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Gener: boira i fred

El mes de gener de 2005 probablement
passarà a la història pels dies de boira i
per les baixes temperatures.

Fotos: Ramon Giribet i Boneta
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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.

DESEMBRE

Municipi d’Artesa de Segre

Naixements:
dia 28: Gemma Joya i Olivart, filla de Marc i de M. del Mar

Defuncions:
dia 1: Tomàs Pedrol i Bròvia (85 anys),

natural de Artesa de Segre
dia 5: Josep Porta i Galceran (85 anys),

natural de Baldomar
dia 6: Ramon Solé i Alsinet (82 anys),

natural d’Artesa de Segre
dia 18: Josep Solé i Reig (81 anys),

natural de Tiurana
dia 20: Sebastiana Guàrdia i Coixet (82 anys),

natural de Anya
dia 23: Josep L. Mardones i Ballarín (61 anys),

natural d’Estadilla
dia 29: León A. Pérez i Izquierdo (49 anys),

natural de La Seu d’Urgell
dia 30: Maria Palau i Xarpell (82 anys),

natural de Tudela de Segre
dia 30: Josepa Pedrol i Novau (94 anys),

natural de Baldomar

Municipi de Vilanova de Meià

Defuncions:
dia 9: Engràcia Santacreu i Novau (80 anys),

natural de Gàrzola
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DESEMBRE

Dades facilitades pels ajuntaments d’Artesa de Segre, de Vilanova
de Meià i de Foradada.

Municipi d’Artesa de Segre

Temperatura mitjana del mes:4,9°
Temperatura màxima: 15° (dies 13 i 19)
Temperatura mínima: -5° (dies 28 i 29)
Amplitud tèrmica màxima: 17° (dia 29: màx. 12° i mín. -5°)
Amplitud tèrmica mínima: 1° (dies 6 i 7: màx. 6° i mín. 5°)
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima: 16 mm (dia 1)
Total precipitacions: 40 mm

Municipi de Vilanova de Meià

Temperatura mitjana del mes:4,7°
Temperatura màxima: 16,5° (dia 11)
Temperatura mínima: -6,2° (dia 28)
Dies amb precipitacions: 6
Precipitació màxima: 11,2 mm (dia 1)
Total precipitacions: 27,4 mm

Municipi de Foradada

Dies amb precipitacions: 3
Precipitació màxima: 15 mm (dies 1 i 8)
Total precipitacions: 39 mm

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

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

13 de febrer:
Campanya contra la fam en el món: A les 12h, a
l’església parroquial d’Artesa, missa cantada pel
quartet Veus del Pirineu i, a continuació, concert
de música gregoriana i polifònica. A les 17:30h, a
la Dàlia Blanca, projecció de la pel·lícula Amélie,
de Jean Pierre Jeunet, i berenar solidari. Organitzat
per Càritas-Mans Unides d’Artesa de Segre

Programa d’actes de Carnaval a Artesa de Segre
(veure pàg. 41)
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Premsa Comarcal Catalana 1997.

-Premi al Foment de la Cultura. Noguerenc de l’any 1998.

-Premi Pica d’Estats al millor reportatge local de
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NOTA: La Palanca està oberta a totes les col·laboracions,
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domicili i DNI de l’autor.
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col·laboracions.
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Amb la col·laboració del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de Lleida,
el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament d’Artesa
de Segre.

Sense Matança
Artesa de Segre s’ha quedat sense una de les seves festes més
significatives: la Matança del Porc. La festa s’havia organitzat
ininterrompudament des de 1979 i havia tingut milers de visitants
durant els últims 25 anys. Gràcies al treball altruista d’un grup
d’artesencs i artesenques, cada Dimarts de Carnaval es mataven sis
porcs, es feia el mandongo amb la seva carn i s’elaboraven centenars
de metres de botifarra i llonganissa, que a la tarda es coïen a la brasa
i se servien al públic assistent, acompanyats amb unes llesques de
pa dels forns d’Artesa i uns porrons de vi de la terra.
    Tot plegat constituïa una festa carregada de simbolisme, on s’oferia
un berenar amb productes autòctons, clar exemple de la nostra
magnífica gastronomia i de la nostra hospitalària forma de ser. La
Matança era una festa coneguda arreu de Catalunya, referenciada en
nombroses guies culturals del país i que representava per Artesa una
excel·lent plataforma identitària i publicitària.
    Algunes persones que passaven al davant de l’organització ja feia
temps que venien dient que estaven cansats de carregar-se el pes de
la festa. Demanaven ajuda i un relleu generacional que donés llarga
vida a la Matança. Però al final, els organitzadors han dit prou, per
motius personals i de salut, i ningú els ha agafat el testimoni. La
notícia ha sorprès i ha decebut la ciutadania. I no pas perquè ningú
recrimini res a aquesta gent (ben al contrari), sinó perquè l’anunci
de la no celebració de la Matança ha fet veure la importància que
tenia la festa per Artesa. Ja ho diuen, les coses no es valoren prou
fins que es perden.
    No és el moment de cercar culpables o responsables i no és pas la
nostra intenció buscar polèmica. Però sí que fem les següents
reflexions en veu alta: ¿Per què cap consistori no ha agafat el toro
per les banyes i ha posat festiu el Dimarts de Carnaval, facilitant la
disponibilitat dels organitzadors, col·laboradors i públic local? ¿Per
què la Regidoria de Festes no s’ha mogut fins a última hora per
trobar gent que passés al davant? ¿Per què no s’ha fet una reunió
amb tots els col·laboradors de la Matança per veure si algú estava
disposat a estirar el carro i només se’ls ha comunicat, en alguns
casos per telèfon, que enguany no hi havia festa?
    És clar que no es pot donar la culpa de tots els mals a l’Ajuntament;
ja que té prou feina en altres temes més transcendents i els regidors
no són professionals i estan carregats de responsabilitats
(especialment el regidor de Festes, que possiblement sigui el que fa
una tasca més pública, feixuga i desagraïda).
    En moments tan tristos, resulta encara més desesperant que els
crítics més ferotges siguin aquells artesencs que només mouen el
cul per temes propis. ¿No els dóna vergonya queixar-se perquè la
Matança no es fa i ser incapaços de moure un dit per fer poble?
    En fi, esperem que algun dia aquesta festa es pugui recuperar, o
que alguna colla n’inventi alguna altra que doni vitalitat a Artesa.

Col·laboradors/es del mes: Gimnàs Altis, Associació de Dones la
Coma de Meià, Josep Argerich, Ràdio Artesa, Ramon Cotonat, Jordi
Regué, EFAP, Càritas-Mans Unides, Sícoris, Maria Codina, David
Fernández, CUDOS, Club Terra Blau, Eva Maza, Carme Barril,
Claudia Bellostas, Pere Santacreu, Joan A. Camats, Associació de
Comerç i Serveis d’Artesa, Cooperativa d’Artesa, Artesenques
Actives, Noemí Farré, Comissió de Carnaval, Jordi Alins, David
Fusté, Ramon Monfà, Jordi Esteban i Isidre Clotet
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Artesa ja té 3720 habitants
El municipi d’Artesa de Segre comptava a 1 de gener de 2005 amb
una població de 3720 habitants (1959 homes i 1761 dones). En els
últims anys, el padró municipal d’Artesa ha augmentat a un ritme
considerable. Així, en només 4 anys, la població ha passat de 3242
habitants (2001) als 3720 actuals; l’augment en prop de 500 perso-
nes (que representa un 16%) és degut, principalment, al creixe-
ment de la natalitat i a la immigració estrangera. Actualment, 669
habitants del total de 3720, provenen de països estrangers, com
Bulgària, Moldàvia, Argentina, Marroc, etc.

Assemblea extraordinària de la Cooperativa

La Cooperativa d’Artesa de Segre va celebrar una assemblea ex-
traordinària el passat 22 de gener, per tal d’informar els socis de la
situació actual de l’entitat. Després d’un any 2004 molt mogut, on
l’entitat va estar immersa en una situació econòmica crítica i al-
guns dels seus dirigents van ser acomiadats, l’actual direcció va
voler transmetre un missatge d’optimisme als seus associats. L’ac-
te fou dels més concorreguts que es recorden, amb la presència de
més de 500 persones. El president Josep Canal i el director general
Ives Charnet van manifestar que la situació s’havia escapat de les
mans als anteriors gestors i van exposar la situació actual i les pers-
pectives de futur de les diferents seccions de l’empresa. Així, van
destacar la bona salut de la fàbrica de pinso i del celler i van expli-
car la recuperació de l’escorxador L’Agudana, on en els últims
mesos s’han incrementat els sacrificis. Respecte a l’escorxador
cerverí, van anunciar la contractació de Josep Moncusí (procedent
de Primayor) com a nou director tècnic i de Neus Bròvia com a
nova directora general. La secció de crèdit fou un dels temes més
comentats, ja que durant uns mesos havia estat en una situació
irregular, donat que havia invertit més del 50% dels recursos dels
socis, incomplint la normativa vigent. Van anunciar que estan en
negociacions amb Caixa de Catalunya per tal que aquesta entitat
es faci càrrec de la secció. També van explicar la venda de la seva
participació a la fàbrica Alexan, al·legant que no es recuperaria la
inversió inicial pels escassos marges comercials. Aquesta venda
va reportar a la Cooperativa un ingrés de 2,7 milions d’euros i
suposa el final de la disputa competencial amb Cotècnica, la coo-
perativa de segon grau participada per la Cooperativa d’Artesa que
també fabrica pinso per animals de companyia. Un altre dels temes

que es va tocar durant l’assemblea va ser la inten-
ció de reactivar el projecte de la construcció d’una
residència per a la tercera edat en uns terrenys
cedits per Carme Tarragona, que fins al moment
està aturat. A l’assemblea hi assistí Jordi William
Carnes, director general de Desenvolupament
Rural de la Generalitat, el qual va assegurar que
la Cooperativa té el suport de l’Administració.

Artesa al Catalunya-Argentina
Nombrosos artesencs van assistir al partit de fut-
bol entre les seleccions de Catalunya i Argentina,
disputat el passat 29 de desembre al Camp Nou
de Barcelona. La secció local d’ERC va organit-
zar la sortida i va llogar un autocar, que es va em-
plenar amb 55 artesencs i comarcans per presen-
ciar l’encontre internacional. Altres persones van
anar-hi en els seus vehicles particulars.
Prèviament, alguns dels nostres veïns van partici-
par en la manifestació pro seleccions catalanes
celebrada a la ciutat comtal.

Artesa, sense llum durant unes hores
El passat 8 de gener, una avaria en un transforma-
dor elèctric de la carretera d’Agramunt va deixar
sense llum uns 350 abonats de la ciutat d’Artesa.
El tall de subministrament es va produir al cre-
mar-se el transformador per un cortocircuit intern
i va durar des de les set de la tarda fins a les deu
de la nit.

Festa de Sant Sebastià a Alòs

Alòs va celebrar la Festa de Sant Sebastià amb
una missa solemne i amb un ball al local social.
Curiosament, els veïns no van celebrar la festivi-
tat el dia 20 de gener (dia de Sant Sebastià) sinó
que ho van fer el dia 22. I és que la festa queia en
dijous, dia laborable per a quasi tothom, i es va
passar a dissabte per tal que fos més concorregu-
da. Si bé el patró d’Alòs és Sant Feliu, Sant
Sebastià també és un personatge molt venerat, fins
al punt que als anys 1980 es construí a l’entrada
del poble un monument en honor a aquest protec-
tor de la pesta i les malalties (a la imatge).
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Incendis en una fàbrica i una granja
Un incendi fortuït va afectar, el passat 21 de gener, la fàbrica de
pinsos per animals de companyia Alexan, situada al polígon indus-
trial El Pla d’Artesa. La ràpida i efectiva actuació dels bombers va
possibilitar que els danys fossin mínims i l’endemà ja es va poder
recuperar l’activitat de l’empresa. D’altra banda, el passat 25 de
gener es va incendiar una granja de vedells a Collfred. Els propie-
taris van poder salvar els animals, però el foc va afectar parcial-
ment les instal·lacions ramaderes.

25 anys d’Ajuntaments democràtics

El passat 29 de gener, l’Ajuntament d’Artesa va organitzar un acte
institucional per retre homenatge als diferents regidors i regidores
que han passat pel consistori local des de 1979  fins a l’actualitat.
Aquell any es van celebrar les primeres eleccions municipals de-
mocràtiques després de la dictadura, i ara es celebra el 25è aniver-
sari. En aquest temps, per l’Ajuntament hi han passat una seixante-
na de persones que han dedicat, de forma altruista, moltes hores de
treball i esforç en pro del municipi. L’acte constà d’un parlament
per part de l’alcalde París, de l’entrega d’un pin de plata comme-
moratiu a cadascun dels assistents i d’un dinar de germanor a l’Hos-
tal Muntanya. En el proper número de La Palanca us informarem
més detalladament del tema.

16è Premi de Narrativa Breu
L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Artesa i la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot han convocat el 16è Premi de Narrativa Breu.
Com cada any, s’han establert 7 categories amb diferents premis
per a cadascun dels guanyadors. El termini de presentació de les
obres literàries és fins al dia 11 de març i l’entrega de premis es
farà el proper 29 de maig a la Dàlia Blanca.

Artesa es queda sense Matança
Després de celebrar-se sense interrupció des de 1979, la Matança
del Porc d’Artesa enguany no es durà a terme. La popular festa es
feia el dimarts de Carnaval i atreia a la nostra ciutat centenars de
visitants; els quals degustaven la llonganissa i botifarra elaborades
a partir dels 6 porcs que es mataven el mateix dia. La no celebració
de la Matança es deu al fet que les persones que passaven al capda-

vant de l’organització, aquest any no ho poden
fer per diferents motius de salut i personals. Se-
gons fonts de l’Ajuntament d’Artesa, s’ha inten-
tat trobar gent que s’impliqués en el projecte, sense
èxit. Algunes veus crítiques han dit que la Regi-
doria de Festes s’ha despertat a última hora i que
hi hagut falta d’informació als col·laboradors de
la festa.

Cercavins prepara un nou disc
El grup musical Cercavins, composat per diver-
sos músics d’Artesa, Alentorn i Foradada, està tre-
ballant en la gravació d’un nou disc. El grup va
encetar el passat estiu una nova etapa, en què
s’allunya de la música tradicional i aposta per te-
mes més propers al pop-rock, amb elements de
fusió amb diferents músiques del món. El treball
constarà de 12 temes i estarà enllestit la propera
primavera.

Accidents de trànsit insòlits
Durant les festes nadalenques, tres accidents de
cotxe dins la ciutat d’Artesa de Segre van causar
impacte i van ser font de comentaris entre el veï-
natge. No perquè hi hagués cap ferit, sinó per
l’aparatositat dels sinistres i perquè s’ho van fer
tot sols. Tots tres van ser en hores nocturnes i pos-
siblement l’alcohol hi va tenir molt a veure. Pocs
dies abans de Nadal, un cotxe va col·lisionar con-
tra una paret lateral de l’edifici del Banc Central,
fent un forat que molts van pensar que era un butró
per robar a l’entitat bancària. La vigília de Nadal,
un cotxe va caure dins el Senill al seu pas per la
carretera de Montsonís, saltant la tanca de protec-
ció i quedant encastat a baix. El tercer va succeir
l’endemà de Reis, quan un cotxe va xocar contra
un sortidor d’aigua pels bombers a la carretera
d’Agramunt, fet que va provocar que l’aigua sor-
tís a pressió i inundés un tram de la via. Sortosa-
ment, cap dels accidentats va patir ferides d’im-
portància.

Ajornen la portada d’aigua de Rialb
Diversos municipis de la Noguera (entre els quals
hi ha Artesa, Cubells i Foradada) queden de mo-
ment aparcats del projecte de portada d’aigua po-
table del pantà de Rialb. Properament, la Genera-
litat preveu la construcció d’una canonada d’ai-
gua potable que subministri diferents municipis
de la província de Lleida, prioritzant pobles de
les Garrigues, la Segarra i l’Urgell que cada estiu
pateixen un dèficit d’aigua. La canonada princi-
pal tindrà 177 km de longitud i arribarà fins a les
Borges Blanques. La Generalitat preveu que en
una segona fase la xarxa arribi a diferents muni-
cipis de la Noguera, però encara no ha fixat cap
termini. (Segre, 07-01-05).
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Marató de TV3 2004
n cosa de pocs anys, la Marató
de TV3 s’ha convertit en un dels

programes més emblemàtics de la te-
levisió pública de Catalunya, pocs
dies abans de les festes nadalenques.
    Així doncs, el passat 19 de desem-
bre va tenir lloc l’edició de La Marató
del 2004, dedicada enguany a la lluita
contra el càncer. Fa 10 anys, en la seva
tercera edició, La Marató ja tenia com
a objectiu destinar la recaptació a la
investigació sobre les causes del càn-
cer. Actualment, 12 anys després de la
primera Marató (1992), hi ha un 12% més
de possibilitats de superar la malaltia.
    L’amplíssima participació ciutadana
en aquest programa televisiu queda pa-
lesa en el gran nombre d’activitats que
es desenvolupen en les setmanes ante-
riors i posteriors (evidentment, també
el mateix dia) de l’esdeveniment. Una
prova evident en són les pancartes de
La Marató que es poden veure en pas-
sar per moltes poblacions.
    Com ja es habitual, algunes de les
nostres poblacions també van recollir
diners amb la realització de diferents
activitats. Per exemple, el sopar cele-
brat a Vilanova de Meià el 5 de desem-
bre a la Sala d’Actes de l’Ajuntament i
que va reunir un centenar de persones.
L’acte va ser organitzat per l’Associa-
ció de Dones la Coma de Meià i l’Ajun-
tament, i es van recollir 1.425 euros.
    El mateix dia 19, el Gimnàs Altis
d’Artesa de Segre va organitzar una
nova festa a la Dàlia Blanca, enguany
amb el títol L’esperit del Nadal. L’acti-
vitat també va comptar amb el suport de
l’Ajuntament i de diverses entitats i par-
ticulars. La recaptació fou de 1.880 euros.
    El Patronat de la Fundació La Mara-
tó de TV3 va aprovar els comptes de la
Marató del 2003, degudament auditats,

en la reunió del passat 4 de novembre.
La recaptació anava destinada a les
malalties respiratòries cròniques. Es
van recollir  4.484.069,45 euros (uns
246.000 menys que l’any 2002), dels
quals un 8,68 % s’ha destinat a despe-

ses d’administració, un 16,74 % a sen-
sibilització i difusió i la resta a recerca
(74,58%).

Text: Ramon Giribet i Boneta
Fotos: Josep Argerich i Gimnàs Altis
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Ràdio Artesa entrevista l’alcalde Domènec París
àdio Artesa de Segre,
amb la col·laboració

de La Palanca, va entrevis-
tar l’alcalde d’Artesa,
Domènec París i Artigues,
el passat 15 de gener.
    En una entrevista que es
va emetre en directe per les
ones del 91.3 de la FM, l’al-
calde va respondre a dife-
rents preguntes d’actualitat
que afecten el municipi
d’Artesa. Els entrevistadors
van ser els membres del pro-
grama “El Trident” Pere So-
lans, Carles Isanta i Xavi
Ribera i el redactor de la revista “La
Palanca” Miquel Regué, amb Josep M.
Solans al control de so. París va demos-
trar que té una bona oratòria i un gran
coneixement sobre els temes munici-
pals, donat que va contestar les pregun-
tes sense saber-les amb antelació i sen-
se poder-se preparar les respostes.
    En una conversa que va combinar la
serietat amb la distensió i l’humor ca-
racterístic d’“El Trident”, l’alcalde va
fer un repàs a l’actualitat municipal. Va
fer una valoració positiva de l’any i nou
mesos que porta al capdavant del con-
sistori, dels quals va destacar que
l’equip de govern ha dedicat moltes
hores a la tasca municipal; segons ell,
aquest treball encara no ha donat tots
els fruits desitjats, però a la llarga es
notarà i es veuran els resultats. Va ex-
plicar que el canvi de govern a la Ge-
neralitat ha relentitzat alguns temes, ja
que els nous dirigents de Catalunya han
necessitat un temps per situar-se i va-
lorar el que hi havia. Algunes de les
necessitats i demandes a la Generali-
tat, s’han de tornar a reivindicar i a ex-
plicar degut a aquests canvis.
    Segons París, l’Ajuntament no es veu
igual des de fora que des de dins, i s’ha
endut sorpreses en alguns temes. Res-
pecte a la seva vida privada, va expli-
car que ha hagut de treure temps de la
família per dedicar-lo a l’Ajuntament i
va qualificar la relació amb l’oposició
de correcta. Respecte als temes tractats
durant l’entrevista, n’hem fet el següent
resum:

El POUM
Respecte al Pla d’Ordenació Urbanís-
tic Municipal (POUM) que està elabo-
rant l’Ajuntament, París va manifestar
que és un treball molt important per al
futur del municipi i que estan
consensuant-lo amb la resta de grups
municipals i estan fent diverses consul-
tes amb la ciutadania. Va ser crític amb
la poca assitència de públic a la reunió
que es va fer el 22 de desembre, oberta
a tothom. Va explicar, a grans trets,
quines serien les zones d’expansió
d’Artesa i que el projecte estaria enlles-
tit i aprovat durant aquest any 2005.

El Casal Cultural
L’alcalde va explicar que la construc-
ció d’un local social polivalent a la pla-
ça de l’Ajuntament és un dels objec-
tius prioritaris d’aquest mandat. Es va
comprometre a començar l’obra abans
que acabi la legislatura i estaria molt
decebut si la primera fase no estigués
acabada. El local comp-
tarà amb una sala gran
amb un escenari perma-
nent i amb una capaci-
tat per a unes 500 per-
sones assegudes. A la
planta baixa també hi
haurà una sala per a ex-
posicions i una per a re-
unions. A la primera
planta, està previst
ubicar-hi la nova bibli-
oteca i els estudis de
Ràdio Artesa. Sota, es-

tan estudiant la possibilitat
de construir un pàrquing so-
terrani. Respecte al Casal
Cultural, tenen previst fer di-
ferents consultes a les enti-
tats locals per saber les se-
ves necessitats i poder
construir un espai útil per a
tothom.

El Polígon industrial
Respecte al polígon, París va
explicar que es tracta d’un
equipament industrial molt
atípic, ja que va ser constru-
ït i està gestionat per un

ajuntament, quan el normal és que ho
faci la Generalitat a través de l’Incasòl.
Això comporta algunes dificultats a
l’hora de posar a la venda les parcel·-
les. Han de subhastar-les i se les queda
qui més paga, cosa que implica que els
especuladors foranis puguin passar al
davant dels industrials locals. L’actual
equip de govern vol evitar que es com-
prin els terrenys per invertir i especu-
lar amb ells, per això està buscant una
fórmula (tipus concurrència d’ofertes)
que afavoreixi la ubicació d’empreses
locals i de gent emprenedora que creï
llocs de treball.

Altres obres
L’alcalde va explicar que estan treba-
llant en la construcció d’un tanatori,
però no va detallar on s’ubicarà, ja que
estan en negociacions amb la Funerà-
ria Torné i falta lligar la compra del ter-
reny. Va dir que és una necessitat de
primer ordre i que durant aquest 2005
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El passat 8 de gener, el programa de
Ràdio Artesa “El Trident” va sortejar
una bicicleta mountain bike entre els
seus oients. El regal va ser gentilesa
de la botiga d’electrodomèstics Cal
Rellotger. La guanyadora del premi va
ser la Juliana Martínez i Tomàs, que
viu a Guissona però treballa a Artesa
i escolta l’emissora amb assiduïtat.
Per participar al sorteig, els concur-
sants havien d’enviar una carta o un
correu electrònic, o trucar al telèfon
de Ràdio Artesa. Properament, i tam-
bé amb el patrocini de Cal Rellotger,
“El Trident” sortejarà un aparell re-
productor de DVD. A la imatge, la
guanyadora de la bicicleta amb  mem-
bres d’“El Trident” i el patrocinador.

El Trident sorteja una bicicleta i un DVD

������	��

el tema hauria de quedar enllestit.
    Respecte a la variant d’Artesa, va dir
que durant aquest 2005 està previst ela-
borar el projecte constructiu, i l’adju-
dicació de l’obra s’ha de fer a finals
d’aquest any o a principis de 2006.
L’obra durarà uns 8 o 9 mesos i entre el
2006 i el 2007 ha d’estar acabada.
    Respecte a unes noves pisicines, l’al-
calde va ser franc i va dir que durant
aquest mandat no es farien. Conscient
de la necessitat d’unes noves instal·-
lacions aquàtiques, París va explicar
que la Generalitat actualment no dóna
subvencions per a instal·lacions espor-
tives i que era un objectiu que s’havia
de preparar per a un futur. Va manifes-
tar que la seva prioritat era la construc-
ció d’uns nous vestidors al camp de
futbol i que mirarien de fer-los durant
els dos propers anys.

Pobles agregats, mínim una obra
L’alcalde va exposar que aquest 2004
es va ubicar una caseta del cotxe línia
al Pont d’Alentorn, es va realitzar el
camí Vilves-Collfred-Colldelrat (a càr-
rec del Departament d’Agricultura), i
es va acabar l’arranjament de l’esglé-
sies de Sant Romà de Comiols i Vilves.
En una decisió unànime de tot el
Consitori, es va aprovar netejar cadas-
cun dels nuclis agregats abans de la seva
festa major, arranjar els cementiris se-
gons les necessitats de cadascun i rea-

litzar la poda d’arbres, tot a càrrec dels
pressupostos municipals. L’alcalde va
explicar que tots els pobles agregats
reconeguts per l’Institut Nacional d’Es-
tadística tindran una obra en els pro-
pers anys, a càrrec del PUOS de la Ge-
neralitat. Aquesta demanda es va fer al
conseller de Governació Carretero, el
qual hi va respondre positivament. Així,
un mínim d’una obra es realitzarà a
cada nucli, amb una subvenció del 90%,
i els veïns només hauran d’afegir el
10% restant. L’Ajuntament també aug-
mentarà la seva subvenció. París tam-

bé va explicar que han sol·licitat a la
Diputació de Lleida diferents ajudes per
als nuclis agregats.

El Segre Mitjà
L’alcalde va reiterar que en cas que es
creï la nova comarca del Segre Mitjà,
Artesa n’ha de ser la capital. Per a ell,
això és un tema indiscutible, ja que
Artesa passa al davant de Ponts en ha-
bitants, en indústria i en situació. Mal-
grat aquesta posició ferma, París va
explicar que la creació de noves comar-
ques és un tema que no està clar; atès
que han d’estar-hi d’acord tots els mu-
nicipis afectats i que la Generalitat no
té una posició prou definida en relació
a aquest tema.

Text i fotos: La Palanca

Ràdio
Artesa

91.3
FM
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La Germandat de Sant Sebastià
om cada any, Artesa va celebrar
la festa de Sant Sebastià. Troba-

da de germans davant de l’Ajunta-
ment, Missa Major, assemblea anyal
de la Germandat i dinar a l’Hostal
Muntanya per acabar.
    D’aquesta manera la Germandat de
Sant Sebastià és una entitat que es man-
té viva any rere any, amb poca o gaire-
bé nul·la aportació de socis (germans)
joves que es donin d’alta a l’entitat, però
lluitant per mantenir-se desprès de més
de 100 anys de vida.

Les epidèmies
Dades històriques ens revelen que dues
terceres parts de la població de mitjans
del segle XIV van morir de la Pesta
Negra (1348) els deu primers anys.
Aquest flagell es va anar repetint fins a
cent setanta anys després (1523) amb
calmes decennals.
    De llavors data el canvi d’advocaci-
ons a Sant Sebastià, entre altres sants, i
es comença a substituir antigues
devocions perquè són aquests els advo-
cats principals contra la gran pesta me-
dieval. “Pesta” era la paraula emprada
per referir-se a malalties no massa ben
definides que generalment ocasionaven
la mort.
    Entre les poblacions que compten
amb la intercessió de Sant Sebastià hi
ha Palma de Mallorca, Sant Sebastià,
Moià, Sallent i, a les comarques de
Ponent, Alcarràs, Almenar, Castellserà,
Maials, Alòs de Balaguer i Artesa de
Segre, entre altres.
    Hi havia altres malalties o pestes que
dins la història no massa llunyana fe-
ien estralls en la població. Eren: la fe-
bre groga (1804, 1821 i 1870) la vero-
la, el còlera (1854), la malària, la
varicel·la (mata o pela, deien)... Aquests
mots tenien atemorida la població, quan
creien que apareixien els primers símp-
tomes.

El cas d’Artesa
Com altres pobles de la Catalunya ru-
ral, Artesa sobrevivia del treball quoti-
dià de la gent i de conrear horts i cor-
rals. Si per malaltia la gent havia de
deixar el treball, la família ho passava

malament. Per aquest, motiu l’any 1883
es va crear la Germandat de Sant
Sebastià. Amb una quota mensual que
aportaven els germans, s’ajudava el soci
quan queia malalt amb una petita quan-
titat, o a la seva vídua en cas de mort.
Val a dir que aquesta pràctica, anys des-
prés, seria aplicada per la Seguretat
Social a nivell estatal.
    Artesa era un poble molt humit. Amb
el Senill més cabalós que ara, la secla i
els recs per sota, i l’horta sense drenar
plena de patamolls, tenia un microcli-
ma molt adient pels mosquits i tota
classe d’insectes transmissors de ma-

lalties.
    A les acaballes del segle XIX, la Sra.
Maria Anzizu havia comprat La Gran-
ja i l’expansió urbanística de la ciutat
creixia cap al carrer Calvari, el carrer
Nou i la carretera de Ponts (llavors car-
retera de la Seu). En aquells anys Artesa
va sofrir una epidèmia de diftèria
(1901-1902) i tractava de solucionar els
problemes de l’aigua potable i dels recs
del canal d’Urgell (1902).
    Hi havia qui, amb malalties de pell,
problemes cutanis o amb polls al cos,
s’havia d’anar a netejar al Segre, que
llavors baixava gens contaminat, a l’in-
revés d’avui.

L’abastament d’aigua
La gent anava a buscar l’aigua de boca
a les fonts: la de Salgar, la de la Teula,
la del Senill o font Nova i la font
Barona. Hem de pensar que en aquella
època a la majoria de les cases d’Artesa
hi havia animals de tir i de càrrega, dels
que sovint en depenia l’economia fa-
miliar. Per això calia resoldre ràpid el
problema de l’aigua.
    Així, l’alcalde i jutge d’aquells anys,
en Joan Rossell Roma, va fer arribar
per primera vegada aigua potable a les
cases d’Artesa (1903-1904). Val a dir
que ni entre la gent del poble ni a
l’Ajuntament hi havia massa possibili-
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tats. La gent no tenia gaires diners, per
la qual cosa l’alcalde Rossell es va veu-
re obligat a vendre finques de la seva
propietat per a finançar el cost de l’obra
d’abastament d’aigua. Eren alcaldes i
temps ben diferents d’avui dia, amb
unes altres necessitats i una altra ma-
nera de resoldre les coses. El treballar
“a jova” era bastant corrent. A més, es
va fer arribar una gran font al bell mig
del poble, al mig de la plaça del Ball o
de les acàcies. L’alcalde Rossell era
l’amo de la fassina de cal Boet i el pa-
drí de l’actual Laura Rossell de cal
Boet.

La Germandat avui
Actualment la Germandat va minvant
de socis perquè els antics es van fent
grans i, per llei de vida, ens van dei-
xant i es produeixen poques altes. Sen-
se anar més lluny, el darrer any han mort
5 germans i han tingut 3 altes, 2 noies i
un de mitja edat. Ara mateix són 199
socis i el 70% passen de 75 anys.

    Anys enrera, amb la
Fàbrica de Filatures en
ple funcionament, es
van donar d’alta molts
“fabricants” a la Ger-
mandat. Amb la pica-
resca d’aquella gent,
van cuidar a arruïnar
les arques de la Socie-
tat. Es donaven de bai-
xa per malaltia, el met-
ge la signava i, amb 8
dies de festa, se’ls ha-
via de pagar. Ho teni-
en com un negoci.
    Fa uns anys, la Ger-
mandat va comprar la
primera ambulància
d’Artesa, no n’hi ha-
via cap més. Posteri-
orment va venir la
Creu Roja amb ambu-
làncies més modernes
i equipaments nous.
Després d’uns anys
de servei, la German-

dat es va trobar que no podia fer viat-
ges pels socis (ni pels no socis cobrant)
perquè l’ambulància no estava regla-
mentada d’acord amb les normes actu-

als. L’Assemblea de la Germandat es
va trobar el 30 de juny del 2000 amb
que calia decidir entre donar-la de bai-
xa definitivament, per obsoleta, o ce-
dir-la al Cos de Bombers d’Artesa “per
a ser utilitzada única i exclusivament
pel Parc de Bombers d’Artesa com a
furgó de salvament”. Es va decidir ce-
dir-la al bombers, que van assumir el
cost de l’assegurança i les possibles re-
paracions.
    En aquella mateixa assemblea tam-
bé es va aprovar la incorporació de do-
nes, ja que des del seu començament
sols eren admesos els homes. Avui hi
ha 9 dones d’alta a l’entitat.
    Han passat anys des de la seva fun-
dació l’any 1883, quan es va crear amb
la idea d’ajudar els malalts, en una èpo-
ca que la gent tenia poques possibili-
tats. El 29 d’abril de 1883 el primer
president va ser Antoni Casamajó i el
secretari Agustí Balagueró. Avui dia el
president és Francesc Vilalta Cirera i
el secretari Josep Clotet Treveset. Per
molts anys.

Text: Bartomeu Jové i Serra
Fotos: J.M. Espinal

revista@lapalanca.org
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Resultats de bàsquet i futbol

BÀSQUET

CENG
Del 12-12-04 al 16-01-05

Campionat Catalunya masculí 3a categoria
CB Tremp - CENG Coop. Artesa 79 - 51
CENG Coop. Artesa - CB Cervera 77 - 64
AE Casp - CENG Coop. Artesa 76 - 65
CENG Coop. Artesa - Sagrada Família 90 - 80

Territorial sènior masculí
CB Juneda - CENG Calvet 65 - 39
CENG Calvet - CB Almacelles 37 - 61
CB Ponts - CENG Calvet 59 - 44
CENG Calvet - CB Bellpuig 45 - 66

Infantil masculí (2a fase)
CB Pardinyes - CENG Jubete 60 - 71

Mini Masculí
Sedis - CENG Miró 59 - 40
CENG Miró - BC Principat 27 - 57

Territorial sènior femení
CB Lleida - CENG Jack’s 86 - 28
Sedis - CENG Jack’s 65 - 29
CENG Jack’s - CB Balaguer B 38 - 62
EF Urgell - CENG Jack’s 70 - 22

Cadet femení Torneig Nadal
CE Maristes - CENG Altis 48 - 33
CENG Altis - CE Maristes 63 - 45

Cadet femení (interterritorial A1)
Unipreus B - CENG Altis 52 - 22

Mini Femení
Sedis - CENG Masters 41 - 11

FUTBOL

EFAP (Escola de futbol Artesa-Ponts)
Del 20-11-04 al 15-01-05

Juvenil
Borges - CE Artesa S. 1 - 1
CE Artesa S. - Tàrrega 1 - 2
Mollerussa - CE Artesa S. 2 - 2
CE Artesa S. - AEM 1 - 3
Andorra - CE Artesa S. 5 - 0
CE Artesa S. - Almacelles 1 - 3

Cadet
Balàfia - EFAP 8 - 0
EFAP - Orgèl·lia 1 - 0
Mollerussa - EFAP 7 - 1
EFAP - Balaguer 0 - 5
Andorra - EFAP 10 - 1
EFAP – Tremp 2 - 2

Infantil
EFAP – Pobla Segur 3 - 2
Rialp - EFAP 2 - 4
Ivars Urgell - EFAP 1 - 5
EFAP - Agramunt 3 - 0
Pla d’Urgell - EFAP 3 - 5

Aleví
EFAP - Agramunt 9 - 0
EFAP - Arbeca 4 - 1
Lleida - EFAP 3 - 0
EFAP - Balaguer 4 - 0
Tremp - EFAP 0 - 2

Benjamí
Balaguer - EFAP 8 - 1
EFAP - Tremp 9 - 2
Tàrrega - EFAP 1 - 4
EFAP - Agramunt 2 - 4

Prebenjamí A
Mollerussa - EFAP 6 - 0
EFAP - Tàrrega 2 - 7
Guissona - EFAP 9 - 0
EFAP - Agramunt 1 - 9

Prebenjamí B
EFAP - AEM 5 - 2
Bellpuig - EFAP 3 - 8
EFAP - Cervera 8 - 1
Agramunt - EFAP 3 - 8

Informació facilitada per J. Regué, R. Cotonat i R. Giribet

CE Artesa de Segre. Primera Regional
De la jornada 14 (19-12-04) a la jornada 18 (30-01-05)

CE Artesa S. - Alfarràs 1 - 1 (Ribera)
Juneda - CE Artesa S. 2 - 2 (Cortada, Ribera)
CE Artesa S. - Almenar 2 - 2 (Francesc, Fran)
Pobla S. - CE Artesa S. 5 - 3 (Leal, Ribera, Naudí)
Bordeta - CE Artesa S. 2 - 0

Classificació de l’equip
Partits guanyats: 6 Empatats: 6 Perduts: 6
Gols a favor: 27 Gols en contra: 27
1r: Organyà (37 punts). 11è: CE Artesa (24 punts).
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Prebenjamí
Artesa de Segre

Prebenjamí
Ponts

Àlex Guàrdia
Lluc Martí
Gabriel Alsina
Xavier Capell
Julià Jou
Adrià Vall
Izan Fernàndez
Guillem Sellart
Gabriel Alsina
Nil Baró
Guillem Ros
Ion Sirbu
Genís Camats
Leo Oliva
Sheila Belchi
Isaac Martín

Antoni Sangrà
Roger Ansine
Llibert Pinós
Aitor Martos
Joel López
Sergi Terré
Blas Sánchez
Joan Gaspar
Joel Huguet
Federico Miguel

Equips de l’EFAP 2004-2005
uan tot just hem passat el que
s’acostuma a dir l’equador de la

temporada esportiva, aquest mes us
oferim les fotos dels diferents equips
de l’EFAP.
    La presentació oficial d’aquests
equips va tenir lloc a finals de setem-
bre, poc després que alguns equips co-
mencessin la temporada, amb la pre-
sència del responsable territorial de

l’Esport a Lleida, Sr. Antoni Costes.
    Aquesta és la quarta temporada de
l’Escola de Futbol Artesa-Ponts i sem-
bla ja un projecte consolidat, que comp-
ta amb 115 jugadors (més que cap altre
any). El coordinador continua essent
Ramon Cotonat. Les principals nove-
tats respecte a anys anteriors han estat
l’estrena d’equipatge amb un nou es-
cut, l’alternança de partits a Artesa i a

Ponts (la primera volta de la lliga es fa
en una localitat i la segona en l’altra),
els desplaçaments als entrenaments
mitjançant autocars entre Artesa i Ponts
i la coordinació amb l’entrenador del
primer equip.

Text: La Palanca
Fotos cedides per l’EFAP

Entrenadors: Verònica Cayetano, Santi Baró i  Joan Jou

Entrenadors: Jordi Torruella i Ramon Cisquella

Q
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Aleví

Infantil

Isaac Pérez
Pau Rodríguez
Xavier Gibert
Jordi Bertran
Ronal Hurtado
Gerard Gregori
Pau Pinós
Marc Valls
Xavier Mora
Jordi Clavé
Gerard Audet
Jordi Cerrillo
Jordi Sucarrats
Jordi Martí
Marc Rovira
Entrenador: Carlos Pérez

Jonathan Gonzàlez
Llàtzer Camats
Xavier Duró
Xavier Durany
Jesús Pérez
Joan Vilaró
Àlex Robles
Miquel Terré
Josuè Sala
Genís Camats

Benjamí

Adrià Cluet
Arnau Farràs
Adrià Farré
Gerard Font
Pere Sabanés
Pau Martí
Ramon Trepat
David Santacreu
Isaac Priego
Xavier Ros
Denís Marbà
Romà Colom
Josep Riera
Entrenadors: Pere Martí i
Jaume Codina

Ent.: Rossend Solé i Sergi Aldavó

Abel Riudeubàs
Sergi Gibert
Robert Cluet
Jordi Macià
Pau Mora
Efin Stoliar
Cristian Corts
Jordi Torrent
David Torredeflot
Marc Alés
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Cadet

Marc París
Eduard Chinchilla
Francesc Estrada
Josep M. Coll
Sergi Sala
Javi Gonzàlez
David Adam
Eduard Bergoñó
Ramon Cotonat
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Juvenil

Damià Farré
Víctor Segú
Marc Cotonat
Ramon Cisquella
Carlos Guàrdia
Donís Mas
Adrià Gasia
Roman Stoliar

Joan Manias
Sergi Bertran
Andrés Boimorto
Jacint Bernaus
Josep Rovira
Gerard Samarra
Josep Pera
Xavier Porta
Josep Anguera

Entr.: Fran Bessone i Sergi Beltran

Xavier Estany
Francesc Solé
Joan Carles Macià
Ignasi Jou
Ismael Gil
Francesc Gutiérrez
Xavier Serra
Xavier Isanta

Entrenadors: Jordi Solé i Àlex Trepat
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Campanya contra la fam en el món
l dia 13 de febrer celebrem la jor-
nada i campanya contra la fam

en el món. Mans Unides, ONG per-
tanyent a l’Església Catòlica, té ple-
na consciència que el problema de la
fam i del subdesenvolupament és una
realitat que ens afecta a tots i a la qual
cal posar-hi remei i solució. Vol des-
pertar la consciència que tots, des del
nostre lloc, treball i situació social,
podem aportar el nostre granet
d’arena i la nostra col·laboració.
    Els greus problemes de la fam i de la
pobresa, que pateixen molts pobles del
món, requereixen solucions a nivell in-
ternacional, per part dels governs i de
les institucions internacionals, i reque-
reixen, a la vegada, l’aportació de tots
i cada un dels ciutadans del món.
    Mans Unides organitza el seu treball
a favor del desenvolupament dels po-
bles i per a solucionar la situació de fam,
que pateix una gran part de la humani-
tat, a través de projectes concrets, que
grups i  institucions religioses, lligades
a l’Església, treballen en aquells paï-
sos i llocs. Aquests projectes van sem-
pre assignats a tècnics competents en
les matèries per les quals es demana ajut.
Mans Unides del Bisbat d’Urgell es fa
responsable en aquesta campanya
d’aportar la quantitat de 34.037 • a fa-
vor d’aquests projectes:

- Ajut al programa de desenvolupa-
ment agrícola de Nselo El poble de
Nzanza/Nselo es troba situat al Baix
Congo. La República Democràtica del
Congo ha sofert recentment situacions
de guerra i saqueig; la vida de la pobla-
ció s’ha degradat de tal manera que la
subsistència es torna cada vegada més
difícil. El projecte va destinat a que els
propis agricultors tinguin i creïn els pro-
pis mitjans de subsistència. El greu pro-
blema d’aquests agricultors és obtenir
llavors de panís de qualitat a l’inici de
cada estació, car el panís és la base de
l’economia de les famílies i del propi
menjar. Així doncs, el projecte consis-
teix en comprar 250 kg de llavors de
panís millorades i adaptades al medi,
preparar 10 hectàrees de terra i equipar
els agricultors amb eines de treball,
bombes d’aigua, canalitzacions...

- Ampliació del col·legi de Nostra Se-
nyora del Pilar a la ciutat de
Jerusalem. Aquest projecte beneficia
a 250 nenes palestines, de religió cris-
tiana i musulmana. La situació política
i social ha agreujat la situació econò-
mica del col·legi i de les famílies. La
llarga situació de conflicte ha fet que
molts pares s’hagin quedat sense tre-
ball i sense poder pagar les quotes men-
suals.

    Mans Unides d’Artesa de Segre
s’uneix a la campanya contra la fam que
s’organitza a nivell de tota l’Església
per al proper dia 13 de febrer. Si vol
col·laborar en els projectes que tenim
encomanats, pot fer la seva aportació
en la col·lecta que es farà en les misses
del dia. En aquesta mateixa diada, 13
de febrer, es farà present entre nosal-
tres el Quartet de música Veus del
Pirineu, grup de cantors de les nostres
terres i del Bisbat d’Urgell, que ens
delectaran amb els cants a la Missa de
12 i ens oferiran, en acabar la Missa,
un concert de música gregoriana i poli-
fònica a la mateixa església parroquial.
Serveixin aquestes ratlles per invitar-
vos i no deixar-vos perdre aquesta oca-
sió per fruir del bon cant i de les belles
melodies. I per la tarda, projecció del
film Amélie, de Jean Pierre Jeunet, a la
Dàlia Blanca, i berenar solidari.
    Amb la nostra col·laboració, amb
l’aportació del nostre granet d’arena,
“fem possible una altra societat amb
justícia i equitat”. El desenvolupament
dels pobles és camí cap a la pau i al
benestar de tots. Desprendre’s de quel-
com per afavorir el necessitat, dignifi-
ca el necessitat i el qui dóna i es dóna.

Càritas-Mans Unides d’Artesa de Segre

E
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Proposen el Xalet Gramunt com a Bé Cultural
L’ajuntament de Balaguer, en sessió plenària, va aprovar l’ini-
ci de la redacció d’un expedient de declaració del Xalet
Gramunt com a Bé Cultural d’Interès Local.
Aquesta iniciativa es fonamenta en un infor-
me que han rebut dels serveis territorials de
Patrimoni i Cultura de la Generalitat, en el qual
es recomana rehabilitar l’edifici, considerat per
la seva singularitat, ja que és el primer edifici
construït a la part nova de la ciutat a principis
del segle XIX. També s’han tingut en compte
les més de 2.000 firmes que es van recollir amb
la intenció d’evitar la possible venda de l’im-
moble per part del propietari, ja que significa-
ria perdre un important llegat històric i cultu-
ral.

Bellcaire reclama una variant
El poble de Bellcaire, arran de l’últim accident succeït a prin-
cipis d’any, ha manifestat la seva indignació per la quantitat
de morts que s’han registrat aquest dos últims anys en el
mateix punt. Es tracta de la travessia de la C-53, on hi ha un
gran flux de circulació. Els veïns de la localitat reclamen
una solució a aquest problema, que podria ser la construcció
d’una variant.

Setmana Agrària a Térmens
Aquest mes de gener es va realitzar a Térmens la segona
Setmana Agrària, organitzada pel Fòrum Cooperatiu de la

Cooperativa Agrària de Térmens i la Fundació
Catalana de Cooperació. En aquesta edició, es
van dur a terme diverses conferències, que van
tractar des de les ajudes d’agricultura fins a la
correcta gestió per part dels agricultors dels
purins i de les dejeccions ramaderes. També es
va parlar de les oportunitats que pot oferir al
sector l’entrada de nous països a la Unió Euro-
pea.

La Noguera estrena el VAM
El passat 10 de gener es va estrenar el nou Ve-

hicle d’Emergències Sanitàries (VAM), que prestarà serveis
a tota la comarca de la Noguera. El vehicle està dotat d’un
equip professional de sis metges, cinc infermeres i tres con-
ductors, té la base a Balaguer i està localitzable les 24 hores
a través del telèfon 061. Compta amb uns equips de ràdio i
telefonia mòbil que garanteixen una localització fàcil i im-
mediata, a més de la possibilitat de comunicació amb l’heli-
còpter de Tremp, els Bombers i els Mossos d’Esquadra.

Anna M. Vilanova
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Els papers de Salamanca
ón molts els residents catalans
que treballen i s’allotgen en

aquesta acollidora terra andorrana
i que segueixen, fil per randa, els es-
deveniments que es produeixen sota
la capa del sol. Però, amb major aten-
ció, segueixen tots aquells que es
materialitzen en la seva terra d’ori-
gen, que es tan com dir a la veïna
nació catalana.
    Assentat tal precedent, cal dir que
una part molt considerable de la dita
colònia residencial, creu estima i con-
sidera, que des de la
desfeta del Partit Popu-
lar, en els darrers comi-
cis generals a l’Estat
Espanyol, amb la puja-
da al poder del Partit
Socialista i de l’anome-
nat “tripartit”, a l’antic
Principat de Catalunya,
en els cenacles polítics bufen nous vents
sadollats d’un nou i engrescador taran-
nà democràtic. Això es tradueix en
nombroses disposicions que avalen i
justifiquen la mentalitat, essencialment
liberal, dels referits governs, en franca
contraposició amb la forma d’actuació
de l’anterior executiu aznarista.
    A tal respecte i per nostra part vo-
lem, solament, recordar als desmemo-
riats i acomodaticis, l’irrebatible fet
històric significat per l’ocupació de la
ciutat de Barcelona, Cap i Casal de
Catalunya, pels estols franquistes, als
inicis d’un llunyà 1939. Des del ma-
teix moment en què la dita ciutat fou
ocupada, les mesures d’una dràstica
repressió s’abateren, amb mà de ferro,
sobre la personalitat del poble català i
tots aquells que fórem testimonis
d’aquelles penoses jornades recordem,
en forma ben nítida, les mil vexacions
sofertes.
    Foren uns temps de vi i de roses,
quan els impulsors del nou règim sor-
git per la força de les armes, en uns
moments en què els seus amics i vale-
dors alemanys i italians imposaven el
terror sobre una Europa vençuda, amb
els seus uniformes de jerarques, del
“Nuevo Orden” carregats de jous i sa-
getes, somniaven amb el reverdiment

d’aquell vell i tronat imperi. Fers i or-
gullosos de la seva nissaga espanyolis-
ta i mesetària, pretengueren estendre el
certificat de defunció de la llengua ca-
talana, sota aquella consigna del “Si
eres español, habla español” o aquella
altra que clamava: “Una patria, una
lengua y un imperio”.
    Fou en aquelles tenebroses jornades
per la catalanitat, trobant-se la capital
de la nació catalana sota l’estat d’ex-
cepció amb el general Álvarez Arenas,
que s’imposà “manu militari” la llei

dels vencedors. I acomplint les ordres
del dictador que, des dels seus anys
d’africanista havia covat un odi profund
contra Catalunya i el seu fet diferenci-
ador, foren saquejats a fons els arxius
de la Generalitat catalana i tota la do-
cumentació existent en els mateixos
traslladada, com a botí de guerra, a l’al-
tiplà castellà i tancada amb set panys i
vuit forrellats a l’arxiu de la ciutat de
Salamanca.
    En el decurs de la llarga nit franquis-
ta, amb la por al cos i la mordassa a la
boca, ningú va dir ni xerric ni merric.
Cap veu va alçar-se enfront d’aquella
flagrant injustícia, ja que tal fer pres-
suposava l’exili o la presó. Però la mort
del tirà, la restauració de la susdita Ge-
neralitat i el retorn de l’arxiu en qües-
tió foren “in crescendo” –com dirien els
italians–, per transformar-se en un ver-
tader clam reivindicatiu en els darrers
temps.
    Mentre governaren els franquistes
reciclats, sota el comandament de “l’ho-
me de les Bermudes”, defensors a ul-
trança de la sacrosanta unitat de la pà-
tria, la legítima reclamació catalana
maldant per la recuperació del reiterat
arxiu va caure en sac foradat. Va donar
lloc, fins i tot, a mobilitzacions popu-
lars, atiant l’ancestral antagonisme cas-

tellà enfront del dit fet diferencial cata-
là, alenades des del balcó de l’Ajunta-
ment de Salamanca per un tal Torrente
Ballester, justificant l’espoli esmentat
com un innegable “derecho de conquis-
ta” (quin cinisme!).
    Darrerament, semblaria ésser que els
membres del govern central, sensibilit-
zats per la força de la raó, en oposició a
la raó de la força, i després d’escolar la
resolució favorable d’una comissió
d’experts, nomenats per dictaminar so-
bre el referit contenciós, han decidit

tornar als catalans allò
que és ben seu i que els
fou arrabassat per la
força de les armes.
    No cal pas dir que
l’esperada reacció per
part dels eterns “salva-
dores de la Pàtria” s’ha
produït amb forta viru-

lència i que les essències del més ranci
nacionalisme “carpetovetònic” tremo-
len com la fulla a l’arbre; però, es vulgui
o no es vulgui, és inqüestionable que el
govern de Rodríguez Zapatero, tallant
aquesta mena de nus gordià, ha portat
a terme una acció d’autèntica justícia
democràtica i, com diu el Serveto de la
Trementinària, “si els gossos lladren,
senyal que quelcom es mou”.
    Com a cloenda i sense que tal recor-
dança signifiqui, ni molt menys,
menystenyiment contra Castella, però
per considerar que el seu contingut
s’adapta al present treball periodístic,
volem reproduir uns versos de
Machado, poc coneguts, que diuen tex-
tualment:
Castilla miserable
de imperios creadora,
envuelta en tus harapos
desprecias cuanto ignoras.

Sícoris

Fou en aquelles tenebroses jornades per la cata-
lanitat [...] que foren saquejats a fons els arxius
de la Generalitat catalana i tota la documenta-
ció existent en els mateixos traslladada, com a
botí de guerra, a l’altiplà castellà

S

Ràdio Artesa
91.3 FM
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Gener: boira i fred
l refranyer popular està ple de
sentències relacionades amb el

temps que, en major o menor grau,
ens serveixen com a font tradicional
d’informació meteorològica.
    Aquest mes de gener s’ajusta molt
bé al refrany Per sant Vicenç, marxen
les boires i vénen els freds. Efectiva-
ment, pocs dies abans del 22 de gener
(sant Vicenç) vam perdre de vista les
persistents boires que ens acompanya-
ven des de Cap d’Any i, pocs dies des-
prés, van arribar intenses gelades que
feien baixar els termòmetres de mane-
ra poc habitual. Per contra, la tradicio-
nal Setmana dels Barbuts (la més freda
del gener) va resultar la que ha gaudit
de més bon temps de tot aquest mes.
    Al marge de dites, refranys i tradici-
ons, el cert és que estem ben bé al mig
de l’hivern i el més normal és que faci
fred i, aquí a l’interior, també boira. Els
meteoròlegs, però, ens han refrescat la
memòria històrica per dir-nos que
aquestes boires i aquests freds no es
produïen des de feia dècades. A les illes
Balears, per exemple, les nevades han
estat històriques. No obstant, tots recor-
dem les nevades i les gelades del no
tan llunyà desembre de 2001.
    Les persones de mitjana edat en en-
davant recorden perfectament aquells
hiverns freds amb els canelobres de gel

penjant de les façanes de les cases i la
superfície d’alguns corrents d’aigua
gelada. De fet, els hiverns, en general,
ja no són el que eren. Ja veurem si
aquest ha estat una excepció o si estem
començant un nou cicle de freds.
    Al marge de les dificultats que la
boira i el fred poden ocasionar en al-
guns treballs a l’exterior, en els con-
reus, en els desplaçaments, en l’incre-
ment de la despesa energètica i, per tant,
econòmica... volem remarcar un aspec-

te purament estètic. Aquelles persones
que s’han hagut de desplaçar durant
aquests dies han pogut contemplar pai-
satges realment extraordinaris: mars de
boira, paisatges blancs de gebre, pobles
emergint de la boira...
    Des dels dos extrems de la Noguera,
el port de Comiols (1.102 m) i el d’Àger
(912 m), es podia veure perfectament
la plana de Lleida submergida dins la
boira. Alguns dies es van veure gebra-
des a Cubells o a Folquer, per posar al-

1
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guns exemples, que semblaven paisat-
ges de pessebre. La llàstima és que no
hem pogut recollir molt material foto-
gràfic al respecte, però sí algunes mos-
tres que acompanyen aquest article, que
no té altra pretensió que deixar cons-
tància d’un gener boirós i fred.

Text: Ramon Giribet i Boneta
Fotos: Maria Codina, David

Fernández, Ramon Giribet

Foto 1:
A mig matí, s’esvaïa la boira
gebradora a Vall-llebrerola

Foto 2:
Des del Montsec d’Ares, amb Sant
Mamet al fons a l’esquerra, mar de
boira

Foto 3:
La plana de Lleida es veia així des
del Montsec d’Ares

Foto 4:
Arbres gebrats a Les Avellanes

Foto 5:
Gruix de gebre acumulat a la cara
nord del port d’Àger

Foto 6:
La boira vista des del port d’Àger
(912 m)

3 6
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Parc de Nadal a Artesa

El Parc de Nadal d’enguany va ser un èxit d’assistència de
públic

Moltes entitats d’Artesa van col·laborar organitzant activi-
tats i tallers

El grup CUDOS va organitzar un any més la col·locació
d’un pessebre a la serra de Sant Mamet (19 de desembre)

El club TERRABLAU va col·locar un pessebre al riu Segre,
a la cua de la minipresa de Camarasa (19 de desembre)

Pessebres

49è Concurs de Pessebres

El Jurat del 49è Concurs de pessebres
d’Artesa de Segre va concedir els següents
premis:

Pessebres artístics:
- Primer: Germans Oriol i Maria Cusola
Aumedes
- Segon: Germans Oriol i Alba Alàs Cercós

Pessebres casolans:
- Primer: Família París - Dalmau
- Segon: Adrià Cluet Cregenzan

Menció especial:
- Els Amics del Castellot

    A més, tots els presentats a con-
curs van obtenir un premi a la par-
ticipació.

Pessebre de la família París - Dalmau
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Els Reis Mags d’Orient

Alentorn Artesa de Segre

Baldomar Cubells

El passat dia 26 de desembre de 2004, per Sant Esteve,
com cada any, ens va visitar una colla de jovent a la boti-
ga, amb guitarres i moltes ganes d’obsequiar-nos amb un
assortit de nadales.
    Particularment, els vull FELICITAR perquè ja que el
jovent d’avui dia té la fama de tirar-s’ho tot a l’esquena,
jo crec que no és així i que aquesta colla ens ho ha demos-
trat. Ells han estat motivats pel naixement del Messies, el
Salvador, i ens han volgut transmetre el missatge a tots
nosaltres amb la cantada de nadales.

Vilanova de Meià

Agraïment al Cau

    Enhorabona i gràcies, en nom meu i en el de tots els que
vam gaudir de l’audició a la nostra botiga.
    Nois i noies de l’AEiG Mare de Déu del Pla, no baixeu
la guàrdia, que ha estat tot un detall compartir aquesta
estoneta tan agradable en les festes nadalenques d’Artesa
de Segre i que continueu preparant i encoratjant les prope-
res generacions, que prou falta que els farà.

Joan Antoni Camats
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Nota d’agraïment

La família Gibert-Capell vol agrair a tothom les mostres de condol i estima
que hem rebut per la pèrdua del nostre espòs, pare i padrí Francesc Gibert
i Vicens.
    Així mateix, manifestem el nostre agraïment vers tot el personal de
farmàcia i del centre sanitari d’Artesa.
    Gràcies a tothom.

Estimada padrina Melitona...

Ja fa uns mesos que ens vas deixar...
Però el passat 26 de desembre era el
teu aniversari... 94 anys... I això ha fet
que, una vegada més, fossis més pre-
sent que mai entre tots nosaltres. És per
això que he decidit fer-te el meu últim

Així has estat per a tots nosaltres.
    El meu cor s’ofega en pensar que ja
no tornaré a veure’t. Has viscut molt,
fins a la teva vellesa. T’hem acompa-
nyat en el camí de la teva vida, que ja
ha arribat al final. Ha estat un camí ple
d’amor, obediència, amistat, somriu-
res... i també de tristeses. Però val la
pena una vida així, envoltada de la gent
que estimes fins a l’últim sospir.
    Ja fa dies que ens has deixat i ja sé
que no podem fer res per a canviar
això... Però hi ha una cosa que fa que
la tristor es faci una mica més petita:
pensar que després de tant de temps
tornes a estar al costat d’aquells a qui
vas estimar tant: del teu marit, de la
teva filla... Sé que amb nosaltres has
estat feliç i que ho tornes a ser allà on
estiguis. I jo l’únic que puc fer des
d’aquí és dir-te un últim adéu, recor-
dant un dia tan especial com aquest...
    T’estimo, padrina. No podré oblidar-
te mai.

Judith Vega i Calveres

regal d’aniversari...
    Tots ens hem preguntat alguna ve-
gada quin significat té la vida... Qui no
ha mirat el cel estrellat, ha admirat una
posta de sol de bonics colors o la be-
llesa de les terres... Tot això ha de tenir
alguna finalitat. Tots sabem que viu-
rem durant un temps, que aprendrem
el que puguem de la nostra vida i que
després morirem. Però encara que sa-
piguem tot això, quan perdem una per-
sona estimada, és immens el buit que
sentim en el nostre interior. Ens podem
arribar a sentir molt tristos i, fins i tot,
impotents davant d’aquesta realitat.
Però són moltes les alegries, són molts
els moments feliços que hem viscut al
teu costat com per oblidar-los...
    Ja no tornaràs a veure com surt el
sol cada matí, perquè ningú pot enga-
nyar el temps. Però perdurarà sempre
la brillantor dels teus ulls, la suavitat
de les teves mans, el càlid soroll de la
teva veu. Com una flor que ha crescut,
que s’ha fet bella amb el pas del temps
i que finalment ha abandonat la vida...



�$

��
��
�
��
�
�
�

�	������������	��

Des de l’Associació de Comerç i Serveis d’Artesa
l passat dissabte 18 de desembre a la tarda, un grup de música
ètnica de l´Equador va fer un recorregut per la zona comercial

d´Artesa ambientant els carrers i places, així com tots aquells que
començaven a fer les seves compres per a les Festes de Nadal.
    L’última actuació es va fer a l´escenari muntat al Carrer Bisbe Bernaus,
amb els instruments i vestuari indi de la zona d´origen del grup, a les
21:00 h del vespre.
    També durant les Festes Nadalenques, l´Associació de Comerç va mun-
tar un aparador amb productes i vals de compra, distribuïts en set grans
lots donats pels comerços i serveis associats.
    El sorteig dels lots, fet al Jutjat de Pau el dia 10 de gener, es va fer amb
les butlletes que es donaven a diferents establiments al fer una compra
durant la Campanya de Nadal.
    Els guanyadors són els següents:
LOT 1: Sara Bianya d´Artesa
LOT 2: Slaviv Veaceslav de Moldàvia
LOT 3: Maribel Colom d´Artesa
LOT 4: Sagrari Villalba de Santa
             Maria de Meià
LOT 5: Josep Riart d´Artesa
LOT 6: Marisa Delgado d´Artesa
LOT 7: Sílvia Olivares de Bellpuig

E

Pessebre aquàtic a Alòs de Balaguer
l passat dia 19 de desembre el
club TERRABLAU de Lleida va

col·locar un pessebre (el tercer any
consecutiu que es va fent aquest ti-
pus d’acte) al riu Segre, a la zona
d’Alòs de Balaguer, a la cua de la
pressa de la central de Camarasa.
    El pessebre estava format per bom-
bones d’oxigen obertes i dins d’elles es
va col·locar el pessebre fet de planxa.
Els membres del club primer van fer
una caminada d’uns tres quarts d’hora
des de la central de Camarassa fins a
Alòs. Seguidament, uns setze cabussa-
dors i una barca de suport van nedar
uns cent metres per a col·locar el pes-
sebre en una zona de roques. Després
d’això es va fer una xocolatada i es va
anar a fer un dinar amb tots els socis.
    El club Terrablau consta actualment
d’uns cent vint-i-set membres, repartits
per tota la província. N’hi ha de Lleida,
Alcarràs, Artesa de Lleida, Almacelles,
Balaguer, Vielha, Pont de Suert i
d’Artesa de Segre on actualment som
disset membres.
    En aquest club es fan activitats sub-

aquàtiques (submarinisme)
en diferents tipus d’aigües
(salada i dolça) i en diferents
llocs: mar, pantans, rius…
Aquest any, per exemple,
s’ha anat a Tossa de Mar,
Palamós, Roses, Llançà,
l’Estartit (Illes Medes), l’Es-
cala, Cambrils… Les sorti-
des normalment consten
d’un cap de setmana i es fan
en el període de l’any que
mes o menys correspon a la
primavera-estiu.
    Actualment es fan cursets de forma-
ció que estan homologats per la Fede-
ració Catalana d’Activitats Subaquàti-
ques (FECDAS), que està dins de la
Confederació Mundial d’Activitats
Subaquàtiques. Aquests cursos els fan
instructors del club Terrablau i consten
de sessions teòriques, pràctiques a la
piscina i finalment pràctiques al mar.
    Un cop acabat el primer curs es pas-
sa a ser un cabussador d’una estrella i
es pot baixar fins a vint metres de pro-
funditat, però sempre acompanyat

d’una altra persona amb graduació més
alta.
    Si algú està interessat en formar-se
com a cabussador, poseu-vos en con-
tacte amb:
- Lleida: Intersport, Josep Maria Gasset,
973280161
- Balaguer: Joan Carles Botigue:
973451031
- Artesa de Segre: Ricard Aldavó
679218149

Club Terrablau

E
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Il·lusions renovades a la Cooperativa d’Artesa
l passat dissabte 22 de gener, es
va celebrar una assemblea extra-

ordinària, convocada pel nou presi-
dent de la cooperativa, Josep Canal.
    Amb una gran assistència de socis i
en un clima atent i expectant, el presi-
dent i el nou director general, Yves
Charnet, van exposar detalladament la
situació viscuda en els darrers mesos,
l’estat actual de totes les empreses del
Grup, i molt especialment les perspec-
tives per al 2005.
    Cal destacar dos fets molt significa-
tius. En primer lloc s’ha posat ordre a
les finances de la casa, resolent els en-
darreriments i renovant les línies habi-
tuals de crèdit sense haver hipotecat el
patrimoni de la Cooperativa. És impor-
tant ressaltar que l’activitat principal del
Grup, la producció de pinsos, és un
motor generador de riquesa que no s’ha
vist afectat en cap moment per la crisi.
La reorganització de la gestió permetrà
dedicar en el 2005 a prop de 4 milions
d’euros per a projectes de millora de
productivitat, qualitat i capacitat.

    Un altre aspecte rellevant és l’esta-
bilització de l’Agudana, que després de
transcórrer dos anys especialment ne-
gatius, ha aconseguit arribar a una si-
tuació d’equilibri. La reestructuració de
plantilla, l’eliminació de les àrees més
deficitàries, l’optimització de costos i
el compromís de tots els agents impli-
cats (treballadors, sindicats i equip di-
rectiu) han estat els factors determinants
per tal d’assolir aquests canvis en l’evo-
lució de l’empresa.
    La Cooperativa segueix considerant
l’Agudana com una empresa important
dins l’estratègia del Grup per donar més
valor a la producció dels nostres Socis
i, per aquest motiu, s’ha manifestat la
voluntat d’incorporar possibles noves
empreses com a sòcies a l’Agudana en
vistes de garantir el creixement i la mo-
dernització de la mateixa a llarg termini.
    Dins les perspectives 2005, es va
adquirir el compromís d’activar el pro-
jecte de construcció d’una residència
per a la tercera edat, buscar un soci per
a l’escorxador de Cervera, augmentar

els recursos per a la formació de socis i
treballadors, potenciar el celler i el seu
vi tot aprofitant la seva denominació
d’origen, garantir la legalitat absoluta
de la secció de crèdit i obtenir, mitjan-
çant una bona gestió financera, el re-
colzament d’entitats bancàries i de
l’Administració per tal d’aconseguir els
recursos necessaris per fer front a les
inversions pressupostades, i garantir la
solidesa i competitivitat del Grup.
    Es va cloure l’assemblea amb la in-
tervenció de Jordi William Carnes, Di-
rector  General de Desenvolupament
Rural del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca. William va desta-
car l’actitud positiva i de diàleg que ha
establert amb el nou president i equip
directiu, alhora que va fer palesa la
importància i el compromís adquirit per
la Generalitat en contribuir a la pros-
peritat i bona marxa d’un grup Coope-
ratiu, tant important per a les nostres
terres.

Cooperativa d’Artesa

E

Activitats de Nadal de les Artesenques Actives
es Artesenques Actives hem
tornat a celebrar el Nadal.

    El tret de sortida va ser amb la festa
de Santa Llúcia, que vam endolcir amb
una gran xocolatada. Abans de
començar les festes i per tal que totes
les sòcies poguéssim aprendre idees, la
Josefina Gómez ens va fer diferents
propostes sobre com parar les taules
aquests dies, mentre que la Joana
Galceran ens va venir a fer propostes
sobre com fer centres de flors

L nadalencs. La veritat és que aquestes
dues activitats van tenir molta
acceptació i tothom va sortir molt
content.
    Per fer poble, durant els dies que es
va celebrar el Parc de Nadal també vam
ser-hi presents, organitzant un taller per
a tots els nens i nenes.

Artesenques Actives
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Per moltes raons, aquesta Constitució NO
om a partit catalanista i amb una
llarga vocació europeista, ERC

entén que l’elaboració d’una Cons-
titució Europea es fa necessària.
    Tanmateix, el seu procés constituent
(en el qual NO s’han admès cap de les
80 propostes de la Convenció Catalana
per al debat sobre el futur de la UE),
les seves mancances socials i democrà-
tiques, i el NO reconeixement de l’am-
pla pluralitat nacional, cultural i lingüís-
tica del nostre continent, fa impossible
que L’ESQUERRA NACIONAL dels
Països Catalans pugui donar suport a
aquest Tractat.
    El mateix es pot dir
de l’actual Constitu-
ció Espanyola i de
l’Estatut de Cata-
lunya, per les greus
mancances envers la
nació catalana i els
seus ciutadans i ciutadanes. Ja en el seu
moment, ERC manifestà la seva discon-
formitat pel seus redactats i aprovació
posterior.
    La posició contrària d’ERC a l’actu-
al projecte de constitució europea va ser
acordada pel Consell Nacional del par-
tit i, després del procés de presa de po-
sició dins ERC, hi va haver debat in-
tern, perquè aquest és un tema impor-
tant i difícil. Com també hi va haver
debat al si d’altres partits (ICV, CDC,
UDC).
    El que és sorprenent és que no hi hagi
hagut gens de debat a dintre del PSOE
i del PSC. En aquest punt, el PSOE i el
PSC han coincidit amb el PP. Aquest
monolitisme del socialisme espanyol és
sorprenent. I constitueix una excepció
entre els partits socialistes europeus, al
si dels quals ha tingut lloc un debat in-
tens. Recordem, per exemple, el cas del
PS francès. És preocupant que el PSC
doni molt sovint un encefalograma pla
pel que fa al debat, tant en aquesta com
en altres qüestions.
    Els principals arguments del PSOE-
PSC, PP i CiU per votar a favor no te-
nen consistència. Al menys pel que fa
al cas de tots els ciutadans i ciutadanes
de Catalunya com a poble. Diuen: “Si
no surt el sí, Europa farà un pas enre-

re”. És fals: en cas que triunfés el NO,
caldria renegociar el tractat de cons-
titució. Un NO a favor de l’Europa so-
cial i la diversitat nacional donarà als
Països Catalans força negociadora.
    Diuen: “Malgrat tot, és un avenç”.
NO és cap avenç perquè no s’ajusta a
les demandes socials, i fins i tot és un
pas enrere respecte de la constitució
espanyola en reconeixement de drets
socials. D’altra banda, si triomfés el sí
a Catalunya, s’utilitzaria com a argu-
ment per a limitar qualsevol proposta
de superació (de la mateixa manera que

durant molts anys s’ha esgrimit la cons-
titució espanyola com a límit infranque-
jable).
    Diuen: “Els sindicats estan pel sí”.
NO és del tot veritat. El sindicalisme
de base nacional està pel NO: a
Euzkadi, ELA i LAB, sindicats majo-
ritaris estan pel NO; la GIG gallega,
també. A Catalunya la IAC (USTEC-
CATAC) i la CSC també propugnen el
vot negatiu.
    Pel que fa al SÍ crític de CDC, la
veritat és que més aviat sembla una una
baixada de pantalons del Sr. MAS i de
la cúpula de Convergència Democràti-
ca, que s’han sotmès a la línia estratè-
gica de Duran Lleida, del sector més
conservador d’Unió Democràtica i del
“sector negocis” de la federació CiU.
    Denunciem que el PSOE no ha ac-
ceptat cap de les condicions fonamen-
tals que va exigir CiU per donar el vot
favorable al Tractat. Com a exemples
més significatius:
a) Catalunya circumscripció electoral
europea. No hi ha cap moviment en
aquesta direcció.
b) Presència de Catalunya al Consell
de Ministres de la UE. Sols s’ha apro-
vat que hi hagi 1 representant de les
comunitats autònomes a 4 consells de
ministres. Aquests representant canvi-

arà de forma rotatòria cada 6 mesos. Va
començar el torn a la Comissió d’Agri-
cultura el representant de Castella la
Manxa. Així doncs, durant 6 mesos,
cada 9 anys, Catalunya tindrà 1 repre-
sentant en aquestes 4 comissions.
c) Presència a la delegació permanent
de la UE. Només s’ha plantejat la pre-
sència de 2 representants de les comu-
nitats autònomes, els quals canviarien
cada dos o tres anys. Comencen el torn
Galícia i Andalusia. Poden passar,
doncs, molts anys abans no hi tinguem
1 representant, i encara per un període

limitat.
d) Pel que fa a l’ús del
català com a llengua
de treball a recollir en
el reglament d’usos
lingüístics, cal recor-
dar que tot aquest
procés ja l’havia des-

encadenat ERC. I que, en cas que pros-
perés (cosa problemàtica, perquè l’Es-
tat francès sembla que s’hi oposarà),
seria un pas positiu, però insuficient.
ERC continua reclamant l’oficialitat del
català a Europa.
    És increïble sentir com s’acusa
d’antieuropeistes tots aquells que  vo-
tarem en contra d’aquest TRACTAT
per una qüestió identitària, quan els
mateixos que ens acusen no accepten
una qüestió tan senzilla com un canvi
de nom. Què votaria un alemany si no
se’ls reconegués com a poble? Què
votaria un francès si no pogués usar el
seu idioma? Què votaria un espanyol
si no fos reconeguda la seva cultura?
És per aquestes i d’altres raons per les
que diem que com a ciutadans i ciuta-
danes pertanyents a la nació catalana
NO podem donar suport a aquest Trac-
tat. AQUESTA CONSTITUCIÓ,
NO!!!

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

Artesa de Segre

C

Què votaria un alemany si no se’ls reconegués com
a poble? Què votaria un francès si no pogués usar
el seu idioma? Què votaria un espanyol si no fos
reconeguda la seva cultura?
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Propostes per al poble
n cop més, escrivim aquestes
quatre ratlles per informar-vos

de la tasca que el Grup Municipal
d’ERC a Artesa de Segre estem du-
ent a terme des de l’Ajuntament i
aprofitem per recordar-vos que es-
tem a la vostra disposició per a qual-
sevol qüestió que vulgueu compartir
amb nosaltres.
    Des de l’oposició anem fent un se-
guiment a les tasques de l’equip de go-
vern municipal i els anem aportant les
nostres idees. Us presentem un resum
de la nostra activitat durant el segon
semestre de 2004.

    PROPOSTES més destacades que
hem anat fent als Plens:
- Proposta de retirada de senyals ob-
soletes de la carretera (Creu Roja,
benzinera de Comiols, etc.) (Ple 1/7/04)
- Proposta de neteja de la zona del
mercat els diumenges un cop retira-
des les parades (Ple 5/8/04 i 4/11/04)
- Proposta d’arreglar la zona de La
Palanca per l’estiu del 2005, tot i que
se’ns va dir que estaria feta per l’estiu
del 2004 (Ple 5/8/04)
- Proposta de sol·licitar una de les sub-
vencions publicades al DOGC, desti-
nades a béns immobles per a infants i
jovent, per a condicionar un local per

    De totes les PREGUNTES que hem
fet, volem destacar les següents:
- Què vol dir que l’Ajuntament vol fer
un Pla Plurianual de manteniment del
clavegueram?
- Varies vegades s’ha demanat els
comptes de la Fira i de la Festa Major,
se’ns faran arribar algun dia?
- A la vorera de la carretera de
Baldomar, feta recentment, s’ha tapat
el gual d’un veí, s’hi donarà solució?
- Què passa amb el tema de la banda
ampla que ens han arribat veus que no
està previst el servei a Artesa?
- Per què no es va treure a subhasta la
barra de la Festa Major com s’havia fet
els altres anys?

    Com a punt final a aquest repàs de la
nostra tasca, volem expressar la nostra
disconformitat total amb els següents
temes:
- Una vegada més, volem queixar-nos
de la poca informació que se’ns dóna
als regidors de l’oposició.
- Denunciem les poques actuacions
que s’han fet, tant per Artesa com
pels pobles agregats.

Grup Municipal d’Artesa de Segre

al CAU (Ple 5/8/04)
- Proposta d’oficialitzar l’escut
d’Artesa (Ple 2/9/04)
- Proposta de demanar al Departa-
ment de Carreteres la senyalització
cap a Tremp des dels accessos a
Artesa (Ple 2/9/04)
- Proposta de renegociar el contracte
amb el servei de recollida d’escom-
braries, per tal de donar un millor
servei a Artesa i als pobles agregats
(Ple 7/10/04)
- Proposta de creació de nous nínxols
al cementiri (Ple 7/10/04)
- Proposta de canvi de les bigues del
sorral del CEIP (Ple 4/11/04)
- Proposta de solucionar la mala visi-
bilitat de la sortida del carrer
Barcelona a la carretera  (Ple 4/11/
04)
- Proposta d’agilitzar la portada de
llum a les bombes del polígon (Ple 4/
11/04)
- Proposta de solucionar el mal funci-
onament de l’enllumenat públic (Ple
2/12/04)
- Proposta per tal que les companyies
subministradores facin una previsió
d’actuacions per a evitar haver
d’obrir els carrers cada vegada que
s’ha de donar subministrament (Ple
2/12/04)

U
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Ésser agraït
Ésser agraït és un dels principals va-
lors que ha de tenir tota persona huma-
na. He dubtat molt a l’hora d’escriure
aquestes ratlles a La Palanca i no vol-
dria pas ofendre ningú, però si aclarir
alguns conceptes.
    Deu tenir el Sr. Amorós un gran
motiu, el qual jo desconec, per acusar
el Sr. Xandri tal i com ho va fer. Jo no
ho sé, però crec que si es posés en el
seu lloc, respecte al tema de la casa,
potser ho entendria, ja que no és gens
fàcil renunciar als records d’una vida i
dels teus avantpassats; és una barbari-
tat enderrocar la casa de la família
Boher, a l’intentar conservar-la.
    M’agradaria molt tenir a prop la seva
companyia. No sols jo, sinó molts
exalumnes que amb l’escrit i amb la
firma vam testimoniar en el seu dia el
reconeixement de l’afecte respecte el
seu professor.
    Us explicaré el que jo vaig viure del
Sr. Xandri, ja que la carència de conei-

xença de la veritat porta a equivocaci-
ons. Aquí comença el vertader motiu
del meu escrit. Uns no existien en aque-
lla època i els altres poden haver per-
dut la memòria, però a tots els interes-
sa saber-ho ja que és part de la història
d’Artesa.
    L’alcalde del moment, el Sr. Caste-
llana, veient la falta d’ensenyament va
fer venir un professor, tenint gran sort
de ser el senyor Xandri. Sí, remarco
sort perquè era un gran professor i un
excel·lent director.
    Érem molts alumnes els que vam
acabar el Batxillerat. En un temps que
l’economia era molt precària i a molts
alumnes els hauria estat molt difícil,
vàrem sortir i vàrem aconseguir així
vàries carreres. Quin record ens va que-
dar tant agradable d’ell! Repeteixo que
era un excel·lent director i ens va in-
culcar, a part dels coneixements, edu-
cació, responsabilitat, urbanitat i esti-
mació pels altres. És pot ésser injust

amb una persona així deixant que se
l’ataqui sense sortir en la seva defensa?
    Què explica dels rojos? La millor
defensa és un bon atac, jo crec i ho
hauria de creure vostè que no s’ha de
jutjar mai una persona pels seus diners,
ni per la seva classe social, ni per les
seves conviccions polítiques, sinó úni-
ca i fonamentalment per la seva escala
de valors, que no dubti són molt alts.
Ell ens els va inculcar i jo particular-
ment ho he recordat tota la vida.
    Estic contenta, Sr. Amorós, que no
hi hagi contrarèplica, perquè amb la
seva contundència de caràcter fins i tot
jo en sortiria mal parada. En aquest
escrit tan sols em limito a donar una
opinió i, fins i tot, un suggeriment, que
potser no s’hi ha pensat: en lloc de car-
rer Balmes (acadèmia fundada per ell),
no es podria recordar afegint el seu nom
al carrer?

M. Rosa Aldavó Pineda

Turisme rural
L’article Cal millorar la nostra promo-
ció turística?, publicat el passat mes
de setembre en aquesta revista, crec
que és prou interessant. Cal dir al res-
pecte que Artesa de Segre podria ser
efectivament un punt neuràlgic per de-
senvolupar tota una proposta d’activi-
tats turístiques, cada vegada més sol-
licitades per famílies i col·lectius que
opten per una alternativa a les aglome-
racions heterogènies del clàssic usuari
de sol i platja, o, simplement, per tots
aquells que desitgen un descans lluny
de la bulliciosa agitació de les grans
ciutats.

    La seva ubicació, ni molt llunyana
ni massa propera, la bona comunica-
ció viària amb el nucli principal de pos-
sibles clients com és Barcelona i la seva
àrea metropolitana, comporten unes
certes prioritats per a ser escollida.
    Però, sobretot, voldria remarcar, a
propòsit de l’esmentat article, la nom-
brosa i variada existència de masies i
llogarets que Artesa posseeix en el seu
entorn, que degudament restaurats i
preparats, poden garantir una important
font d’ingressos per als seus propieta-
ris. Al mateix temps, s’augmentaria la
conservació del nostre patrimoni de

cases de pagès que
ara resten despobla-
des. De no ser així,
es corre el risc que
irreparablement ,
d’aquí pocs anys, les
podem veure con-
vertides en els ruïno-
sos vestigis del que
és el nostre origen i

testimoni històric més pròxim d’aques-
ta genuïna comarca tant entranyable-
ment volguda per tots els que hi con-
servem sentiments d’inesborrable me-
mòria.
    Endavant, doncs. Cal aprofitar
aquesta conjuntura en un moment en
el qual la societat demanda i reivindi-
ca el retorn a la natura. Cal anticipar-
se i planificar seriosament aquesta ex-
pectativa en la qual l’oferta rural és de-
ficitària, per la qual cosa el seu millo-
rament podria proporcionar a la comar-
ca una positiva esperança de futur, un
complement a l’economia generada
pels limitats recursos que l’agricultura
i la ramaderia proporcionen avui dia a
les majoritàriament terres secanes que
ens ha tocat viure.

Amat Bernaus Marqués

Ràdio Artesa 91.3 FM
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Guanyadora del la panera de la
Festa Major!

Guanyadora de l’estada a
Port Aventura

Guanyadora de la minicadena! Guanyadora del home cinema!

Guanyadora de la panera de
Nadal!

Guanyadora del centre
de planxat!

Guanyadora de l’estada a
Caldea!

A Condis sempre guanyes!

Guanyadora del la panera de la
Festa Major!

Guanyadora de l’estada a
Port Aventura

Guanyadora de la minicadena! Guanyadora del home cinema!

Guanyadora de la panera de
Nadal!

Guanyadora del centre
de planxat!

Guanyadora de l’estada a
Caldea!
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Què n’hem fet dels valors morals?
l vandalisme de certs grups ju-
venils, la violència masclista

imparable, els creixent fracàs esco-
lar, la competitivitat inhumana en
algunes empreses... són manifestaci-
ons que es donen en el dia a dia de la
nostra societat.
    La seva problemàtica pot tenir cau-
ses molt diverses però, segura-
ment, la més important podria
ser la decadència d’alguns va-
lors tant universals, com el res-
pecte a les persones grans, la
cura de les coses que són de tots
o la cultura de l’esforç. Tots ells
semblen ser vells, antics, passats de
moda… que es troben a anys llum de
la modernitat dels nostres dies.
    L’escala de valors i creences de cada
persona és la que en determina la seva
forma de pensar i el seu comportament.
D’aquesta manera, la manca d’un sis-
tema de valors compartit per la majo-
ria de la població deixa les persones en
la indefinició i fa que depenguin dels
altres, sense partir de criteris propis de
la conducta moral.
    Al contrari, els valors assumits com
a cultura, aquells que compartim entre
tots, ens ajuden a saber qui som, on
anem, què volem i quines eines ens
poden conduir al benestar personal i

social, és a dir, ens poden portar a l’èxit
final de la nostra existència.
    Aquests valors no depenen dels
temps ni de les circumstàncies, perquè
res tenen a veure amb el sistema eco-
nòmic o polític vigent ni amb les situa-
cions concretes o les modes del mo-
ment. Són intemporals i estan per so-

bre de les circumstàncies.
    En les últimes dècades han preval-
gut, potser com a reacció a planteja-
ments anteriors més repressius que
dialogants, unes actituds més permis-
sives i obertes, basades en el deixar fer.
    Personalment, crec que això ha por-
tat a algunes actituds no del tot positi-
ves. Actualment a molts adolescents els
costa reconèixer l’autoritat moral de
pares i educadors i els problemes de
convivència són comuns en moltes fa-
mílies i centres educatius. Considero
que són massa les persones que es com-
porten ignorant els principis més ele-
mentals  de solidaritat i de respecte als
altres.

    D’un autoritarisme gens disposat a
donar explicacions i menys encara a
escoltar les persones, hem passat a una
permissivitat del tot val. D’aquesta
manera, ara se’ns fa molt feixuc recu-
perar una autoritat dialogant, una auto-
ritat que fixa i marca límits, raonables i
negociables. Però sent conscients de la

necessitat d’aquest terme mig
per a un aprenentatge per la lli-
bertat personal i la convivència
social, per què no ho intentem?
Necessitem un canvi. Està clar
que no podem educar amb una
actitud controladora i repressi-

va, però tampoc ho aconseguirem des
de la tolerància i la permissivitat sense
límits.
    No vull tractar d’autoculpabilitzar
ningú de per què i com hem arribat on
som, sinó que m’agradaria que cadas-
cú, com a part implicada, assumim la
nostra responsabilitat, aquella que ens
correspon en l’educació d’aquests va-
lors. Simplement, cal recordar que edu-
car és, fonamentalment, comunicar
mitjançant l’exemple, transmetre acti-
tuds i comportaments.

Noemí Farré i Cortadelles

E

L’escala de valors i creences de cada
persona és la que en determina la
seva forma de pensar i el seu com-
portament
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Concert de Nadal
n any més l’Orfeó Artesenc, la
Coral Infantil Brots d’Il·lusió i

l’Aula Municipal de Música, van ofe-
rir el tradicional Concert de Nadal
amb una Església plena a vessar.
    Són moltes les tradicions que es re-
peteixen any rere any durant les festes
nadalenques a la nostra ciutat i arreu
del País: el Concurs de Pessebres (en-
guany el 49è), audicions de final de tri-
mestre de l’Aula Municipal de Música
(aviat farà 20 anys que va començar),
la visita del Pare Noël i el caga tió, els
torrons, la Cantada de Nadales al CEIP,
la Missa del Gall, la cantada de Nada-
les del CAU (enguany celebren el seu
30è aniversari), el cap d’any, la caval-
cada dels Reis Mags d’Orient i un llarg
etcètera que es repeteixen cada any en
arribar aquestes dates màgiques i tant
esperades, especialment pels més me-
nuts de la casa.
    El Concert de Nadal tampoc n’és una
excepció i, després de 32 Nadals sense
interrupció, també ha esdevingut una
tradició a casa nostra. Fou el Nadal de
1972 que un grup d’artesencs i ar-
tesenques, amb veu tremolosa però amb
ganes de fer-ho bé, van oferir a la ciu-
tat d’Artesa de Segre el primer concert
nadalenc sota la batuta d’Agustí Brescó.
Uns anys més tard, a mitjans dels anys
70, també s’hi afegiren les veus d’una

coral infantil, la Coral Infantil Brots
d’Il·lusió, a la qual s’hi sumarien les
veus, a finals dels anys 90, dels alum-
nes de l’Aula Municipal de Música.
    Així doncs, un any més, moltíssima
gent va aplegar-se a l’església per par-
ticipar, com a cantants, pares, famili-
ars o públic en general, del concert.
Després d’uns mesos de treball i la
constància que requereixen els assaigs
setmanals, iniciaren el concert els més
petits de tots, els de 3 i 4 anys, als quals
seguiren l’Orfeó Artesenc i els grups
de petits (5 a 7 anys) i mitjans i grans

de la Coral Infantil que, sota la direc-
ció de Janette Solsona i Sergi Valls i
l’acompanyament al piano de Maria
Macià i Narcís Cercós, reunint prop
d’un centenar de cantaires que van fer
gaudir d’allò més a tothom. El concert
va finalitzar amb la interpretació con-
junta de quatre nadales, en una de les
quals també hi va participar tot el pú-
blic assistent.
    La valoració o crítica del concert crec
sincerament que a nivell musical és for-
ça bona. L’Orfeó, que enguany ha in-
crementat el nombre de cantaires, va

U
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L’art de tossir

(Crítica de Xavier Pujol d’un concert
del pianista italià Maurizio Pollini
d’obres de Chopin i Liszt, realitzat al
Palau de la Música Catalana un mes
de novembre de fa uns anys i que po-
dria servir de reflexió per a tots els
assistents al concert del passat dia de
Nadal)

Van arribar els primers dies de fred i
amb ell els primers “estossegadors”,
que ja no ens deixaran fins al final de
la temporada. Com a debut, els
“estossegadors” van escollir un con-
cert que els anava com anell al dit: el
recital del pianista Maurizio Pollini al
Palau. Per començar el rodatge i per
adquirir la força pulmonar necessària,
un fràgil recital de piano és molt ade-
quat; més encara, si en el programa,
juntament amb la Sonata en si menor
de Liszt, un home que va gaudir d’una
salut de ferro, també hi havien les
Quatre balades de Chopin, que essent
el cèlebre tuberculós estossegador
patent, l’estossegada assoleix un ca-
ràcter de respectuós homenatge.
    Des d’un principi es podia obser-
var que ens trobàvem davant d’uns
expectoradors experimentats, autèn-
tics professionals de l’art de tossir.
El resultat fou devastador: Pollini,
desconcentrat, no n’endevinava ni

una i va oferir una actuació molt per
sota de les seues possibilitats.
    Tota la primera part va ser, en
aquest sentit, un desastre. El domini
dels “estossegadors” va ser absolut i
fins i tot, van arrodonir la seua feina
amb demostracions d’altres sofistica-
des arts demolidores, entre les quals
desembolicar lenta i sàdicament ca-
ramels amb embolcall de cel·lofana
cruixent.
    Allò que va perdre els “estossega-
dors” va ser el seu excés de confian-
ça. Convençuts de que el concert ja
estava irremeiablement enfonsat i
Pollini irreversiblement desconcen-
trat, van oblidar que aquest pianista
és un pes pesat dels escenaris al qual
no se’l tomba fàcilment. El milanès
es va tancar en si mateix i va entrar
amb autoritat a la Sonata en si menor
de Listz, una peça que va senyorejar
sense discussió, però que potser és
massa diabòlica i irracional per una
ment tant ordenada i racional com la
seua. Poc a poc, Pollini va anar
introduint el públic en la música i va
aconseguir redreçar un concert que
anava directe al desastre més abso-
lut. En acabar, en comptes de liqui-
dar, enfadat, per la via ràpida, va ofe-
rir fins a sis propines brillants; els
“estossegadors” ja havien marxat. Po-
llini i la música havien guanyat, però
per poc.

L’Orfeó canta a Calaf
Orfeó Artesenc va oferir un Con-
cert de Nadal el dia de Sant Es-

teve a la Unió Calafina de Calaf, or-
ganitzat per l’Ajuntament d’aques-
ta població.
    Finalitzant un any ple d’actuacions i
concerts arreu de Catalunya, l’Orfeó
Artesenc va acceptar l’oferiment de re-
alitzar un concert de Nadal a Calaf. El
concert es va realitzar en un acollidor te-
atre, la Unió Calafina, que ens va sor-
prendre gratament a tots per la bona acús-
tica del local. El repertori del concert es
va estructurar en dues parts ben diferen-
ciades, una primera amb músiques i rit-
mes més moderns i cançons tradicionals

catalanes i d’Artesa,
i una segona amb
un repertori pròpi-
ament nadalenc.
    El concert va
complir amb es-
creix totes les ex-
pectatives deixant
el nom d’Artesa de
Segre molt alt. En
acabar, l’Ajunta-
ment de Calaf va
oferir un refrigeri a
tots els assistents.

Sergi Valls i Jové

oferir un repertori en el qual s’alterna-
ven cançons d’autor, tradicionals, a ca-
pella i amb acompanyament i de dife-
rent nivell tècnic, aconseguint un equi-
libri força prometedor i de qualitat. Per
la seua part, els més petits de la Coral
Infantil van estrenar-se amb tres can-
çons tradicionals catalanes, tot vencent
amb il·lusió el que per a molts era el
seu primer concert. El grup de petits van
interpretar molt acuradament les tres
peces del programa, oferint un nivell
força envejable. Finalment, abans del
cant comú, els mitjans i grans van in-
terpretar a capella dues cançons a tres
veus, fet que té molt de mèrit degut a
l’alt nivell de dificultat d’ambdues. De
ben segur que aquesta pot semblar una
crítica molt positiva i enormement
constructiva, però la veritat és que el
concert va deixar un gust agredolç.
Realment va ser força difícil mantenir
la concentració per part de tothom, in-
tèrprets i auditors, degut a la manca
d’un clímax i un ambient propi d’un
concert de música. Una cita d’un gran
músic i pianista lleidatà, Antoni
Tolmos, resumeix en poques paraules
allò que no va succeir en el concert:
“Les paraules s’escriuen en el paper i
la música en el silenci”. La veritat és
que la manca d’un silenci respectuós
per part d’una majoria va deslluir el que
hauria pogut ser un molt bon concert.

Sergi Valls i Jové

L’
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Programa d’actes
Dissabte, 5 de febrer

A les 18:30h
CONCENTRACIÓ DE COMPARSES i COMPARSITES
a la Pl. Ajuntament.
La inscripció cal fer-la del 19 al 31 de gener, a les oficines
de l’Ajuntament (horari de 9 a 2) o telefonar en el mateix
horari al 973 40 00 13

A les 18:45h
Arribada del Rei Carnestoltes, Sa Majestat
SALTASEKLES XIIIè, que ens farà el ja tradicional pregó
des del balcó de l’Ajuntament.
A continuació, RUA DE COMPARSES i
COMPARSITES pels carrers d’Artesa encapçalada per en
SALTASEKLES XIIIè.
En finalitzar la RUA, hi haurà gratuïtament SOPAR DE
CARNESTOLTES al PAVELLÓ D’ESPORTS per a to-
tes les COMPARSES i COMPARSITES.

De les 22h a les 24h
SESSIÓ DE BALL DE DISFRESSES, amb l’orquestra
SUEÑOS

D’1:30h a 4h (de la matinada)
SESSIÓ DE MARXA, amb la mateixa orquestra. Seguida-
ment DISCO MÒBIL

Diumenge 6 de febrer

A les 17h
TROBADA DE DISFRESSES al pavelló d’esports

A les 17:30
GRAN DESFILADA DE DISFRESSES. Apunta’t a l’ajun-
tament fins el dia 3 (en horari d’oficina)

A les 19h
BERENAR POPULAR

A les 20h
SESSIÓ DE BALL amb l’orquestra GOLDEN SAXO

Informacions d’interès

COMPARSES i COMPARSITES:
- La Rua d’aquest CARNESTOLTES estarà formada per
COMPARSES (grups de més de 8 persones) i
COMPARSITES (grups de 2 a 7 persones).
- Durant els matins podeu recollir un full informatiu a
l’oficina de l’Ajuntament i apuntar-vos.
- L’itinerari establert per la rua és el següent: Pl. Ajunta-
ment, Av. Maria Anzizu, Prat de la Riba, Ctra. Agramunt,
Escoles, Ctra. Montsonís i Pavelló (es prega la col·laboració
dels veïns en no deixar vehicles ni obstacles en aquests car-
rers).
- Tant les comparses com les comparsites podran assistir
gratuïtament al sopar que tindrà lloc al Pavelló.
- Les comparses seran obsequiades amb un valuós i energè-
tic premi.

BALLS:
Tots els dies l’entrada és gratuïta.

DESFILADA INFANTIL:
- La desfilada té caràcter local restringit a Artesa i la seva
comarca.
- Cal apuntar-se a l’Ajuntament fins el 3 de febrer (en
horari d’oficina). Si hi ha algun despistat, es pot apuntar al
pavelló a les 16:45h.
- El Jurat de la Desfilada valorarà l’originalitat i l’estètica,
entre altres.
- Tots els participants rebran un petit obsequi.

VOLEM AGRAIR LA COL·LABORACIÓ DE TOTES
LES ENTITATS I PERSONES

QUE FAN POSSIBLE LA REALITZACIÓ
D’AQUESTS ACTES

L’organització es reserva el dret d’alterar el programa

Comissió de Carnaval
Comissió de Festes

Regidoria d’Esports, Joventut, Fires i Festes

GRAN DESFILADA
DE DISFRESSES

AL PAVELLÓ

SI TENS ENTRE 0 I 14 ANYS, I
TENS GANES DE PASSAR-T’HO
BÉ I DEMOSTRAR LES TEVES
QUALITATS ARTÍSTIQUES, VINE
I DESFILA!!!!

APUNTA’T ABANS DEL DIA 3 A
L’AJUNTAMENT

(EN HORARI D’OFICINA)

17h    TROBADA DE DISFRESSES
17:30h GRAN DESFILADA

OBSEQUI PER A TOTHOM

AH!!! I PER ALS MÉS DESPIS-
TATS: ES POT APUNTAR  A 3/4 DE
5 AL PAVELLÓ.

                    ORGANITZA:
COMISSIÓ DE CARNAVAL
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Mes de desembre
SESSIONS DE PLE
Ple ordinari: 02-12-04

S’aproven, per unanimitat, les
actes de les sessions: ordinària del dia
2-11-2004 i extraordinària del dia 25-
11-2004.

S’aprova, per unanimitat, accep-
tar  la subvenció de 48.450 euros, que
el Departament d’Educació ha conce-
dit  a l’Ajuntament amb destí a mino-
rar les quotes del servei del centre El
Bressol.

S’aprova la proposta de moció
“per a un retorn íntegre” i demanar al
Govern Espanyol el retorn íntegre de
tots els documents i d’altres materials
espoliats per la DERD i d’altres orga-
nismes els anys 1938 i 1939 al nostre
país i retinguts avui a l’Arxiu de
Salamanca.
Vots a favor: 10 (5 CiU, 4 ERC, 1 PSC-
PM)
Abstencions: 1 (1 PP)

S’aprova la proposta de moció
per al reconeixement internacional de
les seleccions esportives catalanes.
Vots a favor: 10 (5 CiU, 4 ERC, 1 PSC-
PM)
Vots en contra: 1 (1 PP)

S’aprova, per unanimitat, la
moció presentada pel grup PSC-PM per
sol·licitar a la Direcció General de
Ctres. la millora dels accessos des de
la L-512 i la C-1412b, als nuclis agre-
gats de Vall-llebrerola i Comiols.

S’aprova, per unanimitat, la ra-
tificació de la recepció de l’obra “ar-
ranjament de l’església de Sant Romà”
i procedir a la cancel·lació i devolució
de la fiança definitiva.

ACORDS DE LA JUNTA DE GO-
VERN LOCAL
(dels dies 9, 16, 23 i 30 de desembre)

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències

d’obres, establiments i autoritzacions
de guals:
- A Benjamí Llobet Fité, per distribu-
ció d’habitatges a l’edifici situat a Ctra.
d’Agramunt, 45.
- A Arturo Vila Campmany, en repre-
sentació de REPSOL-BUTANO SA per
a la instal·lació d’un dipòsit de GLP de
4 m3 a l’edifici del c/ Verge del Pla, 4.
- A Joan Oriola i Palau per a redistribu-
ció d’habitatges a l’edifici situat al c/
Roc del Cudós, 16.
- A Isabel Rubio i Peiró per a rehabili-
tació i adequació d’habitatges a l’edi-
fici situat al Pont d’Alentorn, 13.
- A Alfonso Roya Ruiz per a obrir una
porta a  l’edifici situat al c/ Major de
Colldelrat, 29.
- A ARTCONS, SCP per a netejar un
solar al c/ Roc del Cudós, 10.
- A Lluïsa Ribó Sorribes per a fer una
rasa al c/ Calvari, 21.
- A Miguel Àngel Gómez Dunnig, per
a la rehabilitació d’habitatge a l’edifici
situat a Vernet.
- A Trinidat Capdevila Roca per a
l’obertura de paret a l’edifici situat al
c/ del Montsec de Baldomar.
- A Xavier Rendé Pujol, en representa-
ció de Conspromar SL, per a l’obertu-
ra de rasa als carrers Mare de Déu del
Pla i Àngel Guimerà.
- A M. Carme Pla Millet, per a prorro-
gar en 6 mesos el termini d’inici de
l’obra de Consolidació d’edifici d’ha-
bitatges de la Plaça Major, 15.
- A Joan M. Porta Dinares per a
reconstruir obra nova d’un habitatge al
2n pis del núm. 91 de la Ctra.
d’Agramunt.
- A Rosa Nogués Sirvan per a arranjar
balcó de l’edifici situat al c/ Sant Joan,
18.

INFORMES DE L’ALCALDIA

En aquest punt s’informa per la presi-
dència dels següents temes:

El Conseller en Cap Sr. Barga-
lló es va reunir amb els alcaldes al Con-
sorci del Montsec. Va parlar,  entre al-
tres coses, de  la possible creació del

Parc Natural del Montsec i de què,
aquest, no ha de ser incompatible amb
un Parc Eòlic. El Govern proposarà  que
el tractament d’un Parc Eòlic sigui el
mateix que el d’una central nuclear,
quant a beneficis per la zona d’implan-
tació.

El contracte de recollida domi-
ciliària d’escombraries amb l’empresa
NECONSA serà per anualitats fins un
màxim de 5 anys. Aquest any s’inicia-
rà la recollida al Polígon. Es farà una
recollida de manera periòdica com als
agregats.

L’empresa  SORIGUÉ SA es
farà càrrec de l’execució de l’obra de
finalització de la urbanització del sec-
tor industrial el Pla polígon 1. (Obres
pendents) El preu definitiu és de
138.235,10 euros més IVA. El termini
d’execució de l’obra serà de 2 mesos.

Obertes les pliques de l’obra
d’electrificació rural de Ca
l’Empenedit, l’adjudicació de l’obra es
farà a TEIXIDÓ SL per 35.488,49 euros
més IVA.

L’IEI ha comunicat l’atorgament
d’una subvenció de 1.000 euros per al
funcionament de l’Escola de Música
exercici 2004.

En una reunió d’alcaldes de la
comarca, el Director del Servei Terri-
torial de Salut Sr. Barranco va explicar
la previsió que hi ha a la Noguera en
atenció d’urgències mèdiques. La ubi-
cació del VAM a Balaguer començarà
a funcionar a partir del dia 10 de gener.
També es comentaren altres aspectes
referents a l’atenció d’urgències als
Centres d’Assistència Primària de la
comarca.

Carme Barril i Brescó

www.artesadesegre.com
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El Parc de Nadal i els Reis
Els passats dies 27, 28 i 29 de desem-
bre va tenir lloc al poliesportiu munici-
pal el Parc de Nadal. Seguint la línia
endegada l’any anterior, enguany el
Parc oferia la possibilitat de gaudir de
tallers, jocs, esports... oferts tots ells per
diferents entitats del nostre municipi.
    Així, durant els tres dies que durà
l’esdeveniment, podíeu trobar jocs tra-
dicionals que us oferia l’AMPA del
CEIP Els Planells, qui per primera ve-
gada participava activament al Parc.
També hi havia diferents distraccions,
com una piscina de globus, un taller de
maquillatge, la possibilitat de demos-
trar les capacitats pictòriques dels més
menuts, tot organitzat i monitoritzat per
l’AMPA de la Llar d’Infants.
    A més, es podia fer diversos treballs
manuals amb els caps de l’Agrupament
Escolta i Guia Mare de Déu del Pla, o
amb integrants de l’Associació
Artesenques Actives, o bé amb materi-
al facilitat per l’Associació Amics
d’Alentorn.
    Pel que fa als esports hi havia un
ampli ventall. Així podíeu practicar el
tir amb arc, amb el Club d’Arquers
Montsec; jugar a basquetbol en una re-

Modificacions a les ordenances fiscals per al 2005
Durant el Ple del mes de desembre es
van aprovar les ordenances fiscals que
s’aplicaran al nostre municipi durant
l’any 2005. Seguidament analitzarem
les modificacions que es van introduir,
així com, si és el cas, els increments
aplicats.
    El primer que cal tenir en compte és
que el percentatge d’increment que s’ha
aplicat és el 3,8 %, que correspon a la
mitjana de l’IPC de Catalunya (4%) i
de la província de Lleida (3,6%).
    Feta aquesta precisió, cal comentar
que, a diferència de l’any passat, tots
els augments s’han limitat a l’IPC, per
la qual cosa podem concloure que el
nostre poder adquisitiu no es veurà
afectat com a conseqüència dels impos-
tos municipals. A més, la taxa d’escom-
braries, una de les que afecten a tots

duïda, això sí, pista, monitoritzat pel
CENG; fer mini partidets de futbol,
amb la col·laboració del CE Artesa de
Segre i l’EFAP; o, finalment, baixar en
tirolina, amb l’ajut del CUDOS.
    Com podeu veu-
re, el ventall era
ampli i l’assistència
fou molt nombrosa
els tres dies. A més,
i gràcies a diferents aportacions rebu-
des a l’Ajuntament, cada dia els infants
eren obsequiats amb algun detall o al-
tre o, fins i tot, amb el berenar. I pels
pares, mares o acompanyants, el servei
de bar era el punt de trobada de tots
plegats.
    Per tant, des de les Regidories d’En-
senyament i Cultura i d’Esports, Joven-
tut, Fires i Festes, encarregades de l’or-
ganització, un cop passades les festes i
fet el balanç del Parc de Nadal 2004,
no podem deixar d’estar orgullosos de
l’èxit assolit i sobretot satisfets i molt
agraïts pel suport rebut per aquestes
entitats que varen permetre i varen de-
dicar el seu temps i el seu esforç a fer
que els nostres fills poguessin gaudir
d’unes tardes distretes i diferents du-

rant les festes de Nadal al nostre muni-
cipi.
    Pel que fa als Reis, només cal veure
l’alegria reflectida en la cara dels in-
fants per saber que, tot l’esforç esmer-

çat en la decoració
de la carrossa, en
la posada en esce-
na de l’arribada
dels Reis Mags

d’Orient, va valer la pena. Així des
d’aquesta pàgina aquestes dues Regi-
dories volem agrair a tots aquells que
varen participar en la decoració de la
carrossa, a tots aquells Reis i Patges que
ens varen acompanyar, als que els va-
ren ajudar a repartir els regals, la seva
col·laboració desinteressada però sen-
se la qual no hauríem pogut gaudir
d’una festa tan màgica com la de Reis.
Així mateix, volem animar i desitjar una
ràpida recuperació al rei negre que sem-
pre ens ha acompanyat i que enguany,
per malaltia, no ha pogut acomplir en
la seva màgica tasca.
    Un cop més, gràcies a tots.

Regidories d’Ensenyament i Cultura i
d’Esports, Joventut, Fires i Festes

els ciutadans, no s’ha modificat i, per
tant, pagarem el mateix que l’any pas-
sat per aquest concepte, la qual cosa
suposa una rebaixa efectiva del 3,8 %.
    D’altra banda, també es contempla
una bonificació del 100 % en l’impost
de circulació per aquells vehicles de
més de 25 anys des de la seva primera
matriculació. Aquesta exempció està
prevista per Llei i permet als Ajunta-
ments la seva aplicació voluntària.
    Pel que fa a les llicències d’obres,
s’ha afegit una bonificació del 75 % per
les obres que es facin a masies del mu-
nicipi. La resta de bonificacions són les
mateixes que per l’any 2004.
    També s’han fixat els preus d’alguns
documents que expedeix l’Ajuntament
i que fins ara no es cobraven, com els
permisos d’armes d’aire comprimit,

plànols de normes subsidiàries, etc.
    Una de les taxes que més es va dis-
cutir l’any passat va ser la de les pisci-
nes municipals, que havia sofert un in-
crement considerable. Doncs bé, com
que rectificar és de savis, aquest any
s’ha reduït substancialment per tal
d’adequar-la a les instal·lacions de les
que disposem.
    Finalment, hi ha algunes ordenances
que s’han suprimit, com la d’obertura
de rases i la de reserva de lloc al mer-
cat dels diumenges, i d’altres que s’han
deixat igual o, fins i tot, s’han rebaixat,
com la bàscula municipal, l’IAE, les
plusvàlues i la retirada i dipòsit de ve-
hicles abandonats.
    Per acabar, només afegirem que
aquestes ordenances van ser aprovades
amb el vot a favor dels grups munici-

Una festa per Artesa, un
encert de les entitats
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pals del PPC, el PSC-PM i CiU i l’abs-
tenció del grup municipal d’ERC, que,
tot i que només s’aplicava l’increment
de l’IPC i algunes fins i tot es rebaixa-
ven, van considerar que determinades
ordenances no s’havien apujat prou,
com la de les parades al mercat setma-
nal, o no s’havien d’aplicar exempci-

ons, com les aplicades als cotxes de més
de 25 anys. Sembla del tot incongruent
que votessin a favor de les pujades apli-
cades l’any 2004 i no ho fessin aquest
any que els augments són del tot mo-
derats, i més tenint en compte que es
van fer tres reunions prèvies per tal de
valorar les propostes de tots els grups,

sense que per part d’ERC es fes cap
aportació ni es discutís cap ordenança,
la qual cosa ens permetria pensar que
hi estaven d’acord. És per això que ens
va estranyar molt la seva abstenció el
dia de la votació.

Regidoria d’Economia

Dimarts de Carnaval
Els anys no passen en va. Ara ja en fa
més de 25, un grup d’artesencs i
artesenques va engegar i arribar a po-
pularitzar un acte tradicional de les nos-
tres contrades: la matança del porc, fins
al punt de convertir-la en La Matança
del Porc d’Artesa.
    Així va esdevenir un reclam per a
nombrós públic, el qual el dimarts de
Carnestoltes s’atansava a la plaça de
l’Ajuntament per degustar els saboro-
sos derivats del porc. A més, amb els
anys, altra gent es va anar afegint a les
tasques de desossar, tallar, coure, ser-
vir... així com també a nivell d’intentar
fer les barreges correctes entre la carn i
els diferents condiments per tal que la
llonganissa i la botifarra negra fossin
de les millors, i arribar a nivells de qua-
litat força preuats.
    Amb els anys, per motius diversos,
hi ha persones que han hagut de plegar
i altres que s’hi han anat afegint i així
s’ha aconseguit que La Matança del
Porc perdurés en el temps, sempre sota
la direcció del grup organitzador.
    Però els anys no passen en va i, en
l’any actual, aquest grup que no sols
treballava en la matança sinó també
l’organitzava, l’estirava, coordinava
tots els materials i totes les persones per
a què cadascú i cada cosa fos en el lloc
adequat i en el moment oportú, per a
que no fallés res... amb pesar i tristor, i

timés aquesta possibilitat. De tota ma-
nera, la Comissió vol aprofitar per fer
palès el seu agraïment a tots aquells que
havien escoltat aquesta proposta que
finalment no ha pogut ser duta a terme.
    Per tant, enguany, malgrat ens sàpi-
ga greu, no se celebrarà La Matança del
Porc al nostre poble. Potser de cara al
proper any les circumstàncies hauran
canviat, però el que sí que hem de tenir
clar entre tots no és el fet que hem per-
dut una festa, o que l’hem ajornada, sinó
que durant 25 anys i gràcies a que un
grup de gent, que de manera desinte-
ressada donava el seu temps en bé del
poble, hem pogut gaudir de La Matan-
ça del Porc i hem aconseguit que, d’una
manera més o menys reeixida, tot i es-
sent un dia laborable per a la majoria
dels ciutadans, aquesta data es pogués
celebrar.

Regidoria de Festes

per problemes de salut, no podrà pas-
sar al davant en l’organització de la
matança.
    La Comissió de Carnaval ha buscat,
entre tots aquells que ja col·laboraven
en la matança, gent per omplir aquest
buit, o sigui, per organitzar i passar al
davant d’aquesta festa tradicional.
Aquest fet no ha estat possible perquè
no hem d’oblidar la difícil i àrdua tas-
ca que desenvolupava aquest grup.
    Aleshores s’ha cregut oportú obrir
aquesta possibilitat al sector de comerç
i serveis que té a veure amb els pro-
ductes del porc, per tal d’aprofitar
aquesta data i aquesta festa per
promocionar un dels productes estrella
de les nostres contrades: el porc i els
seus derivats. Tot i que hi ha hagut al-
guns comerciants o alguns represen-
tants del sector serveis que han cregut
positiu involucrar-se en aquesta nova
idea, la manca de quòrum suficient, ha
fet que la Comissió de Carnaval deses-

Ràdio
Artesa

91.3
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Sense Perdre els Orígens
per Jordi Esteban

Jeroglífic
per David Fusté

Un refrany antic i molt interessant

Problema d’escacs

Juguen les blanques

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans

SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Micrografia.- 2. Ideal. arroP.- 3. Ciri. Asma. R.- 4. Rom. M. Penso.- 5. Omega.
Arc. X.- 6. Sàtira. Ió. I.- 7. C. sítlalaM.- 8. Os. Cara. Ira.- 9. Pita. Ara. aC.- 10. Iai. Poll. I.- 11. Aproxi-
mació.
VERTICALS: A partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Més val tard que mai.
Problema d’escacs
1- Dxh7+, Rxh7; 2- Th3+, Rg8; 3-Cg6 i el negre no pot evitar Th8++

Horitzontals
1. Descripció d’objectes que han estat observats al microscopi.- 2. Cosa
que només existeix al pensament. Al revés, estri de treball de la poli-
cia.- 3. Cilindre de cera amb un ble. Malaltia respira-tòria. Consonant
vibrant.- 4. Matèria primera que no pot faltar en una cantada d’havane-
res. Mil. Faig servir una de les qualitats humanes.- 5. El nom de la
darrera lletra de l’alfabet grec. Tros de circumferència. Lletra que té
dos noms.- 6. Composició poètica que ridiculitza maneres de viure.
Àtom que ha perdut o guanyat un electró. Vocal tancada.- 7. Deu dese-
nes. Al revés, que té tendència a posar-se malalt.- 8. Singular, allò que
queda després de mort. Les monedes en tenen una. Pecat capital.- 9.
Atzavara. En aquest moment.  Símbol de l’actini.- 10. En llenguatge
infantívol, avi. Nadó de la gallina. Símbol del iode.- 11. Acció d’atan-
sar.

Verticals
1. Examen dels objectes per mitjà del microscopi.- 2. Llengua. Al re-

vés, lloc i habitants amb característiques determinades.- 3. Mescla de materials ceràmics i metàl·lics. Tret.- 4. Conjunt de
troncs que baixaven lligats pel riu. Aire molt fred. Lletra que pot representar dos fonemes vocàlics.- 5. Terminació dels
alcohols. La dona del Josep. La vint-i-quatrena lletra de l’alfabet.- 6. Consonant velar. Vocal oberta. Agafi.- 7. Arròs que no
es pot pelar. Al revés, allò que cal tenir per dedicar-se a la política.- 8. Lloc on venen armes legalment. Extremitat superior
dels passerells.- 9. Riu que passa per  Montblanc. Al revés, cent cinquanta.- 10. Al revés, interjecció que demana la confir-
mació de l’interlocutor. Consonant alveolar. En aquest moment. Vocal tancada.- 11. Acció d’apropar.

Calamitat

“Quina calamitat!”. Es relaciona
fàcilment aquesta expressió amb fets
terribles, portadors de seqüeles de
destrucció i de mort: epidèmies,
terratrèmols, inundacions... I no es fa
debades. La pagesia romana, quan deia
“Quina calamitat!” (calamitas!), es
referien sempre al mateix desastre: les
tiges de blat, ordi o civada s’havien
migpartit i el gra era a terra a punt de
podrir-se. Els calami eren les tiges dels
cereals. Quan la tempesta, l’huracà o
l’exèrcit invasor abatia els camps de
blat doblegant els calami, la població
es quedava sense l’aliment quotidià per
excel·lència: el pa. Per això, la paraula
calamitat va ser sinònima de desastre
o destrucció irreparable i greu.

Diccionari Etimològic
Complementari de la Llengua

Catalana II, 407,
Joan Coromines

25 euros

10 euros
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Festa de Santa Llúcia. 1961

n aquells anys, la Festa de Santa
Llúcia tenia una repercussió so-

cial important, no solament pels pro-
fessionals del fil i l’agulla, sinó tam-
bé pels artesencs en general.
    Era un dia de festa bastant grossa, es
feia ball, i a més dels sastres que surten
a la foto, hi havia molts cosidors al po-
ble on anaven les noies a aprendre “el
corte”, o a cosir per a fer-se els propis
vestits.
    Això pressuposava que les noies
d’Artesa, en plegar del col·legi, esco-
llien un cosidor per a fer les primeres
pràctiques. Per Santa Llúcia, cada co-
sidor tenia una idea original, ja sigui
un uniforme, un barretet... en fi, un de-
tall, que les distingia dels altres cosi-
dors. I ben mudades, aquest dia feien
una desfilada per la carretera, en sortir
de la Missa, en honor i agraïment de
Santa Llúcia. Encara avui és famosa la
frase: “Que Santa Llúcia et conservi la
vista”, que es diu quan algú comet una
errada notòria.

    Per la gent d’Artesa eren espectacu-
lars les desfilades dels diferents cosi-
dors per la carretera, molt minvada de
trànsit de cotxes. Entre sastres i modis-
tes, en aquella època anaven a cosir
noies de la majoria de cases del poble,
per la qual cosa el fet tenia molta res-
sonància social. Estem parlant d’un
temps en què encara no es parlava de
confecció, de vestits i “tratjos” que des-
prés es farien industrialment, en tallers
especialitzats. Llavors tota la roba es
feia artesanament, és a dir, a mà, motiu
pel qual tan sols per atendre les coman-
des que generava Artesa i comarca, es
necessitava molta aportació de perso-
nal. Fins i tot, hi havia qui s’havia d’em-
portar feina a casa, per a complemen-
tar les hores de feina al cosidor.
    Estem parlant de l’època daurada
d’aquest sector, que generava molta
feina manual. Els nois, els diumenges i
festes grans, sortien amb els vestits i
les corbates; mentre que les noies,
l’etern femení, sempre estaven pen-

dents de les modes canviants i tenien
més punt d’honor, les unes per les al-
tres, en lluir uns vestits ben bonics.
    A la foto, d’esquerra a dreta, hi ve-
iem el Josep Campabadal, l’Isidre Clo-
tet, el Josep Macià, l’Angel Aráuz de
La Fàbrica, el Josep Sangrà i el seu fill
Joan, el Tonet del Roca i el Josep Baella
Gibert de cal Valls. Eren els sastres
artesencs.
    Va ser a les antigues Escales de la
Rampa, on per atzar es va fer la foto.
S’identifiquen unes botigues avui des-
aparegudes, almenys d’aquest indret:
l’estanc del Massana, la carnisseria del
Boher, l’espardenyeria de cal Riera, la
botiga del Castellana, els comestibles
de cal Gaset i les vetesifils (merceria)
de cals Pastors (o cal Rebolleda). Eren
altres temps i altres costums.

Bartomeu Jové i Serra
Foto cedida per Isidre Clotet
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El Camp Nou es va omplir de color la nit del 29 de desembre per acompanyar la selecció catalana de
futbol, que va perdre per 0-3 contra Argentina. Artesa de Segre també hi era. (Foto: Ramon Giribet)


