeix excitabilitat i reducció
de l’agudesa mental i visual. I com diu
la Consellera “no voldria que la meva
nena anés en un autocar amb un conductor que hagués begut...” I filant més
prim... ha pensat aquesta senyora en la
resta de conductors que poden provocar un accident a aquest autocar?
Seguretat passiva: són dispositius
destinats a disminuir els danys en cas
d’accident. Serien elements com el casc

Parlen les Entitats
ben ajustat, el cinturó de seguretat, cadiretes, vidres laminats, reposa caps,
barres de reforç de carrosseries, airbags,
seients anatòmics...
La majoria d’europeus tenen presents
aquests ítems a l’hora de comprar un
cotxe. Els catalans també?
El cinturó ha estat l’element de seguretat per excel·lència dins d’un cotxe, però encara no tenim sistematitzat
el seu us en els seients de darrera. És
que quan anem a darrera només cal que
se salvin els de davant? Hem de pensar
que el cinturó disminueix el risc de lesions greus en un 55% i la mortalitat
en un 40-50%.
Algunes apreciacions serien que:
- Sempre són millors els de tres punts
d’ancoratge.
- Les persones que medeixen menys de
150 cm han d’utilitzar coixí.
- El reposa caps i l’airbag són complements molt efectius amb el cinturó.
Respecte als dispositius de seguretat infantil:
- És obligat que tots els menors de 3
anys utilitzin sistemes de subjecció homologats adequats al seu pes.
- El millor sistema de fixació de la cadira al cotxe és l’Isofix, a falta d’aquest es
prioritzaran els sistemes de 3 ancoratges.
- La ubicació òptima sempre és al cen-

tre del seient de darrera (per tal d’augmentar la prevenció en cas de col·lisions
laterals).
- La cadira no es pot moure més de 3
centímetres i les corretges han d’anar
ben ajustades al nen (només hi ha de
passar un dit entremig).

El nen com vianant. Els itineraris escolars
El tema va prendre com a referència el
projecte “Itineraris segurs per a escolars” del Servei Català de Trànsit. Segons aquest, s’hauria de promoure l’autonomia del nen per anar a peu a l’escola, però per aconseguir això caldria
augmentar la seguretat dels itineraris i
la confiança de l’adult.
Dues qüestions a tenir en compte:
Les característiques del nen. Té un
camp visual més estret, per la seva estatura té molts obstacles que limiten la
seva visió, triga 3-4 segons en veure el
moviment, li costa determinar d’on provenen els sons, confon les alçades amb
les distàncies. I el principal: per a ell
l’itinerari no és anar d’un lloc a un altre, sinó que és un espai per explorar,
jugar, intercanviar...
Les característiques del propi itinerari. Alguns dels punts on els participants van coincidir eren: Nosaltres

mateixos amb la nostra conducció provoquem aquesta mena de “caos” en les
hores d’entrada i sortida escolars. Caldria millorar l’accessibilitat dels aparcaments en cotxe, i els seus “passos de
vianants”. Caldria millorar la tasca dels
agents reguladors de trànsit. Es podria
reorganitzar les direccions dels carrers
i estimular en els nens que van a peu
l’ús d’itineraris més segurs. Caldria
millorar la senyalització.
Va quedar clar que hi ha moltes situacions millorables, i que a tots, pares,
alumnes i institucions, ens manca augmentar la sensibilització envers aquests
problemes. De moment, cadascun de
nosaltres podem fer alguna cosa per
millorar. De mica en mica s’omple la
pica!
La idea d’aquest projecte va molt
més enllà i voldria involucrar tots els
ens que tenen a veure amb l’escola:
mestres, alumnes, pares, ajuntament,
mossos d’esquadra... Per aquest motiu,
en la conferència per als pares de la
Setmana Cultural del CEIP Els Planells
se’ns explicarà aquest projecte, i allà
tots els implicats podrem dir la nostra.
Us hi esperem!!
AMPA CEIP Els Planells
APA Llar d’Infants El Bressol
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Partits Polítics

L’apunt del PSC-PM... Comença a rodar
esprés d’intenses negociacions

D per arribar a un consens per
aprovar els pressupostos pel 2004,
finalment es va aconseguir l’acord
entre tots els grups del Consistori, i
es van aprovar per unanimitat en el
Ple extraordinari del passat 18 de
febrer.
Uns pressupostos no gaire ambiciosos, però donades les actuals circumstàncies econòmiques, el govern ha fet
un esforç per quadrar-los, incorporant
en part, propostes dels grups que estem en l’oposició. El nostre grup estava en la línia de fer un sobreesforç per
equilibrar el territori i evitar la degra-

dació dels nuclis agregats del municipi, per potenciar el teixit associatiu i
que, cara al 2005, participi en la planificació i execució d’una part del pressupost, i per facilitar “el dia a dia” de
la gent amb discapacitats físiques, eliminant les barreres arquitectòniques.
Ara, ja no hi ha d’haver excuses per
començar a rodar. El que no hi hagi diners, ja no val!! A més, tots els membres de l’oposició hem ofert al Govern
el recolzament que calgui perquè arribi de fora tot el que Artesa necessita,
un cop les eleccions autonòmiques han
dut un canvi a la Generalitat.
De totes maneres, manca celeritat.

Falta anar concretant temes i accelerant
qüestions, ja que el temps va passant i
es necessita solucionar problemes i
afrontar projectes. També, des del nostre grup, continuem insistint perquè es
millori l’eficàcia i eficiència dels serveis tècnics i administratius del nostre
Ajuntament.

Josep Galceran i Sellart
Portaveu del grup municipal PSC-PM
a l’Ajuntament d’Artesa de Segre

Agraïment de CiU
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 Generals,
i que aconseguiren que fos la més vo-

tada en les quatre meses electorals del
nostre municipi

És oreneta que vola,
és ametller empolistrat,
és blava i tendra viola
que a la boscúria ha esclatat.

L’any 1956, des de l’exili andorrà, rosegat per la melangia, composava
aquest poema desitjant una venturosa
Pasqua a tota la gent del meu poble...
Els anys han passat com ventada, camí
del mar del Mai Més, però el simbolisme de la Pasqua artesenca subsisteix
enmig d’un món en constant mutació.
És per això que reprodueixo, 48 anys
després, el dit poema, fermament convençut que el seu esperit continua en
plena vigència; car si els homes moren, les tradicions perduren.

Poesia

Bona Pasqua!!!

És ballar nostra sardana,
és menjar la nostra “mona”,
és sentir l’esgarrinxada
del bon temps que està a la porta.
És cel blau i broma blanca,
més blanca i més blau que mai...
És aigua que ruixant canta
primaveres somniant.

És un clam de “caramelles”
que el cor ens ha ben robat,
amb barretines vermelles
com roselles enmig del blat.
I des de l’alta Terra Andorrana,
aquella que esgarrapa els cels,
amb l’airet de matinada
volaran els meus anhels...
I us diran, germans d’Artesa,
us ho diran de tot cor,
passeu una bona Pasqua,
que és la festa de l’amor!!!
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Sabem que
la Pasqua a Artesa
és lo millor
que al Món hi ha...
És, de sempre,
una gran festa...

Sícoris
País dels Pirineus. Pasqua de 2004

Partits Polítics

No podran aturar la primavera!
el seu sant diran que
S ietsnounbeses
radical. Han perdut el seu
cabal, tota la vida llepant... TU, jove,
tira endavant... Podran tallar les
flors, però no podran aturar la primavera.
La manipulació massiva no ha sortit
l’efecte desitjat. Els morts del criminal
atemptat del passat 11 de març a Madrid
ja mai més podran opinar ni estar amb
els seus éssers més estimats, però els
ciutadans i ciutadanes de Catalunya mai
els podrem oblidar, mai.
Dic això per l’intent del govern del
PP i els seus acòlits de tirar-nos a la
cara dels militants i simpatitzants
d’ERC les víctimes de la barbàrie terrorista, amb finalitat partidista, davant
d’unes eleccions generals i davant dels
homes i dones de bona fe d’arreu de
l’Estat espanyol. L’objectiu era fer-nos
enfrontar amb ells, però finalment la
valentia d’aquesta mateixa gent ha dit
prou de manipulacions informatives,
prou de prepotència i menyspreu de les
altres forces polítiques i dels seus líders, prou de guerres i mentides... De
manera que sortiren al carrer demanant
la veritat… I el passat 14 de març es
convertí en una manifestació de democràcia participativa, com mai s’havia
vist a l’Estat espanyol, per fer fora del
govern l’estil fastigós de fer política
practicada durant els últims 8 anys pels
governs del PP i dels seus líders. Tot
plegat quan semblava que tenien tots
els números per continuar manant durant el propers 4 anys, encara que sen-

se la majoria absoluta de la que disposaven fins ara.
El resultat ja tots el sabem: el canvi
de govern amb el PSOE com a partit
més votat i el fort increment del vot cap
a Esquerra Republicana de Catalunya i
el seu cap i secretari general Sr. CarodRovira, que fou el que va rebre les andanades més cruels i dures, abans i durant la campanya. Malgrat tot, una part
importantíssima de ciutadans de
Catalunya decidiren atorgar-nos el seu
reconeixement i suport en forma de vots
i escons a les Corts espanyoles (Congrés i Senat). Tot això, però, no servirà
de res pels més de 200 morts a les vies
dels trens a Madrid i per les seves famílies i amics. No obstant, jo crec que
almenys podran descansar en pau si la
veritat final del atemptat queda aclarida i no es juga amb aquest vessament
de sang i amb el dolor dels familiars
per tirar-los en contra dels rivals polítics, tal i com pretenia fer el govern del
Sr. Aznar.
Caldrà veure, però, la nova orientació que donarà el PSOE als moltíssims
fronts que deixa oberts el govern del
PP: guerra a Iraq, relacions internacionals, política antiterrorista, infraestructures tan a nivell espanyol com de
Catalunya, relacions amb els governs
de Catalunya i Euskadi... i el tractament
que pensen donar al nou projecte d’Estatut de Catalunya, així com la proposta de finançament que pugui sortir aprovada pel nou Govern i el Parlament de
Catalunya.

Des d’ERC no podem més que felicitar-nos pels èxits obtinguts durant totes les conteses electorals que hi han
hagut en els últims mesos. També cal
donar les gràcies pel seu vot a tots els
ciutadans i ciutadanes d’arreu de
Catalunya que han confiat amb ERC
davant d’una situació permanent de
criminalització de l’independentisme
tranquil que representem per part del
PP i d’alguns membres del PSOE. Pel
seu vot al diàleg, per una il·lusió i per
Dignitat Nacional, a tots moltes gràcies.
En un altre ordre de coses, cal recordar que ja FA UN ANY que dorm als
llims dels oblits, per part del govern de
l’Ajuntament d’Artesa, la revisió de les
Normes Subsidiàries de Planejament
Urbanístic i, per tant, l’aprovació del
Pla d’Ordenació Urbana del Municipi.
Per cert, durant un any (que són 12
mesos o 365 dies) crec que els representants actuals dels grups polítics que
llavors votaren en contra de la proposta de l’equip de govern d’ERC, potser
podrien trobar 1 dia, 1 hora o 60 minuts amb els seus respectius segons…
per posar-se a pensar què en volen fer.
Visca Catalunya lliure!

Francesc Cases-Mianes
President de la Secció Local d’ERC

www.artesadesegre.net
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El Fòrum Barcelona 2004
Ofereix un espai nou i creatiu per pensar i
experimentar sobre els principals conflictes
culturals i socials que ha d’afrontar el món
en aquest segle XXI.

Cartes a la Redacció

Caramelles. 1957
Ens les va ensenyar i dirigir un vicari
que hi havia que es deia mossèn Javier
Prillo. Era una gran persona, amic de
tot el jovent del poble. Va morir d’accident de cotxe prop del poble de La
Sentiu, que Déu tingui a la glòria.
Aquesta foto és de les caramelles de
l’any 1957. Aquell any vam sortir a
cantar 162 caramellaires i 10 noies molt
maques vestides de catalanes, que eren
les que es cuidaven de posar la bandereta als ciutadans. Com poden veure a
la foto, al fons es veu La Granja, un
dels monuments més macos del poble,
avui “desaparegut” com d’altres; per
exemple: l’església, la bàscula (plaça
del Progrés), la xemeneia de la bòvila
del Mallol, la Plaça del Ball... De tot
això en poden donar les gràcies a quatre “cacics” fills del poble que l’han fet
malbé. Així està el poble d’Artesa de
Segre, que fa pena de veure.
També poden observar que van fer
una carrossa en forma de pou, obra dirigida pel nostre bon amic i caramellaire
Josep Marsol i Clua, conegut com el
“Bepeta gran”. Ell sempre portava la
ballesta, acompanyat de dues noies que
portaven el cove per posar els ous que
les pageses els hi donaven.
Aquell any també va fer la seva primera visita pastoral a Artesa de Segre i
comarca, el Bisbe de la Seu d’Urgell,
el Sr. Ramon Iglesias Navarri. S’esta-

va al pis on vivia mossèn Francisco
Sabaté, a la casa del Sr. Bayer, avui propietat de les germanes Ribes.
El cor de caramelles la Dàlia Blanca
el va obsequiar amb les cançons
d’aquell any i va estar molt content. Jo
crec que en aquella carretera
d’Agramunt hi havia tot Artesa de
Segre (en aquells temps no passaven
tants cotxes com ara).
Durant els 3 dies vam fer un gran
envelat a la casa del Sr. Francisco Guàrdia, perquè fèiem festa el dimarts, dia
en què anaven al Pla a celebrar la Santa Missa, a esmorzar i a ballar 4 balls.
Els 3 dies vam fer ball, el diumenge

dues sessions i el dilluns igual; el dimarts llogàvem l’orquestra del poble
que es deia Nuevos Ritmos. Abans sí
que es feien unes festes maques, ara
s’han perdut quasi totes.
Gràcies a aquest Cor de Caramelles
La Dàlia Blanca. Jo des d’aquí els felicito a tots i els desitjo molts anys de
vida, perquè el diumenge de Pasqua
Florida puguin fer aquesta rotllana. Si
pot ser, que cada any sigui més gran i
puguin cantar pels carrers i places del
nostre estimat poble d’Artesa de Segre.
Un artesenc de soca-rel.
Ramon Camats i Solé
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Música, Mestre!

III Primavera Coral
un concert a Tremp conjuntament
amb l’Orfeó de Tremp i l’Orfeó Nova
Tàrrega en el marc de la III Primavera Coral, un cicle de concerts que
organitza la Delegació de Terres de
Lleida de la Federació Catalana
d’Entitats Corals.
Al llarg dels anys, els orfeons han
realitzat trobades, intercanvis, concerts... per tal de trobar-se, compartir i
cantar plegats. Unes vegades en forma
de gran trobada (tenim l’exemple de
Cants de Pau amb uns quatre mil cantaires, veure la Palanca del mes passat) o trobades més locals, com la que
vàrem poder gaudir a Artesa de Segre
la passada primavera i va aplegar set
corals de la Zona Nord de Terres de
Lleida. En els darrers anys, han començat a sorgir per tot el territori cicles de
concerts: Catalunya Coral, Musicoral
del Baix Llobregat, Cicle Coral de les
Comarques de Girona, Maig Coral del
Barcelonès... Amb aquesta mateixa
idea, la Demarcació de Terres de Lleida,
va iniciar, ara fa tres anys, un cicle de
concerts per fomentar l’intercanvi i la
coneixença entre les prop de seixanta
corals que formen la demarcació.
Amb aquest propòsit fa tres anys,
entre el 24 de març i el 7 d’abril es van
realitzar un total de 6 concerts amb 18
corals participants. L’any passat, sis
concerts més entre el 23 de març i el 6
d’abril, en el que van participar 17 corals. Finalment, enguany s’han tornat a

organitzar sis concerts més que hi han
participat un total de 20 corals. Així
doncs, tres anys després dels seus inicis, un total de 26 corals han participat
en alguna de les tres edicions, consolidant, any rera any, aquest cicle de concerts de les terres lleidatanes.
L’Orfeó hi ha estat des dels seus inicis, el 2002 va cantar a l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida, el
2003 a l’Església Parroquial d’Andorra
la Vella, i enguany a l’Església Parroquial de Tremp conjuntament amb l’Orfeó de Tremp i l’Orfeó Nova Tàrrega,
que enguany celebra el seu 90è aniversari. La Trobada va començar a quarts
de quatre quan els cantaires artesencs
van pujar a l’autocar que venia de
Tàrrega. A quarts de cinc arribàvem a
Tremp, on tot seguit començaríem un
petit assaig del repertori que interpretaríem tots plegats en finalitzar el concert. Finalment, passades les sis de la
tarda va iniciar-se el concert que va
començar la coral amfitriona, l’Orfeó
de Tremp, tot seguit l’Orfeó Artesenc i
en tercer lloc l’Orfeó Nova Tàrrega.
Durant el concert, les corals van tenir
un record a les víctimes dels atemptats
del 11-M de Madrid, tot realitzant una
comdemna rotunda a la violència i el
terrorisme i interpretant, com a darrera
peça del concert el Cànon de la Pau de
Francis Terral.

Sergi Valls i Jové
www.orfeoartesenc.org

Anuncis Breus
Audicions a l’Aula Municipal
de Música d’Artesa de Segre
Lloc: Sala de l’Orfeó (Escoles Velles)
Hora: 20 hores
Dimarts 30 de març: Audició de piano, violoncel, cambra i conjunt instrumental (alumnes de Jordi Morera, Glòria López i Anna Garriga)
Dimecres 31 de març: Audició de
percussió i bateria (alumnes de Pau
Bombardó)
Dijous 1 d’abril: Audició de piano i
violí (alumnes de Xavier Monge,
Esther Lara i Joan Sancho).
Divendres 2 d’abril: Audició de flauta travessera, guitarra i cambra
(alumnes d’Isidor Rosich, Miquel
Hortigüela i Luís Ángel Gálvez)

XXXVIII Trobada de Corals
Infantils de Catalunya
Dissabte 17 d’abril a Agramunt
Grups de mitjans i grans de la Coral
Infantil Brots d’Il·lusió d’Artesa de
Segre

XXV Trobada de Corals de la
Zona Nord de Terres de
Lleida
Diumenge 18 d’abril a Andorra la
Vella
Orfeó Artesenc

XXXI Juguem Cantant
Diumenge 25 d’abril a Seròs
Grup de petits de la Coral Infantil
Brots d’Il·lusió d’Artesa de Segre

Concert de la Capella de Música de l’Església del Pi de
Barcelona i l’Orfeó Artesenc
Diumenge 2 de maig al Santuari de
Salgar
Hora: 17:30 h de la tarda
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Artesenc va participar el
L’ Orfeó
passat diumenge 21 de març en

Música, Mestre!

Les Caramelles del Centenari
l’Agrupació Coral la Dàlia Blanca celebra
E nguany
el seu centenari (1904-2004) i les Caramelles ho volen celebrar realitzant una cantada per tots els carrers i
plaçes de la nostra ciutat.
Aquesta Pasqua, en motiu del Centenari de la Dàlia Blanca, les Caramelles han organitzat un recorregut per diferents
carrers de la nostra ciutat i, si les circumstàncies ho permeten, l’any que ve ja es reprendran, de nou, les cantades pels
pobles agregats del nostre municipi.
Enguany les cantades s’iniciaran, com és tradició, a casa
del Sr. Batlle, per realitzar-hi el darrer assaig.
1. Casa del Sr. Batlle (9:30 aprox.)
2. Carrer Àngel Guimerà / Mare de Déu del Pla
3. Carrer Mare de Déu del Pla
4. Carrer Sant Sebastià
5. Carrer Sitges / travessera Camp de Futbol (10:00 aprox.)
6. Avinguda Maria Anzizu / carrer Sants Cosme i Damià
7. Carrer Sant Cosme i Sant Damià
8. Carrer Marcel·lí Farré / carrer Ricard Viñes
9. Carrer de les Monges
10. Plaça del Progrès (10:35 aprox.)
11. Carretera d’Agramunt (Bar Manel)
12. Carretera d’Agramunt (Hostal Muntanya)

13. Carretera d’Agramunt (Restaurant Jorper’s)
14. Carrer Sant Jordi / carrer Amadeu (11:05 aprox.)
Arribats en aquest punt del recorregut, es realitzarà, com
es feia abans d’iniciar les cantades al pobles agregats (1996),
un esmorzar per recuperar forces.
15. Carrer Calvari / travessera Calvari (11:40 aprox.)
16. Carretera d’Agramunt (Bar Sícoris)
17. Carretera de Ponts / carrer Sant Joan
18. Carretera de Ponts
19. Carretera de Tremp (Tallers Moya)
20. Carretera de Tremp / carrer Girona (12:15 aprox.)
21. Carrer Prat de la Riba / carrer Sant Joan
Finalitzat el recorregut, la comitiva es dirigirà a l’Església Parroquial. Seguidament, quan tothom surti de Missa,
les Caramelles es dirigiran en processó a la Plaça de l’Ajuntament per l’Avinguda Maria Anzizu, on es realitzarà la darrera cantada.
Bona Pasqua a tothom!
Agrupació de Caramelles la Dàlia Blanca
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Recorregut
Caramelles
del Centenari

Informació Municipal dArtesa

Mes de febrer
SESSIONS DE PLE
Ple ordinari: 05-02-04
S’aprova, unànimement, la proposta de moció sobre la variant d’Artesa
de Segre. Analitzades les diferents opcions es proposa l’anomenada opció
sud com la més adequada. També es
demana a la Direcció General de Carreteres el compromís d’incloure en l’esmentat projecte un enllaç amb la Ctra.
L-12 (coneguda com a Ctra. de Tremp).
Se sol·liciten les variants previstes en
els propers anys a les Ctres. C-13 i C26, així com els criteris establerts a l’hora de prioritzar-les, i la temporalització
de la seva execució.
S’aprova, unànimement, la proposta de conveni amb el Consell Comarcal de la Noguera per la prestació
del servei d’assistència tècnica.
S’aprova, unànimement, la proposta d’acceptació d’una subvenció per
a l’adquisició de material per a la millora dels sistemes de comunicació per
al Jutjat de Pau per un import de 450
euros.
S’aprova, unànimement, la modificació puntual de zonificació i paràmetres de les parcel·les 2 a 10 del Polígon I del Pla Parcial “Polígon Industrial del Pla d’Artesa de Segre”.
S’aprova, unànimement, la proposta d’aprovació dels plecs de les clàusules de licitació dels béns patrimonials del polígon.

S’aprova, per unanimitat, les
Bases que han de regir la convocatòria
durant l’any 2004 per a la concessió de
subvencions per a obres de millora i
rehabilitació de façanes.
S’aprova, per unanimitat, la proposta aprovació dels padrons fiscals de
l’any 2004.

S’aprova, per unanimitat, la proposta de concessió d’ús del local de les
antigues escoles d’Anya a l’associació
cultural la Travessa per un període de
50 anys, per a destinar-la a casal per a
la gent gran, sala multifuncional, sala
per a gent jove i biblioteca.
S’aprova, per unanimitat, la certificació núm. 1, per un import de
55.908,72 euros, corresponent a l’obra
pavimentació del C/ de les Eres
d’Alentorn, realitzada per l’empresa
Construccions Montsec i la certificació
núm. 4, per import de 12.608,50 euros,
corresponent a l’obra dotació de graderia a la sala escolar del pavelló
poliesportiu a Artesa de Segre, realitzada per l’empresa Conspamone.

S’aprova, unànimement, els expedients del pressupost municipal i del
patronat de l’emissora municipal de
ràdio de l’any 2004. El contingut de
l’estat de despeses i ingressos del projecte de Pressupost Municipal per l’any
2004, queda equilibrat amb un total de
3.943.654,82 euros i la dotació del Pressupost de l’Emissora Municipal de Ràdio queda equilibrat amb un total
9.700,00 euros.
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S’aprova, unànimement, prorrogar la concessió, a l’empresa Centre
Geriàtric del Pirineu SL, del servei de
gestió i funcionament de la Llar Residència Municipal fins al dia 31 de desembre de l’any 2004.

S’aprova, per unanimitat, la certificació núm. 2, per import de
21.984,41euros, corresponent a l’obra
pavimentació del c/ de les Eres
d’Alentorn, realitzada per l’empresa
Construccions Montsec.
S’acorda, unànimement, nomenar com a integrants de les quatre Meses Electorals de les eleccions Generals, a celebrar el proper 14 de març,
als membres de les meses, titulars i suplents, que han resultat elegits en el
sorteig efectuat.

Ple extraordinari: 18-02-04
S’aprova, unànimement, la proposta de convocatòria d’alienació, mitjançant subhasta pública, de cinc
parcel·les (34, 35, 36, 37 i 16) del polígon industrial El Pla.

S’aprova, unànimement, la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per Lluís Xandri Serra.

ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 4, 12, 19 i 26 de febrer)
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres i autoritzacions de guals:
- A Asunción Hernández Fuentes, a
l’edifici situat a la Ctra. d’Agramunt, 2
per arranjament de façana.
- A Antònia Casanovas i Juan Pablo
López , c/ Calvari, 30-32 de Baldomar,
per la rehabilitació de la coberta d’un
edifici.
- A Tersir, SA., c/ Sant Antoni M.
Claret, 9, per fer un fals sostre i un
envà amb pladur.
- A Pere Borrell Riart, la concessió
de l’autorització d’entrada de vehicles c/ Calvari, 56.
- A Joan Antoni Camats Llagunes, la
concessió de l’autorització d’entrada
de vehicles c/ Monges, 33.
- A Josep Sala Pampalona, c/ Calvari, 9, per canviar teules, netejar i tapar goteres de la teulada, desplaçar
un envà i tapar escletxa de la paret.
- A Francesc Lluch Solé, Ctra.
d’Agramunt, 30, per netejar part inferior i posterior pintat de la façana.
- A M. Lluïsa Llinàs Novell, c/ Maria
Anzizu, 46, 1r. 2a., per canviar rajoles de la cuina.
- A Joan Gómez Peña Ctra. de Tremp,
39, per reformar la cuina.

Informació Municipal dArtesa
- A Miquel Reig Menestral c/ Sant
Joan, 3., per enrajolar terra dels baixos i fer un bany nou.
- A Endesa Distribución Eléctrica,
SL. per la instal·lació d’una línia aèria de 25 kV per tal de poder alimentar el nou P.T. “Depuradora Artesa”.
- A Xavier Chinchilla Fernández., per
la rehabilitació d’edifici de tres habitatges, a la plaça del Ball, 2.
- A Ramona Solé Bròvia, a la plaça
del Ball, 11.
- A Roser Capell Tarré al c/ Raval
de Ponts, s/n d’Anya, per pintar la façana.
- A Salvador Cardona Vila c/ Escoles 22, per reformar la cuina, arrebossar i pintar la façana.
- A Cap de la Serra, SA. per a la urbanització dels carrers que formen el
Pla Parcial del Sector 12II Partida la
Costa, d’Artesa de Segre.
S’aprova, per unanimitat, dues
relacions de factures, majors de 120,20
euros, per unes quantitats totals de
35.660,00 euros i 63.564,15 euros respectivament.

INFORMES DE L’ALCALDIA
L’ Honorable Conseller de Governació i Administracions Públiques,
Sr. Carretero, ha confirmat la seva assistència als actes de la matança del
porc el proper dia 24 de febrer.

El Consell Comarcal de la Noguera ha comunicat l’Oferta Cultural
del Consell, any 2004, consistent en una
assignació per municipi de 450,76
euros, i tres assignacions més de
300,51,euros cadascuna per a subvencionar tres actuacions als nuclis agregats.
L’Escuderia Lleida, ha demanat
autorització per a la celebració, el dissabte 27 de març, d’una prova del Campionat open de Catalunya de ral·lis
d’asfalt denominada “II ral·li de la Noguera entre els municipis d’Artesa de
Segre, Foradada i Alòs de Balaguer.

Mn. Pere Balagué i Bajona, rector de la Parròquia de l’Assumpció i
President de la junta de l’Ermita del Pla,
ha comunicat, en representació del Bisbat d’Urgell i de la Junta de l’Ermita
del Pla, la voluntat de dur a terme obres
de renovació i millora d’aquesta ermita, amb un cost previst de 57.685,55
euros.

El Fòrum Universal de les Cultures ha comunicant que el projecte que
l’Ajuntament va presentar amb el títol
“Ordenança Fiscal: art. 6è beneficis fiscals de concessió potestativa” ha estat
seleccionat com una de les 27 Bones
pràctiques. L’esmentat projecte podrà
explicar-se a “La Fira” del Fòrum.

Carme Barril i Brescó

Pressupost municipal any 2004
Tal i com quedà anunciat a La Palanca del mes anterior, seguidament comentarem més detingudament els pressupostos
corresponents a l’any 2004 de l’Ajuntament i del Patronat de l’Emissora Municipal de Ràdio, que van ser aprovats per
unanimitat en el Ple Extraordinari del dia 18 de febrer. Val a dir que els capítols que aquí estan contemplats són els que tenen
partida pressupostària.

Pressupost Municipal

2. Despeses, béns corrents i serveis
938.199,10 euros.
Fa referència a reparacions d’immobles, béns naturals (camins), maquinària immobiliari, així com a la compra de
material, subministraments, comunicacions, assegurances,
etc. També afecta a les despeses jurídiques, festes i fires.
3. Despeses financeres
40.120,00 euros.
Interessos que l’Ajuntament paga pels préstecs que té demanats.
4. Transferències corrents
96.357,93 euros.
Subvencions que l’Ajuntament paga i cànons que ha de fer
efectius a altres Administracions per tal d’obtenir determinats serveis (escombraries o serveis socials).
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6. Inversions reals
2.405.627,79 euros
La partida inclou les principals obres que durant aquest any
es volen dur a terme, essent la més important el Casal Cultural situat al pati de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil que
suposa una inversió de 1.943.000 euros.
9. Passius financers
Amortitzacions dels préstecs.
Total despeses:

66.050,00 euros.

3.943.654,82 euros.

Resum d’ingressos
Els ingressos que equilibren el pressupost provenen principalment de subvencions de les Administracions i dels impostos i taxes que l’Ajuntament cobra.
Total ingressos:
la Palanca

Resum de despeses per capítols
1. Despeses de personal
397.300,00 euros.
Aquest Capítol inclou les nòmines dels treballadors, així com
totes les despeses socials.

3.943.654,82 euros.

Informació Municipal dArtesa
Pressupost Emissora de ràdio
Resum de despeses per capítols
2. Compra béns i serveis
6.700,00 euros
6. Inversions reals
3.000,00 euros
Total despeses:
9.700,00 euros
Resum ingressos per capítols
3. Taxes i altres ingressos
100,00 euros
4. Transferències corrents
9.500,00 euros
5. Ingressos patrimonials
100,00 euros
Total ingressos:
9.700,00 euros
D’aquest pressupost, que va ser aprovat per unanimitat de

les forces representades al Ple, hem de destacar l’esforç que
s’ha fet per tal de contenir la despesa i així redreçar la difícil
situació financera que travessa l’Ajuntament, tenint en compte, a més, que els ingressos es veuran reduïts degut a la supressió de l’IAE i a falta de decidir per part de l’Administració de
l’Estat com es finançarà aquesta minva d’ingressos.
Tot i això, s’han previst inversions importants, com pot ser
el Casal Cultural, i s’han augmentat les partides destinades a
les associacions del nostre municipi i als pobles agregats.
Àrea de Règim Intern de l’Ajuntament d’Artesa de Segre

LAjuntament dArtesa Informa

Agraïments carnestoltes 2004
Per primer cop, aquest any, Sa Majestat Saltasekles XIIè ha presidit amb sàvia autoritat monàrquica el fabulós sopar que el poble d’Artesa de Segre li
va oferir el dissabte de Carnestoltes.
Sota el seu ceptre va tenir quatre-cents
vasalls disposats a fer gresca i xerinola, mentre es degustava un soparet.
Davant de tanta inesperada concurrèn-

cia Sa Majestat Saltaselkes XIIè va pensar: “Redéu que bé, l’any que ve tornaré i, com sempre, de tot aquell qui em
sembli me’n riuré...!!!”
Per tant, fent-nos ressò tots de les
paraules de Sa Majestat Saltasekles
XIIè, preparem-nos pel proper Carnaval.
A banda, la Comissió de Carnestol-

tes vol agrair la col·laboració rebuda de
les entitats següents: APA Llar d’Infants “El Bressol”, AEiG Mare de Déu
del Pla, Colla del Saltasekles, Protecció Civil, Bombers Voluntaris, en la
Rua de Comparses i Comparsites, i en
l’organització i la preparació del sopar
de Carnestoltes, sense les quals no hauria estat possible.

Teatre a la Dàlia Blanca
És políticament incorrecte que un ministre del PP i una diputada del PSOE
estiguin junts en una suite de l’hotel
Palace, uns minuts abans de negociar
els pressupostos generals de l’Estat? El
que havia de ser una nit de gresca “políticament incorrecta” entre el ministre
del PP i la diputada socialista, es converteix en una nit d’entrades i sortides
d’amagatotis i sorpreses, en què durant

les dues hores que dura la representació l’espectador no para de riure i aplaudir...
Això és el que l’obra de Ray Cooney
“Políticament Incorrecte”, representada pel grup de teatre Vila-Closa de Sant
Climent ens proposa de presenciar el
proper dia 4 d’abril a les 18 hores a la
Dàlia Blanca.
L’esdeveniment és organitzat per les

àrees de Benestar i Família i de Cultura de l’Ajuntament d’Artesa de Segre
amb la col·laboració de Càrites Parroquial i la Societat Coral La Dàlia Blanca, en la celebració del seu Centenari.
A més, val a dir que la recaptació serà
íntegrament lliurada a Càrites Parroquial per ajudar en la tasca social que està
fent en el nostre municipi.

Xerrada sobre l’osteoporosi
Ullés, tindrà lloc el proper 21 d’abril a
les 20.30 hores a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament.
A més de la xerrada i dins del mateix programa de salut, també està prevista la possibilitat que puguin fer-se
una prova de densitometria òssia, que
permetrà a les persones saber si tenen
la malaltia i el grau de disminució de la
densitat de l’os que els la causa. Les
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L’Ajuntament d’Artesa de Segre, a través de la regidoria de Sanitat, ha iniciat un programa de detecció precoç de
l’osteoporosi. S’enviaran al voltant de
600 cartes personalitzades a dones del
municipi d’entre 45 i 75 anys per convidar-les a una conferència sobre Prevenció, diagnosi i tractament de l’osteoporosi en la menopausa. La xerrada, que impartirà el reumatòleg Josep

dones que hi estiguin interessades poden demanar hora el mateix dia 21 en
finalitzar la conferència o bé als telèfons 973886768 o 659576118. El cost
d’aquesta prova serà de quinze euros.
Una vegada realitzada i de forma personalitzada s’entregarà a cada dona el
corresponent informe mèdic amb els
resultats.
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Humor

Palanc-oci

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Horitzontals
1. Doctrina política que està de moda a molts països excepte a Cuba i
Xina.- 2. El superior d’un monestir. Noia molt jove. Lletra que pot
representar un miler.- 3. Plural, homes de males arts. Estri, de ferro o
de plàstic, usat per mantenir units provisionalment els papers.- 4. Interjecció que expressa queixa. Qualificatiu oposat a religiosa. Al revés,
terminació d’infinitiu.- 5. Bregar. Lloc per on es pot accedir a un altre.6. Vocal oberta. Conjunt de troncs subjectats que baixaven pel riu. Plural, coure treballat.- 7. Símbol del nitrogen. Text, imatge, proclama que
convida a consumir o a comprar allò que no es té. Símbol del radi.- 8.
Vocal tancada. Pronom que normalment va situat després del verb. Lletra que pot representar dos fonemes vocàlics. Al revés, allò que queda
d’un cabrer de raïm.- 9. Habitant de la Confederació Helvètica. Consonants consecutives en l’ordre alfabètic. Lletra que pot representar mitja
centena. Consonant vibrant.- 10. Determinant possessiu femení. Relatiu a les aus.- 11. Despendre amb seny.
Vertical
1. Nacionalista català.- 2. Mes de l’any usat per indicar, en plural, la
primera joventut. Al revés, hexàedre usat per jugar.- 3. Antònim de guerra. Element químic radioactiu. Lletra que pot
representar deu centenes.- 4. Femení i plural, dones de l’estat d’Itàlia. Símbol del iode.- 5. Consonant dental. Conferit amb
la naixença. Al revés, símbol del sodi.- 6. Inquietud angoixosa. El nom d’un element arquitectònic i del sistema nerviós.- 7.
Al revés, article masculí. Onomatopeia emprada per indicar que s’ha trencat alguna cosa. Palíndrom relacionat amb les
lletres d’un número.- 8. Poble de parla quítxua. Accident geogràfic de la costa gallega. Consonants sordes.- 9. Se’n posa al
menjar. Aliment considerat com a primari a occident. Acció de vessar llàgrimes.- 10. Consonant sonora. Al revés, moble
usat per endreçar coses. Nota musical o article.- 11. Cobrir de pissarra.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jeroglífic

Problema d’escacs

per David Fusté

Sense Perdre els Orígens
per Jordi Esteban

Què et sembla aquella xicota?

Juguen les blanques

Armari
El mot arma ve del llatí i significa el
mateix que en l’actualitat. L’armari era,
doncs, el moble on es desaven les armes. Els cavallers, que duien armadura, necessitaven uns espais alts per penjar-hi l’elm, la cuirassa, la llança... Més
tard, a l’armari hi van col·locar també
copes i altres objectes de metall.

pa... ts
pe... ts
pi ...
po... ts
pu... ts
ca... l
ce... l
ci ... l
co... l
cu...

la Palanca

SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Capitalisme.- 2. Abat. Nena. M.- 3. Truans. Clip.- 4. Ai. Laica. rI.- 5. Lluitar.
Pas.- 6. A. Rai. Arams.- 7. N. Anunci. Ra.- 8. I. Ne. E. apaR.- 9. Suís. RS. L. R.- 10. Ta. Avícola.- 11.
Administrar.
VERTICALS: A partir de les horitzontals.
Jeroglífic
No té pits ni cul (no té pi... ts ni cu.. l).
Problema d’escacs
1- Te6+, Txe6; 2-Da6+, Rd5; 3-Dc4+, Rd6; 4-Dc5+, Rd7; 5-Da7+ amb final guanyador
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La roba es desava en mobles més aviat plans, com baguls, caixes de núvia,
calaixeres, etc. Amb el temps –i amb
el costum cada cop més estès de penjar
la roba– els antics armaris van deixar
de contenir armes i van ser llocs molt
adients per posar-hi vestits de manera
que no s’arruguessin...

Diccionari Etimològic Complementari
de la Llengua Catalana, I, 390.
Joan Coromines

In Memoriam

Pel record de

Per la memòria de

A la memòria de

Marià Galceran
Benseny

Joan Reventós

Teresa Roca Solé

Barcelona,
a 13 de gener de 2004

Tòrrec, Lluçars,
Artesa, Lleida
a 1 de març de 2004

Baldomar-Artesa
a 1 de gener de 2004
Fent camí
arribat a la fi
Déu t’ha donat aquest destí.

Un brillant estel social
pel progrés, fora el mal
com el més intel·lectual.

Has arribat a la fi
d’aquest llarg camí
és el descans pergamí.

Ofici recader
per servir bé
això t’anava bé.

De la ciutat de Barcelona
de la raça catalana
com la lluna més clara.

Pare Roca de Tòrrec, mare Batistó Lluçars
fills Jaume, Tere, Josep, Montse
fou família nombrosa.

De Baldomar,
terra de bon vi i pa
com altre lloc es pugui trobar.

Un gran intel·lectual
pel bé i fora el mal
pel progrés social com cal.

Per tu resarem
amb sentiment
i mai t’oblidarem.

Amb valors humans
eren teus encants
per altre lloc travants.

De Catalunya un personatge
com el més il·lustre
com la bella natura i paisatge.

Amb 90 anys
d’alegries i guanys
ara lliure de paranys.

La teva humanitat
bona lliçó, fora el disbarat
per no fer el pecat.

Amb enteniment
amb el més clar pensament
i mai t’oblidarem.

Per tu resarem
amb sentiment
i al cel ens trobarem.

Pel Poeta i Profeta del Sol de la Noguera (Lleida)
Síndic de Baronia de la Vansa, Lluçars (tel. 973415163)
Delfí Solé Puig

«Avui som tots madrilenys»
la Palanca

La pau, el desenvolupament i la justícia van lligats entre ells. No
podem parlar de desenvolupament econòmic sense parlar al
mateix temps de les condicions de la pau. O potser és possible
desenvolupar-se econòmicament en un camp de batalla?
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la Palanca

Aung San Suu Kyi
Premi Nobel de la Pau 1991

La Foto

L’arribada de la primavera deixa paisatges com aquest; els ametllers ja estan florits i els sembrats són verds.
La foto està presa des dels peus d’Antona i al fons s’observen Artesa i el Castellot (Foto: Miquel Regué)

