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Troballa d’un megàlit insòlit a Seró
Les obres del canal Segarra-Garrigues han
posat al descobert un monument megalític
de fa uns 5.000 anys que per la seva singu-
laritat és únic a la península Ibèrica.

Foto: Josep M. Espinal
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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.

LLLLL’Ag’Ag’Ag’Ag’Agendaendaendaendaenda

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

MeteorMeteorMeteorMeteorMeteorolooloolooloologiagiagiagiagia

GENER

Municipi d’Artesa de Segre

Naixements:
dia 7: Carla Jiménez i Pellicer, filla de Romà i d’Eva
dia 13: Marc Gessé i Molina, fill de Jaume i d’Elisabet
dia 14: Eveling Molina Dos Santos, filla de Jonathan i de Daiany
dia 24: Stanislava Milenova Stoyanova, filla de Milen i de
Nadezhada

Defuncions:
dia 4: Anna Armengol i Tohà (83 anys),

natural de Colldelrat
dia 15: Ramon Tarragona i Bonjoch (98 anys),

natural de Tudela de Segre
dia 22: Joan Massana i Sabaté (83 anys),

natural de Cervelló
dia 28: Núria Valls i Vendrell, (89 anys),

natural de Bassella

Fe d’errates:
Ramon Segú i Rocaspana , traspassat el passat 25 de desembre,
era natural de Gàrzola i no de Vilanova de Meià.
En aquest sentit, informem que sovint ens arriben les dades
dels difunts amb la referència del municipi de procedència,
però no de la població.

3 de març:
Dia de l’arbre, plantada d’arbres als carrers d’Artesa.
Concentració a les 16:30h a la Pl. Ajuntament. Organitza:
Ajuntament d’Artesa de Segre. Col·labora: JAS

4 de març:
Al Local Social de La Travessa d’Anya, a les 18:30h,
Ball de tarda amb Joan Roca

10 de març:
- Al Local Social de La Travessa d’Anya, a les 18h,
Inauguració de l’exposició d’arquitectura en
miniatura dels Pirineus (en pedra, pissarra i fusta)
de Joan Escolà (veure pàg. 6)
- A l’església parroquial d’Artesa, Celebració de la
confirmació

11 de març:
- A les 11h, al pavelló poliesportiu d’Artesa, 2a
Trobada de taekwondo. Organitza: Club de lleure Altis
- A les 18h, a l’església parroquial d’Artesa, Concert
de corals. Organitza: Orfeó Artesenc (veure pàg.37)

17 de març:
A la sala d’exposicions de Les Monges, a les 19:30h,
Conferència: Quocient intel·lectual o quocient
emocional? a càrrec de Noemí Farré Cortadelles.
Organitza: Club de Lectures, dins dels actes del 50è
aniversari (veure pàg. 41)

18 de març:
Rutes per la Vall del Segre: Voltants d’Artesa (13km).
Contacte: J.M. Farré (tel. 973448791). Organitza:
Centre Excursionista de Balaguer

23 de març:
A la Dàlia Blanca, a les 22h, Conferència:
Democràcia, justícia i llibertat social a càrrec
d’Hèctor López Bofill. Organitzen: Òmnium Cultural,
Fundació Cultura i Ajuntament d’Artesa de Segre
(veure pàg. 17)

GENER

Municipi d’Artesa de Segre
Temperatura mitjana del mes: 3,8°
Temperatura màxima: 14° (dia 10)
Temperatura mínima: -6° (dies 28 i 29)
Amplitud tèrmica màxima: 15° (dies 1 i 22)
Amplitud tèrmica mínima: 1 (dia 8: màx. 4º, mín. 3º)
Dies amb precipitacions: 1 (dia 22: 9 mm)

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 4°
Temperatura màxima: 15,4° (dia 9)
Temperatura mínima: -5,5º (dia 28)
Dies amb precipitacions: 2
Precipitació màxima: 3,4 mm (dia 22)
Total precipitacions: 3,6 mm

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions: 1 (dia 23: 10 mm)
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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial
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-Premi Tasis-Torrent al millor reportage publicat a la
Premsa Comarcal Catalana 1997.

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

-Premi Pica d’Estats al millor reportatge local de
promoció turística 2004.

NOTA: La Palanca està oberta a totes les col·laboracions,
encara que no hagin estat sol·licitades. Amb tot, solament
s’admetran els escrits signats amb el nom, cognom,
domicili i DNI de l’autor.
El Consell de Redacció es reserva el dret de publicar les
col·laboracions.
«LA PALANCA» no fa seves, necessàriament, les opinions
i criteris expressats pels seus col·laboradors.

Amb la col·laboració del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de Lleida,
el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament d’Artesa
de Segre.

A mitja llum
Podria ser la lletra d’un tango, però en aquest cas es tracta de l’apagada de
llums simbòlica que es va produir el passat 1 de febrer, de les 19:55 a les
20 hores. Van ser sols 5 minuts sense llums per a protestar contra
l’escalfament de la terra i, en conseqüència, la destrucció gradual del planeta.
    Ha estat la primera vegada que s’ha fet. Diverses organitzacions
ciutadanes i ecologistes d’Europa van promoure l’apagada d’aquell dijous
a fi i efecte de demanar als governs accions decidides per a combatre el
canvi climàtic.
    L’organització francesa “Amics del Planeta” (Aliança pel Planeta),
integrada per ONGs europees, va fer una crida als ciutadans via internet
per tal d’apagar 5 minuts els llums, com la manera de simbolitzar que cal
estalviar energia i, dins el possible, reduir les emissions de gasos (fàbriques
i automòbils) que acceleren l’efecte hivernacle que escalfa l’atmosfera.

    Per espai de 5 minuts es van apagar els llums de la Torre Eiffel, de
la Sagrada Família, entre molts altres edificis emblemàtics i
oficials. Governs, autonomies i ajuntaments van secundar l’apagada (de
manera simbòlica), quan a la practica haurien de liderar les solucions. A
més, també una part de les botigues i molts particulars que se sentien
motivats pel tema.
    Si l’amenaça és seriosa i ens la creiem, la resposta, l’acció hauria de ser
prioritària en les agendes dels polítics, dels Governs. Una dada per pensar
és que sols a Anglaterra es consumeixen 22 milions de litres de benzina
cada dia. Ja cal que el Blair s’espavili a l’Iraq. Amb tot, però, creiem que
està equivocat, per la forma i perquè s’han de buscar ja alternatives al
petroli.
    Tenim una economia muntada sobre un consum energètic específic i
això ens fa accelerar paulatinament el canvi climàtic. Si no sabem canviar
aquest estat de coses, els desastres naturals augmentaran: precipitacions,
onades de calor, sequera, desglaç del Pol Nord amb increment del nivell
del mar, etc. La Terra és un ens viu, qualsevol atac contra ella repercuteix
en un altre lloc on desencadena una reacció natural. Pot revifar l’activitat
d’un volcà, un tifó, una inundació... el que sigui, però sempre es produeix
una reacció en algun lloc. El Katrina, els tifons, el tsunami no són fruits de
l’atzar.
    Segons un equip de científics que es dediquen a investigar, l’escalfament
global és un fet i l’home n’és el responsable. Per a lluitar contra això des
d’un pla individual, ens cal informació i conscienciació.
    Hi ha empreses que constantment contaminen i no poden renovar la
seva tecnologia perquè perdrien diners. En tot cas, per evitar l’escalfament
global del planeta, no n’hi ha prou amb apagar els llums 5 minuts. Cal
prendre mesures, no sols industrials sinó també domèstiques, amb una
utilització menys intensiva i més intel·ligent de la calefacció, l’aire
condicionat o del propi cotxe, a l’espera que arribin combustibles més
ecològics.
    Una bona alternativa és la radiació solar, millor que l’energia nuclear
que no és segura i, sobretot, origina residus molt perillosos que perduren
en el temps.
    Recentment, en una acció de protesta, Greenpeace va penjar un rètol a la
Torre Eiffel que deia: “It’s not too late” (No és massa tard). Ens podem
quedar amb aquest missatge d’esperança i tenir molt clar que si no es fa
res, està tot a punt pel desastre climàtic Si no es prenen mesures, el procés
serà irreversible.

Col·laboradors/es del mes: Jordi Regué, Nick Boliart, Joan Giribet, Moisès
Martí, Antoni Español, Ramon I. Canyelles, Jordana de Souza, AJSM
Trenkalòs, Plataforma per la Defensa del Montsec, FCEC, Noemí Farré,
Carme Barril, Bernat Giribet, Pere Serra, Jordi Alins
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NoticiariNoticiariNoticiariNoticiariNoticiari

Medi Ambient dóna llum verda a la variant
El Departament de Medi Ambient de la Generalitat ha emès una
declaració d’impacte ambiental favorable per a la construcció de
la variant d’Artesa (carreteres C14 i C26). L’estudi informatiu de
la infrastructura viària opta per la quarta de les opcions estudiades
(per darrera Arcom i paral·lela al Canal) i preveu un carretera de
4005 metres de longitud i un viaducte de 80 metres sobre el Senill.
El trànsit diari que s’estima que hi passarà és de 9337 vehicles. (La
Mañana, 31-01-2007).

“El Parco: 20 anys d’excavacions” a la UB
La Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona
acull entre l’1 i el 15 de març l’exposició “El Parco: 20 anys d’ex-
cavacions”. La mostra està organitzada pel Seminari d’Estudis i
Recerques Prehistòriques (SERP) i recull les troballes i resultats
més significatius de l’excavació de la Cova del Parco d’Alòs de
Balaguer.

Alexan, entre les 20 firmes líders del sector
L’empresa artesenca Alexan, dedicada a la fabricació i comercia-
lització de pinsos per animals de companyia, és una de les empre-
ses líders espanyoles del sector. Així ho diu un estudi que valora la
qualitat i quantitat dels petfoods produïts. Entre aquestes firmes
capdavanteres també hi ha Cotècnica i la Corporació Alimentària
de Guissona. (Segre, 24-02-07)

Santa Maria de Meià renova la xarxa d’aigua
L’Ajuntament de Vilanova de Meià ha licitat les obres de pavimen-
tació i renovació de les xarxes d’aigua potable i sanejament del
nucli de Santa Maria. Els treballs costaran 96.280 euros i duraran
uns 10 mesos.

Absolts els imputats del cas ITV
Els tres imputats per les falsificacions d’inspeccions tècniques de
vehicles de l’estació ITV d’Artesa, van ser absolts dels càrrecs. En
el judici celebrat a l’Audiència Provincial de Lleida no es va poder
acreditar que l’ex-empleat de la ITV fos funcionari i, per tant, no
es van demostrar els delictes dels quals se l’acusava, suborn i falsi-
ficació de document públic, els quals només són propis de funcio-
naris públics. (Segre, 30-01-07).

La cubellesa Inés Sabanés, candidata a Madrid
La política Inés Sabanés, filla de Cubells i membre de Izquierda
Unida, encapçalarà la llista de IU a la Comunitat de Madrid. Sabanés
està establerta a Madrid des de fa anys i actualment és diputada al
Parlament d’aquesta comunitat autònoma.

El vot estranger pot ser clau a les municipals
El vot estranger, principalment romanès i búlgar, pot condicionar
la formació de 22 ajuntaments lleidatans. I és que els ciutadans de
la Unió Europea (des de l’1 de gener també ho són Bulgària i Ro-
mania) tenen dret a vot en les eleccions municipals, que se cele-
braran durant el proper mes de maig. Artesa de Segre és un d’aquests
municipis, on el col·lectiu de romanesos (122) i búlgars (77) supo-
sa gairebé el 8% del cens electoral. Altres poblacions on el vot
immigrant pot ser clau són Guissona (amb el 18% de romanesos i
búlgars), Alcarràs (9,5%) i Balaguer (7,6%). (Segre, 31-01-07).

Mor un motorista prop d’Anya
El passat 19 de febrer un motorista va morir en
xocar contra un vehicle mentre circulava per la
carretera L-512 a l’alçada de la cruïlla d’Anya,
en el que es coneix per corba del sabater. Segons
sembla, el motorista, de 44 anys d’edat i veí
d’Almacelles, va perdre el control de la moto i en
caure al terra va xocar contra el cotxe, que circu-
lava en sentit contrari. Es dóna la circumstància
que el vehicle era ocupat per futbolistes del CE
Artesa que es dirigien a la Pobla de Segur per ju-
gar un partit de lliga; l’encontre va ser ajornat a
conseqüència del fet, donat que els esportistes es
van haver d’esperar fins que es va fer l’aixeca-
ment de cadàver.

El baró, nomenat acadèmic d’honor
Carles de Montoliu, baró de l’Albi i president de
la Fundació Castells Culturals de Catalunya, va
ser nomenat acadèmic d’honor de la Reial Aca-
dèmia de Belles Arts Sant Jordi el passat 24 de
gener. Aquesta entitat vetlla per la conservació del
patrimoni històrico-artístic de Catalunya i asses-
sora les institucions de govern i entitats professi-
onals en qüestions relacionades amb aquests te-
mes i conserva, estudia i difon el patrimoni.

Borrell va exposar a Lleida
El pintor de Baldomar Antoni Borrell i Pujol va
exposar les seves obres a la galeria d’art Amat de
Lleida. L’exposició d’olis de Borrell va durar del
3 al 20 de febrer i va ser un èxit de públic i de
vendes.

ANYA
DIA 10 DE MARÇ DE 2007

A LES 6 DE LA TARDA

Inauguració de l’exposició
ARQUITECTURA

EN MINIATURA DELS
PIRINEUS

Del 10 al 25 de març
 de 18 h a 21h (laborables)

 i de 11h a 13h i de 18h a 21h (festius)
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Lladre d’animals a Vallfogona
Els mossos van detenir, a principis de febrer, un noi de 18
anys al qual se l’acusa de robar en tres ocasions a Cunipic,
una empresa de Vallfogona de Balaguer dedicada a la cria
d’animals domèstics. En els robatoris van desaparèixer dos
fures i ocells valorats en més de mil euros, els quals perta-
nyen a espècies molt apreciades pels seus cants. També se
l’acusa de robar a l’interior de vuit vehicles a les localitats
d’Alpicat, Almacelles, Alcarràs i Lleida.

Rebenten un caixer a Bellcaire
Tres desconeguts van rebentar, la matinada del diumenge 11
de febrer, el caixer automàtic de la sucursal de Multicaja de
Bellcaire d’Urgell. Ho van fer amb un sistema explosiu, que
els va permetre emportar-se els diners.

Les Avellanes ho ha aconseguit
L’Ajuntament de Les Avellanes-Santa Linya ha arribat a un
acord amb l’empresa Telefònica per tal que la companyia
canviï d’ubicació l’antena situada prop de l’escola de la po-
blació. Aquest acord s’ha aconseguit gràcies a la pressió de
la plataforma No volem l’antena tan a prop de les Avellanes,
que va dur a terme diferents manifestacions des que el se-
tembre passat es va instal·lar l’antena sense els permisos
necessaris (vegeu La Palanca del desembre passat).

Aproven les cases d’Inpacsa
La Comissió d’Urbanisme de Lleida va aprovar el projecte de
construcció de 1.263 habitatges, entre blocs de pisos i cases
unifamiliars, als terrenys de les antigues instal·lacions de la
paperera Inpacsa. S’ha establert que aproximadament un 30%
dels futurs habitatges, uns 450, siguin pisos de protecció oficial.

Vehicles de recollida selectiva
El pròxim mes d’abril, el Consell Comarcal de la Noguera
posarà en funcionament set vehicles per a la recollida dels
residus de la comarca. La recollida de la fracció de rebuig i

de la fracció orgànica dels residus municipals, es realitzarà
amb tres camions de dos compartiments cadascun, la qual
cosa ha de permetre recollir simultàniament les dues fracci-
ons sense la necessitat de duplicar el servei. La recollida
selectiva d’envasos lleugers i de paper i cartró es realitzarà
amb dos camions compactadors i una ploma, i la recollida
de vidre, amb un camió amb caixa oberta i ploma. Tots els vehicles
aniran equipats amb un sistema de pesatge dinàmic que ha de per-
metre pesar tots els contenidors, i un sistema de localització GPS.

Obres a la Carrera
L’Ajuntament de Menàrguens ha aprovat les obres d’urba-
nització de la zona de la Carrera, a l’entrada del municipi
per la carretera de Térmens. Es tracta d’una zona que encara
no disposa de sistema de desguàs, amb una superfície de 150
metres. Les obres tenen un període d’execució de sis mesos.

Baronia obre un centre turístic
Durant el mes d’abril, a la Baronia de Rialb s’ha previst obrir
un centre de gestió i recepció patrimonial a les mateixes de-
pendències de l’ajuntament, concretament a la planta baixa del
monestir de Santa Maria de Gualter. Des d’aquest nou centre
s’oferiran els serveis d’informació actualitzada de les places
turístiques del municipi, així com festes, actes, aplecs, o també un
assessorament tècnic als diferents allotjaments rurals del municipi.

Passeig pel pantà de Camarasa
Sant Llorenç de Montgai i Camarasa tindran un passeig per
a vianants de 16 quilòmetres, que anirà paral·lel al pantà i
que unirà els dos nuclis. El projecte del Camí Natural de
Camarasa, que ja ha estat aprovat pel ministeri de Medi
Ambient, contempla la construcció de tres miradors, zones
de pícnic i d’aparcament, a més de la recuperació de l’antic
camí dels pescadors, la recuperació de les zones d’interès
ecològic i la gestió dels espais naturals de la zona.

Anna M. Vilanova
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EsporEsporEsporEsporEsportststststs

BÀSQUET
CENG

Del 27-01-07 al 25-02-07

Sènior masculí. 3a catalana
CENG Coop. Artesa - CB Igualada 54 - 78
CE Universitari - CENG Coop. Artesa 77 - 60
CB Imma - CENG Coop. Artesa 64 - 47
CENG Coop. Artesa - BAM 59 - 49
La Salle B. - CENG Coop. Artesa 99 - 60

Sènior masculí. Territorial
CENG Aquí Natura - CB Torrefarrera 64 - 66
CB Mollerussa B - CENG Aquí Natura 52 - 48
CENG Aquí Natura - BAC Agramunt 61 - 40
CB Borges - CENG Aquí Natura 42 - 46

Cadet masculí
CB Cervera - CENG Calvet 45 - 71
CB Almacelles - CENG Calvet 23 - 73
CENG Calvet - CB Vallfogona 74 - 23

Infantil masculí
A.Ribagorça - CENG JR Miró 50 - 43
CENG JR Miró - CB Bellpuig 86 - 48
CENG JR Miró - CB Mollerussa 46 - 34

Mini Masculí
CENG Miró - CB Alpicat 23 - 74
CE Lleida - CENG Miró 67 - 17
CENG Miró - CN Tàrrega 65 - 23
CENG Miró - CB Bellvís 13 - 63

Sènior femení
CENG Jack’s - CB Cervera 34 - 63
CB Balaguer - CENG Jack’s 64 - 30
CENG Jack’s - CB Mollerussa 48 - 73
CENG Jack’s -CB Lleida 31 - 83
CB Tremp - CENG Jack’s 49 - 37

Resultats de bàsquet i futbol
FUTBOL

CE Artesa de Segre. Primera Regional
De la jornada 18 (28-01-07) a la jornada 22 (25-02-07)

Almacelles - CE Artesa S. 4 - 2 (Robinat, Riera)
CE Artesa S. - Alcarràs 0 - 2
Mollerussa - CE Artesa S. 5 - 1 (Ilie)
Pobla de Segur - CE Artesa S. suspès
Albesa - CE Artesa S. 2 - 1 (Ilie)

Classificació
Partits guanyats: 6 Empatats: 3 Perduts: 12
Gols a favor: 26 Gols en contra: 36
1r: Mollerussa (55 punts). 13è: CE Artesa (21 punts).

Informació facilitada per J. Regué i R. Giribet

Infantil femení
CENG Jubete  - P. Manyanet 47 - 49
Nàstic - CENG Jubete 80 - 30
CB Calaf - CENG Jubete 68 - 37
CB Lleida - CENG Jubete 58 - 08

Mini Femení
Lleida B - CENG Olis Macià 56 - 06
CENG Olis Macià - EFU 25 - 24
CENG Olis Macià - CB Andorra 04 - 54
CB Lleida - CENG Olis Macià 75 - 25

ES NECESSITA
 OPERARI

INTERESSATS TRUCAR
AL: 659.96.75.10

www.ceartesa.pe.nu
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Pujada al Mont Blanc (4.810 m)
a Diana Nuñez i el Nick Boliart,
del 18 al 22 d’agost de 2006, van

anar a fer el Mont Blanc, de 4.810
metres d’altitud.
    Sens dubte, el Mont Blanc és o ha
sigut durant un temps el somni de molts
de nosaltres. El fet de ser el pic més alt
d’Europa Occidental, amb els seus
4.810 metres, amb els seus glaciars,
amb la seva extrema bellesa i la seva
dificultat, el converteixen per a tots els
alpinistes europeus en una repte quasi
obligat un cop a la vida.

18 d’agost de 2006
Després de dies i dies buscant
informació del Mont Blanc, va
arribar l’hora d’aplicar els co-
neixements.
    Amb tota la furgoneta car-
regada de menjar i material,
vam sortir de Tàrrega a les 11
del matí en direcció a
Chamonix-Mont-Blanc, a uns
1.000 km de Tàrrega.
    Chamonix és un preciós po-
ble de muntanya de classe alta
que viu del turisme que li pro-
porcionen les muntanyes, de la
bellesa del poble, de les vistes directes
al cim del Mont Blanc i de molts altres
esports com el parapent.
    Després de recórrer 600 km, vam
parar 30 minuts a dinar en una àrea de
servei i... a continuar el camí que era
llarg.
    A les 20h vam parar en un poblet
molt bonic que es deia Sant Gervais Les
Bains. Vam sopar i a dormir a la furgo-
neta, ja que porta llit.

19 d’agost de 2006
Eren les 7:30h que ens vam despertar,
neguitosos i amb ganes d’arribar a
Chamonix perquè no sabíem quins dies
eren els bons per atacar el cim. Quan
vam acabar d’esmorzar, vam continuar
el viatget...
    A les 9:30h ja vam arribar-hi. Preci-
ós, tot era verd: els boscos, tot ple de
jardins, totes les faroles del poble amb
testos plens de flors, etc.
    Des de la plaça del poble es veu el
cim del Mont Blanc, i la veritat és que

impressiona moltíssim. També es veu
la Mer de Glace (mar de glaç, és com
un riu tot gelat que baixa del cim del
Mont Blanc i quasi arriba al poble). A
més, es veuen molts pics més.
    Després ens vam dirigir a la Maison
de la Montagne (Casa de la Muntanya),
on tenen totes les informacions meteo-
rològics i la previsió del temps 3 o 4
dies per davant. La informació indica-
va molt mal temps els dies 20 i 21, que
nevaria. Pel dia 22 ja assenyalava sol.
    Llavors vam decidir que el dia 21, ni
que fes “mal temps” (si fa molt mal

temps ens girem), pujaríem fins al re-
fugi Gouter, a 3.817 m, a passar la nit i
el dia 22 atacar el cim.
A la tarda trucàvem al Refugi per a què
ens guardessin lloc per passar aquella
nit i ens deien que ja estava complet.
    La mateixa tarda, vam anar a visitar
tots els carrers per saber on eren les
coses. Vam visitar l’església i tot el que
em va dir el Miquel Ticó d’Artesa. Vam
visitar el cementiri i, la veritat, quan hi
entres, veus tots els famosos que van
marcar història alpina (Edward
Whymper, Lionel Terray...), comences
a llegir que uns quants van morir d’un
allau, els altres que es van perdre per
dalt de la muntanya... t’ho prens molt
més amb calma i amb mes precaució.
    Després de les visites, a sopar, a do-
nar un tomb pel poble i a dormir.

20 d’agost de 2006
El diumenge ens vam despertar tran-
quils, ja que l’endemà ens tocava pujar
cap amunt.

Al matí, vam anar al supermercat a bus-
car quatre coses que ens faltaven per
l’endemà. A primera plana del diari lle-
gim: “UNE CORDÉE EMPORTÉE.
AVALANCHE MORTELLE AU
MONT BLANC DU TACUL. DEUX
FRANÇAIS SONT MORTS”.
Vam continuar llegint: “Una placa de
gel per culpa del vent ha escombrat 10
alpinistes. 2 francesos són morts. Els
altres 8 alpinistes del Club Alpí Suís: 4
ferits i 4 il·lesos. Les condicions difí-
cils que regnen actualment a la munta-
nya necessiten una prudència conside-

rable”.
    En aquell moment que vam
llegir això ens vam quedar sen-
se paraules… Vam pensar si
pujar o no pujar… El Mont
Blanc du Tacul és una munta-
nya pròxima al Mont Blanc.
Ja deien que el perill d’allaus
era alt.
    A la tarda, a les 14:45h, amb
les motxilles a l’esquena, vam
agafar un telefèric que es diu
Aiguille du Midi i que et puja
fins a 3.842 m. Mentre puges,
les vistes són impressionants.

En arribar a dalt, camines sobre
passarel·les metàl·liques.
    A dalt hi havia molta boira i no es
veia cap pic. Llavors, al cap de poca
estona, va marxar la boira durant 5 mi-
nuts i vam veure el Mont Blanc, el Mont
Blanc de Tacul, el Cervino, el Monte
Rosa, el Mont Maudit, etc. Durant
aquest temps, vam poder comprovar la
quantitat de neu que havia caigut
aquests dies anteriors.
    Baixant del telefèric, al final vam
decidir que l’endemà aniríem fins al
Refugi Gouter.
Només arribar a baix al poble, vam tor-
nar anar a consultar la previsió meteo-
rològica, segons la qual el dia 21 faria
una mica de mal temps i el dia 22 bon
temps. Vam pensar que aquesta era la
nostra oportunitat per ascendir el Mont
Blanc. Vam trucar al Refugi Gouter i
ens van dir que sí, que tenien lloc. Vam
reservar places immediatament, ja que
costa moltíssim. Suposo que alguna
persona, al veure que faria mal temps,

L
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va renunciar.
    Al vespre, ens vam dirigir al
Tramway du Mont-Blanc (Cremallera
del Mont Blanc), que està situat al po-
ble de Le Fayet.
    Un cop al poble de Le Fayet, a 584
m, ens vam estar estudiant la ruta. Vam
anar a preguntar l’hora que sortia el cre-
mallera, vam sopar i després ens vam
posar a ordenar la motxilla i a reduir el
pes al màxim (trobar lloc al refugi va
suposar una reducció de motxilla de 4
kg per persona, comptant la tenda i els
sacs). Tot i així, cada motxilla pesava
entre 14 i 18 kg.
    Després de tot això, a dormir.

21 d’agost de 2006
A les 7 del matí va sonar l’alarma. Vam
esmorzar, vam agafar les motxilles i
vam comprar els bitllets del cremallera
que sortia a les 7:45h.
    Asseguts al cremallera, ens dirigíem
a Le Nid d’Aigle (el niu de l’àliga), que
es troba a 2.372 m.
    A les 8:45h arribàvem a Le Nid i,
només sortir del cremallera, ens vam
posar les motxilles a l’esquena i comen-
çàvem a caminar sense perdre temps,
ja que estàvem en un terreny que no
havíem trepitjat mai i no sabíem el que
podíem tardar fins al refugi de Gouter.
    Al poc de caminar, ens vam trobar
amb uns isards que ens van distreure
una mica de la forta pujada. Sense ado-
nar-nos-en, ja estàvem a 2.853 m, a la
caseta forestal Des Rognes.
    A les 11h vam arribar a l’alçada del
refugi Tete Rousse, a 3.167 m. Aquí ja
vam treure els grampons i el piolet de
la motxilla, ja que havíem de seguir per
una glacera.
    A les 12:15h estàvem al Grand
Couloir, a 3.300 m. Els alpinistes que
hi han anat li diuen “la bolera”, ja que
és una gran canal que s’ha de travessar
horitzontalment, on les pedres fan de
pilota i les persones fan de bitlla. La
caiguda de pedres hi és constant i has
d’anar molt alerta. La veritat és que
espanta una mica quan ho veus. Sem-
blen meteorits.
    Un cop passada la canal, només ens
faltava la part més dura de la jornada,
la cresta Les Rouchers Rouges, una
aresta de més de 500 m de desnivell
semblant a una via ferrada (una paret

vertical amb escales de ferro), però tot
el camí amb neu i gel. Ben encordats,
vam continuar el nostre camí fins al
refugi de Gouter, a 3.817 m. No hi vam
arribar fins les 14h.
    Les vistes a 3.817 m eren impressio-
nants, ja que el refugi esta construït just
a sobre del precipici.
    A les 18h vam sopar un bon brou i
una mica de carn estofada. Vam estar
parlant amb altres alpinistes francesos
i italians. Ens vam anar a mirar una
mica la ruta per a l’endemà i a les 20h
ja ens vam ficar a “dormir”. No dorms
gaire, és com si tinguessis un núvol al
cap a aquesta alçada. Els nervis també
influeixen. Més que dormir eés repo-
sar el cos, estar estirat i esperar a que
passin les hores.

22 d’agost de 2006
A la 1:30 de la matinada sonà el des-
pertador. Feia molt fred només sortir
del llit. Ens vam abrigar bé amb la roba
d’alpinisme i vam esmorzar una mica
de cereals i de xocolata.
    A les 2:30h sortíem del refugi. Molt
fred i molt vent (-10ºC). Vam encendre
els frontals, ens vam posar els gram-
pons, ens vam encordar i vam agafar
els piolets amb ganes en direcció al cim.
Vigilant al sortir del refugi, al Dome
du Gouter, que és on hi pot haver es-
querdes, amb un pendent d’uns 40º.
    El cel estava molt clar, no es veia ni
un núvol, estava tot estrellat. Llàstima
que no hi havia lluna plena.
    El camí d’as-
censió es va fer
una mica llarg. Ja
estàvem a -20ºC i
només eren les 4
de la matinada.
Feia moltíssim
vent i, si paraves,
et congelaves.
    L’única solució
era continuar fins
al refugi Vallot, a
4.362 m. És un re-
fugi d’emergència,
però estava en
obres i no vam po-
der ni entrar a des-
cansar, ja que la
porta estava tanca-
da amb clau.

    Les hores passaven molt lentes.
    A les 6 de la matinada, per fi va sor-
tir el sol i ens va donar més ànims. Vam
decidir continuar, ja que només falta-
ven 448 m fins arribar al cim.
    Seguint direcció al cim, es fan dues
muntanyes més: Petite Bosse (4.547 m)
i Grand Bosse (4.613 m). Quan es pas-
sa aquests dos pics, el camí es va estre-
nyent cada cop més i al final es con-
verteix en l’aresta de les Bosses, que té
una espectacular caiguda pels dos cos-
tats. Aquest tram el vam fer de genolls,
ja que feia un vent de 70 km/h (una
barbaritat per aguantar-se de peu en un
tram on s’ha d’estar molt atent).
    Passat aquest tram difícil, a les 8 del
matí, amb un vent de 70 km/h i una tem-
peratura inferior a –20ºC, arribàvem al
cim del Mont Blanc de 4.810 m!!!
    Per uns minuts vam ser els més alts
d’Europa. Les vistes eren impressio-
nants, ja que tot et queda per sota dels
peus. No hi ha paraules per poder ex-
pressar una cosa tan impressionant com
això.
    Dalt del cim només érem 2 parelles,
a causa del mal temps. Ens vam tirar
fotos mútuament i vam baixar ràpid, ja
que no et podies estar gaire estona pa-
rat. Després de les fotos vam fer el des-
cens fins al poble de Le Fayet, a 584
m.
    Va ser una experiència dura i inobli-
dable que sempre estarà amb nosaltres.

Nick Boliart
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Líban 2006. Abans de…
questa vegada vaig viatjar unes
quantes setmanes abans que co-

mencés l’aiguabarreig del 2006. Era
al juny i en època de vacances.
    Viatjaven uns quants catalans a
l’avió. Vam anar per Jordània, d’aquí
els turistes, i vam aterrar a les 05:00
del matí a Amman. Uns guies traduc-
tors d’espanyol esperaven els 10 cata-
lans que volien visitar el típic
que es visita a Jordània. A la tor-
nada tindria temps per visitar-
ho, potser.
    El cas és que em vaig esperar
unes dues hores i finalment vaig
sortir per Beirut. Era una opció
molt barata, per horaris i per
companyia aèria.
    En aterrar a Beirut, em van
venir a buscar i em van portar a
un hotel prou confortable, tot i
que hi havia un problema amb
la clau i vaig baixar tres vegades a re-
cepció. El bar de l’hotel estava prepa-
rat per a veure els partits del mundial,
de forma internacional.
    Després em van venir a buscar i vam
fer feina. En acabar de la feina vam anar
a menjar. Es menja molt en aquest país,
de restaurants n’hi ha de tots colors i
nacionalitats. Ens vam inclinar per un
de local i vam menjar corder en kafta i
el hommos que m’encanta.
    Al Líban hi havia una mica de crisi
abans de la guerra, però tot i així hi
havia molts projectes endegats, sobre-
tot de construcció, per la inversió dels
àrabs que sembla que no té aturador.
Els petrodolars fan sorgir els gratacels
del no-res.
    Vaig compartir força temps amb els
nadius, en el seu pis de muntanya. A la
ciutat, que és a prop del mar, hi feia
una calor insuportable. Però Beirut té

muntanyes molt altes (3.000 m) a
menys de dues hores de camí. Fins i tot
poden esquiar còmodament i banyar-
se a l’hora. Total, que vam fer l’excur-
sió fins el seu pis, a uns 800 m d’alça-
da, i hi havia ja una diferència de 3 o 4
graus, amb el paisatge immens de la
mar blava. Allí, és la posta i no l’alba
la que passa pel mar. És a dir, podia

gaudir tranquil·lament de la posta de sol
cada dia en el mar, una sensació agra-
dable i diferent per a mi, donat que aquí
els catalans veiem sortir el sol des del
mar.
    Al tercer dia, em va proposar de dei-
xar l’hotel i quedar-me al seu pis. Vaig
acceptar, donat que som amics des de
fa força temps i és llàstima gastar uns
diners quan al final estàvem tot el dia
junts. Vam veure algun altre partit del
mundial, vaig beure cafè fet amb mit-
jó, és a dir, bullit. Vaig menjar uns car-
bassons petits molt saborosos, que es
mengen amb pell i tot. I peix, força peix,
que en tenien molt abans de la guerra.
    Després de passar els 5 dies més o
menys així, fent alguna excursió, fent
feina... amb molta pena, els vaig dei-
xar. Vaig agafar l’avió de tornada, pas-
sant per Amman una altra vegada. I allí
em va passar l’anècdota.

    Havia avisat el que conec a Jordània,
per si tenia temps per mi. De fet només
tenia 5 hores, que era el temps que hi
havia entre la meva arribada a Amman
i la sortida de l’avió.
    Total, finalment vam aconseguir veu-
re’ns, no sense abans haver d’entregar
el passaport, haver de passar la tira de
controls i veure algú important per a

què em deixés anar a la capital.
    La primera vegada que esta-
va a Amman, fixa’t tu. No tení-
em sinó un parell d’horetes. El
client va venir amb un traduc-
tor d’espanyol que era el respon-
sable de la penya del Barça
d’Amman. Molt simpàtics, em
deien que a Amman l’espanyol
era l’idioma més estudiat des-
prés de l’àrab i l’anglès, i des-
prés que hi havia molta sinto-
nia entre ambdós països, pel

tema dels reis (?). Bé, vam parlar de
moltes coses i vam anar a un restaurant
que semblava una tenda de campanya,
és a dir, cobert per unes mantes. Allí
vaig menjar el que m’agrada, taboule
(amanida), hommos (pasta de cigrons),
moutabbal (pasta d’albergínia), cor-
der... totes aquestes coses. D’alcohol no
n’hi havia, però. Ens vam prendre uns
refrescs. A més, aquest era religiós i ho
respectava fidelment.
    Total, un cop acabat el copiós dinar,
vam plegar veles i vam tornar cap a
l’aeroport, amb temps suficient per a
estar a l’avió per la sortida. Vam que-
dar que la propera visita seria més llar-
ga, encara que ja em quedaven dues llà-
grimes marcades, una pel Líban i una
per Jordània, en una sola tacada.
    Una abraçada.

Joan Giribet i Carlí

AA
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Hèctor López Bofill
èctor López Bofill (Badalona,
1973) és professor de dret Cons-

titucional a la Universitat Pompeu
Fabra i membre del PEN club. Es va
donar a conèixer com a poeta l’any
1995 amb el Poema a Calipso.
    L’any 1999 va publicar La Recons-
trucció de l’Aristocràcia, i el 2001 va
guanyar els Jocs Florals de Barcelona
amb La revolució silenciosa. Va fer la
seva primera incursió en el món de la
narrativa amb la novel·la L’últim evan-
geli, que fou guardonada amb el Premi
Josep Pla 2003.
    Ha publicat l’assaig La independèn-
cia i la realitat. Bases per a la sobira-
nia de Catalunya (2004), una obra amb
la qual es vol demostrar que la inde-
pendència de Catalunya no és una qui-
mera irrealitzable sinó que es tracta
d’una possibilitat factible a curt termi-
ni i que la seva legitimitat és avalada
pels principis més bàsics de la demo-
cràcia, així com pel dret internacional i
la normativa constituent de la Unió
Europea.
    Hèctor Bofill ha abanderat i batejat
el grup d’escriptors joves coneguts com
a Imparables, antologats al volum
Imparables (2004). L’any 2005 publi-
cà, juntament amb Sebastià Alzamora i
Manuel Forcano, Dogmàtica
Imparable.
    L’any 2006 publicà la seva segona
novel·la titulada Neopàtria, en la qual
l’escriptor planteja una guerra oberta
entre Euskadi i Espanya. A la novel·la
hi ha gestos de complicitat cap als
Imparables, així com a Miquel de Pa-
lol, i aprofita aspectes que ja apareixi-
en a la seva primera novel·la L’últim
Evangeli.

Entrevista

Vas comentar-me que quan eres un
infant, als 8 anys, vas passar uns dies
a Artesa de Segre. Quin tipus de lli-
gam hi tenies?
Era molt amic del nét d’en Maluquer
de Motes, que és un arqueòleg que
tenia una casa, i recordo l’estiu aquell
que vaig passar a Artesa de Segre
com un dels estius més entranyables

de la meva vida.

Què recordes d’aquells dies?
Tinc el record de com el doctor

Maluquer ens ensenyava a nens les se-
ves recerques arqueològiques per
Artesa de Segre i que això possiblement
va incentivar el meu interès per l’arque-
ologia i la història, que al final ha estat
una de les meves vocacions frustrades,
perquè al final sempre he pensat que
en comptes de dret o literatura hagués
pogut estudiar història; però ens ho pas-
sàvem molt bé, i al final va estar això,
un bell estiu per Artesa de Segre.

Hi ha tornat més?
No, de fet no hi he tornat més. No hi he
tornat a estar des d’aquella època i ja
fa més de 25 anys.

En algunes de les teves obres signes
com a Hèctor Bofill i en altres com a
Hèctor López Bofill, quin és el mo-
tiu?

H

Obra
Poesia:
- Poema a Calipso (Columna, 1996)
- La reconstrucció de l’aristocràcia (Proa, 1999)
- La revolució silenciosa (Proa, 2001)
- 21 poetes del XXI. Una antologia dels joves poetes catalans (Proa, 2001)
(diversos autors)
- Hèctor Bofill (Universitat de Lleida, 2003)
- Imparables (Proa, 2004) (diversos autors)
- Les genives cremades (Proa, 2004)
Narrativa:
- L’últim Evangeli (Destino, 2003)
- Neopàtria (Proa, 2006)
Assaig:
- Dogmàtica Imparable (L’esfera dels llibres, 2005) (Sebastià Alzamora,
Manuel Forcano, Hèctor López Bofill)
- La independència i la realitat. Bases per a la sobirania de Catalunya (Edi-
torial Moll, 2004)
- Democràcia cuirassada (L’esfera dels llibres, 2005)
- L’endemà de la independència (L’esfera dels llibres, 2006) (amb Francesc-

Marc Álvaro, Oriol Bohigas, Xavier Bru de Sala, Francesc de
Carreras, Josep Cuní, Miquel Porta Perales, Valentí Puig, Xavier
Rubert de Ventós i Albert Sáez)
- Montenegro sí, Catalunya també (Ara Llibres, 2006) (Uriel
Bertran, Hèctor López Bofill)

Premis literaris
- 1995 Recull Maria Ribas i Carreras de poesia per Poema de Calipso
- 2001 Premi Jocs Florals de Barcelona per La revolució silenciosa
- 2003 Premi Josep Pla per L’últim evangeli
- 2003 Premi Joan Alcover per Les genives cremades
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torn s’assegura amb tanta vehemèn-
cia el paper de les forces armades
com a garantia de la integritat terri-
torial. En cap.

Què hi diu a la carta sobre els drets
humans de la ONU, respecte al dret
d’autodeterminació?
De fet, el pacte de drets civils i polítics
de les Nacions Unides de l’any 1966
s’obre reflectint, a l’article 1, el reco-
neixement d’autodeterminació dels po-
bles.

Pertanys a un grup d’escriptors ano-
menat els Imparables. Als lectors de
La Palanca els agradaria saber com
sorgeix el nom, o la idea?
El grup és un conjunt d’escriptors d’es-
tètica i d’afinitat personal que més o
menys som tots de la mateixa genera-
ció (ara tenim entre 30 i 35 anys). En
el fons sorgeix de forma casual perquè
en algun moment delirant jo vaig dir
que érem uns imparables. Això als pe-
riodistes els va agradar i s’ha
retroalimentat, però d’alguna manera la
idea del moviment dels Imparables
també té la seva dimensió patriòtica,
com una manera de projectar sense
complexos l’ambició de construir una
obra literària d’envergadura en llengua
catalana, que cadascú projecta d’una
manera o altra. La idea fonamental dels
Imparables, però, és la de la ambició
literària.

Perquè jo vaig començar a escriure
literatura. Quan escric literatura, sig-
no com a Hèctor Bofill, i quan escric
sobre temes jurídics i polítics, signo
com a Hèctor López Bofill. El motiu
de signar com a Hèctor Bofill és que
quan vaig començar a escriure lite-
ratura era en una època on tenia re-
cent la pèrdua de la meva mare, i d’al-
guna manera volia dedicar la meva
activitat literària a la meva mare. El
que passa és que després, quan vaig
començar a escriure articles jurídics
i temes polítics, també vaig pensar
amb el meu pare. I bé, ho utilitzo se-
gons el tipus de feina.

A banda d’escriptor i poeta, ets pro-
fessor de dret constitucional. Li pot
agradar als joves el dret constitucio-
nal?
Depèn de qui els ho expliqui, sí. En
qualsevol cas, reconec que sona estrany,
que des de posicions sobiranistes hom
es dediqui al dret constitucional. El que
passa és que cal pensar que tota cons-
trucció d’un estat requereix pensar en
les bases d’aquest estat, i són el dret
constitucional, malgrat que estiguem en
un estat que no considerem el nostre.
Va bé conèixer el dret constitucional per
desconstruir-lo, i a la vegada per la vo-
cació de construir el nostre propi estat.

No tens la sensació que la constitu-
ció espanyola és un text jurídic amb
una obsessió desmesurada per la uni-
tat d’Espanya?
Sí, absolutament, i d’això ja en parla-
rem. La constitució espanyola està
especialment dissenyada per a impedir
qualsevol gest de secessió en territori
espanyol. De fet, fins que no se salti
aquesta paret, no s’aconseguirà, i d’en-
trada tampoc s’aconseguirà avançar en
el procés de pau a Euskadi, ni tampoc
que a Catalunya arribem a una situació
de plenitud nacional.

Hi ha algun text constitucional en al-
gun estat del món on les forces ar-
mades tinguin capacitat de vigilar els
processos secessionistes?
Diguem que cap estat del món que jo
conegui, és clar. No em conec les
constitucions dels dos cents estats del
món, però en cap estat del nostre en-

Assagista, narrador i poeta. En quin
paper et trobes més còmode?
Depèn del dia, de les condicions senti-
mentals, de les lectures... Reconec que
em sento molt còmode com a assagis-
ta i de vegades penso que és el gènere
en el qual m’hauria de cenyir, però vaig
començar com a poeta i en determina-
des situacions continua produint-me
aquest efecte catàrtic. La narrativa tro-
bo que em consta més, però una vega-
da puges a l’Everest, és més gratificant
l’esforç.

A la teva última obra narrativa,
Neopàtria, planteges un conflicte
obert entre Espanya i Euskadi. Creus
que és possible a l’Europa del segle
XXI?
De fet, en la literatura expresso els meus
temors, que no expresso en assaig. Di-
guem que en literatura provo d’expul-
sar els meus dimonis, que en el fons
són els dimonis que tots portem a din-
tre; o sigui, tots tenim present que l’es-
tat espanyol pot reaccionar amb la for-
ça, i la millor manera d’expulsar
aquests dimonis és parlar-ne
obertament. En el fons, però, és el que
dic en els meus assajos: això no podria
ser possible perquè significaria destruir
la Unió Europea, una unió que ha estat
concebuda com a espai de pau i segu-
retat. Els espanyols són prou agressius,
però haurien de saber que si responen
així a una situació en plena democrà-
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cia, arrossegarien tot l’esperit fundaci-
onal de la Unió Europea.

A la mateixa obra hi ha uns catalans
que hi intervenen. Un d’ells acaba
sent un traïdor. És una dèria teva o
un arquetip que els catalans estem
condemnats a arrossegar?
No és tant un arquetip que estem con-
demnats a arrossegar, però sí que al fi-
nal ha estat un cicle històric del qual
no ens hem sabut desempallegar, per-
què si haguéssim sabut superar les di-
visions internes i per tant l’arrenglera-
ment a última hora d’uns en favor dels

espanyols, ja faria anys que seríem un
estat independent. El dia que la majo-
ria dels catalans no sucumbeixin a la
temptació d’uns beneficis a curt termi-
ni, el dia que superem això, segurament
haurem avançat cap a la sobirania.

Cada vegada que escrius un article,
o surts a la televisió o a la ràdio, no
deixes ningú indiferent, pel teu llen-
guatge directe i el teu caràcter
desacomplexat. T’has acostumat a
conviure amb aquesta polèmica?
La veritat és que a vegades penso que a
mesura que em faci més gran em tor-

naré més conservador, o penso que, al
contrari, com a més gran seré, més re-
bec. En qualsevol cas, a mi m’estora
que hi hagi injustícies que ningú gosi
denunciar o que hi hagi pactes
mediàtics per no parlar de coses que en
realitat haurien de formar part del do-
mini públic.

Has rebut mai alguna amenaça, pels
teus llibres o articles a la premsa?
He rebut molts insults i encara en rebo.
D’amenaces, encara no.

Moisès Martí i Sales

Òmnium Cultural, Fundació Cultura
 i l’Ajuntament d’Artesa de Segre

es complauen a convidar-vos a la conferència i col·loqui

Democràcia, justícia i llibertat nacional
Per Hèctor López Bofill, poeta, escriptor

i professor de dret constitucional de la UPF,

presentarà l’acte Josep M. Forné,
delegat d’Òmnium Cultural Ponent Lleida.

Artesa de Segre.
Divendres, 23 de març de 2007, a les 22.00 h. A la Dàlia Blanca

La Dàlia Blanca, Grup Cultural i Recreatiu d’Alentorn, la Palanca, Diputació de Lleida
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In MemoriamIn MemoriamIn MemoriamIn MemoriamIn Memoriam

Nota d’agraïment

La família Segú-Riart vol agrair les mostres de condol que hem rebut per
la inesperada pèrdua del nostre espòs, pare i padrí, en Ramon Segú i
Rocaspana.
    En especial, el nostre agraïment al personal sanitari de la clínica
L’Aliança, a la Farmàcia Aldavó i als amics que fins l’últim moment l’han
acompanyat..
    A tots ells, moltes gràcies.

Nota d’agraïment
La família Prat-Vilana vol agrair les mostres de condol rebudes per la mort de la nostra estimada mare,
padrina i besàvia Núria Valls Vendrell.
    També volem agrair molt especialment a l’equip mèdic i d’infermeres del CAP d´Artesa de Segre el suport
rebut en els últims dies de la finada.
    Moltes gràcies.

revista@lapalanca.cat revista@lapalanca.cat



VVVVVida Socialida Socialida Socialida Socialida Social

20

la
 P

al
an

ca

Celebració dels 70 anys

Aquesta fotografia ens ha arribat amb una mica de retard. Malgrat això, creiem interessant fer saber que el passat 4 de
novembre es van reunir els nascuts l’any 1936 per a celebrar els 70 anys. D’esquerra a dreta, els seus noms són els
següents.
    Fila superior: Ramon Mora, Serafina Pla, Salud Navau, Maria Pedrós, Rosa Puigpinós, Neus Mianes, Delfina Fàbrega,
Isabel Olsina, Magí Vilanova.
    Fila del mig: Josep Ros, Esperança Roqué, M. Rosa Rocaspana, Adelina Carlí, Faustina Campos, Ramon Roca, Rosita
Buñol, Francisco Jounou, Jordi Arisca.
    Fila inferior: Conxita Giribet, M. Neus Verdeny, Felisa Alcobé, Araceli Roca, Irene Fontanet, Esperança Caubet, Josep
Tugues, Francisco Pérez.

Dinar de La Palanca
El dissabte 23 de desembre, un bon nombre dels
redactors i col·laboradors actuals de  La Palanca,
acompanyats de l’alcalde d’Artesa, ens vam reu-
nir en un dinar que tenia com a finalitat principal
celebrar el 25è aniversari de la revista.
    D’esquerra a dreta: a dalt, Josep Argerich, Josep
Roqué, Anna M. Vilanova, Pere Santacreu, Ramon
Giribet, Ramon I. Canyelles, Domènec París, Mi-
quel Regué, Carme Barril, Noemí Farré, Pere Ser-
ra, Bartomeu Jové i Ferran Sánchez; a baix, Sergi
Valls, Nick Boliart, Josep M. Espinal i Ramon
Cotonat.
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Dotze sense pietat
El Grup de Teatre d’Artesa  va escenificar l’obra “Dotze sense pietat” el passats 9, 10 i 11 de febrer a la Dàlia Blanca.
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El grup escènic dirigit per Dolors Palet
cada cop es posa el llistó més alt. Es
tractava de representar una peça dra-
màtica de difícil interpretació que gira
entorn les deliberacions dels 12 mem-
bres d’un jurat que ha de decidir la cul-
pabilitat o innocència d’un noi que està
acusat de matar el seu pare. Plena de
reflexions, discussions i diàlegs ence-
sos, l’obra no deixa indiferent cap es-
pectador, ja que els personatges són ciu-
tadans normals i corrents als quals els
ha tocat decidir sobre si condemnen a
mort un home.
    Es tracta d’una obra coral, plena de
personatges ben diferents, amb moltes
contradiccions personals que es van
exterioritzant a mesura que avança
l’obra. Tant el muntatge escènic, com
la interpretació de cadascun dels actors
i actrius, com el ritme i dinamisme que
li van saber donar, van conformar una
peça teatral de nivell excel·lent.
    L’obra és original de Reginal Rose i
està ambientada als Estats Units dels
anys 1950. Va ser duta al cinema l’any
1957 per Sidney Lumet i va ser prota-
gonitzada per Henry Fonda, amb gran
èxit de públic i de crítica (va ser nomi-
nada a l’Òscar). L’obra original era
“Dotze homes sense pietat” (“12 angry
men” en anglès) i el jurat era format
exclusivament per homes. El Grup de
Teatre d’Artesa va fer una adaptació de
la peça, ambientant-la als anys 1960 i
incorporant personatges femenins, cosa
que va donar nous registres i, sens dub-
te, va millorar-ne la qualitat.
    El que semblava una sentència con-
demnatòria clara, es va anar transfor-
mant, a poc a poc, en un veredicte ab-
solutori. Durant les prop de 2 hores que
dura l’acció teatral, el dubte raonable
es va apoderant dels personatges, que
van canviant de parer fins a prendre una

Fitxa tècnica
Repartiment

Jurat
Núria Serradell
Lídia Roca
Joan Roca
Montse Vall
Íngrid Llobet
Ignasi Gilabert
Vicenç Farràs
Emma Estrada
Lourdes Roca
Ramon Orpinell
Maribel Colom
Josep March

Oficial: Joel Rey
Acusat: Valentin Petrov
Veu del jutge: Josep Sànchez

Direcció de vestuari: Montse Duran
Assistents: Maria Àngels Gili i Divina Mateo
Escenografia: Eva Cendra i Xavier Farràs
Assistències: Sara Canes, Núria Mases i Valentin Petrov
Luminotècnia: Xavier Alcrudo
Audiovisual: Roger Mateo
Perruqueria: Dolors Portillo
So: Josep Manel Gil
Regidores: Pepita Monell, Dolors Morera i Josefina París
Jurat suplent: Dolors Arias, Sara Canes, Maria Àngels Gili, Leonor Guimet,
Helga López, Núria Mases, Divina Mateo i Neus Puigpinós
Producció i ajudant de direcció: Dolors Morera
Direcció: Maria Dolors Palet

Festa dels 60
Una colla d’inquiets/es nascuts el
1947 estem preparant la Festa dels
60 anys. La celebrarem el proper
15 d’abril a Artesa i aquells que
us hi vulgueu apuntar encara hi sou
a temps. Podeu contactar amb
nosaltres als telèfons 973400130
o 973401044

determinació per unani-
mitat: la innocència de
l’acusat.

Text: Miquel Regué
Fotos: Josep M. Espinal
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Equiparació territorial
L’equilibri, o més aviat l’equiparació
territorial, és una de les meves inquie-
tuds més personals, però que té un gran
benefici social.
    Sé perfectament que aquests temes
són feina de batlles i paers, dels polí-
tics, però no per aquest motiu deixaré
de ficar-hi cullerada.
    De fet, la intenció d’aquest article és
estendre la idea de mancomunitat me-
tropolitana, és a dir, de conjunt urbà,
com podria ser Barcelona o Madrid, a
comunitats més petites. Això és el que
jo voldria definir com a equiparació,
que seria el pas següent desprès de
l’equilibri territorial. Es tractaria de te-
nir la mateixa sensació de “comoditat”
que les ciutats grans poden tenir, en el
conjunt de tots els pobles agrupats al
voltant d’un nucli gran, com pot ser el
nostre cas.
    Està clar que fer això és complicat i
té moltes limitacions, però la idea igual-
ment és la següent: aconseguir tenir els
mateixos serveis, comunicacions, tei-
xit urbà... que pot tenir una ciutat de
pes, aplicats a una petita vila amb nu-
clis agregats.
    Coneixem perfectament que la indis-
cutible majoria de les zones rurals ne-
cessita cotxe per a sobreviure. La base
de la comunicació, i per tant de la vida,
és poder moure’s en vehicle privat.
D’altra banda, es suposa que hi ha vies
de comunicació correctes per a poder-
se desplaçar. Si un ha d’anar al metge,

s’ha de desplaçar, aquest és l’únic punt
crític.
    Però no estem parlant de sobreviu-
re. Tenir carreteres dignes ha de possi-
bilitar que la vida sigui el més senzilla
possible. Si un viu en un nucli allunyat
i s’ha de desplaçar de quatre a sis ve-
gades al dia al nucli més gran, per a
poder portar els nens al col·legi, treba-
llar, dinar... val més que aquestes vies
de comunicació possibilitin un tràfec
agradable. No es tracta d’arribar, sinó
de què sigui el menys feixuc possible.
    En el cas dels nuclis rurals, moltes
vegades la via no està en condicions i,
per tant, o bé el vehicle ha d’estar pre-
parat o bé el conductor ha d’estar ex-
perimentat. Però realment el que es ne-
cessita són vies de comunicació amples,
en condicions, segures i còmodes.
    El següent pas seria aconseguir que
qualsevol pugui desplaçar-se de forma
puntual i sense conduir. Això ja és més
complicat, encara que amb taxis privats
es pot fer, però és més car, és clar. Tot
és qüestió d’acostumar-s’hi, i és cert
que l’ésser humà s’acostuma a tot. De
totes maneres, s’hauria d’estudiar qui-
na forma de transport es podria posar
en marxa per a possibilitar una xarxa
de “transport públic”. El més probable
seria instaurar un sistema comunitari de
transport a través de vehicle privat.
Això comportaria un esforç considera-
ble per part dels usuaris, per a actualit-
zar les seves dades en una pàgina uep

que distribuís els mitjans. És a dir, es
podria apuntar que un usuari va a tre-
ballar cada dia a les 08:30. Altres usua-
ris, a través de la uep, podrien sol·licitar
apuntar-se a aquest transport. Alesho-
res, en el punt de trobada, l’usuari trans-
portista podria recollir els usuaris ac-
ceptats a la uep. Finalment es podria
desenvolupar un sistema de pagament
per tal de compartir costs.
    Quin seria l’efecte de mesures com
aquesta? Jo crec que augmentaria en
general l’eficiència de la societat, la
felicitat de fet, i disminuirien les des-
peses, donat que es compartirien vehi-
cles. De tota manera, totes les mesures
que puguin facilitar l’accés a serveis,
crec que seran ben rebudes (hi pot ha-
ver moltes més idees, imaginació al
poder).
    Però el més important: potser frena-
ria la despoblació i migració dels habi-
tants dels nuclis petits al nucli gran; i
és més, animaria a més joves a instal·-
lar-se en aquests nuclis petits per tal de
revitalitzar-los.
    Pot semblar una utopia, però si al-
tres projectes, com per exemple el pas-
seig del riuet Senill es fa realitat, cosa
fa uns anys impensable, potser no sem-
blarà tota la resta tant una quimera, oi?
(el meu primer article a La Palanca, de
fa molts anys, esmentava que es podria
fer un passeig al Senill).

Joan Giribet i Carlí

Coses
A la gent els preocupa que els infants
d’avui siguin cada vegada més difícils.
Només a Lleida, hi ha 79 nens que ar-
rosseguen un trastorn; això ho he lle-
git al diari Segre.
    Jo diria que els pares d’avui no han
après o no han volgut aprendre la ma-
nera d’ensenyar els fills. Quan nosal-
tres érem petits (parlo de fa més de 80
anys), a l’escola lo mestre t’havia pe-
gat. Si ho deies al pare: “I tu què has
fet?”. No et donava mai la raó; al re-
vés. I ara: “Ja l’espavilaré jo a aquell

poca-solta. I dit i fet, se’n va a espavi-
lar lo mestre. Aquell nen que arriba a
l’escola sense cultura, molt probable
que mori sense cultura.
    Aquí a la Residència hi havia una
treballadora a la que vaig preguntar si
era bo pegar un nen quan es passa. Em
va dir: “Una bufetada a temps sempre
és bona”. Avui els infants pugen com
un arbre al bosc. I tot per no caure
aquell bolet a temps.
    També voldria dir a les autoritats que
a la Residència li convindria una

pintadeta de tant en tant. I també un
timbre a la porta d’entrada; la senyora
de la nit és a dalt i, per més que truquis
a la porta, no ho sent. Això a partir de
les deu de la nit, que sempre hi ha algú
a fora pel que sigui. També hi ha algu-
nes habitacions que es van malmetre
per la humitat. S’hauria de revisar la
teulada.
    Coses del Brimero. Per avui ja n’hi
ha prou.

Ton Bonet
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Troballa d’un megàlit insòlit a Seró
l passat 15 de gener, les màqui-
nes que construeixen la canona-

da del Segarra-Garrigues van topar
amb unes pedres de dimensions con-
siderables prop de Seró, que final-
ment han resultat ser una troballa ar-
queològica realment excepcional.
    Gairebé un mes i mig des-
prés, el dimarts 27 de febrer,
va tenir lloc una roda de prem-
sa per tal de presentar oficial-
ment els resultats dels primers
estudis realitzats d’aquest mo-
nument funerari de fa uns 5.000 anys,
que per la seva singularitat no té prece-
dents en tota la Península Ibèrica.
    El megàlit es troba a la banda esquer-
ra de la carretera C-14, en direcció a
Andorra, una mica més amunt de la cru-
ïlla de Seró i molt a prop del camí a
Refet, en l’indret conegut com els Re-
guers. La roda de premsa va tenir lloc
allà mateix.
    Diversos mitjans de comunicació van
acudir a la cita, així com autoritats lo-

cals, estudiosos i tècnics en la matèria,
i representants de la constructora. L’acte
va estar presidit pel director territorial
de Cultura, Ferran Rella; el
vicepresident de REGSEGA, Ramon
Vilalta; i l’alcalde d’Artesa de Segre,
Domènec París. Després de les prime-

res exposicions dels senyors Rella i
Vilalta, el director dels treballs arqueo-
lògics que s’han dut a terme, Joan B.
López, va donar les explicacions sobre
com s’han realitzat aquestes tasques i
sobre la rellevància de la troballa. En
un text a part, transcrivim íntegrament
la nota de premsa facilitada per l’em-
presa.
    Per altra banda, en un indret molt
proper hi ha indicis de possibles restes
ibero-romanes. En aquest sentit, alguns

La troballa passarà a formar part amb
personalitat pròpia dels manuals de la
Prehistòria europea

E estudiosos locals opinen que aquesta
zona podria tenir un cert atractiu espi-
ritual des de la Prehistòria fins als nos-
tres dies. Cal recordar que avui el san-
tuari de Refet és un lloc de molta devo-
ció per part de tota la gent de la roda-
lia.

    La ubicació definitiva
d’aquest monument megalític
no està clara a hores d’ara. Tot
i que és segur que no es podrà
mantenir al mateix indret de la
troballa, per on ha de passar la

canonada del canal, el dubte és si es
quedarà al municipi o bé se l’enduran
a un altre lloc. Pels comentaris sentits,
tant FCC Construcción SA com
REGSEGA s’han mostrat disposats a
col·laborar en l’adequació d’un lloc per
al megàlit. En la nostra modesta opi-
nió, si pot ser, el lloc hauria de ser a
Seró.

Text: Ramon Giribet
Fotos: Ramon I. Canyelles, JM. Espinal

Imatge del jaciment orientada en direcció a Algós, que es pot veure en la part
central superior

El director dels treballs arqueològics, Joan B. López, donant explicacions a
les autoritats i als mitjans
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Els treballs de construcció d’una
de les canonades de la xarxa de dis-
tribució del reg del sistema
Segarra-Garrigues que l’empresa
FCC Construcción SA desenvolu-
pa en el sector 2, al terme munici-
pal d’Artesa de Segre, sota la di-
recció d’Aigües del Segarra-Gar-
rigues, van posar al descobert el
passat 15 de gener una excepcio-
nal tomba megalítica, del tipus co-
negut com a “cista amb túmul”.
    El túmul, parcialment seccionat
durant els treballs, apareix delimi-
tat per un cròmlec (anell de pedres
clavades), presenta una planta ova-
lada (9 x 6 m) i conserva in situ la
meitat de la cista (caixa de pedres)
formada per dues lloses de grans
dimensions (2,25 x 1,5 m i 1,7 x
1,3 m). Les altres dues, però, va-
ren ser recuperades durant els treballs de construcció de la canonada i el con-
junt podrà ser restituït íntegrament.
    L’excepcionalitat d’aquest monument rau en què les lloses, d’altra banda
reaprofitades d’una altra estructura més antiga, apareixen profusament deco-
rades tant per les dues cares com pels dos laterals. Els motius són de tipus
geomètric i consisteixen en reticulats formats per rectangles definits per línies
en relleu o bé per sèries gravades de línies oblícues d’orientació alterna, sepa-
rades per línies també en relleu.
    Els treballs de recerca i recuperació del megàlit estan sent duts a terme pel
Grup d’Investigació Prehistòrica de la Universitat de Lleida, sota la direcció
del professor Joan B. López i de n’Andreu Moya, i permeten a hores d’ara
avançar que l’antiguitat de la tomba pot remuntar-se al menys fins ara fa 5.000
anys.
    És l’únic monument d’aquestes característiques que es coneix a Catalunya i
a la Península Ibèrica, i cal remetre’s als grans monuments megalítics de la
Bretanya o de les illes del Mediterrani central per trobar tombes d’una comple-
xitat i qualitat artística similar.
    La troballa constituirà doncs un referent en l’estudi de les manifestacions
funeràries del neolític final i del calcolític català, i passarà a formar part amb
personalitat pròpia dels manuals de la Prehistòria europea.

El megàlit de les lloses esculpides
Un insòlit monument funerari als Reguers de Seró

En l’excavació s’han emprat les últimes tecnologies. Imatge en alta resolució del jaciment feta per un
escàner 3D del Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat (UPC).

Entre les restes trobades, destaca aquesta man-
díbula humana

Detall de les línies gravades en el canto de les
lloses
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Discurs del rei Saltasekles XV
Bola nit, altesencs i altesenques,
en nom dels tles mil xinos d’aquest municipi

Veu en off: “los que no es veuen són a cal Los,
amb los papels en legla
fent mobles balatos”.
Us vinc a donar les glàcies pe la calulosa lebuda
que mos vau donar a l’oblir el glan basal xino
al Lao del Muntanya.

Glàcies per les filmes que vau recollir
per la nostra obeltula
tan aglaïts hem quedat amb los comelços d’Altesa
que avui inagulem també lo nou lestaulant xino
la Loca del Cudós.
També al Lao del Muntanya.

Veu en off: “pelo Maliano, Maliano, alquilel muy calo!!”

Després de la moguda que ha provocat
la nostra publicitat
que fins i tot les protectores de bèsties s’han alarmat
no patiu, que ja treurem el gos i hi fotrem el gat.

Fet l’aclariment, comencem el parlament
que no sé si hem arribat en un bon moment,
perquè aviat d’aquest poble no en quedarà
ni l’Ajuntament.

Lo comerç està tocat  i enfonsat
i això que la variant encara no ha arribat.

Lo sector del calçat de moment
és el que en surt més malparat.
Lo trepitja no ha durant ni un any
i la sabata a cal Rito ja va liquidant.
On s’és vist que hi haguem d’anar descalçats,
a catxar les pubilles pels serrats!!

És clar que no tot són desil·lusions,
vistes les noves inversions.
Els històrics monopolis se’n van als collons!

Una farmàcia allà darrera estan a punt d’obrir,
después de tants i tants anys de patir,
ara per fi la Siñorita ja podrà dormir,
perquè les guàrdies s’hauran de repartir.

Un altre monopoli a punt de ser liquidat
és la gasolinera de la ciutat,
la Comparativa, que sembla que haigo ressuscitat,
també vendrà gasolina a preu rebentat.
Quina mala manera
de tocar la polla a la gasolinera!

Parlant de monopolis, n’hi ha un a punt d’arribar
és lo Condis, que hasta el peix ja va a pescar
i diuen que últimament ha fet
una opa hostil a l’Hortet.

Noves inversions al polígon han portat
una caserna de Mossos a la ciutat:
Salgento Calveta, pensàvem que lo vostre era l’electricitat
i no pas la seguretat.

L’únic monopoli que es manté sense fer re
és lo Torné,
perquè el seu comerç sempre va bé
i si finalment li paguem la botigueta,
tindrem tanatori públic,
i ell anar passant la plateta.
Però vigila Torné
que potser t’hauràs de fer cuiner,
perquè de xino enterrat
jo només n’he vist al plat.

Sempre n’hem tingut de grans emprenedors,
o és que us penseu que el canvi climàtic és casualitat?
Ara que a cal Cobatxo volen fer electricitat
hasta la boira han liquidat!!!

No tot està apurat,
nous bars per sort hem inaugurat:
ara podem anar a fer vins extremeños,
i a menjar pites carioques als brasileños...

Visca el lliure mercat i la multiculturalitat
i encara que els vint-i-cinc anys haigos celebrat,
tu vigila Vicent del Pub,
que algun veí tens emprenyat.
Que la més sonada de la contrada
va ser pel sopar de la botifarra,
que es va acabar amb una porno-farra
i amb alguna cigala cap a casa enfebrada.

Dones d’Artesa al teatro heu demostrat
que si que teniu pietat.
Artesenques Actives,
reactives, interactives, atractives,
radioactives!
El tema mascle també us ha millorat,
i amb l’arribada de gent d’altra nacionalitat,
ja podeu començar a veure algun cos ben quadrat.
Perquè els panxuts del Frankfurt de tota la vida,
a part de no veure-se-la, tindre gota i poca mida,
sovint, a sobre, la tenen pansida.
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Doctor Timó, doctor Timó,
no tindríeu algun remei pel mal de colló?
Que la sanitat a Artesa està en revolució:
entre el doctor Timó i les metgesses de la natura,
en fotran alguna a la sepultura.

Continuem amb les entitats municipals,
la ràdio han multat per il·legal,
però gràcies a Dj Majèstic i Romàntic Man,
les radioactives calentes van ballant.

Ha sigut any d’aniversaris:
la Fàbrica ha fet el centenari
i per més celebració
no han fotut ni festa major.

La Palanca ha fet vint-i-cinc anys
i el Bartomeu ja hi era.
El Club de Lectures n’ha fet cinquanta
i el Boteret encara aguanta.

L’orgia ha tornat calenta per la festa major,
aquesta canalla cremen amb il·lusió
i potser els haurem d’anar fent un racó.

I a missa tot s’hi val:
mentre el nostre rector per no tenir cap temptació
no deixa canviar dins de missa a les dones de l’Orfeó
al mossèn anterior, el gran pecador,
l’han enviat a Salamanca per la seva redempció.

Mossèn Salvador, mossèn Salvador...
Que una cosa és adorar al Nen Jesús
i l’altra és fer-li un petó.

No podríem continuar sense repassar
les properes eleccions municipals,
que podeu comptar que seran pitjor que molts carnavals.

Comencem amb les crítiques de l’oposició.
Que si no vam tenir pernil a la Fira del Meló.
Que si tu tens invitació i jo no.
Que si l’alcalde no té perdó.
Per no deixar cadires als de l’altre cantó.

Mentre quatre xorrades porten tanta discussió
els grans projectes es queden al calaixó.

Ara que toquem la Fira, ja em direu
quin és el nexe d’unió
entre la Mollerussa fashion face,
el punt outlet i la Fira del Meló?
Si no és la Periqueta,
que n’és l’encarnació.

Quatre anys d’Ajuntament convergent
i al final tindrem fet lo fonament.

Alcalde retratat:
si en tres mesos podíeu tenir el casal acabat,
voleu dir de que us calien 4 anys per haver-lo començat?
Del vostre primer mandat recordarem
les fotos i el forat a la plaça de l’Ajuntament.

El que encara no sabem és quins candidats
seran presentats:
Lo Pepé no sembla que estigui per fer re.
Més val això que segons que.

Gran sorpresa al PSC,
incorporen al Cristòfol Ferré
que ara va dient que ell d’esquerra mai ho va ser
a veure si al final em creuré
que el Sisco el Cases és del Pepé.

De la Convergència no sabem
si de candidat repetirem
i d’esquerra tampoc sabem
quin bigoti hi posarem,
si aquella que teniu que està ben bona
l’envieu al Parlament.

Vota esquerra
que tornarem a terra

Vota convergència
que t’acabaran la paciència

Vota PSC
a veure si mos porten al Montilla aserejé.

Ja podeu fer, que és tan gran la vostra calamitat,
que el que si podeu tenir per descomptat
és que a la propera Generalitat
manaran els que no haureu votat.

Artesencs de soca-rel,
feu lo que vulgueu i pugueu,
catxeu, fumeu, beveu, robeu i soborneu,
que la justícia en aquest poble es ben ciega
i la cigala no té llei.

I per si l’any que ve no tornem,
poble d’Artesa ens despedim amb sentiment,
vosaltres que sempre heu sigut gent de cul calent,
deixeu-me acabar amb un savi pensament:
Val més una cigala a la mà
que mil sermons del capellà.

Bon Carnaval, artesencs!

Saltasekles & Co.
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El Carnaval d’Artesa en xifres
Disfresses
Comparses i comparsites: 41 (12 carrosses)
Assistents al sopar (=disfressats): 500
Carnaval infantil: 122 grups (166 nens i nenes)

La Matança del Porc
Tiquets venuts: 1770
Racions repartides: 2250
Porcs: 5
Botifarra negra: 275 kg
Llonganissa: 325 kg
Invitada d’honor: Rosa M. Cubel, directora del Departa-
ment d’Agricultura a Lleida
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PPPPParararararlen les Entitalen les Entitalen les Entitalen les Entitalen les Entitatststststs

36 anys del Museu de Baldomar
osta fer memòria... Els anys pas-
sen inexorablement per a tots. La

nostra societat ens fa viure el present
amb tanta intensitat que no ens res-
ta temps per assaborir el fruit de la
nostra pròpia tasca i la d’altri. És bo
recordar... El nostre passat és part es-
sencial de nosaltres. És el nostre pa-
trimoni.
    Després de 28 anys, he tornat a lle-
gir l’entrevista que vaig fer, el 27
d’agost de 1978, a l’Antoni Borrell per
al “Diario de Lérida”. Parlàvem del
Museu Arqueològic i del descobriment
de pintures rupestres a Coma la Meu.
He recordat aquells inicis: un grup
d’adolescents que, durant les vacances
i els caps de setmana, ens trobàvem al
Museu o a cal Pujol per anar a buscar
“pedres”. Quan trobàvem alguna cosa
i preguntàvem a l’Antoni què era, l’ob-
servava i l’estudiava amb il·lusió. Lla-
vors et senties content, valorat i, sobre-
tot, partícip d’aquella tasca comuna que
era el Museu. Ell sempre deia: “el Mu-
seu no és meu, és de tot el poble”.
    Ara, i des de l’objectivitat que ens
proporciona el temps, aquest fet es po-
dria valorar des de moltes vessants.
Però jo, com a integrant d’aquell grup
d’adolescents, vull fer-ho des d’un cai-
re més personal.
    Culturalment parlant, els anys 70 van
ser uns anys durs per a Baldomar. L’es-

cola pública va tancar i va desaparèi-
xer la figura del mestre. També el mos-
sèn se’n va anar definitivament. Amb
ells, van desaparèixer les classes, els
jocs de carrer, les caramelles, els esco-
lans, les sortides culturals...
    En aquestes circumstàncies, l’Antoni
va ésser, per a nosaltres, un bon
dinamitzador cultural en camps tan di-
versos com la paleontologia, la geolo-
gia, la història, les arts... Fins i tot or-
ganitzava, amb altres veïns del poble,
campionats de bàdminton a la plaça de

la Font. Quantes es-
tones passàvem ple-
gats a l’estudi de
casa seva (cal remar-
car que la porta sem-
pre estava oberta)
parlant de música,
de pintura, de pro-
jectes... o bé, sim-
plement observant,

amb perplexitat, com ell i el seu fill
Antoni, amb un traç ràpid i segur, do-
naven forma a una pàgina de vinyetes
de còmic en un tres i no res.
    L’Antoni ha estat sempre un artista
ple de projectes, pensaments, emocions,
realitats i somnis... i ha sabut irradiar-
los als que l’envoltaven. Els ha obert un
món on la il·lusió no s’exhaureix mai.
    Camús deia: “la vida no té sentit,
però s’ha de continuar estimant-la sen-
se esperar res. Només això val la pena
i, si t’apropes amb amor als altres, mai
perdràs ni l’amor ni la innocència; és
suficient creure que totes les persones són
sensibles, aquest és el punt de partida”.
    Des d’aquí el meu agraïment a
l’Antoni, per tot el temps que va voler
compartir amb nosaltres. Gràcies pel
seu altruisme i la seva il·lusió.
    Costa fer memòria, però és bo recordar...

Antoni Español i Sabaté

C

Pintures als Aparets





Caminada pel congost de Mont-rebei
l passat diumenge 4 de febrer, la
Plataforma per la Defensa del

Montsec va organitzar una camina-
da pel congost de Mont-rebei, per
evitar la construcció d’una presa so-
bre el riu Noguera Ribagorçana, pro-
moguda per l’empresa ENDESA.
    La Plataforma està formada per mol-
tes entitats de diferents caires, ecolo-
gistes, excursionistes, ornitòlegs, cul-
turals, de veïns... que s’han unit per
defensar-se d’una nova agressió. Una
més, mentre no es declari d’una vega-
da per totes el Parc Natural del
Montsec. Però és que això de construir
una presa prop del congost ja fora mas-
sa, quan aquest indret està catalogat
com a Reserva Natural, Zona ZEPA,
Zona PEIN i Xarxa Natura 2000, a més

de ser un dels espais
més singulars de
Catalunya des del punt
de vista paisatgístic i de
biodiversitat.
    La caminada va arre-
plegar unes 400 perso-
nes, algunes vingudes
amb dos autocars pre-
parats per l’ocasió.
Molts van fer el pas tra-
dicional sortint de
Corçà, i d’altres van
optar per la marxa més suau sortint de
l’aparcament de Mont-rebei, per la vessant
de Pont de Muntanyana. Prop del Pont Pen-
jat es va fer la concentració i es va llegir el
manifest que tancava l’acte. També es va
aprofitar per recollir signatures. Després,

E
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Presentació de Trenkalòs
l dies 16 i 23 de desembre van
tenir lloc els actes de presenta-

ció de l’Assemblea de Joves del Segre
Mig Trenkalòs a Alentorn i a
Baldomà respectivament.
    La jornada d’Alentorn va començar
al migdia amb una xerrada a càrrec de
Joan Vàzquez, membre d’IPCENA,
sobre el projecte de la central hidro-
elèctrica i la presa que Endesa vol
construir a l’espai natural del Con-
gost de Mont-rebei, a la serra del
Montsec, a cavall entre Catalunya i
Aragó. També es va tractar el tema
del projecte hidroelèctric de major
envergadura que Endesa està realit-
zant a Xile, a la zona sud del país, on
viu la població indígena dels maput-
xes. Tots dos projectes mostren la
imposició dels interessos econòmics
per sobre dels ecològics, provocant
la destrucció de paratges naturals de
gran interès. Després de la xerrada es
va realitzar un dinar popular. A la nit
es va acabar la jornada amb una fes-
ta al Cafè d’Alentorn.
    La jornada d’Alentorn va comen-
çar a les 11 del matí amb una exposi-
ció de cartells de la guerra civil cedi-
da per l’Ateneu Corberenc (Corbera

E

molta gent s’hi va quedar a dinar.
    Gràcies, de nou, a tots els qui ens
vàreu donar suport.

Plataforma per la Defensa del Montsec
plataformamontsec@lleida.org

de Llobregat). Ben en-
trada la tarda, sobre les
17:30h, es realitzà una
xocolatada. Finalment,
a les 19h, es projectà
una pel·lícula sobre la
resistència dels maquis
durant la postguerra a
l’estat espanyol.

A.J.S.M. Trenkalòs
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L’apunt del PSC-PM... Ajuda perduda
a 15 mesos, amb el permís d’Al-
caldia, vaig intentar tirar enda-

vant el Pla de Promoció Econòmica
que l’Ajuntament tenia parat per fal-
ta d’empenta.
    Amb persones voluntàries de tot el
municipi i de diferents àmbits, vàrem
crear una comissió per a desenvolupar
el Pla de Promoció Econòmica i Turís-
tica, organitzant-nos en diferents àre-
es: comerç i serveis; patrimoni histò-
ric, artístic i cultural; cases de turisme
rural; rutes a peu i amb bici; punts de
lleure, equipaments esportius, festes i
activitats culturals; productes locals,
gastronomia i artesania; carreteres i
comunicacions.
    Més endavant, l’Ajuntament va re-
bre una subvenció per crear un Pla de

Màrqueting que permetia concretar les
actuacions a fer per les comissions del
Pla de Promoció. Algunes d’aquestes
actuacions ja s’estaven duent a terme,
però justament Alcaldia no desencalla-
va qüestions com l’aparcament els dies
de mercat, l’arranjament de la maque-
ta que hi ha als baixos de l’edifici o
concretar la senyalització informativa
per la ciutat d’Artesa.
    Aquest passat desembre l’Ajunta-
ment contracta una persona donat que
el Departament de Treball va aprovar
una subvenció per a tasques de promo-
ció local, llogant durant 6 mesos una
persona aturada. Aquesta persona, en
lloc de destinar-la a ocupar o a com-
plementar la meva coordinació, resulta
que no aprofita la feina feta i torna a

començar, com si no s’hagués fet res.
Així han estat els fets.
    Desitgem la promoció d’Artesa com
el que més, i sap molt greu que el Go-
vern no tingui en compte la col·-
laboració del nostre Grup, però encara
sap més greu per la gent voluntària que
venia a les reunions a promocionar
Artesa altruistament, algú fins i tot pu-
jant expressament de Barcelona. Hi ha
cops que a un li passen les ganes d’aju-
dar.

Josep Galceran i Sellart
Portaveu del grup municipal PSC-PM

a l’Ajuntament d’Artesa de Segre

F
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Notícia del PSC d’Artesa de Segre
l passat 17 de gener, l’Agrupa-
ció Local d’Artesa de Segre, va

nomenar per unanimitat Josep
Galceran i Sellart, actual regidor del
grup PSC-PM a l’Ajuntament, cap
de llista per a les properes eleccions
municipals del 27 de maig.
    Galceran repeteix de cap de llista
com ara fa quatre anys. Té 40 anys,
casat i amb una filla, resideix a
Baldomar. És administratiu i actual-
ment es dedica a la cunicultura.
    Un cop fet el nomenament, va anun-
ciar que els eixos en els quals es cen-

traria la seva política foren:
- Entitats i associacions, i participació,
amb la creació d’una regidoria.
- Pla de promoció econòmica, cultural
i turística del municipi, per desenvolu-
par el sector serveis i els productes lo-
cals, combinant-hi les festes i tot el re-
ferent a cultura.
- Clara aposta per la gestió: organitza-
ció interna, manteniment del dia a dia,
gestió integral i sostenible de tot el
municipi.

Agrupació PSC d’Artesa de Segre

E
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La carretera a Tremp desapareix en arribar a Artesa
a carretera que va a Tremp pas-
sant per Artesa desapareix lite-

ralment en arribar a l’encreuament
del cementiri d’Artesa. I és que no hi
cap mena de senyalització que indi-
qui la direcció a seguir.
    El grup municipal d’ERC d’Artesa,
al plens de l’Ajuntament dels dies 2 de
setembre de 2004, 1 de setembre de
2005 i 1 d’agost de 2006, així ho va
manifestar.
    Resulta que, venint per la C-14, en-
tre Agramunt i Artesa (uns 12 quilòme-
tres de carretera) hi ha 6 indicadors que
assenyalen la direcció a Tremp (com es
pot veure en una de les fotografies). Ara
bé, quan s’arriba a l’encreuament del
cementiri, on pots elegir direcció a la
dreta (Artesa, Ponts, La Seu d’Urgell,
Tremp...) o a l’esquerra (Cubells,
Balaguer, Lleida...), no hi ha cap indi-
cador que assenyali en quina direcció
hem d’anar per arribar a Tremp (sego-
na fotografia). Així, molts usuaris
d’aquesta carretera no saben quina di-
recció agafar per arribar a Tremp i op-
ten per escollir a l’atzar el seu camí, ja
sigui cap a Artesa o cap a Balaguer.
    El grup municipal d’ERC porta tres
anys reivindicant la col·locació d’un
cartell, en el qual s’indiqui “Tremp per
Artesa de Segre”. Els únics beneficiats

d’aquest fet no són els
conductors, sinó també
els comerços d’Artesa.
    Al ple del dia 1
d’agost de 2006 vam
proposar que l’Ajunta-
ment demanés a la Di-
recció General de Car-
reteres la ubicació
d’una millor senyalitza-
ció a l’encreuament del
cementiri, que també
inclogués la indicació el
Polígon Industrial El
Pla venint de Balaguer.
    Veient que van pas-
sant els dies, els mesos
i els anys i que res no es
soluciona, no entenem
la postura de l’Equip de
Govern a l’Ajuntament
ni la de “carreteres” de
la Generalitat, si és cert
que l’Ajuntament (com
ens han informat) ja ha
portat a terme la petició.

Mingo Sabanés i Porta
Cap del Grup Municipal
d’ERC a Artesa de Segre

C-14 entre Agramunt i Artesa

Encreuament del cementiri

L
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V Curs de direcció coral a Artesa
l darrer cap de setmana de
febrer va iniciar-se el V Curs de

Direcció Coral que organitza la
Demarcació de Terres de Lleida de
la FCEC.
    Aquesta ja és la tercera edició que
la Federació Catalana d’Entitats Corals,
i més concretament la Demarcació de

Terres de Lleida, confia en la nostra
ciutat per organitzar un nou Curs de
Direcció Coral. El curs va començar
el passat dissabte 24 de febrer i
s’allargarà durant cinc dissabtes més
fins el 5 de maig. El curs, que enguany
arriba a la seua cinquena edició, té 6
alumnes inscrits, que vénen de Lleida,

Manresa i Barcelona. Els professors del
curs són Enric Navàs i Sergi Valls, i
comptaran el darrer dia del curs, amb
una Master Class a càrrec de
Montserrat Ríos, directora de la Coral
de la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona.

www.fcec.cat

L’Orfeó a Baldomar
l diumenge 25 de febrer l’Orfeó
Artesenc va realitzar un concert

a la recentment restaurada Església
de Santa Maria de Baldomar.
    L’Associació d’Amics de Baldomar
es van posar en contacte amb l’Orfeó
Artesenc per organitzar un concert que
ja feia molt temps que tenien ganes
d’escoltar, i aprofitant, a més, la recent
restauració de l’Església de Santa
Maria d’aquest nucli, en la qual s’han
consolidat les teulades i el campanar,
principalment.
    El concert va començar passada la
una de migdia, que seguiren un bon
nombre d’espectadors, puig que aquest
cap de setmana coincidia amb la

matança del porc que cada any realitzen
a Baldomar per aquestes dates. L’Orfeó
Artesenc va interpretar un repertori
força variat alternant cançons
tradicionals i força conegudes, amb
interpretacions d’arranjaments
realitzats expressament per l’Orfeó.
Una de les obres que més va agradar,
va ser Veles e vents, de Raimon, en un
arranjament d’una complexitat bastant
elevada. El repertori va finalitzar amb
la interpretació de la sardana
l’Empordà.

Sergi Valls i Jové
www.orfeoartesenc.cat

E

E

CONCERT
11 de març de 2007 a les 6 de la tarda

a l’Església Parroquial d’Artesa de Segre

Coral Xiribec de Castellar del Vallès
Coral Sant Cugat de Sant Cugat

Orfeó Artesenc d’Artesa de Segre

Organitza: Orfeó Artesenc amb la col·laboració de l’Ajuntament i la Parròquia d’Artesa de Segre, Ràdio Artesa i La Palanca
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Febrer de 1982
i el mes passat dèiem que a la re-
vista núm. 1 l’urbanisme era un

tema de rabiosa actualitat a Artesa,
en aquest número és el centre prin-
cipal d’atenció com a tema de porta-
da i amb diferents pàgines interiors
que en parlen.
    La PORTADA presenta un fons amb
part del plànol del nucli urbà de la po-
blació d’Artesa, on la part central és
aproximadament l’edifici consistorial
(pintat de negre). S’hi pot llegir que la
plaça de l’Ajuntament encara consta
com a plaça Espanya. A sobre, en lle-
tres vermelles, un títol prou significa-
tiu: “Projecte de delimitació de Sòl
Urbà. Un tema d’avui”.
    En l’EDITORIAL es posa de mani-
fest la inquietud que es va despertar en
aquella època pel projecte de delimita-
ció del nucli urbà. Es diu que s’ha do-
nat cabuda a totes les opinions rebu-
des, expressades en forma de col·-
laboracions, i no es posa en dubte les
bones intencions de l’Ajuntament; però,
basant-se en la quantitat d’impugnaci-
ons hagudes, es creu que l’equip tècnic
encarregat de redactar el pla no ha sa-
but interpretar la problemàtica local.
     En les dues pàgines de la secció
LOCAL, primer hi trobem la Informa-
ció Municipal que explica el procedi-
ment d’aprovació del Pla de delimita-
ció del nucli urbà i les diferents casuís-
tiques que es poden donar amb les 48
impugnacions presentades, deixant clar
que “la Comissió Provincial d’Urbanis-
me és la que té l’última paraula”. En
aquest apartat també s’informa dels
acords del Ple ordinari del 13-01-1982,
durant el qual es va produir una discre-
pància pel que fa a la destinació de les
assignacions dels regidors per assistèn-
cies durant el 1981, a les quals havien
renunciat en un Ple anterior. Mentre
l’alcalde i la majoria de regidors van
decidir aportar aquests diners per a la
urbanització del pati de les Escoles Ve-
lles, tres regidors es decantaven per a
què la seva part es destinés al condici-
onament i ampliació de la pista
poliesportiva del centre Els Planells.
    Encara a la mateixa secció, trobem
els apartats Agenda Ciutadana, Notici-

ari Local, La Veu de
la Comarca i Vida
Parroquial. Crida
l’atenció que Josep M.
Solans obri les notíci-
es amb la pluja com a
“el millor regal que els
Reis Mags donaren a
la nostra comarca” i
acabi parlant del riu:
“Així dóna gust de
veure el cabal del
Segre”. Boixadors es
queixa, a La Veu de la
Comarca, de la políti-
ca centralitzadora del
municipi, vista des de
Baldomar, i es lamen-
ta de la carretera
Artesa-Alòs. Final-
ment, en l’article La
família, avui, Mn. Fei-
xa exposa els valors
de la família segons el
Sínode de bisbes de
finals de 1980.
    La secció CAMP
conté un article sobre Els herbicides de
Jesús Santacreu i un altre sobre la Cam-
bra Agrària Local de Joan Clua. Res-
pecte al primer, una frase del final re-
sumeix la intencionalitat del text: “Cal
millorar la utilització dels herbicides”.
Per la seva banda, Clua informa de di-
verses qüestions, entre les quals uns
ajuts del SENPA als ramaders per la
sequera (queda clar que la sequera no
és cosa d’ara) i un seguit de conferèn-
cies a celebrar a la Cooperativa d’Artesa
que ens donen idea de la preocupació
del sector agrícola i ramader en aquells
moments (Inseminació artificial del
bestiar porcí, Patologia general del
porc, Millora del cultiu del meló i Pers-
pectives de la nostra comarca davant el
Mercat Comú).
    La secció OPINIÓ ocupa cinc pàgi-
nes. En la primera hi trobem un article
signat per Frederic Armengol, arquitec-
te i urbanista, sota el títol Urbanisme i
democràcia i el subtítol El projecte de
delimitació de Sòl Urbà a Artesa de
Segre. Es tracta bàsicament d’una crí-
tica a l’Ajuntament per la manera com

va gestionar aquest polèmic assumpte.
Queda clar en el següent fragment: “...
si hom pensa en el llarg temps,
llarguíssim temps, emprat en la redac-
ció i aprovació inicial de la delimitació
del sòl urbà. Quant a la disconformitat
del seu contingut, és palès el pregon
divorci existent entre els administrats i
els administradors. Per què no es va fer
ús de la consulta prèvia, segons l’arti-
cle 116 del Reglament de Planejament,
amb la qual cosa s’hauria aconseguit,
sens dubte, una millor entesa?”. Per al-
tra banda defineix la delimitació del sòl
urbà com “la figura mínima per a mu-
nicipis que no tinguin Pla General” i
exposa la necessitat de disposar d’una
altra figura de planejament: les Normes

LA FITXA

Número: 2
Data: febrer de 1982
Preu: 70 ptes.
Pàgines: 20

S
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Subsidiàries.
    Les tres pàgines següents reflectei-
xen l’entrevista que dos redactors de La
Palanca, B. Jové i A. Durany, van tenir
sobre aquest polèmic tema amb l’alcal-
de, Vicent Roca; el regidor d’obres,
Josep Marsol; i Josep M. Sas, arquitecte
de l’oficina tècnica Studi 77, encarre-
gada de redactar el Projecte de delimi-
tació de sòl urbà. S’explica que el ma-
jor nombre d’impugnacions correspo-
nen a xamfrans i alineacions, que la
totalitat de membres de l’Ajuntament
recolzen el projecte presentat, que es
van fer dues sessions informatives amb
molt poca assistència, que la intenció
és aprovar posteriorment unes normes
Subsidiàries, que les impugnacions
quedaran molt reduïdes i, entre altres
qüestions, que l’Ajuntament creu que
aquest projecte posa una mica d’ordre
urbanístic.
    En la darrera pàgina d’aquesta sec-
ció, Sícoris planteja la imperiosa neces-
sitat de renovar la xarxa pública d’en-
llumenat d’Artesa, tot comparant-la
amb les de Coll de Nargó, Oliana,
Bassella i Ponts, que considera molt
millors.
    En arribar a la secció NOSTRES
ASSOCIACIONS, trobem tres articles.
En el primer, la Junta de les Carame-
lles anuncia la celebració del Carnes-
toltes amb diferents actes, d’entre els

quals destaca la Matança del Porc. Per
la seva part, la Germandat de Sant
Sebastià fa públics els acords de la dar-
rera assemblea anual de socis, així com
els comptes, que donen un saldo de
712.717 ptes. (no està gens malament
per l’època!). El tercer article, de l’As-
sociació de Jubilats, expressa l’esperan-
ça de la gent gran en el jovent amb fra-
ses com aquestes: “Allà on no hi ha jo-
vent ni canalla, no hi ha gra; tot és pa-
lla”. “La vida és curta. Aprofitem-la
plenament, però amb dignitat”.
    La roureda de Vernet i la cova del
Parco són dos indrets que es mencio-
nen en la continuació de Retalls d’his-
tòria a Artesa, dins la secció de CUL-
TURA. Per altra banda, el Claustre de
Professors de l’Institut de FP manifes-
ta en un petit escrit la voluntat de do-
nar a conèixer esdeveniments impor-
tants relacionats amb l’institut.
    En la secció de LLEURE, només hi
trobem dos acudits de Quimet i Cosme
referents a l’actualitat “urbanística”
d’Artesa.
    En CARTES A LA REDACCIÓ,
José Ribó contesta públicament unes
preguntes que li han arribat de manera
anònima, signades per “un artesense” i
en relació a la seva actuació com a re-
gidor, sobretot en temes d’urbanisme.
Tractant-se d’un anònim, cosa que sem-
pre desperta certa desconfiança, no

reproduiré cap fragment ni faré gaire
menció al respecte. La resposta de Ribó
és en castellà. En una altra carta, algú
que signa com “Un pare de família” es
lamenta de la poca assistència de pares
d’Artesa (“...els d’Artesa es podien
comptar amb els dits d’una mà...”) a
una reunió de l’Institut de FP. En una
tercera i última carta, Pilar Solé i Poch,
que diu estar “allunyada físicament de
la meva Ciutat natal...”, manifesta la
seva alegria pel naixement de La Pa-
lanca.
    Com fins ara, tanca la secció ES-
PORTS, sobre la qual no havíem dit que
aprofita la part interior de la contrapor-
tada (avui ocupada íntegrament per
publicitat) i part de l’exterior. Aquest
mes es fa una revisió de la marxa dels
equips de futbol, una vegada acabada
la primera volta del campionat. L’equip
de Primera Regional, entrenat per
Curià, ostenta la tercera plaça de la tau-
la, només per sota del Rubí i el
Martinenc, i per damunt d’equips com
el Balaguer o el Tàrrega. Els principals
golejadors de l’època són: Coma, 10
gols; Brito, 7; Galceran, 7; i R. Cusola,
5. Per la seva part, el juvenil, que mili-
tava a Primera Divisió Territorial, ocu-
pava la setena plaça.

Ramon Giribet i Boneta
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Sentim o escoltem?
enim dues orelles i una sola boca
justament per no parlar tant i es-

coltar més, deia el filòsof Zenó l’Elea,
ple de raó. Tot i això sembla ser que
una sola boca té molta més força que
dues orelles i sovint parlem molt més
del que escoltem.
    Vivim en una societat que es mou de
pressa, anem accelerats i estressats, te-
nim una mentalitat individualista i això
ens dificulta molt practicar
l’escolta. I és que escoltar
implica: temps, esforços,
empatia, concentració, im-
plicació, disponibilitat, etc.
A vegades escoltem el bro-
git del carrer i ens oblidem de la perso-
na que està al nostre costat i necessita
que l’escoltem.
    Primer deixa’m explicar els meus
problemes! Quantes vegades hem sen-
tit aquesta frase? Tenim la necessitat de
parlar, d’expressar el que sentim, en
definitiva de comunicar-nos. Però quan
ens toca el torn d’escoltar aleshores no
tenim ganes d’esforçar-nos. Sebastià
Serrano diu que la queixa més univer-
sal és la de no m’escoltes! I és que pot-
ser és un dels aspectes que més ens
molesta: adonar-nos que no ens escol-
ten.
    Per què ens agrada tant poc escol-
tar? Perquè sovint la prepotència i la

desconfiança ens juguen males passa-
des. No tenim ganes d’escoltar una al-
tra persona per por a què sigui millor
que nosaltres, per por a que ens alteri
el nostre ritme, per por a perdre un mi-
nut del nostre temps.
    Però el cert és que parlar ens agrada
i que ens escoltin activament també.
Diem activament perquè tinguem clar
que no és el mateix escoltar que sentir.

Sentir és escoltar amb el mínim esforç,
i escoltar és alguna cosa més; és estar
atent, respondre, atendre, empatitzar,
etc.
    Una gran paradoxa: en el món de la
gran comunicació, cada vegada ens
manca més la petita comunicació, la del
tu a tu. Així, recordem l’anècdota de
Josep Maria Espinàs, que deia que una
parella es van passar 50 anys de les se-
ves vides menjant la part del pollastre
que no els agradava fent veure que sí.
Per no comunicar-se fingien i els dos
passaven un mal tràngol. És una situa-
ció que pot resultar còmica, però que
adaptada a d’altres aspectes de la vida
pot exemplificar molt bé què pot pas-

sar quan la comunicació és minsa. Per
exemple, en el camp de les parelles es
pot entrar en rutina, en judicis de va-
lors, en desconfiança, etc. Entre pares i
fills també hi pot haver molts desen-
ganys i conflictes.
    Una vegada vista la importància de
l’escolta, ens preguntem: podem millo-
rar la nostra actitud a l’hora d’escol-
tar? Doncs el cert és que la capacitat

d’escolta no és innata, i
per tant pot ser perfecta-
ment educada. Cal que
aprenguem a escoltar amb
tots els sentits, donant res-
postes verbals i no ver-

bals, entenent i recolzant el discurs. Si
som capaços de ser bons receptors mi-
llorarem la qualitat de les nostres rela-
cions, serem bons crítics, sabrem dia-
logar, tindrem empatia i en definitiva
demostrarem ser mereixedors de con-
fiança i respecte.
    I no deixem de pensar que només
hem d’escoltar certes persones, de tots
i de tothom podem aprendre i per tant
s’inclouen tant nens, com joves, adults
i avis! Sempre hem de tenir el dret de
parlar i el deure d’escoltar.

Noemí Farré Cortadelles

Una gran paradoxa: en el món de la gran
comunicació, cada vegada ens manca més
la petita comunicació, la del tu a tu
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Quocient Intel·lectual
 o

Quocient Emocional?
per Noemí Farré Cortadelles

Llicenciada en Psicopedagogia
Postgrau en Educació Emocional

el dissabte 17 de març de 2007
a les 19:30h

a la Sala d’Exposicions “Les Monges”

Organitza: Club de Lectures Artesenc i la Palanca Col·labora: Ajuntament d’Artesa de Segre
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Mes de gener
SESSIONS DE PLE
Ple ordinari: 04-01-2007

S’aprova, per unanimitat, sol·-
licitar a la Diputació de Lleida una bes-
treta reintegrable, a retornar en 120
mensualitats i sense interès, per import
de 3.365 euros amb la finalitat d’aten-
dre les despeses d’adquisició de
maquinari informàtic per a les oficines
municipals.

S’aprova, per unanimitat, exone-
rar  la parcel·la 31 del polígon II del
Polígon Industrial El Pla de l’obliga-
ció d’edificar dins el termini dels pro-
pers cinc anys i traslladar l’obligació
d’edificar dins el termini dels propers
5 anys a la parcel·la 11, intercanviada
per Alexan Artesa SL amb el senyor
Ramon Farré Soldevila per la parcel·la
número 31 esmentada.

S’aprova, per unanimitat, propo-
sar per a ocupar el càrrec de Jutge de
Pau d’Artesa de Segre  al senyor Joan
Nogués Sirvan i, per a ocupar el de jut-
ge de pau suplent, al senyor Francesc
Vilalta Cirera.

S’aprova, per unanimitat, ratifi-
car la recepció de l’obra “Construcció
de mur de contenció i xarxa per a des-
guàs pluvials a Montargull”, realitzada
per l’empresa Consgestprom, SA, i pro-
cedir a la cancel·lació i devolució de la
fiança de 1810,21 euros.

Ple extraordinari: 25-01-2007

S’efectua el sorteig i es nome-
nen els membres, titulars i suplents, que
integraran les Meses Electorals en les
eleccions a Cambres Agràries.

ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 11, 18 i 25 de gener)

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de llicència municipal de se-
gregació i parcel·lació sol·licitada per
Maria Bernet Ribera d’una parcel·la de
174 m2 amb façanes als carrers Maria
Anzizu, i Àngel Guimerà, 8 a segregar
de l’assenyalada amb el número 30 del
carrer Maria Anzizu 3 d’Artesa de

Segre.
S’acorda aprovar el Pla de Se-

guretat i Salut de l’obra Casal Cultu-
ral, coberta i tancaments façana.

S’acorda concedir a Ros 1, SA,
pròrroga de 7 mesos, comptadors des
de l’1 de gener de 2007, per a la pre-
sentació de la sol·licitud d’adequació a
la Llei 3/1998, de l’activitat de fabrica-
ció de mobles, situada a la carretera de
Lleida a Puigcerdà, km. 47, d’Artesa

de Segre, classificada com annex II. 2.
S’acorda proposar a l’alcaldia la

concessió de les següents llicències
d’obres:
- A Agropecuaria i Secció de Crèdit
d’Artesa de Segre, per les obres d’exe-
cució i condicionament d’una nova
instal·lació petrolífera, a situar a la
parcel·la núm. 20, situada al carrer
Francesc Macià, 1 del Polígon Indus-
trial el Pla d’Artesa de Segre.
- A Francisco Armengol Trepat, per la
rehabilitació d’edifici d’habitatges, al
carrer de la Costa, 24 de Baldomar.
- A Miami-Alejandri, SLU, per l’ender-
roc d’edifici entre mitgeres, a la carre-
tera de Tremp, 17, d’Artesa de Segre.
- A Alejandro Villa Aragón, per les
obres d’adequació de local comercial
per destinar-lo a bar, a l’edifici situat a
la carretera de Ponts, 19, d’Artesa de
Segre.
- A Yolanda Molina Poch, per col·locar
parets divisòries i sostre de pladur,
nivellar el terra, col·locar parquet, can-
viar alumini exterior i vidre de l’apara-
dor, al local comercial de l’edifici situ-
at a la carretera d’Agramunt, 5,
d’Artesa de Segre.
- A Pere Cairó Claret, per la instal·lació

de plaques aïllants a la paret mitgera
de l’edifici d’habitatges situat al carrer
Vescomte d’Àger, s/n, d’Artesa de
Segre.
- A Iván Martínez Orejuela, per netejar
i sanejar els interiors, col·locar gres a
la planta baixa i primera i instal·lar aï-
llament a la coberta, de l’habitatge si-
tuat al carrer Bonaire, 39 de Collfred.
- A Miquel Gilabert Cases, per canviar
50 m2 de rajoles del bar, situat al carrer
Sants Cosme i Damià, 22, d’Artesa de
Segre.
- A Nasta Business, SL, per fer tres
banys complerts i una cuina a les ins-
tal·lacions de l’allotjament rural inde-
pendent “Cal Pedrol” de Vall-llebrerola.
- A Alfonso Moya Ruiz, per arrebossar
paret interior del garatge de l’edifici
situat al carrer Major, 29, de Colldelrat.
- A Marrot Torrent, SL, per la neteja i
apilonament de materials dels pisos de
l’immoble situat a la plaça Major, 12
d’Artesa de Segre.

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències de
guals:
- A Julià Puigpinós Tarré, la concessió
de l’autorització d’entrada de vehicles
a través de la vorera, a l’edifici situat al
carrer Balaguer, 4, d’Artesa de Segre.
- A Carmen Ariet Albareda, la conces-
sió de l’autorització d’entrada de vehi-
cles a través de la vorera, a l’edifici si-
tuat al carrer Ricard Vinyes, 10,
d’Artesa de Segre.
- A Tomàs Pons Pérez, la concessió de
l’autorització d’entrada de vehicles a
través de la vorera, a l’edifici situat al
carrer Calvari, 8 de Baldomar.
- A Artesa Cars, SL, la concessió de
l’autorització d’entrada de vehicles a
través de la vorera, a l’edifici situat a la
plaça el Progrés, 2, d’Artesa de Segre.
- A Joan Puigpinós Llobet, la conces-
sió de l’autorització d’entrada de vehi-
cles a través de la vorera, a l’edifici si-
tuat al carrer Monges, 83, d’Artesa de
Segre.

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de llicència ambiental:
- A Cooperativa d’Artesa de Segre,
SCCL, llicència ambiental per a dur a
terme l’activitat de venda al detall de
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carburants per a motors de combustió
interna, a situar al carrer Francesc
Macià, 1, del Polígon Industrial el Pla
d’Artesa de Segre.
- A Anna M. Serés Durany i Antonio
Solé Riera, llicència ambiental per a la
legalització d’una explotació porcina
d’engreix, amb la incorporació d’un
canvi no substancial, a desenvolupar al
polígon 12, parcel·la 177, del TM
d’Artesa de Segre.

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió d’autorització per a instal·lar
una escomesa d’aigua potable:
- A Alexan Artesa, SL, per la instal·lació
d’una escomesa d’aigua potable per
dotació d’aquest servei general d’abas-
tament d’aigua, a la indústria situada
al carrer Francesc Macià, 6 del Polígon
Industrial el Pla d’Artesa de Segre.
- A Nogués Manipulados de papel, SA,
per la instal·lació d’una escomesa d’ai-
gua potable per dotació d’aquest ser-
vei general d’abastament d’aigua, a la
indústria situada a la carretera C-14,
km. 0,600, d’Artesa de Segre.
- A Gemma Pla Granés, per la ins-
tal·lació d’una escomesa d’aigua pota-
ble per dotació d’aquest servei general
d’abastament d’aigua al local comerci-
al situat al carrer Balmes, 25 d’Artesa
de Segre.
- A Agropecuaria i Secció de Crèdit
d’Artesa de Segre SCCL, per la ins-
tal·lació d’una escomesa d’aigua potable
per dotació d’aquest servei general
d’abastament d’aigua a la nau industrial
situada al carrer Francesc Macià, 1, del
Polígon Industrial d’Artesa de Segre.

S’acorda proposar a l’alcaldia la

concessió de la llicència per la primera
utilització i ocupació a Promocions J.
Sinca, SL, pels dos habitatges
unifamiliars adossats entre mitgeres,
situats al carrer Corredors, 3-5 de
Colldelrat.

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les llicència d’obertura
d’establiment i activitat:
- A Alejandro Villa Aragón, per la
instal·lació d’una activitat destinada a
bar, a desenvolupar a la carretera de
Ponts, 19, baixos, d’Artesa de Segre.
- A Gemma Pla Granés i Gemma
Campabadal Monfà, per la instal·lació
d’una activitat destinada a farmàcia, a
desenvolupar al carrer Balmes, 25, bai-
xos dreta, d’Artesa de Segre.

INFORMES DE L’ALCALDIA

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

La Junta Veïnal d’Alentorn ha
presentat la seva renuncia a gestionar
l’aigua d’aquest nucli de població. S’ha
demanat a AQUALIA, empresa que
gestiona el subministre d’aigua
d’Artesa que faci una proposta per fer-
se càrrec del servei.

S’ha presentat l’empresa que
gestiona l’EDAR (Estació Depuradora
d’Aigües Residuals) d’Artesa de Segre
transcorregut el termini de garantia de
l’empresa constructora. L’empresa és
Aigües de Catalunya.

L’Associació de la Gent Gran
d’Artesa i Comarca ha demanat l’avan-
çament del 50% de la subvenció que
anualment els atorga l’Ajuntament.

S’acorda fer-los l’avançament sol·licitat.
El senyor Ferran Bonet i Bonet,

president del Club esportiu d’Artesa de
Segre, ha demanat l’avançament del
50% de la subvenció que anualment els
atorga l’Ajuntament en atenció que ja
es troben a meitat de la temporada de
Futbol. S’acorda fer-los l’avançament
sol·licitat.

L’Organisme de recaptació de la
Diputació ha enviat una circular comu-
nicant que als municipis on s’ha fet la
revisió total del cadastre d’Urbana, es
consideraran els béns immobles disse-
minats com a rústics, a partir de la rea-
lització de la ponència total de valors i
també es valoraran i tributaran les gran-
ges i altres construccions destinades a
finalitats agràries, ramaderes o fores-
tals les quals fins ara no tributaven. El
municipi pot optar per aplicar-hi un
coeficient reductor que pot anar des del
1 al 0,5. Si no el fixa s’aplicarà el més
favorable el 0,5. Els assistents acorden
no aprovar-ne cap als efectes de que
s’apliqui aquest del 0,5 que és el més
favorable als contribuents, atès que su-
posa la màxima reducció de la base
imposable.

Des del dia 23 de gener al 30 de
març es preveuen talls de circulació a
la carretera de Vilanova de Meià per
voladures en les obres que s’hi estan
fent. Durant aquest període de temps
es faran talls de circulació sempre en
el mateix horari: de 11:30h a 15:30h
sense poder precisar els dies que tin-
dran lloc.

Carme Barril i Brescó

Ajuntament d’Artesa de Segre

APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA ENTRADA DE
VEHICLES

El passat dia 4 de maig de 2006, el Ple de l’Ajuntament d’Artesa de Segre aprovà una ordenança reguladora
de les entrades dels vehicles als locals a través de la vorera.
    Entre d’altres, aquesta preveu l’obligatorietat, durant un any, de modificar aquelles entrades que no
s’adaptin a la normativa. Per aquest motiu, l’Ajuntament facilitarà gratuïtament durant aquest període,
les peces necessàries per poder realitzar les modificacions pertinents.
    En cas que no es compleixi amb l’ordenança, aquesta preveu la possibilitat de sancionar l’infractor.
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Gràcies a vosaltres, JA N’HEM FET 25!
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Encreuat per Jordi Alins Rodamilans

Horitzontals
1. Arquitecte tècni-c.- 2. Zona de contacte entre el mar i la platja. Bafa-
rada.- 3. Wàter. Alaba.- 4. El nom d’una fusta. Al revés, servent.- 5. Al
revés, prepos-ició. Empipat. Símbol de l’actini.- 6. Catalunya ho és.
Part d’una ciutat amb personalitat pròpia.- 7. Consonant dental. Ele-
ment químic que dóna nom a una colla. Vocal oberta. Lletra rodona.- 8.
Déu dels mahometans. Feien el pas previ a menjar-se el suc.- 9. Part
d’una moneda oposada a la creu. La primera consonant de l’abeceda-ri.
Partida del municipi de València.- 10. Vocal tancada. Greix líquid. In-
fusió típicament anglesa. Terminació d’infinitiu.- 11. Lloc des d’on es
poden contemplar les estrelles.

Verticals
1. Acció d’alimentar.- 2. Bosc de pins. Nota musical o article. Conso-
nant bilabial i sonora.- 3. Conjunt d’illes que formen una llacuna sala-
da. Que té claror.- 4. Que faci com la roda en moviment. Vocals. Bafa-
rada.- 5. Plural, desgast o rascada. Terminació d’infinitiu.- 6. Al revés,
la quarta part d’una pesseta. Consonant vibrant. Lloc per on ens fan

passar. Consonant que en té una d’alta.- 7. Dígraf que representa un so palatal. Planta que es fuma. Determinant possessiu
femení. - 8. La primera vocal. Femení, extens, dilatat. Arbre semblant al pi. - 9. Pintor que té un museu a Figueres. Planta de
qui només se’n mengen les arrels. Lletra que pot representar dos fonemes.- 10. Flairar. Garbell gros usat per porgar el gra.-
11. Individu que s’oposa al progrés polític.

SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Aparellador.- 2. Litoral. Alè.- 3. Inodor. Lloa.- 4. Melis. tairC.- 5. eD. Irat. Ac.- 6. Nació. Barri.- 7. T. Lantà. A. O.- 8. Alà. Sucaven.- 9.
Cara. B. Vera.- 10. I. Oli. Te. Er.- 11. Observatori.
VERTICALS: A partir de les horitzontals.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Enguany el rei Saltasekles i el seu seguici es van disfressar de xinesos i van inaugurar  el “lestaulant la Loca del
Cudós al Lao del Muntanya”. (Foto: Josep M. Espinal)


