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25 anys d’Ajuntaments democràtics
El passat 29 de gener, l’Ajuntament
d’Artesa organitzà un acte institucional per
commemorar el 25è aniversari dels ajuntaments democràtics. A la imatge, la majoria de regidors que hi han passat durant
aquests anys
Foto: Miquel Regué i Gili
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Agenda ciutadana

Actes que sabem que es faran

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

Fins al mes de maig:
Al Museu del Montsec, a càrrec de Ramon I.
Canyelles, exposició Campanes de bomba
d’aviació al municipi d’Artesa de Segre i la seva
àrea d’influència. Vestigis de la guerra civil.
Organitzat per Associació Cultural La Roureda

GENER
Municipi d’Artesa de Segre

Fins a l’11 de març:
Presentació de treballs al 16è Premi de Narrativa
Breu d’Artesa de Segre, a la Biblioteca Municipal
Joan Maluquer i Viladot

Naixements:
dia 11: Berta Martí i Cirera, filla de Jesús i de Meritxell
dia 11: Joan Vilella i Riart, fill de Ramon i de Lluïsa
Defuncions:
dia 10: Josep Cucurull i Puig (62 anys), natural de Vilanova de
Meià
dia 13: Luis Antonio Lapeña i Egea (79 anys), natural de Valor
(Granada)
dia 14: Pere Sabanés i Rebolleda (90 anys), natural d’Artesa de
Segre
dia 18: Francesc Gibert i Vicens (88 anys), natural d’Artesa de
Segre
dia 20: Josep Marsà i Riart (78 anys), natural de Montargull
dia 20: Miquel Valls i Enseñat (59 anys), natural d’Artesa de
Segre
dia 23: Josep A. Capdevila i Urizarna (52 anys), natural de Lleida
Municipi de Foradada
Defuncions:
dia 21: Josep Xandre i Aumedes (82 anys), natural de Montsonís
Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 25: M. Reyes Llaudet i Comes (92 anys), natural de Ponts
dia 26: Rufino Bernaus i Farré (82 anys), natural de Vilanova
de Meià
dia 27: Mercè Trepat i Boix (76 anys), natural de Vilanova de
Meià

5 de març:
A les 20h, Celebració de la Confirmació a l’església
parroquial d’Artesa
Del 7 al 19 març:
A la Biblioteca Municipal Joan Maluquer i Viladot,
5a Setmana del Llibre infantil i Juvenil, amb
l’exposició “Abracadabra pota de cabra”, dedicada
a la màgia
20 de març:
A les 18:30h, al Pavelló Poliesportiu d’Artesa,
Escala en Hi-Fi a benefici dels Bombers Voluntaris
i Bombers Juvenils, organitzat pel Grup d’Escala
en Hi-Fi d’Artesa
27 de març:
Durant el matí, tradicional Cantada de caramelles
de l’Agrupació Coral la Dàlia Blanca pels carrers
d’Artesa. A les 10:30 a Vilves i a les 13h a la Pl.
Ajuntament d’Artesa
28 de març:
Aplecs de dilluns de Pasqua a l’ermita de Sant
Salvador d’Alentorn, al santuari de Salgar i a
l’església de La Vedrenya

Meteor
olo
gia
Meteorolo
ologia
Dades facilitades pels ajuntaments d’Artesa de Segre, de Vilanova
de Meià i de Foradada.
GENER

Municipi de Vilanova de Meià

Municipi d’Artesa de Segre

Temperatura mitjana del mes:
Temperatura màxima:
Temperatura mínima:
Total precipitacions:

1,8°
18° (dia 20)
-10° (dia 28)
20° (dia 29: màx. 11° i mín. -9°)
0° (dia 12: màx. 0° i mín. 0°)
0 mm
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Temperatura mitjana del mes:
Temperatura màxima:
Temperatura mínima:
Amplitud tèrmica màxima:
Amplitud tèrmica mínima:
Total precipitacions:

0,7°
17,9° (dia 20)
-11,1° (dia 27)
0 mm

Municipi de Foradada
Total precipitacions

0 mm
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Editorial

Tres per cent
Fa pocs dies, al Parlament de Catalunya vam poder sentir una frase del
president Maragall que té molts números per passar a la història: “El
seu problema és el tres per cent”.
Si acaba sent així no serà pas precisament per l’encert del contingut,
ni del lloc, ni del moment. Tampoc es tracta d’una frase que assenyali
un moment històric digne de ser rememorat en el futur. Ni tan sols és
una reflexió profunda relacionada amb algun tema transcendent. Tot al
contrari, més aviat té l’aire d’una pedrada que es deixa anar en una
mena d’acte impulsiu, sense preveure ben bé on anirà a parar.
Molt probablement, ni els més rebuscats estrategs polítics hauran
sabut trobar la motivació exacta d’aquesta “pedrada”. Almenys així ens
ho sembla a la majoria de ciutadans que vivim el joc polític des d’una
certa distància. Es tracta d’una insinuació?, d’una amenaça?, d’un
xantatge?... De quin tres per cent ens parlava el president?
El tema sembla ser que surt d’un editorial del dia, on es parlava del
cobrament de comissions il·legals d’un tres per cent en les obres
públiques. Almenys així ho devia relacionar el cap de l’oposició, Artur
Mas, tenint en compte la resposta que va donar, en la qual amenaçava
amb retirar-se del consens per a reformar l’Estatut de Catalunya. Alça
aquí! Embolica que fa fort.
Aquesta picabaralla entre els dos principals representants dels partits
majoritaris a Catalunya (PSC i CiU), succeïda durant una sessió del
Parlament, sembla més pròpia d’un pati d’escola, la qual cosa diu molt
poc a favor tant de l’un com de l’altre.
Si Maragall volia fer algun tipus d’acusació a CiU, havia d’evitar
l’ambigüitat de les seves paraules i parlar clar, aportant proves. O és
que només es tractava d’una cortina de fum per desviar l’atenció en
relació amb el greu problema ocasionat per les obres del metro al barri
del Carmel?
Per altra banda, per què Mas es va donar per al·ludit i va respondre
amb una amenaça? Aquesta és una altra. El tema de la reforma de
l’Estatut, que ha de resoldre el greu problema de finançament que
arrossega Catalunya des de fa anys, és en aquests moments una qüestió
absolutament prioritària per al nostre país i, fins ara, tots els partits
havien agafat una línia digna d’admiració. Una altra cosa és si al final
hi haurà el consens desitjat i que a Madrid ho acceptin.
Es parla de la fi de l’anomenat “oasi català”, en referència amb el
clima de cortesia i bones formes que, malgrat les discrepàncies, ha existit
sempre i en línies generals entre tots els partits polítics catalans.
Des del nostre punt de vista, aquest desagradable incident no ha fet
més que incrementar la desconfiança que la ciutadania ja té envers la
classe política. Aquesta sospita que tothom tenia respecte al cobrament
de comissions il·legals en les obres públiques per tal de finançar les
elevades despeses dels partits polítics, però que ningú podia (o volia)
demostrar, sembla confirmar-se amb aquest lamentable episodi de la
política catalana.
La crispació és gran, però tenim l’esperança que amb els dies les
aigües tornin al seu lloc i es recuperi el clima d’entesa pel que fa a
temes fonamentals pel nostre futur. Mentrestant, per què no van pensant
en regular de forma completament transparent el finançament dels partits
polítics? Entre altres coses, ens estalviarem el tres per cent, no? Ep, si
és que realment existeix!
Col·laboradors/es del mes: AA, Cooperativa d’Artesa, AMPAs, CEIP Sol Naixent, Jordi
Regué, Ramon Cotonat, R. I. Canyelles, Ferran Sánchez, Sícoris, Francesc Balagueró, Noemí
Farré, Carme Barril, Rafa i Richard Córdoba, Jordi Alins, D. Fusté, R. Monfà, J. Esteban
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Noticiari
Inici de les obres del carrer Prat de la Riba

a facturació (125,14 milions i 70 treballadors). Les
altres empreses locals que facturen més d’un milió són: L’Agudana, amb capital artesenc però amb
seu a Cervera (43,66 milions d’euros i 220 treballadors); Ros 1 SA (10,47 milions i 130 treballadors); Tomàs Cirera SL (5,71 milions i 5 empleats); Ramadera del Segre (4,2 milions i 9 treballadors). Entre aquestes 339 empreses líders, no
n’hi ha cap de Ponts, 10 d’Agramunt i 14 de
Balaguer.

La nevada

Aquest mes de febrer han començat les obres del tram final del
carrer Prat de la Riba d’Artesa (a la imatge). Aquestes consisteixen en el canvi de paviment, construcció de noves voreres i adequació del clavegueram. Es tracta d’una obra prevista des de fa
alguns anys, però que s’ha vist retardada per diferents motius. Diversos corrals han hagut de recular per fer el carrer més ample,
posant-hi els seus propietaris més o menys facilitats segons els
casos. Tot i l’inici de l’obra, encara hi ha pendent de recular uns
magatzems i la casa del final del carrer. Aquesta última és font de
polèmiques perquè converteix el vial en un embut i els seus propietaris no volen enretirar l’habitatge. L’acumulació de feina per
part del constructor adjudicatari de l’obra és una altra de les causes de l’endarreriment.

Arranjament de camins a Alòs
El Consell Comarcal de la Noguera destinarà 172.883 euros a arreglar i condicionar diferents camins de la xarxa veïnal i rural dels
municipis muntanyencs de la Noguera. Alòs de Balaguer serà un
dels municipis que rebrà ajudes, concretament per arreglar el camí
de les Escollades. Altres municipis que rebran ajudes de l’ens presidit per Josep Roig són Gerb i Os. (La Mañana, 05-02-05).

El pastisser Tugues, premiat a Madrid
El pastisser d’Alentorn Rafel Tugues, establert des de fa anys al
carrer Rovira Roure de Lleida, ha estat guardonat al certamen culinari “Madrid Fusión”. Es tracta d’un prestigiós congrés internacional de gastronomia, on es premien els restauradors més innovadors i exitosos del món. Rafel Tugues va obrir una pastisseria a
Lleida als anys 1960 i va ser pioner en la bomboneria i la introducció de fruita als pastissos.

5 empreses artesenques facturen més d’un milió d’euros
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Segons un informe publicat pel diari Segre, 339 empreses de la
província de Lleida facturen més d’un milió d’euros anuals cadascuna; i entre totes donen feina a 17.700 treballadors. D’aquestes
societats només deu tenen unes vendes anuals per sobre de 100
milions d’euros. La primera és la CAG de Guissona, amb unes
vendes de 553,65 milions. Al top ten es troba la Cooperativa
d’Artesa, que se situa al número 7 del rànquing lleidatà pel que fa

Artesa i comarca es van emblanquinar el passat
dimarts dia 22 de febrer. La neu va caure durant
el matí i el migdia i es va agafar als teulats i zones
no transitades. Les carreteres i carrers de les poblacions no van patir cap tall en la circulació, donat que el continu pas dels vehicles no va permetre que la neu s’hi agafés. Els teulats van quedar
blancs fins a mitja tarda. Va ser una nevada minsa
que no va tenir més conseqüències que el canvi
de color en el paisatge. L’última nevada a casa
nostra data del 15 de desembre de 2001.

Guia RACC de Castells de Catalunya
Ramon Orpinell, veí de
Montsonís i director-gerent de la Fundació Castells Culturals de Catalunya, i Joan-Albert
Adell, arquitecte barceloní, han publicat la
“Guia RACC de Castells
de Catalunya”. La guia
ressenya 33 castells del
nostre país, incloent diverses fotografies i explicacions, molt útils i pràctiques per als turistes que
desitgin visitar-los. El llibre inclou els castells de
Montsonís i de Montclar.

Atropellen un nen de 12 anys
El passat divendres 11 de febrer, sobre les 19:30
hores, es va produir un atropellament a la carretera d’Agramunt dins el nucli d’Artesa, a l’alçada
del número 80. La víctima va ser un nen de 12
anys d’edat de nacionalitat búlgara però establert
a Artesa des de fa temps. El nen, Boris P. va resultat ferit i va quedar inconscient a la calçada, amb
un fort cop al cap. Va ser traslladat d’urgència a
l’Hospital Arnau Vilanova de Lleida, on evoluciona favorablement. El nen va ser atropellat per
un vehicle Honda Civic ocupat per dos veïns de
Saragossa. Segons sembla, el nen va sortir entre
dos cotxes estacionats i volia creuar la carretera,
moment en què va ser envestit pel vehicle.

Noticiari

Resultats del referèndum
20 de febrer va ser el
E ldiadiumenge
escollit a l’Estat espanyol per

futur i els estats de la UE diuen avui
que Europa és el futur, però els joves
passen bastant d’Europa. Alguna cosa
d’aquest futur, doncs, no acaba de funcionar bé.
Respecte als resultats, tot i haver
guanyat sobradament el sí, cal destacar
el 28,07% del no a Catalunya, només
superat pel País Basc i Navarra. Als
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anar a votar en referèndum el Tractat pel qual s’estableix una Constitució europea.
Es tracta del primer referèndum dels
estats de la Unió Europea que en faran
al llarg del pròxim any i mig. De fet,
però, era una consulta no vinculant.
Tampoc la Constitució ha seguit el procés habitual que hauria de tenir l’elaboració d’una carta magna, ja que és el
resultat d’un tractat entre els estats
membres de la UE i no d’un procés pròpiament constituent.
Sigui com sigui, el baix nivell de
participació ha estat un rècord, encara
inferior al de les eleccions europees de
l’any passat, i no supera en gaire el 40%
ni a l’Estat ni a Catalunya. La conclusió és que Europa no acaba d’engrescar i això és preocupant. A nivell local,
podem veure en la taula comparativa
la baixa participació a Artesa (39,15%)
i sobretot a Vilanova (36,15%).
Encara resulta més preocupant l’alt
nivell d’abstenció entre els joves. Sempre s’ha dit, i així és, que jovent és el

nostres municipis, aquest percentatge
només s’ha sobrepassat a Artesa amb
un 35,66%, on el vot en blanc ha arribat a ser del 13,16%. A l’extrem contrari se situen Alòs, Foradada i Vilanova
amb percentatges favorables al sí al
voltant o més del 70%.
Ramon Giribet i Boneta

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Festa de Santa Àgueda
hem anat fent des de fa uns anys, el passat 19 de
C om
febrer, les Artesenques Actives vam celebrar la Festa de Santa Àgueda.
En aquesta ocasió, l’associació va convidar també als
marits (no fos cas que diguessin que els tenim discriminats).
El que ens va portar més feina a les organitzadores van ser
els preparatius, ja que va costar molt posar a punt les taules
perquè quedessin bé. Al final, l’esforç va valdre la pena, i
podríem dir que ens van quedar gairebé perfectes. Una altra
de les tasques, va ser buscar qui ens prepararia el sopar, així
com pensar el detallet que regalaríem a les senyores.
El dissabte, vam començar la festa amb una missa cantada per l’Orfeó, que des del nostre punt de vista, ho va fer la
mar de bé. L’acte principal de la celebració va ser el sopar a
la Dàlia Blanca. Vam arreglar la sala per tal que fes més
goig, i així va ser quan es va omplir amb les 140 persones
que finalment van assistir al sopar. Quan l’àpat havia començat, els caramellaires van donar-nos una agradable sorpresa i van entrar cantant les seves populars cançons. Tothom va quedar meravellat del bé que ho van fer. A les nostres orelles, el so era perfecte.
A continuació, el músic artesenc Joan Carbonell va ser
l’encarregat d’animar a tothom amb un ball molt mogut, fins
que el cos ens va dir prou.
Finalment, voldríem demanar disculpes a tots els assistents per si alguna cosa no va sortir tan bé com nosaltres
hauríem volgut. I és que, tal com va dir la nostra presidenta,
tots som humans i tots fallem, de vegades. Les organitzadores de l’acte esperem que a tothom li quedi el millor record
possible d’aquesta vetllada i, de cara a l’any que ve, prometem esforçar-nos encara més per millorar la festa.
Després d’això, no ens queda res més que donar les gràcies a tots els que vau venir a la festa, ja que sense vosaltres no
hauria estat possible passar aquesta estona tan divertida.
Us esperem de nou l’any que ve, tant als qui hi vau assistir com a tothom que s’hi vulgui apuntar.

Nota d’opinió
El passat 19 de gener les Artesenques Actives van celebrar la festa de Santa Àgueda, que va aplegar 140 persones. El sopar va començar amb alguna crítica: que si no
s’havia anunciat el menú, que si era massa car, etc. Només va faltar que a l’hora de servir el segon plat algunes
persones s’haguessin d’esperar, i finalment van haver de
menjar un altre menú. Tots podem entendre que davant
d’aquesta situació ningú no se sent còmode, començant
pel restaurant que ho va servir i acabant per l’entitat organitzadora. Malgrat tot, crec que el sopar va anar molt
bé i que tots plegats hauríem d’aprendre a valorar més el
que tenim, ja que gràcies a persones com aquestes, que
passen moltes hores pensant en fer alguna cosa diferent,
el poble té l’oportunitat de passar una bona estona sense
haver d’agafar el cotxe.
Per acabar, només demano que ens fem tots aquesta
pregunta: què seria d’Artesa sense totes les entitats que
tenim?

Artesenques Actives
Agraïm la col·laboració de: Cal Rellotger, “la Caixa”, BBVA, Disbo,
Condis, Olis Macià, Ibercaja, Autoservei Vila, Fruites Capell, Pijuan,
l’Eixida, Pub Jack’s, Bombers, la Dàlia Blanca, Ajuntament, Aquí
Natura, Jorper’s, Borrell, Cal Mateu, Biblioteca, Ca l’Enriqueta,
Puigredon, Cooperativa d’Artesa, Flors Leonor, Flors Joana i Ràdio
Artesa.
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Maria Dolors Bella i Farré

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Notícies de la Cooperativa d’Artesa
Pla d’acció entre la Secció Agrària de
la Cooperativa d’Artesa de Segre i la
societat de ramaders de Gestió de Fems
i Purins per a la millora de la fertilització dels cultius.
A la zona d’Artesa de Segre i comarca l’activitat agrícola i ramadera constitueix el sector econòmic que genera
més riquesa i que garanteix el ple desenvolupament i manteniment de la població. És per aquest motiu que cal garantir un desenvolupament correcte i
competitiu d’aquestes activitats.
La Cooperativa d’Artesa de Segre,
com a empresa establerta a la comarca,
és conscient d’aquesta situació i vol ajudar a prevenir els possibles efectes al
medi ambient i, al mateix temps, poder
donar continuïtat i competivitat a les
principals activitats de la comarca.
Una de les problemàtiques que ens
podem trobar en els sectors agrícola i
ramader són els possibles efectes medi
ambientals d’un adobat excessiu i costós.
És per això que és necessari conèixer realment quines són les necessitats
de fertilització dels cultius, dur a terme
un aprofitament del valor agronòmic de
les dejeccions ramaderes i dirigir una
bona gestió de l’adobat.
Amb una bona interacció entre ramaders i agricultors es pot arribar a assolir una satisfactòria eficàcia agronòmica de les dejeccions tot disminuint el
seu impacte medi ambiental. L’agricultor pot reduir l’ús de fertilitzants minerals i el ramader pot passar a disposar
de major superfície de distribució.
Per a desenvolupar aquesta relació
entre agricultor i ramader, i assegurar
una col·laboració sostenible en el
temps, des de la societat de ramaders
de Gestió de Fems i Purins i la secció
agrària de la Cooperativa d’Artesa de
Segre es volen impulsar algunes accions per oferir als agricultors un assessorament tècnic individualitzat en les
operacions d’adobat de les seves terres
(Equip d’Assessorament Tècnic a
l’Adobat).
La idea principal es basaria en què a

l’agricultor interessat se li determinaria quines són les seves necessitats de
fertilització a partir del coneixement de
les reserves del sòl de les seves parcelles mitjançant unes anàlisis de sòls i a
partir de les necessitats dels cultius que
hi ha a la parcel·la.
Un cop realitzat l’estudi de les necessitats de fertilització es determinaria si degut a les característiques del sòl
i a la disponibilitat de fertilitzants orgànics de forma econòmicament viable
es pot fer un adobat conjunt mineral i
orgànic (fems i purins).
Per tal de determinar el contingut de
nutrients dels purins, es disposa d’un
mètode d’anàlisi ràpid del nitrogen
amoniacal anomenat Quantofix.
Cal remarcar que es disposa d’un
programa informàtic (ISAPLAN) que
permet associar una base cartogràfica
a un conjunt de bases de dades, les quals
contenen la informació que ens interessa (dejeccions ramaderes, sòls, cultius,
restriccions d’ús...). D’aquesta manera
es pot dur a terme una correcta gestió
d’una forma informatitzada.
L’objectiu és el desenvolupament de
Plans de Fertilització rellevants a partir de combinar adobs minerals i orgànics (fems i purins). Així es minimitza
l’impacte ambiental i s’optimitza la
despesa econòmica de la fertilització.
Per a qualsevol aclariment cal adreçar-se a Anna Pedrós o a Olga
Camarasa. Telèfon de contacte:
973400098.

Xerrada sobre “Tècniques del
maneig de la vinya”
El celler de la Cooperativa va organitzar el passat dia 12 de febrer una xerrada sobre “Tècnica de maneig de la vinya” a càrrec del Sr. Josep Lluís Pérez,
màxima autoritat a Europa en el conreu de la vinya, propietari del celler Mas
Martinet de la DO Priorat, biòleg i investigador en tècniques de vinya i vi.
L’objectiu era donar a conèixer a tots
els viticultors de la zona noves recomanacions per tal de millorar la tècnica i la qualitat de la vinya i el vi de la
zona. Van assistir-hi nombrosos socis
viticultors de la Cooperativa i la resta
10
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Pla per a la millora de la fertilització dels cultius

de cellers del municipi d’Artesa, “Vall
de Baldomar” i “Vinya l’Hereu”.

Del Iris Merlot-2001, vi recomat
del mes de gener
El prestigiós periodista especialitzat en
vins de “La Vanguardia”, Eric Lahon,
organitza el “Tast del Mes” dels vins
seleccionats pel Club “El Barón de
Malamo” al Restaurat Orotava. El mes
de gener es van seleccionar els millors
vins de la DO Costers del Segre. Després del tast va quedar seleccionat com
a “Vi recomanat del mes“ el nostre DEL
IRIS MERLOT criança 2001.

Curs de tast de vins
Durant els mesos de febrer i març, el
celler de la Cooperativa imparteix un
curs de tast de vins per a socis de la
Cooperativa i persones interessades de
la comarca. El curs el desenvolupen
diferents enòlegs de la DO Costers del
Segre amb l’objectiu de donar a conèixer les qualitats dels nostres vins.
Cooperativa d’Artesa

Nota: La Cooperativa, a través del
seu servei de formació, té previst
desenvolupar diversos cursos durant
els propers mesos. Els socis de la
Cooperativa i persones de la comarca que tinguin interès per rebre formació en algun tema en concret poden manifestar-ho a les oficines de
la Cooperativa d’Artesa (telèfon 973
400 098) demanant per Maribel
Santacreu. I, en la mesura que sigui
possible, s’organitzaran els cursos
pertinents.

Ràdio Artesa
91.3 FM

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Escola de pares 2004-05
Pares organitzada per les AMPAs de
la Llar d’Infants i del CEIP.
La programació de les sessions
d´aquest curs es va centrar en dos objectius:
1. L’adquisició de coneixements vers
la cura del nen. Aquest any es dedicarà
a les principals malalties pediàtriques:
detecció, tractament, així com prevenció i possibles complicacions. Ens ho
oferirà en dues sessions la Pepi Estany,
infermera de pediatria del CAP.
2. L’adqusició d’habilitats i punts de reflexió sobre les emocions, sobre com ens
sentim i sobre com fem sentir als nostres
fills, la nostra parella... els altres.
Aquestes sessions “emocionals” s´han
distribuït de la següent manera: una dedicada al Massatge i oferida per les germanes Vall; i dues sessions de Risoteràpia
oferides per la Mercè Nogués.
Per altra banda, i cercant nous horitzons, el passat 9 de febrer, l´Escola de
Pares oferí per tothom la conferència
sobre l´Educació dels Sentiments i de
les Emocions, a càrrec de Pau López,
vicedegà de Psicologia de la Universitat Blanquerna, especialista en Escoltisme, i pel que vam comprovar, especialista en saber mantenir l´atenció i
l´humor dels assistents.

L’educació dels sentiments
En Pau ens duguè de la mà del Dani,
un nadó de 9 mesos, cap a la història

Parlem del tsunami a l’escola
primer dia d’escola després de
E lNadal,
els alumnes de Cicle Superior del CEIP “Sol Naixent” de
Cubells vam parlar sobre el tsunami
del dia 26 de desembre de 2004.
El nostre professor ens va explicar
què va passar al Sud-Est Asiàtic. Ens
va explicar què eren els tsunamis i
d’on venia la paraula. La paraula
tsunami ve del Japó, perquè allà n’hi
passen molts. Després vam escriure a
la pissarra preguntes i vam intentar
respondre-les.

de l´evolució del nen: el pensament, el
desenvolupament motor i el desenvolupament emocional... Tot ben amanit
amb exemples molt aclaridors.
1. El naixement, un canvi brutal.
2. L´evolució de la dependència , cap a
l´autonomia, on els pares hem
d´aprendre a anar deixant la corda més
llarga.
3. La necessitat de protecció i seguretat: el vincle que s´estableix entre el
nadó i les persones que l´envolten, sobretot la mare. I la necessitat de relacions positives entre tots els membres de
la família per afavorir un creixement
saludable al nen. Depenent de la nostra
relació amb el nostre fill, les “crisis
d´Erikson” decantaran al nen cap a personalitats més positives o no. Així, en
la nostra relació hauríem de:
- Crear-li confiança en el món exterior.
Així, per exemple, es diu que un nen
sovint desatés quan plora, de gran probablement serà desconfiat.
- Afavorir la seva autonomia enfront la
vergonya i el dubte. Afermar la idea de
que “ell pot”, “ell és capaç”...
- Aplaudir la iniciativa i abandonar les
“culpes”.
4. El desenvolupament emocional és la
base de tot: volem nens inteligents i que
tinguin moltes coses, o... volem nens
feliços? Què és el que realment compta? Ho tenim present?
5. I cóm es fa això actualment? Els pares estem preparats per a tants canvis?
Tradicionalment l´educació era fàcil,
Vam fer un mapa de la zona. Vam
analitzar a quines persones va afectar:
als pescadors perquè tenen les cases i
viuen allà i als turistes perquè són zones on hi ha platges. Vam fer un mural
on responien les preguntes: què va passar, perquè va passar, on va passar, perquè va passar allà, si pot passar aquí,
com els podem ajudar... Vam mirar els
diaris i vam retallar imatges i text. Ho
vam posar també al mural.
Finalment, vam mirar com els podíem ajudar. Vam decidir fer-ho recollint
diners. Durant aquestes setmanes recollim diners aquí al poble i els enviarem
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finals de l’any passat es va iniA ciar
la IV edició de l’Escola de

era com un rellotge de sorra, on es traspassava de pares a fills i així
succesivament. Poc temps enrera, però,
en l’era dels nous coneixements (i dels
rellotges analògics), l´educació entre
iguals va anar prenent rellevància; i
avui dia (temps dels rellotges digitals),
són els fills els que molts cops ens ensenyen als pares. Tot canvia tan i tan
ràpidament...!
Així que naveguem al mateix temps
que els nostres fills, torejant les tempestes i arreglant els màstils enmig el
mar. Hi ha, però, fars (referències, cadascú les seves) que ens ajudaran.
Ah... I l´objectiu?... Mmmm...
”...caminante no hay camino, se hace
camino al andar...”, i la sort és que res
és definitiu, tot es pot reconduir!!
... i... després de parlar-ne i repensarhi... es va concloure que l´educació de
les emocions és de vital importancia.
Formen part per sempre més del nostre
jo i condicionen la forma com ens relacionarem amb els altres. Cal així: ser
positius, evitar els mals humors, estimular l´autoestima del nen, tocar, abraçar,
dir “t´estimo”, no ser tan automàtics, ordenats i programats... observar i valorar
més el que els nostres fills fan...
Potser de tot allò explicat recordarem molt temps el “NO PENSIS,
MIRA”.

AMPA Llar d´Infants El Bressol
AMPA CEIP Els Planells

a una Organització No Governamental (ONG).
Alumnes de Cicle Superior
CEIP Sol Naixent (Cubells)

Espor ts

Resultats de bàsquet i futbol
BÀSQUET

FUTBOL

CENG
Del 23-01-05 al 20-02-05

EFAP (Escola de futbol Artesa-Ponts)
Del 22-01-2005 al 26-02-05

Campionat Catalunya masculí 3a categoria
CENG Coop. Artesa - CB Andorra
71 - 81
Detectives A. - CENG Coop. Artesa
78 - 36
CENG Coop. Artesa - Sícoris
69 - 62
Font Castellana - CENG Coop. Artesa
73 - 61
CENG Coop. Artesa - St. Joan de Mata 78 - 70
Territorial sènior masculí
CENG Calvet - CB Alpicat
ACLE Guissona - CENG Calvet
CENG Calvet - CEP Vallfogona
CB Torrefarrera - CENG Calvet
CENG Calvet - BAC Agramunt

41 - 77
59 - 53
65 - 75
59 - 38
47 - 87

Infantil masculí 2a Fase
CENG Jubete - Sedis
BAC Agramunt - CENG Jubete
CENG Jubete - CB Cappont
CB Mollerussa - CENG Jubete
CENG Jubete - CB Bellvís

73 - 59
26 - 60
87 - 43
65 - 61
85 - 48

Mini Masculí
CENG Miró - CB Cervera
Penya Fragatina - CENG Miró
CENG Miró - BAC Agramunt
CB Balaguer - CENG Miró
Unipreus Lleida - CENG Miró

19 - 44
69 - 20
24 - 59
40 - 35
68 - 32

Territorial sènior femení
CENG Jack’s - CEP Vallfogona
CB Tremp - CENG Jack’s
CENG Jack’s - CB Cervera
CB Alt Urgell - CENG Jack’s
CENG Jack’s - CB Palau Anglesola

39 - 69
39 - 34
16 - 61
13 - 53
28 - 72

Prebenjami
EFAP - At. Segre
EFAP - Borges
Balaguer - EFAP
EFAP - EFU
Benjami
EFAP - At. Segre
EFAP - Mollerussa
EFAP - Gardeny
Bordeta - EFAP

32 - 26
21 - 40

CB Balaguer - CENG Masters
Unipreus Lleida - CENG Masters

24 - 68
65 - 52

1-8
3-2
3-5
3-2
Aleví

EFAP - Guissona
Pobla - EFAP
Tàrrega - EFAP
EFAP - Mollerussa
Bellpuig - EFAP

4-0
1-1
1-2
1-0
1-0
Infantil

EFAP - Cervera
EFU - EFAP
Arbeca - EFAP
EFAP - Mollerussa
Bordeta - EFAP

4-2
3-8
1-1
1-3
1-2
Cadet

Cadet femení Interterritorial A1
CENG Altis - Sedis
44 - 46
Reus Ploms - CENG Altis
42 - 12
CENG Altis - CB Balaguer
61 - 49
CB Pardinyes - CENG Altis
50 - 43
CENG Altis - Pare Manyanet
26 - 56
Mini Femení
CENG Masters - CB Cervera
CB Lleida - CENG Masters

0 - 11
0-9
10 - 1
2-8

Guissona - EFAP
Lleida - EFAP
EFAP - At. Segre
Tàrrega - EFAP
EFAP - Garrigues

2-1
9-0
2-1
5-1
2-5

Juvenil
Intercomarcal - CE Artesa
Torrefarrera - CE Artesa
CE Artesa - Mangraners
La Seu - CE Artesa
CE Artesa - Balaguer

2-3
5-0
6-3
7-4
1-2

CE Artesa de Segre. Primera Regional
De la jornada 19 (06-02-05) a la jornada 21 (27-02-05)
CE Artesa S. - Organyà
Andorra - CE Artesa S.
Borges B. - CE Artesa S.
Guissona - CE Artesa S.

(Fran, Brescó)
(Cortada, Francesca,
Aubets)

Classificació de l’equip
Partits guanyats: 8 Empatats: 6 Perduts: 8
Gols a favor: 32
Gols en contra: 35
1r: Organyà (43 punts). 10è: CE Artesa (30 punts).
la Palanca
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Futbol sala: CENG Artesa - Grues Gañán. 2004-2005
any més, l’equip de futbol sala
U nCENG
Artesa – Grues Ganán
juga a la Divisió d’Honor provincial,
realitzant un bon paper.

L’equip combina la veterania amb la
joventut (el jugador més jove té 20 anys
i el més gran 36) i practica un futbol
ràpid i ofensiu. Els partits de casa, els
disputen els dissabtes a les 6 de la tarda a la pista poliesportiva del pavelló
d’Artesa. Fins al moment, estan realitzant un campionat força bo, ocupant
posicions de la meitat cap amunt. A la
jornada 18, ocupen el setè lloc amb 8
partits guanyats, 1 empatat i 8 perduts,
69 gols a favor i 70 en contra. Estan a
15 punts dels líders, l’equip Kensu

Belafer, i a 10 del segon, el MRW
Avema, els quals porten jugats dos partits més que els artesencs. L’últim lloc
a la taula l’ocupa l’Agramunt amb 9
punts.
L’equip està format per: Ferran
Marín, Ventura Samarra i Andreu Sala

(porters), Josep Lluís Martí, Joel Solanes, Enric Miranda, Francesc Pedrós,
Jordi Llorens, Xavier Mateo, Marc
Rendé i Jordi Gabarro, entrenats per
Jordi Durany.
Text i fotos: Miquel Regué i Gili

“Pintinho” i “Jordau”, dos històrics del futbol sala
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Francesc Pedrós Farré (Artesa, 1968) conegut popularment
com “Pintinho”i Jordi Durany Martínez (Artesa, 1970),
conegut popularment com “Jordau”, són dos dels esportistes locals que més anys han competit a primer nivell i
més èxits han assolit. Els futbolistes són dos jugadors ràpids i tècnics que es caracteritzen per la seva capacitat
golejadora i regatejadora, al més pur estil Romario. Actualment, el “Pintinho” encara juga a un gran nivell; per
desgràcia, el “Jordau” es va lesionar ara fa dues temporades i ha deixat la pista per dirigir els seu companys des de
la banqueta. Aquests dos artistes de la pilota van començar a jugar amb el primer equip sènior federat del CENG
la campanya 1988-1989, coincidint amb la creació d’aquest
conjunt; fins llavors havien jugat a futbol sala en diferents
equips infantils del CENG i a futbol en les categories inferiors del CE Artesa. El CENG sènior va començar el 1988 jugant a tercera divisió i en dos anys va ascendir a la primera
categoria lleidatana (que amb el pas dels anys s’anomenaria Divisió d’Honor i en la qual s’han mantingut des de llavors).
Durant aquest temps, el “Jordau” i el “Pintinho” han format un duet atacant inseparable i letal, marcant centenars de gols.
La temporada 1994-95, els dos van fitxar pel Tàrrega Futbol Sala, que militava a la categoria 1a Nacional. L’aventura
només va durar una campanya, i l’any següent van tornar al CENG Artesa, equip amb el qual van assolir el subcampionat
de Lleida. Els dos jugadors també han estat protagonistes dels campionats d’estiu de futbol sala d’Artesa. El “Pintinho”
ha quedat campió 6 cops, amb els equips “3 Trossos de 3”, “Frankfurt Balmes”, “Pub Jack’s” i “Pub Halley”. I el
“Jordau” ha guanyat 5 tornejos, amb “Els 3 Trossos de 3”, “SAT Solés” i “Pub Jack’s”.

La No
guer
a
Noguer
guera
Nova Ruta Temàtica d’Arnau Mir de Tost
A la seu del Consorci del Montsec, l’empresa TEA Difusió
Cultural va presentar el 14 de febrer l’avantprojecte de la
nova Ruta Temàtica Arnau Mir de Tost, acte que va ser presidit pel delegat del Govern a Lleida, Jaume Gilabert,
vicepresident primer del Consorci. La creació d’aquest recorregut unirà els diferents conjunts patrimonials relacionats directament o indirecta amb aquest personatge emblemàtic del segle XI. Un dels objectius d’aquest
avantprojecte és intentar promoure la investigació, el coneixement, la conservació i la difusió del
patrimoni. La ruta pretén fomentar l’oferta turística de diferents comarques: Alt Urgell, Noguera,
Pallars Jussà, Solsonès i la Ribagorça aragonesa.

Obres a la cruïlla de Balaguer
Durant la penúltima setmana del mes de febrer
han començat les obres per tal de convertir la cruïlla de
Balaguer en una rotonda, amb l’objectiu d’eliminar un dels
punts negres de la xarxa viària catalana. Es creu que les obres
duraran uns dos mesos i seria al mes d’abril quan la construcció quedaria finalitzada.

Ranxo a Ponts

van tenir lloc diferents activitats. A les dues de la tarda, l’acte va ser presidit per l’alcalde, Estanis Felip, amb la presència de la resta d’autoritats i del delegat del Govern a Lleida,
Jaume Gilabert.

Enderroquen el Casal d’Avis de Camarasa
Durant el mes de març serà enderrocat el Casal d’Avis de
Camarasa, ja que s’hi havien descobert una sèrie d’esquerdes importants a l’interior de l’immoble i diversos
punts d’humitat. Diferents estudis tècnics han
aconsellat l’acció. Es preveu que a més de l’enderrocament es construeixi un nou mur de contenció, ja que el pes de l’edifici ha fet perillar el ja
existent. Per tal que els avis no es quedin sense el
servei, s’habilitarà una zona al Casal Social de la
població.

Nova carretera de Tàrrega fins Alfarràs
El 16 de febrer es va presentar el projecte d’un eix transversal que unirà la carretera de Tàrrega amb la d’Alfarràs, mitjançant la construcció de sis variants en els diferents municipis que es troben en el tram. A la Noguera correspondran
les variants dels municipis de Bellcaire d’Urgell, Castelló i
Algerri.

Com cada any, els habitants de Ponts i persones vingudes de
fora van gaudir del tradicional Ranxo de Ponts, en el qual es
van repartir unes 5.000 racions. A més, durant tot el matí
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Petits monuments religiosos del municipi d’Artesa (1)
amb el tema Religiositat i Arquitectura Popular, organitzat pels Amics
de l’Arquitectura Popular, vaig presentar una comunicació sobre la petita arquitectura religiosa del nostre
municipi.
Amb la intenció de donar una difusió local d’aquest treball, anirem publicant a La Palanca, amb aquest i successius capítols, aquest treball tot recorrent els orígens i el desenvolupament del fet religiós a l’àmbit territorial d’Artesa de Segre, per continuar amb
el catàleg de les diverses mostres de la
petita arquitectura religiosa, on hi caben les creus de terme i commemoratives, els pedrons o oratoris, capelletes i
fornícules, tombes i làpides, entre altres mostres que han anat bastint el municipi de punts d’interès en aquest àmbit.
El punt de fuga d’aquesta exposició
no podria ser un altre que el propi nom
d’aquest curs: Religiositat i arquitectura popular, prenent de cada un dels tres
mots que configuren l’enunciat, la màxima amplitud de llur sentit.
Analitzant el conjunt d’aquest títol i
considerant que l’arquitectura a la que
fem referència és l’arquitectura religiosa, cal preguntar-nos quin paper juga
la religiositat en el nostre territori i quin
és el seu origen. En segon lloc, cal fer
una valoració de l’arquitectura, amb
una interpretació modesta i alhora carregada de sentiment i arrelament a la
terra, la qual, ens presenta una sèrie

Gravats Mas N’Olives. Dibuix Diaz-Coronel

d’elements identificadors de l’evolució i el tarannà de
la gent de les nostres contrades. I en
tercer lloc, hi ha la
necessitat d’interpretar el terme “popular” en el seu
sentit més extens,
de poble, de dimensió poblacional
i d’evolució huma- Coves d’Antona amb pintures rupestres
na, tant en els aspectes quotidians com en els espiritu- trades.
Per encapçalar les diferents mostres
als. És a partir de la interpretació i comprensió d’aquestes premisses i la seva que han perdurat al llarg dels temps, cal
interrelació que podrem desenvolupar citar les petites destrals de sílex trobades prop de Vernet, molt probablement
i comprendre aquest treball.
Anem, doncs, a veure quins són els fabricades a l’obrador neolític situat a
motius que generen aquesta religiosi- la Roureda, a poca distància d’aquesta
tat i com s’esdevé la seva evolució fins població. La seva utilitat era la de formar part dels aixovars dels enterraa entendre-la com la vivim avui.
Tot i que aquesta exposició és extra- ments. Tenim doncs una antiga exprespolable arreu del país, ens centrarem en sió cultual, de culte, que ens documenels vestigis que, perdurant des del Ne- ta, a través dels utensilis dipositats en
olític, ens han anat aportant diferents els enterraments, un pensament que va
mostres del culte religiós a l’espai ter- més enllà de la mort, un pensament de
caràcter religiós. Malgrat que des del
ritorial d’Artesa de Segre.
paleolític es descriuen manifestacions
Dels orígens a l’any zero de la nostra religioses, és en la etapa del neolític on
ens consta una presa de consciència del
era
És sabut que des dels inicis de la cons- fet religiós molt més estructurada.
Conseqüència de la sedentarització,
ciència humana hi ha hagut una necessitat d’interpretar l’entorn i la pròpia és bàsicament en l’activitat del conreu
existència. Mircea Eliade (1978,15) ens on es manifesta l’existència del cicle
diu: lo “sagrat” és un element de l’es- vital del naixement, la vida, la mort i el
tructura de la consciència, no un esta- renaixement, materialitzats en el feinedi de la història d’aquesta consciència. jar el camp. Les estacions marquen el
En els nivells més arcaics de la cultu- tempo del cicle evolutiu i l’observació
ra, el viure de l’ésser humà és ja de per de la posició dels astres a la volta celeste
sí un acte religiós, doncs prendre un ali- esdevé l’eina de mesura que permetrà
ment, exercir la sexualitat i treballar preveure quins són els moments de
són actes que posseeixen un valor sa- l’any en què cal iniciar les diferents accramental. Dit d’una altra manera: ser tivitats per a garantir una bona collita.
–o més bé- fer-se home significa ser Aquest treball de la terra i la seva
repetitivitat estacional crea en l’indivi“religiós”.
Aquest raonament ens situa en la di- du la consciència de temporalitat i a la
recció necessària per valorar les dife- vegada, com manifesta M. Eliade
rents manifestacions artístiques i arqui- (1978,56), de solidaritat mística entre
tectòniques escampades arreu del mu- l’home i la vegetació.
És en aquest temps, a partir del ternicipi des de l’esmentada època neolítica fins avui, contextualitzant-les en la cer mil·lenni abans de Crist, producte
visió religiosa global a les nostres con- del contacte dels habitants del territori
17
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del 2004, en el marc del 6è
L’estiu
curset d’arquitectura popular
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que separa la terra del cel. Aquesta roca,
que data de l’Edat del Bronze, sembla
que podria haver format part d’un antic santuari i és una clara referència al
culte religiós.
Pel que respecta a la posició orant,
és a dir amb els braços alçats, de les
figures representades, en Josep M. Miró
Rosinach (2001, 49) ens explica que
durant el neolític sorgeixen bona part
dels símbols arquetips que trobarem
repetits en el decurs dels segles i en totes les religions. Són d’aquest moment
les més antigues figuracions fortament
esquematitzades amb el gest de l’orant,
que veurem més tard en la iconografia
mesopotàmica i egípcia, cristal·litzant
en el cristianisme. Aquesta posició que

Roca amb gravats a Refet

es troba repetidament representada en
l’art pictòric romànic, actualment i al
llarg dels temps ha estat present en el
ritual de la celebració de l’Eucaristia.
Recentment, l’autor d’aquest treball
(2004, 215), descobreix en una recerca de gravats cruciformes i cupuliformes a la zona de Refet, una roca
cultual en la que s’hi observen 21 incisions cupuliformes, 14 cruciformes i
una combinació de reguerons gravats a
la superfície d’aquesta pedra, la qual, a
la vegada està ubicada en una zona en
la que, fins al moment, he localitzat 45
gravats cruciformes, alguns d’ells formant conjunts de creus i diversos
cupuliformes aïllats i en grups. Entenem que moltes d’aquestes creus, els
gravats cupuliformes i els reguerons
localitzats en aquest indret es poden
18
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amb pastors d’altres indrets, que s’entra en aquesta consciència religiosa que
emana de la pròpia terra, del cicle de la
vida i de la mort que ja hem esmentat,
en definitiva de l’adoració a la pròpia
terra representada en la figura de la Deessa Mare o Deessa Terra. Aquesta divinitat, vigent al llarg de tota la prehistòria i ben entrada la nostra història, era
adorada arreu del món indoeuropeu i
simbolitzava la Terra en tot el seu espectre creatiu i d’evolució, traduint-se
en el naixement, la vida, la mort i el
renaixement.
El trànsit que representa la mort agafa una significació molt important i es
fan els enterraments en els fons de galeries de les coves, com són els casos
de la cova dels Picalts a Lluçars, la cova
de la Bauma a Santa Maria de Meià, i
d’altres coves a Alòs, Os de Balaguer,
Tartareu... o bé construint dòlmens entre els que destaquen a prop del municipi els de la Loella del Llop, catalogat
per Lluís Marià Vidal l’any 1893, també els de Vilanova de Meià i, ja dins
del terme, els de Montmagastre descoberts i catalogats, en els darrers anys,
pels membres de l’Associació Cultural
la Roureda.
D’entre aquestes èpoques, dins del
municipi i a les seves immediacions,
trobem també diferents manifestacions
pictòriques amb períodes que abracen
del Neolític a l’Edat del Bronze
(Maluquer de Motes 1981, 13) amb representacions esquemàtiques i alguns
antropomorfs i zoomorfs que ens documenten una expressió gràfica, molt
probablement lligada al culte religiós.
Són els casos de les pintures rupestres
d’Antona, les dels Aparets (frontera
municipal d’Artesa de Segre amb Alòs
de Balaguer), les de Baldomà i d’altres
situades a l’àrea d’influència del municipi.
També, prop d’Anya (Artesa de
Segre), però ja fora dels límits de l’actual espai municipal, hi trobem la Roca
del Mas de N’Olives, descoberta l’any
1981 arran d’unes voladures per a
construir una secla. Aquesta roca va ser
estudiada per J.L. Díez-Coronel i en ella
s’hi poden veure 34 figures humanes
en posició orant i entre elles unes escales que, segons ens informa l’Eva Solanes (2004, 33) expressen la distància

situar entre el Neolític Final i l’Edat del
Bronze. Aquesta datació es basa en la
proximitat a un assentament de l’època i en els paral·lelismes observats en
altres representacions de similar factura i morfologia situats en diferents indrets de Catalunya i França on s’ha certificat aquesta cronologia. Tot i que
encara s’està estudiant la significació
dels gravats d’aquesta roca, no podem
deixar d’entendre, per la disposició de
les figures, que aquestes inscultures tenien una funció de culte i molt probablement de ritual.
Als voltants de l’any 1000 a.C. es
produeix una forta entrada de gents del
Nord que porten noves idees religioses,
les quals, comporten una visió clara de
la supervivència de l’esperit després de
la mort (Maluquer de Motes 1981, 15),
estem en l’època del Bronze Final i
Edat del Ferro. La forma d’enterrament
canvia radicalment, aquesta nova cultura, a la nostra comarca, practica la
incineració i enterra en els anomenats
camps d’urnes, espais on s’hi soterren
aquests recipients que contenen les cendres dels difunts.
Hem de considerar, també, que en
aquells moments de la prehistòria els
arbres eren un element important de
culte, sobretot les alzines, arbres sagrats
que simbolitzaven l’arrelament a la terra i, a través del tronc i les branques, la
connexió entre el món terrenal i el cel.
L’arbre esdevenia un element sagrat al
voltant del qual s’hi celebraven diferents rituals, alguns dels quals han perdurat fins als nostres dies i d’altres han
evolucionat, com les danses de rotllana que ballades al voltant d’aquests arbres simbolitzaven la roda del cicle
anual.
Aquests rituals sagrats, han anat evolucionant al llarg dels temps, convivint
i compartint en cada un dels moments
històrics actes i cerimònies amb les creences religioses que s’han anat succeint,
adaptant-se a les circumstàncies rituals
i de creença de cada una d’aquestes
èpoques. Amb referència als rituals celebrats a resguard d’arbres significatius,
al municipi d’Artesa cal esmentar l’alzina mil·lenària de Refet, en la que segons ens diu Joan Bellmunt (2000,
273), la gent de la contrada s’hi trobava per a concertar els prometatges, tal
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com altres rituals d’aparellaments a l’ai- amb arrels històriques més llunyanes.
xopluc d’una alzina que hem recollit en
Els antics pobladors autòctons que
altres indrets del continent europeu, els des del Neolític evolucionaren sols fins
quals, tots ells, semblen mostres d’an- al Bronze-Final, a la primera Edat del
tics ritus que han anat perdurant i evo- Ferro es barrejaren amb els pobladors
lucionant al llarg dels temps. L’alzina del nord amb qui compartiren llurs trets
de Refet, que es va tallar després de socials, culturals i religiosos. Aquesta
morir, en una data incerta entre els anys mescla evoluciona sobre el s. IV a.C.
1970 i el 1980, a més, tenia una amb la formació dels ibers ilergets que
significació especial, ja que es deia que habiten el nostre territori, de la qual
a l’Edat Mitjana hi havia descansat cosa tenim un bon exponent al poblat
Arnau Mir de Tost durant les seves ba- d’Antona, actualment en fase d’excatalles amb els moros del Mascançà vació. Aquesta és una cultura més avan(Lladonosa 1990, 455). El propi çada en la que, d’entre altres trets, hi
Lladonosa va escriure a la història destaca el domini de l’escriptura. Les
d’Artesa de Segre i la seva
comarca que: el seu enderroc
fou una llàstima, perquè
troncs i arrels com aquelles
havien vist nàixer la nostra
Catalunya.
Tot i que la pròpia alzina de
Refet no existia en temps prehistòrics, de ben segur que en
els alzinars d’aquest indret hi
deurien haver exemplars considerats sagrats pels habitants
del moment, com es desprèn
d’un estudi recent (Pérez Conill, Miquel Torres, Ramon I.
Canyelles 2004, 171-228) en
el que hem constatat que la
partida de Refet ha mantingut
la condició de lloc sagrat i de
culte des de la prehistòria fins
avui.
Alzina de Refet. Any 1971 (foto família Pijuan de Refet)
Pel que fa a les danses ancestrals, actualment trobem al munici- bases del seu món religiós no es dispi tres exponents en els balls tradicio- tancien gaire de l’anterior estadi. Tot i
nals dels Cascavells, representat a l’es- la barreja amb pobladors provinents
pai religiós de Refet en la festa que, ce- d’altres indrets, el que sí varen aportar
lebrant-se a la primavera, simbolitza els nouvinguts va ser la iconografia rel’esclat de la natura; el ball Rodó rela- presentant diverses manifestacions de
cionat amb el feinejar del camp i el ball la Deessa i altres figures de culte.
D’aquest moment històric en tenim
festívol de la Contradansa d’Alentorn.
Joan Amades, en referència al ball més informació, ja que els invasors que
Rodó (1950, 2, 298), ens diu que acabaren amb aquesta cultura, el roaquests balls són comuns per diferents mans, ens deixaren constància escrita.
pobles europeus i que l’etnografia opi- Mercès a aquests escrits i contrastantna que són restes de ritus de la fecun- los amb les investigacions arqueològiditat i de protecció i preservació col- ques s’ha pogut saber que el culte
lectiva de la tribu i del clan en gene- d’aquesta cultura es realitzava, bàral. De la contradansa (1950, 4, 814) sicament, en tres tipus d’ubicacions, els
ens comenta el caràcter arcaic de ballet Loca Sacra Libera, espais de culte rupopular. Del ball de Cascavells hem de rals, els Santuaris i els Temples que es
dir que és una evolució del ball de bas- corresponen, en certa manera, als estons, considerat un dels balls populars pais religiosos cristians actuals. Aquests

espais de culte eren situats en llocs “orientats” per la pròpia natura, és a dir,
seguint les fórmules ja instaurades en
el Neolític i l’Edat del Bronze, en terrenys on emanava una força espiritual
que sorgia de l’interior de la terra.
En la cultura dels ibers, pel que respecta al seu aspecte religiós, cal destacar l’adoració a diferents manifestacions de la Deessa Mare de les que desconeixem amb quina denominació es
manifestaven en el nostre territori, tot i
que en altres indrets del món ibèric es
representaven amb els noms d’Artemis,
Tanit, Demeter, Astarté, etc. A aquestes divinitats li eren oferts
pels fidels grans quantitats
d’exvots, tal com els coneixem en els nostres dies, en
forma de figures humanes,
representacions de les divinitats, d’animals (principalment cavalls i braus) i de
membres del cos humà, entre altres figures, les quals
eren de bronze i de terrissa.
Un cop plens els llocs de culte d’aquestes ofrenes, eren
buidades en dipòsits o enterrades en un lloc fora de
l’abast de les persones, donat que pertanyien a la divinitat.
Els ibers mantenen la cremació dels difunts i l’enterrament en urnes, tot i que junt
amb les cendres hi dipositen
pertinences del mort, les quals apareixen cremades per haver-ho estat junt
amb el cadàver. Aquestes urnes eren enterrades en cementiris pròxims als poblats i en alguns casos coronades amb
una estela commemorativa, recordantnos les creus que veiem a les tombes
excavades al terra dels nostres cementiris.
Els nens petits que encara no havien
superat la cerimònia d’afiliació i per
tant no tenien accés a la necròpolis ni
al món dels morts eren inhumats en el
subsòl dels habitatges familiars. Aquest
ritual podria tenir relació amb les activitats agrícoles i pastorils en alguns
casos, mentre que en d’altres caldria
pensar en ritus fundacionals i en altres,
fins i tot, en ritus de protecció de la casa
(Adolfo J. Domínguez, 1995,3.3.2.10).
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A l’any 218 a.C. els romans desembarquen a Empúries i és aquell mateix
any que destrueixen la capital dels ibers
ilergets: Atanagrum (o Athanagia).
Aquesta ciutat, que no torna a aparèixer a la història, podria tractar-se del
poblat de l’Espígol, a Tornabous
(Maluquer de Motes, 1981, 21). Els
romans beuen de les fonts religioses
gregues mimetitzant alguns dels seus
deus, els quals, tots ells, representaven
diferents àmbits de la vida. Malgrat el
seu afany conqueridor, adaptaven la
seva religiositat a les formes de cada
espai conquerit. El culte que girava a
l’entorn dels avantpassats i les divinitats protectores era realitzat en un espai determinat de la llar i dirigit en la
intimitat de la casa pel cap de família,
el qual congregava totes les persones
que hi residien, familiars i servents.
Dins del gran amalgama de deïtats venerades pel poble romà, per aquest treball ens convé esmentar el déu Terminus, déu que protegia els termes i
fronteres, el qual era representat amb
pedrons i fites en els punts limítrofes i
del qual, a l’apartat corresponent, en
parlarem a bastament.
Malgrat l’establiment de dues grans
ciutats situades relativament a prop
d’Artesa, com varen ser les antigues

Continuarà...
Text, fotografies i dibuix:
Ramon I. Canyelles

900 900 120
Línia d’atenció a les
dones en situació de
violència
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Antona. Muralla ibèrica

Aeso (Isona) i
Iesso (Guissona), a
més de la Ilerda romana, pel que respecta a les restes
de la cultura romana trobades a les
nostres terres, han
estat avui per avui
més aviat minses,
concretant-se,
bàsicament en dues
sivelles localitzades a Santa Cecília
i a Antona (Maluquer de Motes
1986,18) i unes restes de ceràmica ceràmica sigillata (signada amb la marca
de l’artesà) trobades pel Sr. Rafel
Gomà, les quals, actualment, estan exposades al Museu del Montsec d’Artesa
de Segre. Amb tot, els romans representaven una cultura força avançada
amb el que les localitzacions i tipus de
construcció dels seus habitatges no diferia gaire de les actuals estructures
d’habitació amb el que molt probablement algunes de les seves construccions hagin esdevingut antigues masies
del municipi.
La presència de l’imperi romà es
manté fins al s. V, però va ser al s. II
que ja es comencen a trobar referències del cristianisme a les nostres terres.
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Des del Mir
ador del Montsec
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Adéu a cal Kubala
empre ens quedarà París, sem-

S pre ens quedarà la botiga dels

Cal Kubala a principi dels setanta

La llonganissa o xoriço assaumatjat,
més o menys coent; l’abadessa de ventre cuit farcit amb botifarra negra i embolcall de budell; la bufa, bisbe embolcallat amb la bufeta del porc; el teleró
de botifarra negra embolcallada amb tel
de melsa, la botifarra negra de sang, sal
i pebre en el seu equilibrat punt, la blanca amb pa i ous, la de carns o de la llengua, pernil, llom, carn magra, costella...
Un altre atractiu de cal Kubala era el
Jaume, el fill gran, xicot cepat, culte i
amable, el “segurata” del carreró, formava part del paisatge urbà d’aquell
racó del poble, entrava i sortia quaranta vegades, subministrava prestatgeries, aguantava els reganys materns i paterns amb estoïcisme britànic, pesava
queviures, portava les bosses a casa. I
amb el seu pare servia els quatre gats
que abans de dinar o al capvespre es
refugiaven al final d’aquell submarí de
queviures per fer una cervesa o un got
de vi amanit amb un humil pica-pica
amenitzat amb la
fresqueta que sortia
al tancar i obrir la
nevera, la que pujava del celler, la calor del fluorescent,
l’intermitent soroll
del motor del frigorífic i els diàlegs de
la clientela.
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tres noms: cal Fidel, cal Gerard o ca
la Susanna. Però el poble no serà el
mateix. Ha deixat d’existir la botiga
de queviures Serradell amb els acudits del Josep, com aquell que tots en
tenim la dona de Foradada, i el test
de benvinguda de la Pilar: ¿Quan
heu pujat?, ¿Quan marxeu?, ¿Esteu
tots bons?; amb apèndix per a nouvinguts: ¿D’on sou?, ¿On us esteu?
Aquest comerç, més conegut com cal
Kubala, al costat de la carteria, el 23 de
gener va posar les portes per no treureles més. Han estat 40 anys de servei al
públic i una forma de fer poble, de fer
país. Ara bé, el Josep Amigó serà sempre el Kubala per la seva extraordinària semblança amb el mític crack del
Barça. Es va forjar en el món dels comestibles i atenció al públic a cal Petit
d’Artesa, un altre emblemàtic establiment per a gastronòmades desaparegut
el 1996.
La botiga de Vilanova s’havia obert
un parell d’anys abans que es casés amb
la que continua sent mestressa i esposa
Pilar Serradell. En despesa de simpatia
l’un superava a l’altra per golejada però
sempre coincidien en què el seu gènere
era tot bo, bo, bo, d’allò més bo, de primera i bé de preu: melons madurs, tomàquets de qualitat, préssecs fantàstics,
ufanosos enciams. Era una botiga polivalent on es podia adquirir des d’una
rajola Jolonch a pasta del Segre, espardenyes i tabac, piles o sabó.
Pel seu peculiar gust, l’atractiu més
important eren els seus suculents elaborats porcins gràcies a la complicitat
de destres mandongueres com
l’Adelaida de cal Marcó, l’Antònia del
Salvador i l’Angeleta de ca l’Argeric.

No gaire enllà en el record va tancar un forn, una carnisseria, una perruqueria. Vilanova està encara una
mica més sola ara. Tan solitària que,
entre setmana, es podria donar un
tomb pels seus carrers despullat sense patir a ser vist per ningú. Als caps
de setmana i períodes vacacionals les
coses canvien però entre els cèntrics
carrers de la Font, Ponent, Migdia i
plaça Major les cases obertes tot
l’any no passen de la desena.
L’edat de la jubilació, no poder sacrificar al poble i la falta de relleu
han estat decisius per l’adéu. Transcorreguts pocs dies des del seu tancament, baixant o pujant del Portal
de Jos, en passar per cal Catxep una
certa sensació de tristesa es percep,
com si s’hagués esvanit una part de
l’ànima vital d’un poble que sempre
constitueix tot comerç. Ha desaparegut un referent vilanoví perquè a cal
Kubala també podies assabentar-te si
es feien bolets, qui s’havia mort, l’última novetat en afers amorosos o si
es podia trobar algun pis per llogar.
No trobarem a faltar el seu somriure
perquè sonaria a esquela i recordatori, trobarem a faltar els seus productes però sobretot trobarem a faltar les
persones.
Ferran Sánchez Agustí

Des del P
aís dels Pirineus
País

Ni oblit, ni perdó
espai de gairebé sis anys, els camps
de la vella Europa i el món sencer,
fou com una mena de vent de follia
generat per Adolf Hitler i els seus acòlits, empesos per quimèrics somnis de
sotmetre, sota la sabata del Gran
Reich alemany, la totalitat dels països de l’ample Món, baix un aberrant
règim d’esclavatge a l’empara d’una
pretesa i demencial superioritat de la
raça ària...
En els inicis de tal període, quan els
exèrcits alemanys després d’unes llampegants victòries ocuparen pràcticament tot el continent europeu, l’execrable bandera de la creu gammada onejava des de Narwik fins al Pas de la Casa.
Els jerarques nazis i els seus corifeus –
entre ells els franquistes espanyols–
confiaven cegament en la victòria.
Foren dies de vi i de roses per a tals
espècimens de la caverna, quina estrella va començar a declinar després de
les desfetes de Stalingrad i El Alamein,
per acabar en una total destrucció
d’aquell fantasmagòric Reich dels
1.000 anys, quan els estols de Zukof
prengueren Berlín a l’assalt i el geni
tenebrós de Hitler se suïcidava al
búnquer de la cancelleria, amb assonàncies Wagnerianes.
Enmig aquella orgia de sang i des-

trucció, cal fer menció
especial del terrible
genocidi del poble
jueu i de milions d’antifeixistes, que trobaren la mort enmig
d’un macabre holocaust, perpetrat en els
nombrosos camps
d’extermini on els botxins de la SS, sota els
auspicis de Himler –
un altre geni del mal–
, donaren vida als seus
instints criminals, vexant, martiritzant, assassinant i cremant
milions i milions de persones, quin únic
delicte havia estat el de defensar i creure
en la llibertat i la democràcia.
I com sia que el temps no para, el
passat dijous dia 27 de gener d’aquest
jove 2005 s’acompliren 60 anys de la
alliberació d’un dels molts centres de
terror, el camp d’extermini
d’Auschwitz, situat a uns seixanta quilòmetres de la ciutat polonesa de
Cracòvia. Amb tal motiu, el Món sencer va recordar, amb l’ànima a flor de
pell, les atrocitats comeses en aquell
centre de la mort, on a més de milions
de jueus foren assassinats milers i milers de persones –entre elles molts republicans espanyols–, enemics del despotisme i de la iniquitat, privats de la
seva nacionalitat
d’origen i reduïts a
la categoria de “apàtrides” pel tirànic règim franquista i son
Ministre d’Afers
Exteriors, Ramon
Serrano
Suñer,
nazista pels quatre
costats.
A títol ampliatiu,
direm que aquesta
fàbrica de la mort,
com tantes d’altres
(Buchenwald,
Mathausen, Belzec,
Treblinka, Dachau,
Ravesbruk i un llarg
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segona contesa mundial quina
L aconflagració
va ensangonar, per

etcètera), fou creada el 27 d’abril de
1940, sobre una superfície inicial de 42
km2. Una zona pantanosa, amb temperatures hivernals de 20 graus sota zero
i ben aviat ampliada amb els seus annexes de Birkenau i Buna Moniwich,
en quins camps trobaren la més horrible mort 4.000.000 de jueus (homes,
dones i infants) i milers i milers d’antifeixistes i presoners de guerra. Durant
els gairebé cinc anys de macabra activitat, els trens arribaven sense parar a
aquella antesala de la mort, farcits de
jueus arribats de tots els confins
d’Europa, després d’un llarg viatge en
condicions infrahumanes. Tot just baixats dels vagons, eren conduïts nusos,
pèl a pèl, a garrotada seca i entre lladrucs de gossos, a les cambres de gas,
disfressades de dutxes. Una vegada comès el monstruós crim, els 4 forns crematoris fumejaven de valent, tot i ratificant la macabra afirmació del sàdics
SS, indicant que “Allí s’hi entrava per
la porta i solament se sortia per la xemeneia”.
Seixanta anys després d’aquelles tràgiques jornades, amb l’esperança que
el Món no torni ja mai més a viure
aquest horror, sincerament creiem que
tals monstruositats no poden ésser oblidades ni perdonades, perquè l’oblit
equivaldria a una deserció i el perdó
ofendria la justícia, i seria, a l’ensems,
una injúria per a les víctimes de la bèstia. Ni oblit, ni perdó.
Sícoris

Tema del Mes

25 anys d’Ajuntaments democràtics
3 d’abril de 1979 se celebraren les priE lmeres
eleccions municipals democràtiques a l’Estat espanyol, després de la mort
de Franco. El passat 29 de gener de 2005,
l’Ajuntament d’Artesa organitzà un acte institucional per commemorar els 25 anys
d’Ajuntaments democràtics.
L’acte se celebrà a la Sala de Plens de l’Ajuntament i constà d’un parlament de l’alcalde
Domènec París, qui, en nom de la ciutadania,
donà les gràcies als regidors i regidores per la
seva tasca i recordà aquells que ja no hi són.
Després s’entregà un pin de plata commemoratiu a cadascun dels assistents i es feren les fotos
de grup. La jornada s’acabà amb un dinar de
germanor a l’Hostal Muntanya d’Artesa.

Eleccions democràtiques
La mort del general Francisco Franco el 20 de novembre
de 1975 comportà la fi d’un règim dictatorial on el poble
no tenia ni veu ni vot. Així, es recuperà la democràcia d’una
manera lenta però sense volta enrere. Primer, van ser les
eleccions generals del 15 de juny de 1977, guanyades per
la UCD d’Adolfo Suárez; després, un referèndum per aprovar la Constitució, el 6 de desembre de 1978; el 1979, fou
el torn de les eleccions municipals. Després vindria el referèndum per l’Estatut (25 d’octubre de 1979) i l’abril de
1980 les eleccions al restaurat Parlament de Catalunya, amb
Jordi Pujol escollit nou president de la Generalitat de
Catalunya.
Respecte a les eleccions municipals de 1979, la UCD i el
PSOE coparen les alcaldies de les principals capitals espanyoles, en una jornada marcada per l’abstenció. A Catalunya,
els grans vencedors foren Convergència i Unió i el PSC.

Eleccions municipals a Artesa. Els Ajuntaments i els alcaldes
Primer Ajuntament: 1979-1983. Vicent Roca
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A Artesa de Segre, les primeres
eleccions foren molt disputades. Es
presentaren tres grups independents i
un sota les sigles de la UCD (partit de
Suárez, llavors de moda). L’agrupació
Concòrdia d’artesencs obtingué 4
dels 11 regidors a l’Ajuntament: Vicent
Roca (que seria elegit nou alcalde),
Francesc Blanch, Josep Marsol i Josep
M. Jusmet. Els Veïns d’Artesa
obtingueren tres regidors: Pere Vidal,
Domingo Freixes i Francesc Solé.
Independents per Artesa i ComarcaIPAC n’obtingué 2: Josep Minoves
(rellevat el 1981 per Carlos Abad) i

Ramon Trepat. Centristes de
Catalunya-UCD, també dos: Josep
Ribó i David Saura (substituït el 1981
per Antoni Roca).
Així doncs, el vot fou molt repartit i
Vicent Roca fou escollit alcalde només
amb els 4 vots del seu grup, donat que
la resta de regidors, o bé votaren al seu
cap de llista o bé s’abstingueren.
El període 1979-1983 fou una època
difícil, donada la manca de recursos i
la immaduresa del nou sistema. El
primer pressupost municipal era de 11
milions de pessetes, 7 dels quals es
destinaven a pagar els funcionaris

Tema del Mes
municipals i les despeses internes.
D’aquells anys, cal destacar la
recuperació de la Fira de Sant
Bartomeu el 1980 (rebatejada com Fira
del Meló), la posada en marxa del
Museu del Montsec (a partir de 1980),
la reivindicació sobre la millora de les
carreteres i d’Artesa com a cruïlla entre
la plana i la muntanya, els
avantprojectes de la nova biblioteca i
de la residència geriàtrica i, per
desgràcia, la riuada del novembre de
1982, que devastà tota l’horta d’Artesa,
produint danys milionaris en granges,
vies de comunicació i explotacions
agrícoles.

Segon Ajuntament: 1983-1987. Jaume Cardona
L’any 1983 la democràcia ja estava
consolidada i el progrés de les
institucions públiques era un fet. El 8
de maig de 1983 se celebrà la contesa
electoral. Van desaparèixer les llistes
d’independents i els diferents grups es
presentaven sota les sigles dels partits
catalans i espanyols. El grup de
Convergència i Unió arrasà, obtenint
1017 vots i 6 regidors (majoria
absoluta): Jaume Cardona, Ramon
Regué, Pere Vidal, Joan Macià,
Josefina Sabartés i Jaume Ribes. ERC
obtingué 609 vots i 4 regidors: Jaume
Campabadal, Benet Galceran, Benet
Tugues (rellevat el 1984 per Francesca
Solé) i Antoni Fons. AP-PDP-UL
obtingué 236 vots i un regidor: Miquel
Massana. Jaume Cardona i Vila (acs)
fou escollit alcalde i inicià una carrera
política que el portaria fins a la
vicepresidència del Senat espanyol

(1999). Durant aquest període es
construí la nova biblioteca J. Maluquer,

el pavelló poliesportiu i es dugué l’aigua
i la llum a nombrosos pobles i masies.

Tercer Ajuntament: 1987-1991. Jaume Cardona
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Els artesencs renovaren la confiança a CiU i Jaume Cardona, això sí, sense majoria
absoluta. CiU obtingué 741 vots i 5 regidors: Jaume Cardona, Ramon Ros, Pere Serra
(substituït per Jordi Benet el 1988), Joan Camats Bernad i Miquel Ortiz. ERC tingué
358 vots i 2 regidors (Josep Minoves i Joan Ramon Torredeflot). PSC, 338 vots i 2
regidors (Jaume Farrando i Joan Pellicer) i AP, 295 vots i 2 regidors: (Maria Rosa
Aldavó i Antonio Fernández).
D’aquest període, cal destacar
l’aprovació del Pla Urbanístic
vigent, l’edició del llibre “Història
d’Artesa”, la millora dels repetidors
de televisió, la millora de les
carreteres Artesa-Agramunt i
Artesa-Comiols i l’inici de les obres
de la Residència Municipal.

Festes de Nadal
Quart Ajuntament: 1991-1995. Jaume Campabadal
L’any 1991, la tendència majoritària
canvià de signe. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) obtenia 745
vots i 5 regidors: Jaume Campabadal
(nou alcalde), Ramon Giribet, Jaume
Ferré, Josep M. Mayora i Francesc
Cases. CiU, 526 vots i 3 regidors:
Jaume Cardona, Jordi Benet i Joan
Camats Bernad (rellevat el 1994 per
Maite Camats). PP, 312 vots i 2 regidors: Maria Rosa Aldavó (substituïda
el 1993 per Vicent Roca) i Jaume Ariet. I PSC, 245 vots i 1 regidor: Joan
Pellicer. D’aquells anys, cal remarcar
la construcció del Centre d’Assitència
Primària (CAP), de la ITV, les gradesllotja del pavelló, la implantació del
Batxillerat a l’Institut i la potenciació
de la Fira i les Festes.

Cinquè Ajuntament: 1995-1999. Jaume Campabadal
ERC assolia la majoria absoluta amb
972 vots i 6 regidors: Jaume
Campabadal (que renovà l’alcaldia),
Ramon Giribet, Francesc Cases, Jesús
Martí, Domènec Sabanés i Josep M.
Mayora. CiU obtenia 594 vots i 3
regidors: Vicent Jou (substituït el 1996
per Jordi Benet), Maricel Segú i Jaume
Cardona. PP, 199 vots i 1 regidor:
Vicent Roca. PSC, 186 vots i 1 regidor:
Joan Pellicer. D’aquest període, cal
destacar la construcció del nou parc de
Bombers, l’inici de l’entubament del
Senill, la posada en marxa de la
Residència i la portada d’aigua a
Montmagastre.

Sisè Ajuntament: 1999-2003. Jaume Campabadal
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ERC guanyava les eleccions per tercer cop consecutiu, 741 vots i 5 regidors: Jaume Campabadal
(alcalde), Domènec Sabanés, Rosa Ros, Jaume
Gonzàlez i M. Neus Bròvia (substituïda el 2002 per
Lluís Agramunt). CiU obtenia 588 vots i 4 regidors:
Maricel Segú, Joan Camats i Campabadal (substituït per Anna Baella el 2001), Josep M. Sabartés i
Francesc París. PSC tenia 250 vots i 1 regidor: Joan
Pellicer. I el PP, 194 vots i 1 regidor: Joan Oriola.
D’aquests anys cal remarcar l’execució del Polígon
Industrial El Pla, la construcció de les noves oficines municipals, l’arranjament parcial de La Palanca
de Vernet, la compra i enderroc de la vella Caserna
de la Guàrdia Civil, l’inici de les obres de la nova
graderia del pavelló i la col·locació d’un nou enllumenat al camp de futbol

Festes de Nadal
Setè Ajuntament: 2003-2007. Domènec París
CiU recuperava l’alcaldia 12 anys després de
perdre-la. Guanyava les eleccions amb 795 vots
i 5 regidors: Domènec París (alcalde), Carme
Barril, Francesc Lluch, Salvador Maluquer i
Joan Carles Eroles. ERC tenia 742 vots i 4
regidors: Domènec Sabanés, Mercè Nogués,
Ramon Cusola i Eva Maza. PSC tenia 306 vots
i 1 regidor: Josep Galceran. I el PP, 162 vots i 1
regidor: Eduard Serra. D’aquest període, del
qual ens trobem a l’equador, destaquen la
redacció i futura aprovació d’un nou Pla
Urbanístic i els projectes de construir un Casal
Cultural al solar que ocupava la Caserna, uns
nous vestidors al camp de futbol, diverses obres
a cadascun dels nuclis agregats i la variant
d’Artesa.

64 regidors en 7 mandats municipals

Una tasca de servei al poble

Un total de 64 regidors han passat per l’Ajuntament d’Artesa
en aquests quasi 26 anys. Els que més temps hi han estat
són Jaume Campabadal (16 anys, 12 dels quals alcalde),
Jaume Cardona (16 anys, 8 dels quals alcalde), Joan Pellicer
(16 anys), Vicent Roca (10 anys, 4 alcalde) i Domènec
Sabanés (10 anys, camí dels 12). Els que menys temps hi
han estat, han ocupat el càrrec vora 1 any: Antoni Roca,
Benet Tugues, Pere Serra, Maite Camats, Vicent Jou i Lluís
Agramunt, per raons com la dimissió o la substitució d’un
company. Com a curiositat, cal dir que han passat per l’Ajuntament dues parelles de pares i fills: Joan Camats Bernad i
Joan Camats Campabadal; i Pere Serra Boncompte i Eduard
Serra Vilalta. I una àvia i un nét polític: Francesca Solé i
Salvador Maluquer. I dos sogres i dos gendres: Jaume Cardona
i Josep Galceran i Josep M. Jusmet i Domènec París.

Treballar pel poble des de l’Ajuntament és, sense dubte,
una de les tasques més altruistes i meritòries que pot fer una
persona. Tots aquests regidors i regidores han realitzat un
treball voluntari que, en molts casos, els ha suposat
maldecaps i crítiques. Han debatut, discutit, acordat i dirigit
el present i el futur del municipi d’Artesa. Des d’aquestes
línies volem agrair-los i felicitar-los per la seva tasca i
encoratjar als nostres actuals representants a treballar units
per una Artesa millor.

Text: Miquel Regué i Gili
Fotos: Arxius La Palanca, Vicent Roca,
Elisabet Canes i Miquel Regué

Els 64 regidors i regidores d’Artesa
Jaume Ribes Baldomà, 83-87
Francesca Solé, 84-87
Ramon Ros Canosa, 87-91
Pere Serra Boncompte, 87-88
Joan Camats Bernad, 87-91 i 91-94
Miquel Ortiz Vibian, 87-91
M. Rosa Aldavó Pineda, 87-91 i 91-93
Antonio Fernández Aznar, 87-89
Jaume Farrando Alés, 87-91
Joan Pellicer Garcia, 87-91, 91-95; 95-99 i 99-03
Joan Ramon Torredeflot Batlle, 87-91
Jordi Benet Llobera, 88-91; 91-95 i 96-99
Lluís Trepat Garcia, 89-91
Francesc Cases Mianes, 91-95 i 95-99
Jaume Ferré Yègola, 91-95
Ramon Giribet Boneta, 91-95 i 95-99
Josep M. Mayora Pijuan, 91-95 i 95-99
Jaume Ariet Solé, 91-95
Maite Camats Solé, 94-95
Jesús Martí Fernández, 95-99
Domènec Sabanés Porta, 95-99; 99-03 i 03-?
Vicent Jou Lluch, 95-96
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Vicent Roca Mianes, 79-83; 93-95 i 95-99
Francisco Blanch Pla, 79-83
Pere Vidal Purgimon, 79-83 i 83-87
José Minoves Besolí, 79-81 i 87-91
José Ribó Berengueres 79-83
José Marsol Clua, 79-83
José M. Jusmet Riera, 79-83
Domingo Feixes Munich, 79-83
Francisco Solé Riart, 79-83
Ramon Trepat Escolà, 79-83
David Saura Gaset, 79-82
Carlos Abad Ontoria, 81-83
Antoni Roca, 1982-83
Jaume Cardona Vila, 83-87, 87-91, 91-95 i 95-99
Ramon Regué Montserrat, 83-87
Joan Macià Solé, 83-87
Josefina Sabartés Capell, 83-87
Jaume Campabadal Farré, 83-87; 91-95, 95-99 i 99-03
Benet Galceran Cuders, 83-87
Benet Tugues Boliart, 83-84
Antoni Fons Armengol, 83-87
Miquel Massana Rodríguez, 83-87

Maricel Segú Peralba, 95-99 i 99-03
Rosa Ros Solé, 99-03
Jaume Gonzàlez Gil, 99-03
M. Neus Bròvia Pijuan, 99-02
Joan Camats Campabadal, 99-01
Josep M. Sabartés Guixés, 99-03
Francesc París Folch, 99-03
Joan Oriola Palau, 99-03
Anna Baella Guiu, 01-03
Lluís Agramunt Oliva, 02-03
Domènec París Artigues, 03-?
Joan Carles Eroles Solanes, 03-?
Francesc Lluch Solé, 03-?
Carme Barril Brescó, 03-?
Salvador Maluquer Brescó, 03-?
Mercè Nogués Galceran, 03-?
Eva Maza Batlle, 03-?
Ramon Cusola Vidal, 03-?
Josep Galceran Sellart, 03-?
Eduard Serra Vilalta, 03-?
En negreta, alcaldes i els seus mandats

In Memoriam

Recordant Luis Lapeña Egea i José Luis Lapeña Campos
Dicen que el tiempo pasa
que todo lo va a curar,
pero tu amor y tu ausencia
nadie lo podrá borrar.
Tu mujer a la que has querido,
tus hijos, tu prioridad,
tus nietos y bisnietos
jamás te podrán olvidar.
El listón muy alto has dejado,
nadie lo podrá superar,
pues con tu amor nos has dado
una lección de humildad
como marido insuperable,
como padre el mejor
y qué decir como abuelo,
que te querían de verdad.
Te fuiste en silencio,
pero contento tu estás,
pues vas a reunirte con tu hijo
para toda la eternidad.
Ayúdanos desde el cielo
para poderlo superar,
ya que el vacío que has dejado
nunca se podrá llenar.
La vostra família us porta en el pensament i mai us podrà oblidar.

Mari Paz Lapeña Campos

Nota d’agraïment
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La família Riart-Camats vol agrair a tothom les mostres de condol i estima
que hem rebut per la pèrdua del nostre pare i padrí Josep Riart i Daura.
Així mateix, manifestem el nostre agraïment vers tot el personal de
farmàcia i del centre sanitari d’Artesa.
Gràcies a tothom.
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Discurs de Sa Majestat Saltasekles XIII
Bona nit, artesencs i artesenques
del poble que no tira ni a espentes

Sort que nostre alcalde va parlar:
dels artesencs que hi són,
dels que no hi són,
dels que no ho són però se’n senten,
dels que un dia ho seran
dels que no ho són i potser mai ho seran,
més o menos lo mateix sermó
que ja mos va fotre pel Sopar de Germanor.

Ja sé que volíeu que vingués lo Siurana conseller
però com que no el vau tractar prou bé
ara sempre us diu que no
i haig hagut de tornar a vindre jo
Penso que si voleu que us perdoni lo del dinar
a cal Jubete l’heu de portar
i a base de callos i un bon porró,
poder us caurà alguna bona subvenció.

I de les piscines, què n’hem de dir?
A còpia de panxitos i vi
cada any mos les fiquen més cares,
però les noves no les veiem ni pintades.
Almenos mos les deixessin somiar calentetes
a veure si així no s’encongissin les titoletes!

Mentrestant, el vostre amic Pere Tàpies, un servidor,
artesenc de soca-rel i bon menjador,
us recitaré aquest pregó
i us faré un preu rodó per la pròxima Fira del Meló.
I és que des que el govern va canviar de color
sóc el vostre únic inaugurador.
Venint a Artesa per Carnaval
em pensava fotre un bon festival
però amb aquesta política d’austeritat
hasta la Matança us heu carregat
i a lo tonto a lo tonto, lo dimarts sense festa s’ha quedat.
Tot sigo pel Casal Cultural
mireu-lo allà darrera
fa tres anys que en parlem
i encara no han obert lo fonament.

Continuant dins de l’Ajuntament,
la secretària va fent
però els ciutadans n’estan descontents
i l’alcalde omnipresent la deixa verda al plens.
En canvi, la notària que està de bon veure
les hipoteques no mos podrà firmar
perquè a un altre poble la fan marxar.
I si algú encara en tenia l’esperança
tampoc no us la podreu beneficiar.
No puc continuar sense nombrar
una veu que han fet callar:
Poeta Bepeta!, tanta poesia i tants collons
tan que cantes a la terra catalana,
vols dir que no tens l’hisenda andorrana?

Sort que jo sempre vai preparat
pa, vi i llangonissa us he portat
però no us penseu pas que el Condis l’haigo subvencionat.
Voleu dir que hasta als caramelos de Reis hi heu de posar
publicitat?
Aquest poble està molt apurat:
la Comparativa va tocada
i l’Ajuntament que va prometre moltes inauguracions
s’ha quedat només amb les intencions.

També m’han dit que la consellera Tura
us fotrà un bon repàs, perquè les feu com un cabàs:
primer va ser un butró al Central Hispano,
després al Senill el cotxe d’un rumano,
i per més inri un eminen conductor
va rebentar un sortidor.
Aquí el que falta és una mica de mà dura,
és a dir, una dictadura.
Ni Bono, ni Ibarra, ni Trillo,
lo Sisco el Cases de Caudillo!

Bé, vam inaugurar les grades del pavelló
però a l’hora de penjar cortines
hi hem hagut de posar bosses d’escombraries.
I què me’n dieu de la calefacció,
poder només l’engegaran per la Festa Major?

Ara que em ve al cap,
m’han dit que amb aquest poble
feu negoci tant a l’hort com a ciutat,
no m’estranya que l’Ajuntament estigui arruïnat,
si proliferen els negocis a la clandestinitat.

Com no podia ser d’altra manera,
perquè cap conseller no mos ve mai a la primera,
lo Gavín les grades del pavelló va inaugurar
i el Sisco el Cases el va boicotejar,
que aquesta gent de l’oposició,
aprofita qualsevol ocasió.
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També n’hi ha que passen de la paperassa
i per fer pa utilitzen bromat de potassa,
però lo pitjor no s’acaba aquí,
que si del pa t’haguéssis de morir,
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com que de tanatori no n’hi ha,
a Agramunt t’haurien de vetllar.

Com voleu que les dones no quedon prenyades
si les feu jeure a les fosques per aquestes contrades?
Menos mal que alguns sementals
no passaran per la vicaria
pero almenos ampliaran la guarderia!!

A la Comparativa mos tenen ben escamats,
ara que els directius en surten escopetejats
diu que mos ho arreglaran amb un bon francès.
Xupa i calla, gràcies d’arribar a finals de mes!!

Vista la qualitat del material,
i ja que no feu Dimarts de Carnaval,
si el vostre poble voleu promocionar
alguna princesa hauríeu d’embarassar.
I ara que la interessada puja a Vallbona,
la podríeu fer vindre a muntar
per algun conco d’aquí al secà.
Que la substància ben conservada deu estar!

Les Artesenques Actives,
de popes pengentes i figues pansides,
desesperades busquen homes per fer tiatro,
sapigueu que el que de veritat volen.
és una cigalota per passar un bon rato.
Sort que hi ha una altra societat que és la Germandat
que dos dones joves s’han annexionat.
Mira que semblava que ni San Sebastià ho podia bellugar,
s’hi apunten per què aquella bandera no pari d’onejar?
O poder per fer ballar allò que algun dia es va aixecar?
No m’estranya que les coses es vagin perdent,
perquè, que dir dels clubs privats del jovent
tancats allà dins i no s’impliquen amb la resta de la gent.
Sintonitzem Ràdio Artesa al nou dial
que entre el Trident i la vident
ha fet un canvi fenomenal:
a Georgi Dan, King Africa i Camela han fet callar
i les gallines de l’alcalde no paren de fornicar
a vere si en preneu exemple i mos fotem tots a catxar.
I és que tothom sap que a casa nostra,
lo que es catxar catxar,
sempre s’ha fet a Salgar
però, mossèn, la cosa és complicada,
amb la llum del monestir apagada,
no mos deixeu cap altra opció que la mamada.

Per si acas, homes d’aquest poble,
deixeu les cartotes i les pilototes,
i feu cas a les vostes reines ardentes,
que no us n’adoneu, però les teniu molt calentes.
Com l’any passat us torno a recordar
que elles sí que tenen clar
que val més una cigala a la mà
que mil sermons del capellà!!
I que l’any que ve mos hi puguem tornar a trobar
si pot ser més cap a l’hora de sopar.
I amb un Dimarts de Matança que entre tots hem de
mirar de recuperar.
Bon Carnaval, artesencs!!

Sa Majestat Saltasekles XIII i Co.

Carnaval d’Artesa 2005
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El dissabte 5 de febrer, la comparsa del Rei
Saltasekles XIII va voler homenatjar la Matança
del Porc, festa tradicional d’Artesa desapareguda
enguany per raons diverses i que no vénen al
cas en aquest article. Les persones que la
formaven, anaven vestits amb les típiques
barretines i faixes catalanes i duien un davantal
amb la inscripció “Matem los porcs 2005” en
al·lusió a la festa. Per complementar la parodia
van fer brasa i van coure i repartir pa i salsitxa i,
com no, uns porronets plens de mistela. Més de
trenta comparses i comparsites i unes 450
persones disfressades van formar la rua de
Carnaval, que va recórrer alguns carrers d’Artesa
fins arribar al pavelló poliesportiu. Allí, se
celebrà un exitós sopar de germanor i
seguidament els assistents van gaudir del ball
amb l’orquestra “Sueños” i una discomòbil.
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El Carnaval en imatges
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Aquí podeu observar diferents imatges de les comparses d’enguany,
Respecte al diumenge de Carnaval, el pavelló acollí durant la tarda la
trobada infantil de disfresses, que reuní uns 130 nens i nenes vestits amb
les disfresses més insòlites i variades. Posteriorment, els infants realitzaren
una desfilada, presentada pels radiofònics Carles Isanta i Pere Solans.
Seguidament, l’Ajuntament oferí un berenar popular amb llonganissa i
botifarra negra a la brasa. Es finalitzà la jornada amb un ball amenitzat
per l’orquestra “Golden Saxo”. Fotos: Francesc Balagueró i J.M. Espinal
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Per què no es va fer la Matança per Carnaval?
Davant la notícia publicada el passat
mes de gener al diari Segre pel corresponsal Josep M. Solans, explicant que
la Matança del porc d’Artesa de Segre
no es podia fer perquè el Josep Ros està
malalt i la colla d’amics i amigues de
la Matança no són suficients per garantir que es continuï celebrant aquesta festa, ens veiem en l’obligació
d’aclarir com han anat les coses.
El Josep no està malalt. El dia 15 de
setembre de 2003 sí que vaig dir al senyor alcalde que, després de 25 anys,
volia plegar perquè era molt pesat, però
pel que sembla no s’ho va acabar de
creure. Més endavant, el dia que vam
fer el sopar de la Matança del 2004, ho
vaig tornar a dir a l’alcalde i al regidor
de Festes. Els vaig dir que plegava de
passar a davant de tot, però que seguiria ajudant en la Matança. Es veu que
tampoc s’ho van creure.
A finals del 2004 em van demanar
que anés a l’Ajuntament. El senyor regidor de Festes em va preguntar què
pensava fer i li vaig dir que plegava,
que feia 25 anys que estirava del car-

ro, tot i que estava disposat a ajudar a celebrar la Matança. Li
vaig donar la llista de
tots els col·laboradors
per si volien reunirlos, però no ho van fer.
Van preguntar a un
parell de persones si
volien passar al davant i aquestes els hi
van dir que no. Després van anar trucant
per telèfon als col·laboradors dient-los
que aquest any no es
feia la Matança.
Havent-ne parlat
amb tanta antelació,
que cadascú tregui les
seves pròpies conclusions sobre perquè
aquest any no s’ha celebrat la Matança del
porc per Carnaval.
Josep Ros i Tarragona

La tarda de dimarts de Carnaval, la Colla de la Matança vam organitzar
un berenar a la plaça de l’Ajuntament en senyal de protesta
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L’apunt del PSC-PM... No se’ns té en compte
d’eleccions critiquem de qui ha governat l’última legislatura: no es fan
les coses entre tots, ja que no es recullen les aportacions dels altres grups
i sol se’ns limita a poder votar sí o no
en el Ple, és a dir, a fer d’oposició.
Quan nosaltres ens vam presentar a
les passades municipals de maig de
2003 era per col·laborar en el projecte
d’Artesa, tant si guanyàvem les eleccions com si no. De fet, érem els únics
que si guanyàvem estàvem disposats a
fer un Govern amb un tinent d’alcalde de cada grup i anar tots a
una, i si perdíem a agafar responsabilitats que corresponen al Govern,
com hem fet, perquè sempre hem cregut que és l’única manera de tirar

endavant el municipi.
Degut a la bona predisposició al diàleg de l’actual alcalde, com ja vam explicar, aquest va tenir el nostre recolzament. Però els fets demostren que
tampoc ara ha canviat: el Govern és el
Govern i l’oposició és l’oposició.
Una de les nostres accions és presentar cada proposta en forma de Moció
per buscar l’acord del Ple. Això vol dir
que una proposta, si s’aprova per la
majoria del Ple, té el recolzament de la
majoria dels representants dels ciutadans d’Artesa, l’acord és legítim i és
d’obligat compliment per part de l’Alcaldia. Fins ara hem presentat 10 mocions. Totes han estat aprovades. Però
tres ho han estat amb els vots dels regidors que no formem part de l’equip del
Govern. Ara, aquest, en vista que ha
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esgraciadament, està succeint el

D que tots els grups en període

d’empènyer acords que ell no ha aprovat, ha adoptat la via de no passar cap
altra moció, el contingut de la qual no
sigui competència del Ple. El resultat
és que de les quatre últimes mocions
presentades, cap s’ha passat pel Ple.
Això fa que les aportacions dels que no
estem manant quedin parades, ni que
puguin ser interessants pel municipi.
Penseu que cada moció, abans de passar pel Ple, es discuteix en Junta de
Govern. En moltes s’hi han afegit aportacions d’altres regidors i, fins i tot, en
dues s’ha canviat tot el redactat, ja que
s’han acceptat unes millors redaccions
que les presentades.
Aquest tarannà pel qual el Govern
marca la seva línia i el seu ritme, sense
comptar amb ningú més, fa que es perdin aportacions d’altres regidors.
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Aquest també es el cas de la Matança
de Porc, que s’ha acabat perdent, almenys aquest 2005. Personalment, com
a regidor, no he pogut col·laborar a intentar salvar aquesta Festa d’Artesa,
doncs el Govern mai m’havia comunicat que això trontollava. Vaig assabentar-me fora que no es faria Matança i
després vaig ser informat per part d’alcaldia en Junta de Govern del 27 de
gener, que era cert que no es feia.

Aquest assumpte no pot resoldre’l sol
el Govern. Aquest és un assumpte de
POBLE, per tant TOTS el regidors ho
havíem de saber i entre tots mirar de
salvar l’esdeveniment. Una altra cosa
diferent és, quants porcs es maten o
quins canvis es poden fer o mirar d’ajudar més durant el dimarts, etc., però si
és fa o no la Festa és un assumpte de
Ple.
Esperem que l’actual Govern recti-

fiqui la seva política interiorista i que
en el futur puguem fer “apunts...” més
positius pel bé d’Artesa.

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

Opinar no és informar
aclaridora per als ciutadans i ciutadanes del nostre municipi, en resposta als escrits publicats per les diferents regidories a la revista La Palanca del mes de gener de 2005, a la
secció Les Regidories Informen.
Primer de tot, volem dir que més que
informar opinen, i sobretot la regidoria
d’Economia, en l’escrit de les Ordenances Fiscals per al 2005. Esperem que, a
partir d’ara la línia de l’equip de govern sigui aquesta, la de donar explicacions, però la de donar explicacions clares a la ciutadania i també als altres
grups municipals, és a dir, a l’oposició.
Des d’aquí volem deixar clar que
nosaltres estem d’acord amb l’increment de la mitjana de l’IPC entre
Catalunya i Lleida (3,8%) per a les taxes municipals del 2005. Amb el que
no estem d’acord és amb la manera de
fer les coses, concretament amb el fet
que les nostres propostes no s’hagin tingut en compte per a res.
Una de les propostes que vam fer i
no es va tenir en compte era referent a
la bonificació del 100% en l’impost de
circulació per a aquells vehicles de més
de 25 anys. Nosaltres creiem que la
majoria de cotxes que estan en aquesta
situació haurien de ser penalitzats pel
perill que comporten, tant pel medi
ambient com per la seguretat viària. 25
anys ens van semblar pocs per a considerar-los vehicles antics i, per tant, amb
un valor històric. En canvi, vam proposar que les bonificacions es fessin en
funció del carburant o de les característiques del motor, que també estan

previstes per la Llei.
Tampoc estàvem d’acord amb el preu
que es van posar a alguns documents
expedits per l’Ajuntament, com per
exemple el preu de les fotocòpies, sobretot dels plànols, ja que la majoria de
documents a fotocopiar no poden sortir de les instal·lacions de l’Ajuntament,
per tant no podem considerar que es fa
la competència a ningú. Les vam trobar cares.
La taxa de les piscines municipals va
ser de les més discutides l’any passat
perquè nosaltres vam dir que la trobàvem cara, però aquesta queixa va ser
ignorada. En canvi, aquest any ha estat
rectificada perquè s’han queixat la majoria d’usuaris.
És cert que vam considerar que l’ordenança de les parades al mercat no
s’havia apujat prou, però aquest criteri
creiem que té una explicació molt racional. L’equip de govern és coneixedor
de les queixes dels veïns dels carrers
afectats pel mercat setmanal, motivades per la neteja de les deixalles de les
parades ja que no es recullen fins al dilluns, quan els treballadors de l’Ajuntament comencen la seva jornada normal de treball. Nosaltres pensem que
aquestes deixalles han de ser recollides
pels paradistes. Som conscients que han
estat advertits vàries vegades, però tot
continua igual; per tant, vam proposar
un augment d’aquesta ordenança i amb
els beneficis es podrien pagar hores
extres als treballadors de l’Ajuntament
(o bé contractar una empresa especialitzada) per a que ho netegin el mateix
diumenge després del mercat.
És veritat que es van fer tres reuni36
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del Grup Municipal d’ERC a
D esl’Ajuntament
volem fer una nota

ons prèvies i nosaltres vam assistir a
totes tres, però al contrari del que diu
la regidoria d’Economia vam fer propostes, que van ser TOTES IGNORADES. Per això vam decidir abstenir-nos
en la votació. NO VAM VOTAR EN
CONTRA. Aquestes eren les nostres
propostes:
1. En lloc de bonificar l’antiguitat dels
vehicles, bonificar en funció de la classe
de carburant o de les característiques
del motor.
2. Fer que els pobles agregats estiguin
exempts de pagar l’ordenança de les
construccions, instal·lacions i obres.
Com fa, per exemple, l’Ajuntament
d’Agramunt.
3. Vam proposar que es rebaixés el preu
de les fotocòpies, en especial les dels
plànols.
4. Com ja hem explicat, vam proposar
més augment en l’ordenança de les parades per a poder fer després una bona
neteja.
No vam votar en contra perquè entenem que l’increment de l’IPC és un
augment raonable. Ens vam abstenir
perquè cap de les nostres propostes va
ser tinguda en compte. Però el que no
podem ni volem admetre és que s’enganyi a la població amb mentides o amb
mitges veritats d’aquest tipus. Tots
aquells ciutadans i ciutadanes que assisteixen periòdicament als Plens van
poder sentir per part nostra tots aquests
arguments.

Grup Municipal d’ERC
a l’Ajuntament d’Artesa de Segre
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El top manta al mercat d’Artesa del dia 20 de febrer
pasat dia 20 de febrer, dia asseE lnyalat
pel govern del PSOE com
la data per anar a votar en REFERÈNDUM el Tractat d’una nova
Constitució europea, el nostre
“atipic” mercat setmanal dominical
es convertí, durant unes hores, en
unes Rambles o un Passeig de Gràcia qualsevol, on per una punta de
carrer treien el cap la policia (els
Mossos d’Esquadra) i per l’altra corrien els “top manta” anomenats també “trilleros”.
La cosa no passaria de ser una mera
anècdota més dins un dia de mercat setmanal si no fos perquè els “top manta”
que corrien amb la seva taula desplegable i els seus estris eren ni més ni
menys que l’organització política juvenil de CDC, l’anomenada JNC (Joventut Nacionalista de Catalunya).
Tampoc caldria que que ens estranyéssim gens si els que formaven
“l’equip” de la JNC fessin la seva activitat partidista qualsevol altre dia de
l’any per la captació de joves per la plena sobirania de Catalunya. Però resulta
que van escollir precisament el dia 20
de febrer, dia que tots els ciutadans i
ciutadanes estàvem convidats a participar en un REFERÈNDUM on ja tots
sabeu que les posicions antagòniques

Resulta almenys bastant sospitosa la
seva pretesa CONSULTA per a un Millor Finançament de Catalunya, quan
durant els últims 25 anys el seu partit i
ells mateixos mai manifestaren cap
mena d’angústia vital per aconseguir
aquest objectiu quan ostentaren el poder més absolut al Govern de
Catalunya. És per això que crec que
equivocaren el dia per fer campanya,
equivocaren fer-ho sota les sigles de la
JNC (no són gens joves, encara que se’n
poden sentir) i, lo més “esperpèntic”,
haver d’esperar 25 anys per adonar-se
que Catalunya pateix un greu espoli fiscal i d’inversions per part d’Espanya.
És clar que de savis és rectificar i
d’aprendre el que en aquest sentit hem
anant explicant durant anys des d’ ERC.
Un altre cop, si la JNC vol venir a
fer campanya a Artesa, almenys que els
senyors i senyores que vinguin siguin
com les sigles que indiquen el que són
o volen ser.

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

Línia d’atenció a les dones en situació de violència
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eren el SÍ (CiU, PSOE, PP, PSC) i el
NO que comptava amb el suport decidit d’ERC i ICV. I en dia de votacions
no és permesa cap mena de propaganda política o consulta, encara que no
sigui precisament sobre el tema que es
vota aquest dia. La Junta Electoral ja
els havia advertit de la seva il·legalitat,
però ells ni cas. Segur que encara es
pensen que son els “reis del mambo”.
És per això que foren convidats a deixar la seva “tasca” per part d’una patrulla dels Mossos d’Esquadra i van
abandonar amb la cua entre cames el
mercat d’Artesa.
Peró lo que al meu bon entendre és
més “patètic” d’aquesta JNC resulta
quines eren les persones que es presentaren el diumenge al matí al mercat
d’Artesa per fer una campanya il.legal.
Sembla ser que eren uns tres “militants”, almenys dos d’ells bastant coneguts per les contrades de la nostra
comarca. Val a dir que un deu tenir cap
als 78 anys i l’altre cap als 47 anys. El
més gran és l’alcalde de la vila de CUBELLS i l’altre l’alcalde d’ALBESA,
ambdós reconeguts militants de CiU,
respectivament coneguts com a president del CONSELL COMARCAL de
la NOGUERA i vicepresident de la
DIPUTACIÓ DE LLEIDA.

900 900 120

Música, Mestr
e!
Mestre!

Cloenda del curs de direcció
passat dissabte 29 de gener,
E lXavier
Puig i Elisenda Carrasco
van fer la cloenda del III Curs de
Direcció Coral de Terres de Lleida de
la FCEC que, en aquesta edició, s’ha
celebrat a Artesa de Segre des de l’octubre de l’any passat.
La Demarcació de Terres de Lleida
de la FCEC ha organitzat el seu tercer
curs de direcció a Artesa de Segre. Durant cinc dissabtes, entre el 2 d’octubre
i el 15 de gener, els sis alumnes del curs
s’han iniciat i perfeccionat en la direcció coral. El professor del curs ha estat
Sergi Valls i dels sis alumnes una és
d’Artesa de Segre, Janette Solsona, professora de l’Aula Municipal de Música, una de les directores de la Coral
Infantil Brots d’Il·lusió i membre de
l’Orfeó Artesenc.
Com ja s’ha efectuat en les darreres
dues edicions, s’aprofita alguna de les
sessions del curs per convidar algun
director o directora de reconegut pres-

tigi per realitzar una
classe magistral.
Les dues edicions
anteriors es van realitzar a Lleida i es
va comptar amb
Pep Prats (2001) i
Josep Vila (2002).
Enguany, que s’ha
celebrat a Artesa de
Segre gràcies a la
col·laboració de
l’Ajuntament i de
l’Orfeó Artesenc,
va finalitzar el dissabte 29 de gener amb una densa jornada de treball en la qual els alumnes
van treballar durant el matí amb Xavier
Puig (actualment és director titular de
la JONDE, director assistent de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i director del Cor
de Cambra de l’Auditori Municipal
Enric Granados de Lleida) i durant la

tarda amb Elisenda Carrasco (que dirigeix el Cor Infantil de l’Orfeó Català,
el Cor Infantil i Juvenil de Sant Cugat,
el Cor Voxalba i l’orquestra de corda
Arts Cambra).

Sergi Valls i Jové
www.fcec.info

Cant Gregorià a l’església d’Artesa
Món promoguda per Càritas-Mans
Unides d’Artesa de Segre, el quartet
Veus del Pirineu va cantar la missa
de 12 del primer diumenge de Quaresma, oferint tot seguit, un concert
a la mateixa església d’Artesa.
El quartet Veus del Pirineu està format per: Antoni Juanmartí del poble de
Jou (tenor primer), Severo Isús del poble de Llessuí (tenor segon), Ramon
Escales del poble d’Enviny (baríton) i
Alfons Vilà de la vila de Puigcerdà
(baix). Va néixer, ara fa vint anys, fruit
d’una il·lusió compartida per tots els
seus components per tal de gaudir i de
fer gaudir als altres d’un tipus concret
de música: el cant gregorià, la polifonia clàssica i la polifonia popular religiosa del Pirineu. El bressol musical de
tots els seus membres va ser la catedral
de la Seu d’Urgell, la seva Schola
Cantorum. Tot i que ara resideixen a
Barcelona, el nom del Quartet delata el

seu origen. Segons
ells ens expliquen,
aquests cants transmeten serenor, pau
i goig, tan necessaris en el nostre món
sovint trasbalsat per
la pressa i el soroll.
Durant la celebració religiosa van
interpretar:
B o n i t a t e m
(Fabordó i gregorià), Kyrie, Sanctus
i Agnus de la Missa
cum iubilo, Beatus vir (tradicional de
Pallars), Adoro te devote (F. Schubert),
Domine, non sum dignus (Tomás Luís
de Victoria), Pange lingua (de la Catedral de la Seu d’Urgell), O salutatis (L.
Perosi) i Salve Regina (gregorià i polifònic). En acabar van deleitar al públic
assistent amb sis obres més, algunes
d’elles cants gregorians populars de les
nostres contrades, concretament un
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diumenge 13 de febrer, en el
E lmarc
de la Campanya Fam en el

Laudate pueri Dominum i un Dies irae
del Pallars Sobirà.
La veritat és que tant la missa com
el concert, van deleitar d’allò més tots
els assistents.
Sergi Valls i Jové

www.orfeoartesenc.org

Música, Mestr
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Caramelles 2005
any més, l’Agrupació de CaU nramelles
La Dàlia Blanca ha co-

1.- Casa del Sr. Batlle (9:30)
2.- Carrer les Monges
3.- Plaça del Progrés
4.- Residència de la Gent Gran (9:55)
5.- Avinguda Eduard Maluquer / carrer
Marcel·lí Farré

mençat a preparar-se per les cantades del diumenge de Pasqua. Enguany, finalitzant el projecte endegat
el 1996, es canta en el darrer dels
pobles agregats del municipi, Vilves.
Després de la parada obligatòria per
la celebració del centenari de la Dàlia
Blanca el 2004, les Caramelles finalitzen, amb la cantada d’enguany, el projecte endegat el 1996 que consistia en
oferir caramelles als nuclis agregats al
municipi d’Artesa de Segre. D’aquesta
manera Alentorn (1996), Anya (1997),
Baldomar (1998), Colldelrat (1999),
Collfred (2000), Montargull (2001),
Seró (2002), Tudela (2003) i Vilves
(2005) són els pobles agregats que han
visitat les Caramelles durant els darrers
deu anys.
Així doncs, si el temps acompanya i
ho permet, la Junta ha confeccionat el
següent recorregut per la Pasqua 2005:

Arribat en aquest punt, els caramellaires es dirigiran a Vilves on, després
d’un bon esmorzar, cantaran en sortir
de Missa, que començarà a les 10 del
matí. Tot seguit es dirigiran de nou a
Artesa de Segre, fent un recorregut per
tota la carretera d’Agramunt, de Ponts,
de Tremp i les plaçes del Ball i Major:
7.- Carretera d’Agramunt, Cal Bepeta
(11:15)
8.- Carretera d’Agramunt, Bar Manel
9.- Carretera d’Agramunt, Hostal Muntanya

Finalment, en sortir de la missa de
12, els Caramellaires es dirigiran en
processó cap a la Plaça de l’Ajuntament
per la Gran Carretera i el carrer Balmes on, sobre la una de migdia, realitzaran la darrera cantada.
Bona Pasqua a tothom!

La Junta

Caramelles
2005
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10.- Carretera d’Agramunt, Restaurant
Jorper’s
11.- Carretera d’Agramunt, Cafè del
Poble
12.- Carretera d’Agramunt, Bar Salut
(11:50)
13.- Carretera de Ponts / carretera de
Tremp
14.- Carretera de Tremp / carrer Girona
15.- Plaça del Ball (12:15)
16.- Plaça Major

Psicologia de Cada Dia

La felicitat, un dret i un deure
uantes vegades ens han pregunQ tat
si som feliços? Quants llibres,

sinònim d’alegria constant, sinó que és
viure i gaudir del moment present, es
podria pensar que sempre cal millorar
la nostra situació actual. I és cert que
sempre poden haver-hi estadis més satisfactoris, però a vegades la compara-

41

la Palanca

una actitud negativa viuen envoltades
amb la seva tristesa, es bloquegen i no
quants poemes i quantes cançons
són capaços de gaudir de la felicitat.
s’han escrit sobre la felicitat?... SemSempre hi haurà situacions a la nosbla que la felicitat hagi passat a ser
tra vida que faran el possible per amaruna obligació moral, una norma a la
gar-nos-la. El llistó està alt a la nostra
nostra societat.
societat: preocupacions, ràbia,
Està clar que tots tenim el dret
humor, malalties, desastres,
No podem viure esperant trobar la mal
a ser feliços i el deure, en certa
conflictes, estrès... Però si actufelicitat absoluta i permanent, per- em de manera positiva, podrem
manera com a persones intel·ligents i sensibles, de portar la
què no hi arribarem mai i això no- pensar i buscar solucions amb
nostra vida per un camí amb més
més probabilitats d’èxit que si
més ens portarà a la frustració
alegries que disgustos. No obsens complanyem. Una actitud
tant això, no s’ha de perdre de
positiva no té perquè ser sinònim
vista que la felicitat no és un destí sinó ció amb els altres pot comportar insa- de felicitat, però sí de resolució eficaç,
un trajecte. És a dir, no podem veure la tisfacció i frustració. No hem de deixar cosa que ajudarà a pujar la nostra
felicitat com una meta o un objectiu de de lluitar per aconseguir el nostre ben- autoestima, a sentir-nos orgullosos i per
vida, no podem viure esperant trobar estar, sinó que, com en molts aspectes tant a millorar el nostre benestar i conla felicitat absoluta i permanent, per- de la nostra vida, ha d’haver-hi un ter- seqüentment a ser, per uns moments,
què no hi arribarem mai i això només me mig: hem de lluitar per aconseguir feliços.
ens portarà a la frustració.
allò que volem, però apreciant allò que
La felicitat és, normalment, una si- ja hem aconseguit.
tuació passatgera, que de la mateixa
Sempre s’ha dit que la gent amb acNoemí Farré i Cortadelles
manera que arriba, marxa. Així, parla- titud positiva tenrem de moments feliços, d’instants deix a viure més
d’alegria, benestar, plaer, satisfacció... moments feliços, i el
Aquests acostumen a arribar quan no- cert és que aquestes
saltres mateixos ens ho hem buscat, persones el que fan
quan la nostra actitud ens hi ha portat, és actuar eficaçment
quan hem estat receptius... I és que as- en la resolució dels
saborir els petits instants de felicitat seus conflictes. Per
només depèn de nosaltres.
altra banda, aquelles
Entenent, doncs, que ser feliç no és persones que tenen

Inf
or mació Municipal d’Ar tesa
Infor

Mes de gener
Ple extraordinari: 13-01-05
S’aprova, per unanimitat, concórrer a la convocatòria del Departament d’Interior per a la concessió de
subvencions adreçades a ens locals per
a dotacions i inversions en
infraestructures destinades a parcs de
bombers voluntaris.
S’aprova, per unanimitat, la proposta definitiva de la memòria valorada de l’obra de rehabilitació del local
social de Vilves”, amb un pressupost
d’execució per contracta de 12.479,80
euros.
S’aprova, per unanimitat, l’adhesió al conveni entre el Departament
de Justícia i l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, en el qual es
fixen les línies de col·laboració entre
el Departament de Justícia i les entitats
locals en l’execució de programes que
són competència de la Secretaria de
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i
Justícia Juvenil.
Ple extraordinari: 21-01-05
S’aprova, per unanimitat, contractar mitjançant procediment negociat
sense publicitat, amb l’empresa
SORIGUÉ, SA., les obres del projecte

d’urbanització del sector industrial del
polígon el Pla i obres pendents, per un
import de 157.834,60 •.
Ple extraordinari: 27-01-05

Els assistents procedeixen a
efectuar el sorteig segons disposa l’Art.
26 de la Llei Orgànica 5/85 del Règim
Electoral General i atès el seu resultat
s’acorda unànimement nomenar els integrants de les quatre Meses Electorals per al referèndum de la Constitució Europea, a celebrar el dia 20 de febrer.
ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
(dia 27 de gener)
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres, establiments i autoritzacions de
guals:
- A Carles Pellicer Vidal, per refer teulada, canaleres, baixants i pintar la façana de l’edifici situat al c/ Monges, 40.
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- A Amparo March Batalla, per impermeabilitzar eixida i canviar rajoles de
l’edifici situat al c/ Marcel·lí Farré, 11.
- A Rosendo Lladós Olsina, per a disposar d’un gual de 3 m. a l’edifici situat al c/ Calvari, 60.
- A Ramon Segú Rocaspana, per a segregar 34,5 m2 de la finca del c/ Sants
Cosme i Damià, 31.
- A Benet Porta Codina, per a la reconstrucció de la coberta de l’edifici d’habitatge unifamiliar, situat a la Ctra.
d’Agramunt, 52.
- A Construccions Montsec SCCL, per
a la instal·lació d’una grua al c/ Sant
Jordi, 31.
- A Jaume Nadal Albareda, per refer
paviment i enrajolat, a l’edifici situat
al c/ Monges, 12.
- A Josep Samarra Jovell, per a disposar d’un gual de 2,6 m a l’edifici situat
al c/ St. Antoni M. Claret, 49.
- A Delfina Fàbrega Baella per canviar
la porta de l’edifici situat al c/ Balmes,
19.
- A Albert Castellà Benabarre, per connectar a la xarxa de clavegueram la
parcel·la núm. 28 del c/ Ramon Llull,
28.
- A Albert Castellà Benabarre, per connectar a la xarxa d’aigua la parcel·la
núm. 28 del c/ Ramon Llull, 28.
Carme Barril i Brescó

BBC*

Ja començàvem a pensar
que volíeu esperar que
les vaques volessin

20 de març

Tor
na
orna
l’Escala
en Hi-Fi!!!
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Diumenge

Felicitats!

A les 18:30h, al Pavelló
Poliesportiu d’Artesa
A benefici dels
Bombers Voluntaris i
Bombers Juvenils
Organitzat pel Grup d’Escala
en Hi-Fi d’Artesa
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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. Persona gens afortunada.- 2. La tretzena lletra de l’alfabet. Provoquen
un viu sentiment d’indignació.- 3. La dansa més bella. Facultat que ens
permet pensar.- 4. Singular forma en què es transmet el so. Cotxe de cavalls,
descobert i amb quatre rodes. Lletra que pot indicar la direcció que assenyala
l’estrella Polar.- 5. Símbol del radi. Article o pronom masculí. Al revés,
interjecció que expressa queixa. Nota musical.- 6. Terme oposat a esquerres.
Es cull durant el mes de setembre.- 7. Lletra que pot indicar la direcció en
què es troben uns països en plena transfor-mació política. Entre la marejada
i la mar brava.- 8. Negació. Allò que es rep per la feina feta. Té por.- 9.
Instrument musical. Fa una taca que s’escampa molt. Nota musical.- 10.
Conjunt de dos. Vocal tancada. Mitja centena. Al revés, lloc on es cria un
animal.- 11. Víctima o beneficiari de l’Administració.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Verticals
1. Persona que ha perdut la capacitat de l’ordre.- 2. Deixar escapar de
manera subtil. Al revés, cinc pessetones.- 3. Nom de dona. Pronom de
primera persona. Conjunt de flors.- 4. Consonant velar. Mig miler. Part d’una cursa ciclista. Vocal tancada.- 5. Persona que riu
amb facilitat. Tants com la unitat.- 6. Rusc. L’embolcall del blat. Símbol del iode.- 7. Part del cap. Els amos del corral.- 8. Vocal
tancada repetida. Contrari de tova. Vocal usada per imitar el xiulet del tren. Consonant dental.- 9. Forma prefixada procedent del
llatí que significa negre. Barra allargada on es posen els pollastres, conills etc per rostir-los mentre rodolen. El nom d’una antiga
ciutat-estat.- 10. Deessa. Grau de pobresa.- 11. Sense donar el nom.

Jeroglífic

Problema d’escacs

per David Fusté

Sense Perdre els Orígens
per Jordi Esteban

On està el gatet?

Juguen les blanques

AL
AL
AL

NOTA
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SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Desgraciada.- 2. Ema. Irriten.- 3. Sardana. Raó.- 4. Ona. Landó. N.- 5. Ra. El. iU.
Mi.- 6. Dretes. Raïm.- 7. E. Maregassa.- 8. No. Paga. Tem.- 9. Arpa. Oli. Re.- 10. Duo. U. L. uiN.- 11.
Administrat.
VERTICALS: A partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Al sofà (als, o, fa).
Problema d’escacs
1- Ta3 (si axb5, Rxa1; 2-b6, a4; 3-b7, a3; 4-b8=D, a2 i final de taules, si 1-Ta2+, Rxa2; 2-axb5, a4; 3-b6,
a3; 4-b7, Ra1 i final de taules), Rxa3 (si b4; 2-Tg3, b3; 3-Tg5, Ra3; 4-Txa5, b2; 5-Tb5 i es guanya); 2axb5, a4; 3-b6, Ra2; 4-b7, a3; 5-b8=D, Ra1; 6-Dc7, Rb2; 7-Db6+, Rc2; 8-Dc5+, Rb2; 9-Db4+, Ra2; 10Rg3 i amb poques jugades s’aconsegueix el mat.
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Els calés
La llengua catalana té paraules
provinents de l’idioma caló, propi del
col·lectiu gitano, resident a Catalunya
des de fa molts segles. De la paraula
caló, que significa “fosc, morè”, va
sorgir la paraula calé que designava les
monedes de coure (de color més fosc
que les de plata, anomenades parné,
derivat de parnó, que vol dir “blanc”).
S’aconseguia fer, així, un paral·lelisme
amable entre la diferència de les
monedes (coure i plata) i la del color
de la pell de gitanos i paios.
Posteriorment el significat s’estengué
als diners en general, en un registre
familiar.
Diccionari Etimològic
Complementari de la Llengua
Catalana II, 428,
Joan Coromines

Ima
tg
es d’Ahir
Imatg
tges

Fira de Nadal. 1905

imatge d’aquells anys: “Lo Firal”,
més o menys de la mateixa època i
amb la indumentària de la gent semblant. Era l’ambient d’aquelles fires,
avui perdudes en la memòria dels
temps, que tenien gran poder de convocatòria en la gent del país.
Hi havia més fires, i hi havia qui no
se’n perdia cap. Era un punt de trobada
i de tractes important, no sols per la gent
planera, sinó també pel qui tenia quelcom a comprar o a vendre. Les fondes
i els carrers estaven plens de gom a
gom, hi havia gent en moviment per tot
el poble. Encara que fos l’hivern, els
comerços “feien l’agost”. Tot i ferho amb un acordió, l’instrument habitual d’aquells anys, a la tarda s’acostumava a fer ball, motiu pel qual els nois
i noies dels pobles no es deixaven perdre les “fires” d´Artesa. Tan la gent
d’Artesa com als pobles petits de la
comarca i d’una ampla zona d’influència, el personal esperava amb cert interès les Fires i la Festa Major d’Artesa.
A simple vista pot semblar una Fira

d’animals. I és que en aquells anys, com
que hem dit que encara no hi havia cotxes, els animals, els carros i les tartanes, eren els únics mitjans de transport,
l’únic nexe d’unió entre els pobles, la
gent i les mercaderies. Per qualsevol
tipus de transport, l’animal era imprescindible. Al menys a la Catalunya interior.
La indumentària de la gent, vista avui
ens pot semblar si més no, curiosa. Els homes portaven mantes pel fred,
gorres i guardapols, i és que en aquells
anys s’aixecaven moltes polsegueres.
Tot era camins de pols i la carretera
estava per enquitranar, tal com es pot
veure. Avui ens resulta també curiós el
vestit de la nena.
Si quedem que els animals eren els
cotxes d’avui dia, la compra venda de
matxos, ases, i animals de tir o de treball, era una tasca molt important, en
la que el comprador no es podia equivocar. Hi havia “consellers” i autèntics
especialistes.
Si estem davant de l’entrada del poble, la carretera de Ponts suposem que
estava a mig fer. Les cases estaven pel
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la última Fira de l’any. Fa uns
E raanys
ja vàrem publicar una

que es veu una mica de precari comparades amb les d’avui. L’indret era la
cruïlla amb la carretera de Tremp, que
llavors i encara avui, era la cruïlla més
important del poble, el gran accés al les
dues vessants dels Pirineus i les seves
valls frontereres. Sembla que s’identifica a la dreta Cal Vimero (o Brimero) i
a la esquerra el que avui és el Bar Segre.
És un testimoni interessant d’aquella època, avui gairebé centenària. La
postal que avui ens ocupa va ser enviada des d’Artesa a Barcelona el primer
d’agost de 1917.

Text: Bartomeu Jové Serra
Foto cedida per: Jaume Gaset Samarà

Fe d’errates
En aquesta secció, l’última fotografia publicada
en la revista anterior, sobre la Festa de Santa
Llúcia, no va ser cedida per la persona que consta
al peu de l’article, sinó pel Sr. Antoni Roca. Per
altra banda, el nom correcte del Sr. Baella, al qual
es fa menció, és Vicent Baella. Volem expressar
també les més sinceres disculpes a les persones
afectades per aquestes errades

La F
oto
Foto

La rua del Carnaval artesenc deixa imatges colorides com aquesta. (Foto: Josep M. Espinal)

