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El 13-D va ser el dia en què 166 municipis de Catalunya van expressar la seva
opinió a favor de la independència de
Catalunya. Una de les consultes organitzades va tenir lloc a Artesa de Segre, promoguda per la Plataforma Artesa de Segre
Decideix.
Fotos: JM Espinal i Eva Maza
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Actes que sabem que es faran

Fonts: Registres Civil d’Artesa de Segre, Arxiprestat d’Artesa de
Segre, Ajuntament de Foradada i Ajuntament de Vilanova de Meià.

PROGRAMA D’ACTES NADALENCS:
Veure pàg. 44 i 45

NOVEMBRE

20 de gener:
Festivitat de Sant Sebastià

Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 19:
Gerard Mateo i Manuel, fill de Xavier i de Montserrat
dia 20:
Khadydiatou Ndiaye i Samba, filla d’Alione B. i de
Ramatoulage
dia 30:
Ivan Petrov i Llobet, fill de Valentin i d’Íngrid
Defuncions:
dia 5:
Josep Sangrà i Macià (86 anys),
natural d’Artesa de Segre
dia 14:
M. Teresa Gassó i Martorell (65 anys),
natural d’Ivars d’Urgell
dia 14:
Salvador Lasierra i Bainar (80 anys),
natural de La Puebla de Fantova
dia 23:
Manuel Vidal i Serra (79 anys),
natural de Balenyà
Pendents de l’octubre:
dia 3:
Josep Farré i Segura (81 anys),
natural d’Artesa de Segre
dia 27:
Carme Bernaus i Bernaus (92 anys),
natural de Seró

Meteor
olo
gia
Meteorolo
ologia
Fonts: Ajuntament d’Artesa de Segre, Ajuntament de Vilanova de Meià, Ajuntament de Foradada i Servei Meteorològic de Catalunya.

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes:
Temperatura màxima:
Temperatura mínima:
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:

9,5°
24° (dia 17)
-2,7º (dia 10)
6
4,9 mm (dia 29)
10,6 mm

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:

2
5 mm (dies 2 i 30)
10 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana del mes:
10,3°
Temperatura màxima:
22º (dies 16 i 17)
Temperatura mínima:
-3º (dia 10)
Dies amb precipitacions:
2
Precipitació màxima:
4 mm (dies 1 i 29)
Total precipitacions:
8 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana del mes:
8,5°
Temperatura màxima:
25° (dia 17)
Temperatura mínima:
-4,1º (dia 10)
Dies amb precipitacions:
11
Precipitació màxima:
4 mm (dia 29)
Total precipitacions:
9,7 mm
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Editorial

Esperit nadalenc?
Ens trobem acabant l’any i la veritat és que se’ns acudeixen molts temes
per a aquest editorial, ja que aquest desembre està donant molt de si.
Podríem parlar del fracàs de la cimera mundial pel canvi climàtic de
Copenhaguen, de l’afer de l’activista sahrauí Aminatu Haidar que ha
tingut entre espasa i paret el Govern espanyol durant vàries setmanes,
del segrest de cooperants catalans a Mauritània, de la polèmica entorn
l’impost de successions, del 650è aniversari de la creació de la Diputació
del General (antecedent de la Generalitat), de la Iniciativa Legislativa
Popular en contra de les corrides de toros a Catalunya que ha aconseguit
ser admesa al Parlament, de la brutal agressió al president italià Silvio
Berlusconi (malgrat no ser sant de la nostra devoció) o de les increïbles
fites aconseguides pel Barça de Pep Guardiola després de guanyar el
Mundial de clubs.
Podríem parlar d’això i de moltes coses més, però ens centrarem en
un tema tradicional d’aquestes dates com és l’esperit nadalenc. Quedi
clar que no volem entrar en els tòpics de sempre, més aviat al contrari.
De fet, volem llençar una pregunta a l’opinió pública per a què serveixi
de reflexió. ¿Quin esperit nadalenc és aquest que demostren algunes
persones quan destrueixen allò que altres, amb gran esforç i il·lusió, han
construït traient hores de lleure, normalment, o fins i tot de son?
Ens referim als brètols que any rere any provoquen destrosses al
pessebre dels Amics del Castellot o als que es dediquen a despenjar els
ornaments amb què l’Associació de Comerç i Serveis guarneix la Pl.
Progrés. Només són dos exemples, però per desgràcia en podríem citar
molts més. De vegades és el mobiliari urbà, d’altres són propietats
particulars i, en casos com els que hem citat, es tracta de malmetre les
iniciatives d’algunes entitats.
Tots sabem de quin tipus de personatges estem parlant. Fins i tot potser
algú els hi podria posar cara i nom. La qüestió que ens hem de plantejar
és: Aquests són els valors que hem sabut transmetre a les generacions
més joves?
Malgrat tot, com que el temps de Nadal convida a l’optimisme,
esperem que l’esperit nadalenc més tradicional prevalgui per damunt de
tot, que puguem gaudir d’unes bones festes i que comencem l’any amb
bon peu.

Nota de la redacció
El mes passat La Palanca no va ser a temps d’adherir-se a l’editorial
que 12 capçaleres catalanes van publicar conjuntament, el 26 de novembre, en defensa de l’Estatut amb el títol "La dignitat de Catalunya".
En aquells moments ja teníem la revista de novembre a la impremta.
No cal dir que subscrivim plenament tant el contingut com la intenció d’aquell editorial.
L’Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC), a la qual pertany la revista, també va subscriure l’editorial. La publicació conjunta d’aquest editorial és una iniciativa inèdita que vol posar de relleu
el malestar per la que sembla que serà una imminent sentència molt
desfavorable del Tribunal Constitucional espanyol contra l’Estatut
actualment en vigor.
Col·laboradors/es del mes: Club de Lleure Altis, Mercè Parés, Associació
de Dones La Coma de Meià, Iolanda Masanés, Ramon I. Canyelles, CUDOS,
Ricard Aldavó, Jesùs Martí, Joan Giribet, Joan A. Camats, Biblioteca
Municipal d’Artesa, Francesca Martí, Orfeó Artesenc, Noemí Farré, Eva
Maza, Jordi Alins, David Fusté, Ramon Monfà
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Noticiari

Abonats a Caçadors de bolets
de l’aparició de l’artesenc
D esprés
Ventura Canes al programa Caçadors de bolets de TV3 el 14 d’octubre, Artesa de Segre va tornar a aparèixer en un nou capítol de la sèrie el
passat 18 de novembre.
Es tractava d’un programa gravat el
21 d’octubre, on apareixia un grup de
boletaires sords-muts que es trobaven
de bon matí per anar a buscar bolets a
la Conca Dellà. I el lloc de trobada que
apareix al principi és... l’Hostal Mun-

tanya! En acabar la jornada, els boletaires van fer cap a Montsonís. Al Celler de l’Arnau, la xef Carina Buisan
els va cuinar un saborós conill amb els
rovellons, les llenegues i els camagrocs
que havien trobat als boscos d’Isona.
Pel que fa a la campanya de bolets
d’enguany a casa nostra, es pot dir que
està acabada. En les primeres setmanes
de desembre s’ha pogut trobar fredolics i camagrocs als boscos del
Montsec, Comiols i Montmagastre,

Comença l’enderroc de la Casa dels Mestres
Pocs dies abans de Nadal han començat les tasques d’enderroc de
l’edifici conegut com a Casa dels Mestres. En el solar s’hi
construirà properament un nou Casal d’Avis que servirà per acollir els membres de l’Associació de la Gent Gran d’Artesa i Comarca, que actualment ocupen un local de lloguer al carrer Balmes. La Casa dels Mestres va ser construïda a finals dels anys
1940 per Regiones Devastadas. En un principi va ser usat com
habitatge pels mestres que donaven classes a la ciutat d’Artesa.
Als anys 1990 va canviar d’usos i va acollir diverses entitats com
el Cau, la Creu Roja i Càritas. L’edifici estava molt deteriorat i el
consistori presidit per Mingo Sabanés va decidir enderrocar-lo i

però l’intens fred dels últims dies ha
posat el punt i final. Ha estat una temporada regular, on la manca de pluges
a la tardor ha perjudicat la producció
micològica. Això unit a la cada cop més
estesa afició al món dels bolets (on, per
cert, Caçadors de bolets té gran part de
"culpa") ha fet que els boletaires de tota
la vida hagin tingut unes troballes menors a la dels altres anys.
Text: La Palanca
Fotos: www.tv3.cat

ubicar-hi el nou equipament per a la gent gran.
Algunes veus crítiques amb el nou projecte, entre elles el grup de CiU, han demanat que es conservi la façana per considerar que es tracta d’un
edifici amb valor històric i arquitectònic. El grup
d’ERC ha dit que no és viable ja que la vella casa
no té fonaments i la nova construcció es recularà
deixant una vorera més ampla. El projecte del
nou casal es desenvoluparà en diferents fases i
tindrà un cost entorn els 800.000 euros. El Departament de Governació de la Generalitat s’ha
compromès a pagar la major part de l’obra.

Quatre morts en un accident de trànsit
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Quatre persones van morir en un accident de trànsit ocorregut la tarda del passat 1 de desembre a
la carretera C-14 entre Ponts i Artesa. El vehicle
Nissan Patrol amb què viatjaven va sortir de la
via i va impactar contra un pont de formigó d’entrada a una finca a l’alçada del quilòmetre 112,
prop d’El Gos. Diverses patrulles dels Mossos
d’Esquadra i set dotacions dels bombers van acudir al lloc del sinistre i van necessitar més de dues
hores per poder treure els quatre cadàvers del vehicle, que havien quedat atrapats dins. Els difunts
eren veïns de Solsona de nacionalitat romanesa i
treballaven netejant boscos per una companyia
elèctrica a Isona.

Noticiari

La Marató de TV3
Artesa de Segre amb la Marató
Amb les melodies del musical Grease i
en favor de les malalties minoritàries
per la Marató de TV3, el Club de Lleure Altis va organitzar un festival de
mostra d’activitats que es va dur a terme el diumenge 13 de desembre a la
Dàlia Blanca.
A més del Musical també vàrem poder veure d’altres danses com sevillanes, capoeira, dansa del ventre...
En aquesta ocasió s’hi va aplegar una
gran quantitat de públic, que va ajudar
a la nostra aportació sumant un total de
1.700 euros.
Així doncs, gràcies a tots el participants, col·laboradors i al mateix públic
per aportar el seu granet de sorra en
aquesta causa.
Text: Club de Lleure Altis

Cubells amb la Marató
quals tractava la Marató d’aquest any.
Seguidament, al restaurant La Llosa, l’associació de joves "jo Qblls" va
organitzar una xocolatada i un bingo
solidari.
Pel que fa a les aportacions econòmiques a la Marató, l’associació de
dones va fer un donatiu de 300 euros,
8
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El mateix dia de la Marató de TV3, el
diumenge 13 de desembre, a Cubells
es van organitzar un parell d’activitats
en col·laboració amb l’Ajuntament.
L’associació de dones Mareselva va
organitzar una xerrada a càrrec del Dr.
Joan Bargés i de Joan Pere Fabregat,
que van explicar les malalties de les

recaptats amb la venda de loteria, i l’associació de joves de 315 euros del
bingo.
La participació en ambdues activitats va ser d’unes 70 persones.

Mercè Parés i Codina

Noticiari
Vilanova de Meià amb la Marató
Des de fa alguns anys, l’associació de
dones La Coma de Meià organitzem un
sopar solidari per tal de col·laborar amb
la Marató de TV3, enguany dedicada a
la lluita contra les malalties minoritàries.
El dia escollit va ser el passat 7 de
desembre. Com ja és tradició dins dels
actes organitzats per aquesta associació i comptant amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Vilanova de Meià, es
va celebrar el "sopar solidari", l’objectiu del qual era la mobilització de la
ciutadania com a mostra del compromís vers totes les persones que pateixen aquests tipus de malalties.
L’àpat va tenir lloc a l’Ajuntament
de la vila i comptà amb l’assistència
d’unes 70 persones. Després del sopar
es va vendre tires de números per fer
un sorteig de diversos lots oferts per
diversos col·laboradors. La col·lecta
d’aquesta venda juntament amb la participació del sopar varen fer possible
poder recaptar un total de 933 euros.
En acabar, es va fer un agraïment per
la solidaritat demostrada per tots, assistents i no, ja que moltes persones que
no els era possible assistir a aquest acte
hi varen fer igualment la seva aportació solidària.
Text: Associació de dones
La Coma de Meià
Fotos: Iolanda Masanés
S’agraeix l’aportació desinteressada de
productes pels lots sortejats a:
Ajuntament de Vilanova de Meià
Perruqueria Núria Marcó
Queviures Susana

Queviures Sala
Perruqueria Elvi Miquel i Jordi Sala
Josep M. Marcó - Cal Marcó
Hostal Pensió Montsec
Casa de Colònies (Santa Maria de Meià)

Lurdes Oromí
Pigot (Balaguer)
Fruites i verdures Pedrós (Artesa de Segre)
Associació de dones "La Coma de Meià"
Moltes gràcies a tots!

Nota de la redacció
Una malaltia minoritària és una
malaltia greu, poc freqüent i que
afecta un nombre reduït de persones. Són patologies bastant desconegudes, fins i tot per als metges.
No és estrany, doncs, que els afectats se sentin perduts i sovint desesperats. A més d’un tractament,
busquen una resposta.
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El recital de poemes de Miquel
Martí i Pol, organitzat pel Club de
Lectures, que s’havia de realitzar
el diumenge 6 de desembre i en el
qual s’havia de fer una col·lecta per
a la Marató, va quedar suspès per
la sobtada defunció de l’esposa del
director.

Municipis

Notícia de Vilanova de Meià
passat 18 de setembre i per
E lacord
de Junta de Govern Local, es va aprovar el procediment
d’arrendament del bé patrimonial
(local), ubicat al carrer Font núm. 8
de Vilanova de Meià, per destinar-lo
a bar-restaurant, mitjançant procediment negociat sense publicitat, invitant a tots els veïns del municipi.
El preu de sortida per a la subhasta
va ser de 3.500 euros/anuals. Durant el
termini de presentació d’ofertes a l’ar-

rendament del bar del Casal s’hi varen
presentar quatre veïns del municipi, els
quals per ordre de presentació d’ofertes varen ser els següents:
- Joan Carles Sutrias Pietro: 6.600
euros/anuals
- Carmen Torruella Santacreu: 6.300
euros/anuals
- Ivonne Anne Gallego Dillon i Indira
Nakary Palacios Paduanes: 5.600 euros/
anuals
- Ramona Brovia Armengol: 4.500

euros/anuals
Vistes les ofertes presentades per a
l’arrendament del Casal Municipal, en
sortí arrendatari el Sr. Joan Carles
Sutrias Pietro, el qual, el pròxim dia 4
de gener de l’any vinent i per un període de cinc anys, regirà el bar del Casal
Municipal de Vilanova de Meià.

Ajuntament de Vilanova de Meià

La No
guer
a
Noguer
guera

Fòrum turístic Manel Martín
Fòrum Manel Martin amb la participació de 120 inscrits, la més alta
participació de professionals, alcaldes i responsables de turisme de diversos municipis de les Terres de
Lleida des que es van iniciar aquestes convocatòries.
La trobada d’enguany, amb el títol
"Con transformar un poble en destinació turística, principis i pràctiques" va
ser presentada pel president de la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert, amb l’assistència del president del Consell Comarcal, Vicent Font, i l’alcalde de
Balaguer i vicepresident primer de la
Diputació, Miquel Aguilà.
En el seu parlament,
Gilabert va insistir en
l’aposta del Patronat de
Turisme de la Diputació
pel turisme de qualitat i
va anunciar la posada en
marxa de la nova campanya "Pobles amb encant",
que, seguint el model que
està funcionant en altres
països, potenciarà l’adequació de diverses poblacions amb característiques molt determinades
per formar part d’aquesta xarxa de pobles embe-

llits.
La jornada de treball s’inicià amb la
presentació per part del president del
Patronat, Àngel Vidal, i del director
general de la consultoria turística ROS
Developement & Planning, Jordi Ros,
el qual va presentar la ponència "Principis i pràctiques", on exposà les claus
per treballar amb èxit la posada en marxa de l’activitat turística.
Tot seguit s’inicià una taula rodona
moderada per Vidal, en la qual hi van
intervenir el José Mª Aierdi, president
del Consorcio Turístico de Plazaola i
alcalde de Lekunberri (Navarra), que
va presentar la remodelació d’una antiga via ferroviària convertida avui en

via verda, la qual uneix diverses poblacions interrelacionant el seu potencial
turístic.
Mene Joël, representant de l’ajuntament de Villefranche de Conflent i de
l’ens Les plus beaux villages de France,
va fer un esbós de com funciona aquesta
xarxa a l’estat francès i de l’elevat grau
d’exigència que l’administració imposa a les diferents poblacions que l’integren per tal d’entrar a formar-ne part i,
sobretot, per mantenir-s’hi. Joël va oferir la seva col·laboració al Patronat de
Turisme per a la posada en marxa
d’aquesta nova iniciativa.
El tercer dels participants a la taula
rodona fou Antoni Colom, professor de
desenvolupament i turisme rural de la UdL, amb
una presentació dedicada
al desenvolupament del
turisme rural.
Després d’un torn
obert i moderat de preguntes que enriquiren les
aportacions dels integrants de la taula, es tancà el fòrum amb un dinar en un acreditat restaurant de Balaguer, on
es van fer els parlaments
de cloenda.
Ramon I. Canyelles
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passat 27 de novembre es va ceE llebrar
a Balaguer la 8a edició del

La No
guer
a
Noguer
guera
Reclamacions pel soroll

Oficialitzen l’escut Bellmunt

Una veïna de Bellcaire d’Urgell reclama a l’ajuntament
una indemnització de 39.853 euros per danys i perjudicis
provocats per l’exposició al soroll de la factoria de
Transalfals durant quatre anys. La sentència d’aquest judici va ser dictada l’any 2005 i va obligar a tancar temporalment les instal·lacions.

El Departament de Governació i Administracions Públiques
ha oficialitzat l’escut heràldic de Bellmunt d’Urgell. L’escut
en qüestió consisteix en un fons de color vermell amb un
mont de sable de color negre damunt del qual hi ha una puput de color groc. El mont representa la situació geogràfica
del municipi i la puput simbolitza la presència habitual
d’aquest ocell al territori.

Concurs de Cant Internacional
El dies 7 i 8 de desembre es va dur a terme la cinquena
edició de Cant Germans Pla Ciutat de Balaguer, organitzat
per l’associació Art 4 cada dos anys. En aquesta edició hi
van participar uns 25 aspirants als premis. La guanyadora
d’enguany va ser la coreana Je Ni Kim, que actualment cursa els estudis de cant a l’Escola de Milà. El segon premi va
recaure en el cantant de Tenerife Juan Antonio Martín, i el
tercer premi va ser per Cecília Aymí, una tortosina que ha
cursat cant al Conservatori Superior de Música del Liceu.
Els 3 guanyadors van participar en el concert de clausura
que es va oferir gratuïtament al Teatre Municipal de Balaguer.

Polèmica pujada de l’IBI
El grup de CiU de Balaguer, després que s’aprovés una ordenança en el ple del 4 de novembre que han fet augmentar
més d’un 11% l’Impost de Béns Immobles, volia presentar
una al·legació en contra de l’increment. El representant per
Unió a l’ajuntament Felipe Serrano va proposar una pujada
del 8,5%, cosa que pot fer desembocar en la seva sortida del
grup municipal al no adequar-se el contingut de l’al·legació
proposada per tota la coalició.

II Setmana Agrària
L’última setmana del mes de novembre va tenir lloc a
Bellcaire d’Urgell la II Setmana Agrària i Cultural, organitzada conjuntament per la cooperativa de Sant Isidre de
Bellcaire i la Fundació Catalana de Cooperació. Aquestes
jornades pretenen tractar temes relacionats amb l’agricultura, entre altres l’energia fotovoltaica com a complement per
a l’activitat en si mateixa, i també sobre el futur del sector.

Restes d’Arnau Mir de Tost?
El dimecres 3 de desembre es va dur a terme l’exhumació
del que podrien ser part de les restes d’Arnau Mir de Tost a
l’església de Sant Vicenç d’Àger. Dins l’arqueta, es van trobar restes de tres persones diferents, que s’estudiaran per
comprovar si algunes pertanyen a Arnau Mir de Tost. L’arqueta també contenia un document on es certificava que les
restes eren d’aquest personatge, que recordem va ser un noble i militar del comtat d’Urgell al segle XI. Entre altres
gestes, va participar en l’expulsió dels musulmans de les
terres d’Àger i va fundar el vescomtat d’Àger.

Sopar-Tast a Ponts
Millora de serveis i camins
Dins del pressupost per al 2010 del Consell Comarcal de la
Noguera s’inclou la millora i adequació dels camins de muntanya i el pagament dels vehicles per a la recollida selectiva
d’escombraries. El pressupost ascendeix a 6,4 milions
d’euros, un 0,3% inferior del d’enguany.

El 20 de novembre, el celler Mas Blanch i Jové va presentar
al restaurant Lo Ponts de Ponts les noves anyades, Saó Abrivat 2007 i Saó Blanc 2008, juntament amb un sopar de maridatge. Els sopars de maridatge a Lo Ponts es porten a terme des de l’any 2000.

Avis solidaris
Alcaldia de Tiurana
El Departament de Governació de la Generalitat va obrir
divendres passat el procés per nomenar Àngel Villarte nou
alcalde de Tiurana, després que va deixar en mans del PSC,
com a guanyador dels comicis de l’any 2007, la designació
de la persona que farà de gestora fins a les properes eleccions municipals, degut a la problemàtica amb els caps de llista (vegeu la Palanca del mes d’octubre).

Com ja és tradicional per aquestes dates, Creu Roja Noguera ha realitzat la venda en fires i mercats d’objectes realitzats per més de 100 avis de la comarca, i així recaptar fons
per a la campanya de Reis Cap nen sense joguina. L’any
passat una vuitantena de nens de Balaguer i comarca van
rebre un regal de Reis.
Anna M. Vilanova

Borsa jove d’habitatge de la Noguera
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Si tens entre 18 i 35 anys i busques pis, a la borsa jove d’habitatge de la Noguera t’ajudem a trobar-ne. Tenim una borsa
d’habitatges de lloguer i et fem costat en la tramitació dels ajuts al lloguer.
Si ets propietari, tens un pis buit i el vols cedir a la borsa jove d’habitatge, truca’ns o visita’ns i una persona especialitzada us informarà.
Ens trobaràs a l’Oficina Jove de la Noguera, a la Carretera de Camarasa núm. 7 de Balaguer, els dimarts de 5 a 8 de la
tarda; o al telèfon 973 44 75 70.
Us esperem!!

Espor ts

Els maratonians d’Artesa
més, el Jordi Aumedes, el Jordi
Fernàndez i el Roger Llorens es van
proposar fer una altra marató, la
Marató de Donostia de 42,195 km.
Per a fer-ho han seguit un estricte
entrenament que es van marcar ells
mateixos, això sí, amb algun dia de
descans i esmorzars i dinars inclosos.
La preparació per a la marató va
constar en fer sortides diàries i, a més a
més, varen fer una colla de sortides llargues, la majoria pel terme d’Artesa, i
un conjunt de curses que els hi van servir per fer el quilometratge que tot corredor necessita per poder realitzar una
marató.
I després de tot això, "¡AL LORO!
QUE NO ESTÁN TAN MAL", perquè
van poder millorar les seves respectives marques. El Jordi Aumedes va fer

un temps de 2h i
53min i el Roger
Llorens una marca
de 3h i 10min. Hem
de dir que el Jordi
Fernàndez no va poder participar a la
Marató de Donostia
degut a una lesió que
va patir la setmana
abans de la cursa.
Ja ho veieu, l’esforç els ha valgut la
pena. I si algú s’anima a fer alguna marató o a sortir una
estona amb una colla d’amics, només fa falta que es posi
en contacte amb un d’ells, que com diu
la dita: com més serem, més riurem.
CUDOS
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Bandolerisme a Artesa de Segre (i VI)
el capítol sisè tanquem
A mb
aquesta aportació a la història
del bandolerisme a Artesa de Segre.
En aquesta ocasió farem una pinzellada sobre el servei de carruatges
que arribava a Artesa, mitjà amb el
que no ens consta cap assalt a les
nostres contrades, però que és un dels
escenaris amb càrrega nostàlgica que
transporta al món dels bandolers.
Les dues històries de bandolers que
presentem en aquesta darrera
entrega, malgrat que els carruatges
no eren diligències, succeïren amb
vehicles de tracció a sang per a portar mercaderies.

El redactor de la revista Bartomeu Jové
ens relata un fet succeït al seu padrí,
Bartomeu Jové Marsà, al terme de
Preixens.
L’avi Bartomeu era comerciant de
cereals i adobs. Tenia un magatzem situat als baixos de La Granja, al carrer
Prat de la Riba, on arreplegava el gra i
altres productes de l’horta que li subministraven pagesos de diversos pobles
de la contrada. La Sra. Maria Anzizu
era la principal proveïdora.
Regularment (una o dues vegades al
mes) anava a descarregar a Tarragona
amb un carro d’animals. Sortia a les
dues de la nit d’Artesa i arribava a
Tarragona a punta de dia de l’endemà
passat repartint per les botigues patates, garrofes, fesols de molt bona qualitat, cereals de tota mena... De tornada
també feia el viatge amb el carro ple,
carregava adobs i vi al carrer Reial, tocant al moll del port de Tarragona. Acabades les transaccions de venda i de
compra, tornava cap Artesa.
Sempre viatjava sol amb els animals
i, quan el terreny ho permetia, feia una
becaina sobre els sacs mentre els animals seguien d’esma perquè sabien el
camí, tot i que també feia alguna aturada per descansar en fondes i llocs.
Una vegada va sortir, com sempre, a
les dues de la nit, però a les 5 del matí
tornava a ser a casa. La seva esposa
Maria Rosa, espantada, li preguntà què
havia passat i és que en arribar a l’úl-

Antic magatzem de Bartomeu Jové Marsà

tim tram de la pujada de Montclar li
van sortir dos lladregots amb la cara
tapada i li robaren tots els diners que
portava sota amenaça de mort amb un
trabuc i un ganivet.
Amb l’espant al cos, va tornar a casa
i diuen que va estar un dia al llit malalt.
Passat l’ensurt va continuar treballant
regularment, com sempre.
Aquest relat el trobem documentat al
diari La Vanguardia, a la seva edició
del dia 13 de maig del 1903, on El corresponsal d’Artesa es queixa del tracte
donat a la notícia per part d’un altre diari
barceloní, el qual informava que el sometent no va ser prou diligent en el cas.
El periodista, en data 10 de maig escriu:
Al efecto debemos hacer público que
en Artesa de Segre se tuvo conocimiento
del hecho la mañana del dia siguiente
de perpetrado.
Que nadie dió conocimiemto oficial
de lo ocurrido al digno y celoso cabo
de somatenes de esta villa.
Que si las campanas de algunos de
los pueblos limítrofes al lugar del
suceso hubiesen tocado a rebato, y
suponiendo que el eco se hubiese
encargado de llevar hasta nosotros los
tañidos del bronce, Artesa habría sabido
ocupar, como siempre, su puesto de
honor.
Y sepa el señor comunicante que los
llamados en primer término a dar la voz
de alarma y poner en movimiento todas
14
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Robatori a Preixens

las fuerzas disponibles en la
persecución y alcance de los crimianles,
eran, en todo caso, los individuos del
Somatén del pueblo que recibió la primera noticia, y no los de esta que tiene
guardia civil, a cuyo cuerpo corre,
según nuestro humilde entender, la
comisión de tales pesquisas.
Y por último, que el Somatén de
Artesa de Segre sabe responder al noble y elevado fin para que fué instituido
tan importantísimo Cuerpo, bien
probado lo tiene y bien dispuestos estan todos los honrados ciudadanos que
lo constituyen a mantener incólume el
sagrado emblema que ostentan.

El servei de diligència
El servei de diligència entre Tàrrega i
Tremp inicia les activitats l’any 1884
amb la finalitat de donar continuïtat a
la parada de la línia de tren que uneix
Barcelona amb Lleida cap als Pirineus.
La durada del viatge era de 14 hores.
Aquest servei va funcionar fins l’any
1908 en què la "companyia Hispano
Montañesa" va modernitzar la ruta amb
els seus autocars.
Artesa era lloc de parada, de canvi
de carruatges i alhora de bifurcació de
dos brancals que anaven l’un cap a
Tremp, per Comiols, i l’altre a Andorra
per Ponts.
Passat Artesa, direcció Tremp, la
parada de canvi de cavalls era a l’Hos-
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tal de Folquer, avui a 15 minuts en cotxe des d’Artesa. Actualment l’edifici
que n’era l’hostal es coneix com l’Hostal de Baix i, en el lloc on hi havia les
cavalleries, actualment hi ha una segona edificació coneguda con l’Hostal de
Dalt, el qual, actualment, és una casa
de turisme rural. Aquestes dues edificacions estan situades a peu de carretera al davant del trencall que mena, per
Gualter, cap a Ponts.
Arthur Young en el seu viatge d’investigació per a copsar quina era la situació de l’agricultura al nostre país1,
el dia 13 de juliol del 1787 passà per
Fulca (Folquer) on va fer nit a l’hostal
d’un gran propietari. Sobre l’establiment diu que troba per primera vegada
a Espanya una instal·lació passable. El
viatge el va fer, amb el seu amic
Lazowski, a cavall de dues mules que
li semblen molt petites. El seu criat i
l’equipatge van al darrere, al damunt
d’un altre animal, i el guia i intèrpret
camina a peu presumint que té cames
per fer quinze llegües cada dia.
L’hostal on s’hostatjà Arthur Young
va ser l’actual Casa Gran de Folquer.
Aleshores la ruta que baixava de
Comiols passava per aquest indret, en
el qual, encara ara, el camí que passa
per l’església de Sant Gil i el mas de la
Casa Gran se’l coneix com el "relevo",
tot fent referència al relleu (canvi) de
cavalls que feia la diligència al passar
per aquest punt abans que s’obrís la ruta
per on actualment puja la carretera cap
al coll de Comiols.

El pas de la diligència per Artesa de
Segre és documentat per diversos autors, generalment en relats de viatges
on expliquen les seves experiències. Va
ser el cas de mossèn Alcover, que en
una de les seves eixides filològiques
esmenta, sortint el dia 31 d’agost de
1906 al migdia amb la tartana cap
Artesa: "...mos anam a la diligència,
mos hi aficam, prenint comiat de tots
aquells amics, i li estrenyem cap Artesa
de Segre, on arribam posta de sol, plens
de pols. Pujam a la fonda, mos
respallam una mica, i sopam. Devers
les nou pujam a la diligència de
Tàrrega la més gran que haja vist mai,
i molt decent, és com un vagó de ferrocarril..."
Juan Avilés Arnau, polític i militar
valencià que fou alcalde de València els
anys 1923 i 1924, fent referència a
aquesta diligència explica: "... Apostaria que también los caballos van
dormidos, pues a veces se inclinan
tanto del lado exterior de la via que me
entran temores de ir a concluir el viaje
en el fondo del barranco2..."
Del viatge de Cosme Vidal Rosich
(Alcover 1869 - Barcelona 1918), conegut amb el sobrenom de Josep Aladern, fundador el 1904 de la revista infantil Patufet, extraiem aquest fragment
del relat del seu viatge a Andorra: "...
Hem arribat á Agramunt sens novetat.
Allí han baixat alguns, nos hem arreglat de nou y havém quedat algo mes
amples. Torném á empendre la marxa
y fins á Artesa de Segre. Solzament nos

havém parat un instant devant de
Montclà pera deixar lo correu y una
dona molt grossa, tan grossa, que d’allí
en amunt he reparat que’l vehícul ja
no cruixía tant..."
"…Arribém á Artesa de Segre y tothom
baixa, puig la diligencia aquella ja no
passa mes avant. D’allí á corre cuyta
surt un altre cotxe pera Tremp y un altre pera Pons. Aquest últim es lo que
he agafat jo, que vorajant sempre’l
Segre, cuals aiguas lluheixen la reflecte
de la lluna, m’ha portat aquí…"
"... Al arribar lo cotxe d’Artesa acabava d’arribar també lo de Calaf, ab lo
cual venían uns militars graduats de
guarnició á la Seu d’Urgell y un viatjant de xocolate; aixis es que no’m faltarà companyía fins á la Seu..."
En són forces els comentaris que hem
recollit del pas de la diligència per
Artesa, però entenem que amb aquestes cites ja queda prou documentada
quina era la idiosincràsia d’aquest mitjà de transport. Volem afegir, però, algunes notícies sobre aspectes legals relacionats amb la diligència.
A l’Arxiu Municipal d’Artesa, Correspondència del registre civil, foli 68,
20 de novembre de 1895 i 4 de gener
del 1896, f. 1. sobre documents, correus, telègrafs, autoritzacions, etc., en
Lladonosa extreu: "... Problemes de la
Guàrdia Civil amb la diligència "La
Montañesa", com el cas del 13 d’octubre del 1896 que era de Simó Armengol,
veí de Vilanova de Meià viatjant cap
Artesa, car el vehicle portava més pes
que el permès per la llei; la multa imposada el 2 de gener del 1897 al tartaner Miquel Clua, àlies "lo Cadiraire"
per haver infringit lo reglament de carruatges..."
El 10 d’agost del 1899 es recordava
als empresaris del servei públic de tartanes que residien a la vila d’Artesa, que
havien d’enviar al Govern Civil la informació sobre els preus, seients, itinerari i horaris. També es recull la notícia que el 6 d’octubre del mateix 1899
hi hagué, al davant de l’actual carrer
de Balaguer, un accident que afectà
quatre passatgers d’una tartana.

Comiols, cau de bandolers?
Degut a la seva condició de zona de pas
excepcional per a connectar les actuals
15
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La diligència a l’Hostal de Folquer. 1902.
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Lo Peretó, el darrer bandoler de
la vall d’Artesa
Abans d’iniciar aquest apartat, volem
comentar que a partir de noves aportacions, força definitives com veurem tot
seguit sobre la figura d’aquest bandoler, hem pogut corregir el nom erroni
de Peretonet arribat per informacions
anteriors pel que en realitat tenia:
Peretó.
Joaquim Maluquer i Sostres, en el
seu llibre autobiogràfic ens transmet la
història, recollida d’entre els relats familiars, d’un criminal que actuava a la
zona de Folquer la dècada dels 1920.

Barranc del Mascarot, a peu de carretera.

L’individu en qüestió seguia els carruatges dels traginers que anaven o tornaven al mercat d’Artesa. Observant les
petjades dels animals, es deduí que el
bandit esperava que el carreter s’adormís per poder conduir el tir cap al barranc del Mascarot4 i així estimbar el
carro per matar el carreter. Si l’infeliç
no moria, el bandoler el rematava i un
cop mort li prenia la bossa.
Es va donar el cas que un dia en què
el metge d’Artesa estava caçant a la
zona, veié que el bandoler fugia amb el
botí i el va poder reconèixer. Era l’amo
del Mas de Guillem, llogarret situat a
la part nord de la serra, als peus de la
partida de l’Obaga Gran. L’home fou
detingut, jutjat i condemnat a cadena
perpètua.
L’any 1936, amb l’esclat de la guerra, hi hagué força confusió i molts presos fugiren de les presons. L’assassí
tornà a Mas de Guillem. Assabentat el
fill d’una de les víctimes del seu retorn,
anà a veure’l per dir-li que coneixia
l’amagatall d’un capellà i si el volia
acompanyar per matar-lo. L’home del
Mas de Guillem acceptà la invitació i
els dos marxaren bosc enllà. Quan estigueren en un indret solitari, el noi
s’identificà i li anuncià que anava a acabar amb la seva vida. En sentir això,
diuen que l’home s’abraonà com una
fera, però el xicot el matà d’un tret.
En una visita que vam fer al Mas de
Guillem per ampliar informació sobre
el cas, arribats a Merea, un petit poble
situat a molt poca distància del Mas,
vam tenir ocasió de parlar amb una família originària d’aquesta població que
ens va certificar la veracitat de la història. En Peretó era el
propietari d’una de
les dues cases que
conformen el Mas.
Aquesta casa que
duia el seu nom
avui no existeix. En
el seu lloc, als anys
1960 s’hi construí
una torre d’obra
nova, i al seu costat
encara queden les
restes de la segona
de les cases, cal
Bessó. Els nostres
informadors, a més
16
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comarques de la Noguera i del Pallars
Jussà, sovint hem sentit que Comiols
era una zona on les quadrilles de bandolers actuaven amb certa regularitat.
Aquest punt estratègic que recollia el
pas de persones i mercaderies de la plana a la muntanya en els dos sentits, on
l’existència de coves amb dimensions
prou àmplies per amagar-se, la facilitat
d’escapolir-se degut a l’abruptuositat
del terreny i les zones de boscúria, fan
del lloc un espai ideal per a l’assalt d’incauts.
Quan vàrem iniciar aquest treball,
estàvem amb la creença que hauríem
de triar entre un munt d’històries de
bandits i de bandositats actuant en
aquesta part del territori. Contràriament
a aquesta expectativa, excepte el cas
que relacionarem a continuació, no hem
sabut localitzar cap dada ni relat que
ens permetés constatar que la qualitat
de l’indret s’impregnés d’un ambient
amb l’aire romàntic de les malifetes
dels bandolers.

de confirmar la història precisant que
el lladre robava els carreters a la carretera, de terra, de Vall-llebrera en amunt
i que n’havia mort varis, també ens diuen que va ser el metge d’Artesa qui
va identificar el Peretó per a poder-lo
detenir; completant-nos la informació
que el lloc on el bandoler va morir va
ser el mateix on havia matat el pare del
seu botxí.
A Cal Juanetó de Montargull, de la
família Marçà, acabem de completar i
aclarir la informació sobre l’activitat de
l’assaltador i assassí. En Peretó coneixia el Sr. Francisco Marçà Vidal, el propietari de la casa, i sovint li demanava
diners que sempre tornava. Temps després es descobrí que aquestes devolucions coincidien amb les dates dels assalts del lladre.
El relat de la família Marçà, que complementa les informacions que teníem
fins aleshores, es com segueix.
A l’època en què es construïa el pantà de Sant Antoni, els carreters baixaven de Tremp, venien de descarregar
el fato. Era costum que el carreter que
portava els diners fruit de la venda de
les mercaderies, sempre anés al davant.
En una ocasió que baixaven els carros
de Tremp, en Peretó observava la
comitiva des de Comiols. Des d’aquest
punt el bandit va fer drecera fins arribar a un turonet que hi ha als Pujols, on
es parapetà per matar el carreter i prendre-li la bossa.
Arribats a Folquer, el primer carreter s’aturà a dinar, prenent la primera
posició el segon, portat per un carreter
de nom Maginet. Aquest canvi d’ordre
en Peretó no el va poder observar i,
quan el carro d’en Maginet passava per
la Sucarrada (aproximadament a l’actual km 15 de la carretera), en Peretó el
matà d’un tret. En Maginet caigué mort
però el carro va continuar sol, d’esma,
cap a la fonda del Manel, al davant de
l’actual bar Salud.
Des del Pujol van veure que hi havia
moviment, però no prou bé com per
copsar la importància del fet. El bandoler anà fins on era el mort i al veure
que no duia els diners va llençar el cadàver al barranc del Mascarot. Fou quan
en Peretó pujava de sota la carretera que
es creuà amb el veterinari Salagray,
d’Artesa, que pujava a cavall. Aquest
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treball, veiem que
al llarg dels segles
estudiats, des del
XIV al XX, han estat moltes les formes i circumstàncies en les quals el
bandolerisme s’ha
mogut. Des de quadrilles mercenàries
posades a disposició dels senyors per
a fer la guerra, passant per bandositats
que per una o altra
Mas d’en Guillem. Restes de cal Bessó, al costat de cal Peretó.
causa entenien que
no en va fer gaire cas, però li semblà aquella havia de ser la seva forma de
que estava passant alguna cosa gens vida, fins als bandits que actuaven en
normal. Va ser a l’arribada del veteri- solitari per al seu propi benefici. Ennari a Artesa, al veure el rebombori que mig de tots ells, els carlins, represens’havia organitzat al davant de la fon- tats en el nostre cas per la nissaga dels
da del Manel, quan se’n va adonar de Borges de Vernet, un dels quals, Josep
la magnitud de la tragèdia.
"el Borgetes", després de lluitar per la
Com a testimoni ocular, el veterina- causa en les guerres carlines, lluità a
ri Salagray va haver d’anar al jutjat de Itàlia per a Francesc II de les dues
Balaguer a fer una roda de reconeixe- Sicílies com a general en cap del seu
ment per identificar l’assassí. Dels qua- exèrcit contra Garibaldi i el rei Victor
tre o cinc homes que hi havia a la file- Manuel, on va trobar la seva fi de mara, el testimoni n’assenyalà un i digué: nera heroica.
"És aquest, però aquell dia no portava
També hem fet un repàs als inicis
gorra". En Peretó va respondre: "Sí que dels bandolerisme al segle XIV i la seva
la portava". D’aquesta manera ell ma- evolució durant els segles XV i XVI,
teix s’acusà del crim.
que durant els primers temps era un
Abans de morir en mans dels fills del bandolerisme associat a les guerres i
carreter, en Peretó els demanà que tin- lluites per a la possessió del territori,
guessin compassió i no el matessin; esdevenint amb els anys la defensa de
però la resposta va ser la mateixa que causes més socials i interessos dels prola compassió que el bandoler va sentir pis bandolers.
pel carreter mort.
Al llarg del treball hem intentat complementar les dades històriques, sovint
Final
feixugues però inevitables, amb anècAmb aquest treball hem intentar fer una dotes i relats de les accions dels protarecopilació, el més exhaustiva possible, gonistes, així com ambientar els esceamb les dades que hem pogut aconse- naris, com ha estat el cas dels comenguir, sobre el bandolerisme a la zona taris fets sobre la diligència que de
d’Artesa de Segre i del territori que Tàrrega arribava a Artesa per bifurcarl’envolta.
se cap als Pirineus via Tremp o via
Fent una mirada de conjunt a aquest Ponts, on les experiències dels viatgers
1

de ben segur que ens han transportat
als seus temps.
Tancant aquest estudi, que gairebé
podríem qualificar de crònica, tenim la
figura del Peretó. Si bé hem de situar
els Borges en el lloc dels grans protagonistes en l’àmbit dels enfrontaments
guerrillers, sense oblidar en Francesc
Rotgés "lo Marxant", del qual seria força interessant investigar quina va ser la
seva història, el protagonista destacat
és el Peretó, personatge que tanca un
cicle de més de cinc-cents anys de bandolerisme a les valls d’Artesa de
Segre.

Agraïments
Des d’aquestes ratlles voldria agrair
l’ajut i les aportacions del Sr. Joaquim
Maluquer i Sostres, que em va donar a
conèixer l’existència del bandoler de
Comiols, així com als components de
la família Puigarnau de Merea per les
informacions sobre el bandoler Peretó.
Amb referència a aquesta darrera història, també em cal donar les gràcies a
la família Marçà de cal Jaumetó de
Montargull per completar la informació d’aquest mateix bandoler. Agrair,
també i doblement, a en Bartomeu Jové
tant per l’aportació de la història del seu
padrí com el contacte i acompanyament
a l’enriquidora visita a casa dels Srs.
Marçà (cal Jaumetó) de Montargull. En
un altre ordre de coses, també vull donar les gràcies al Grup de Recerques
de les Terres de Ponent (GRTP) i a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per l’autorització a publicar a la nostra revista els
dibuixos i gravats publicats en el meu i
en altres treballs inclosos en el llibre
sobre bandolerisme, de la XXXVIII
jornada del GRTP.

Fotografies actuals i text:
Ramon I. Canyelles
www.artesadesegre.net
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Young, Arthur. Viatge a Catalunya (1787). Traducció i presentació del facsímil: Ramon Boixareu. Garsineu Edicions.
2001. Pàg. 52
2
Avilés Arnau, Juan. El Pallás, Aran y Andorra, recuerdos e impresiones del viaje. Barcelona. 1893. Pàg. 11
3
Maluquer i Sostres, Joaquim. Memòria amb figures. Barcelona. 1997. Capítol dedicat a Folquer, pàg. 90
4
El barranc del Mascarot neix al capdamunt de la serra de Comiols, a llevant de cal Ribera, i serpenteja paral·lel a la
carretera d’Artesa a Tremp. A l’alçada de Montargull pren el nom de riu Montargull que desemboca al riu de les Segues,
el qual, passant per Vall-llebrera desguassa al Segre a l’alçada de Vilves.
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Viatge a Filipines
passat novembre una colla
E ld’amics
del Terrablau, centre de
submarinisme de Lleida, vam fer un
viatge cap a les Illes Filipines. Estava composat per Santi Camats i
Ricard Aldavó d’Artesa de Segre,
Santi Soliva de Lleida, Enric
Torreguitart de Balaguer i Fran
Romero de Barcelona.

Breu història de Filipines

El clima és càlid, humit i tropical,
amb una temperatura mitjana anual de
26,5°. La majoria de les illes, muntanyoses, solien estar cobertes de boscos
tropicals i són d’origen volcànic. La
màxima altitud és el Mont Apo, a
Mindanao, amb 2.954 m. Molts dels
volcans del país, com ara el Pinatubo,
són actius. El país es troba al cinturó
de tifons del Pacífic occidental i és castigat per una mitjana de dinou cada any.
El fus horari és de vuit hores (UTC ).
La independència d’Espanya va ser
el 12 de juny de 1898 (declarada) i
d’Estats Units el 4 de juliol de 1946 (reconeguda).

El viatge
El viatge va ser bastant dur, ja que vam
trigar un dia i mig en arribar, fent escales a Zurich, Hong Kong, Manila i finalment Cebú, on vam embarcar en una
mena de catamarà cap a l’illa de
Malapascua, el nostre primer destí, situada al nord de l’illa de Cebú. Una
vegada vam arribar a Filipines, ens vam
adonar que la gent no tenia cap tipus
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Les Filipines són un arxipèlag de 7.107
illes amb una extensió total d’aproximadament 300.000 km² i una població
de 86.241.697 habitants (2004).
Habitualment les illes es divideixen
en tres grans grups: Luzon (que inclou
l’illa homònima, la més gran de les Filipines, i d’altres entre les quals destaquen Palawan, Mindoro i Masbate), les
Visayas (que inclou, de major a menor,
les illes de Negros, Samar, Leyte,
Panay, Cebú, Bohol i altres de menors)
i Mindanao (l’altra gran illa filipina, que
inclou també l’arxipèlag de Sulu).
L’idioma en què es parla és el filipí
(tagalog) i també l’anglès, tot i que hi
ha idiomes regionals: cebuano,
ilokano, hiligaynon, bikol, waraywaray, kapampangan, pangasinan,
kinaray-a, maranao, maguindanao,
tausug i altres.
La moneda és el peso (PHP). Tot i
que podíem pagar amb dòlars, el canvi
ens el tornaven amb la moneda local.
Antigament, Filipines va ser una colònia espanyola. Abans que els europeus arribessin a l’illa, els habitants ja
mantenien relacions comercials amb
Indonèsia i Xina. El primer europeu que
va arribar a Filipines fou Fernando de
Magallanes (Espanya, 1565-1898). Els
Estats Units van colonitzar el país
(1898-1946), la qual cosa ha significat
una de les majors influències sobre la
cultura filipina.

d’estrès, perquè sempre estaven rient i
sense preocupacions.
Un cop instal·lats al Resort, de seguida vam agafar els equips de submarinisme i ja vam tenir el primer contacte amb l’aigua, on vam percebre que
era molt diferent del Mediterrani, ja que
la temperatura de l’aigua oscil·lava entre 28 i 30 graus. Durant tres dies vam
anar fent immersions per la zona entre
les quals vam veure taurons (martell,
guineu o guilla, puntes blanques ), infinitat de peixos pallasso (Nemos, per
entendre-ho millor, com a la pel·lícula
de dibuixos animats), nudibranquis (petites bavoses de molts colors i formes),
tot tipus de corall (dur i flonjo), tortugues i un llarga llista de peixos de diferents colors i grandàries, entre els quals
vam poder gaudir d’un banc de barracudes impressionant, ja que vam poder
nedar a escassos metres d’elles.
En aquesta illa vam llogar unes motos a la gent del país per tal de poder
fer-hi una volta. Vam visitar el far, alguns poblats, boscos carregats de palmeres. Un dia també vam assistir a un

V ia
tg
es
iatg
tges

sum, durant la temporada d’estiu,
aquestes muntanyes semblen milers de
monticles de xocolata. Els turons de
xocolata estan compostos per no menys
de 1.268 turons (alguns diuen que es
tracta de la quantitat exacta). Són molt
uniformes i, en la seva majoria, tenen
entre 30 i 50 metres d’alçada.
També vam visitar el Museu de Papallones i els tarsers, primats que crec
recordar que van dir que era a l’únic
lloc on estaven en llibertat (segurament
els recordareu perquè són aquells que
tenen els ulls molt grossos i només fan
uns vint centímetres).
Vam fer una ruta turística pel riu fins
a unes cascades i, tot tornant a baixar
pel riu, ens van dur a una mena de caseta flotant on tot un poblat va tocarnos cançons amb "ukeleles" i tambors,
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combat de galls (molt típic a Filipines),
on la gent es posava al costat d’un ring
i feien apostes sobre quin gall guanyaria. Nosaltres només vam veure un
combat, ja que no ens agradava massa
aquest tipus d’esport, però hi vam anar
degut a que el nostre guia de busseig
era un dels participants.
Un cop transcorreguts els dies que
teníem contractats a Malapascua, ens
vam acomiadar de la gent del Resort i
del centre d’immersió i vam marxar cap
a Cebú, on havíem d’agafar un Ferri
que ens traslladaria a l’illa de Bohol,
situada al sud-est de Cebú.
Un cop arribats a Bohol, ens vam
dirigir cap al poble d’Alona Beach.
Ràpidament ens vam adonar que aquí ja
s’estava més preparat pel turisme, ja que
estava ple d’hotels i centres de submarinisme. Ens hi quedàvem sis dies: tres de
submarinisme i tres de visita per l’illa.
Les immersions van ser si fa no fa
com a Malapascua, amb la diferència
que aquí no vam poder gaudir de taurons, però les immersions van ser amb
més colorit, ja que tot era al corall. Vam
poder veure cavallets de mar d’uns deu
centímetres que eren una passada: estaven agafats per la cua i al ser tan grans
es veien perfectament.
Entre les coses que vam visitar hi
havia les Muntanyes de Xocolata
(Chocolate Hills), formacions rocoses
el nom de les quals és degut a què l’herba verda que cobreix els turons es torna marró durant l’estació seca. En re-

i els més joves interpretaven balls típics. Ho feien realment molt bé.
Transcorreguts els dies de vacances,
vam fer les maletes i vam tornar a fer
el camí de tornada. I com lògicament
passa quan agafes molts avions, ens van
perdre les maletes. Un cop arribats a
Barcelona, ens va costar dos dies recuperar-les, ja que arribaven amb una altra companyia. Les vam obtenir una
mica malmeses però amb tot l’equipament a dins (hi dúiem tots els equips
de submarinisme).
En fi, espero que en pròxims anys
puguem tornar a gaudir de les illes Filipines i la seva gent. I ara... preparant
ja el pròxim destí de l’any vinent.

Ricard Aldavó
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El català una llengua amagada (III)
El segle XX

Els periòdics escrits en català
Abans de seguir amb la datació dels
fets, que es van produir arreu dels anys
i que tenen a veure amb la llengua, a
La Palanca hem cregut interessant publicar el llistat que ens ha arribat de les
capçaleres de diaris que d’alguna manera van ser pioners en el desenvolupament de la nostra llengua escrita.
El primer de tots va ser el "Diari

Tarragona" (1931), de centre.

1900-1925

Primer numero del Diari Català

Català" de Valentí Almirall (1879), que
ja hem comentat.
Publicats a Barcelona: "La Veu de
Catalunya" (1899), de centre dreta. "La
Publicitat" (1922), de centre esquerra.
"El Matí" (1929), catòlic independent.
"La Humanitat" (1931), d’esquerra.
"Última Hora" (1935), diari del vespre,
d’esquerra. "L’Instant" (1935), diari del
vespre, de centre dreta. "La Rambla"
(1936), diari del vespre, d’esquerra.
Publicats a Reus: "Les Circumstàncies" (1930), de centre esquerra; "Diari de Reus" (1932), de centre dreta;
"Avui" (1935), de centre dreta; i "Foment" (1936), d’esquerra. Diaris de Vic:
"Diari de Vic" (1930), de centre dreta;
i "La comarca de Vich" (1919), de tendència carlina. Publicat a Tortosa: "Ara"
(1935), de centre dreta. Publicat a Igualada: "Diari d’Igualada" (1931), de centre. Publicat a Manresa: "El Pla de
Bages" (1904), de centre dreta. Publicat a Lleida: "La Jornada" (1930), d’esquerra. Publicat a Mataró: Diari de
Mataró (1923), de centre. Publicat a
Sabadell: "Diari de Sabadell i sa comarca" (1919), de centre. Publicat a Terrassa: "El Dia" (1918), de centre esquerra. Publicats a Girona: "L’autonomista" (1895), de centre esquerra; i "Diari
de Girona" (1932), de centre dreta. I per
acabar, publicat a Tarragona: "Diari de
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Entrem al segle XX, una època més
propera i que encara molta gent coneix
per pròpia experiència. Una època de
grans conflictes bèl·lics, amb dues guerres mundials, la guerra civil espanyola
i altres fratricides als Balcans, uns altres vessaments de sang als països perifèrics de Rússia, que van lluitar per la
seva independència, etc.
A començaments de segle, els militars espanyols van aprovar la polèmica
Llei de Jurisdiccions (1905), que reserva a les autoritats militars les "ofensas
a la Patria", concepte que permetia enviar qualsevol acusat a la jurisdicció
militar, la qual podia imposar sancions.
A Catalunya, això va motivar el moviment Solidaritat Catalana, que aconseguí l’any 1906 una esclatant victòria
electoral.
La Dictadura militar de Primo de
Rivera, l’any 1923, desencadenà una
autèntica persecució contra els
símbols (la bandera catalana, l’himne
"Els Segadors"), la llengua i les institucions catalanes, com la Mancomunitat de Catalunya, que fou abolida l’any
1925.
La República, proclamada pacíficament el 14 d’abril de 1931, derogà les
disposicions anticatalanes de la Dictadura, i amb l’Estatut d’Autonomia de
1932 reconegué el dret dels catalans i
el dret a tenir institucions pròpies:
la Generalitat, el Dret (el Parlament
podia legislar sobre el català) i un Tribunal de Cassació. La llengua catalana
tornava a ser oficial, la bandera catalana i l’himne "Els Segadors" tornaven a
ser reconeguts per tothom. La història
dels fets podria ser més llarga però ho
deixem així.

- A Lleida, el governador prohibeix el
català a l’escola. 1900
"... Han obligat a aquesta Junta Provincial a prevenir mitjançant la present, als
senyors Mestres de la província que en
lo successiu s’abstinguin de l’ús per
l’ensenyament de cap idioma llevat del
castellà, fent-los saber que la
inobservància de lo previst en aquesta
circular originarà la immediata formació d’expedient governatiu amb les responsabilitats conseqüents..."
Circular núm. 667 del Govern Civil
de Lleida, del 27 de març de 1900. Signa el Governador: don José Martos
O’Neale.
- Que els catalans siguin exclosos dels
càrrecs públics. 1901
"Incompatibilitat dels catalans, durant
l’espai de temps que el Govern estimi
convenient, per a exercir càrrecs oficials al servei del "Estado en Catalunya".
- Eliminar-los. 1905
"Els diputats i senadors catalanistes han
de ser immediatament eliminats del
Parlament. En unes Cambres constituïdes per representants de la ‘Nación’ no
poden tenir-hi cabuda els que representen idees contraries a la unitat nacional. Aquesta és l’aspiració de l’Exèrcit: aspiració unànime i sensata, que
compta amb l’adhesió de tots els bons
espanyols".
Article de la Correspondència Militar. Madrid, 30 de desembre de 1905.
- La solució del problema català. 1907
"El problema català no es resol, doncs,
per la llibertat, sinó amb la restricció;
no amb pal·liatius i pactes, sinó pel ferro i pel foc".
La Correspondència Militar. Madrid,
13 de desembre de 1907.
- Unamuno i dues imposicions. 1907
"Si l’Estat no imposés el castellà a tota
Espanya, els dialectes s’imposarien al
castellà".
"Es queixava un alemany que a
Barcelona els comerços li contestaven
en català; tenia raó en queixar-se: el
català serà a Catalunya la llengua domèstica per parlar a casa, però per par-
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lar a un estranger cal adreçar-s’hi en
espanyol, que és llengua internacional".
- Que se’n vagin amb la seva Europa.
1911
"Em sento separatista respecte a
Catalunya. Perquè Espanya pugui viure, caldrà abandonar a la seva sort a
aquesta desgraciada Catalunya, emancipar-nos de la seva tirania, tallar-li les
amarres."
"Ens falta un Govern que tingui el
patriotisme de retirar de Catalunya les
autoritats i les tropes, per tal que el poble català es constitueixi a part".
"Els de Catalunya són separatistes
d’enganyifa; siguem-ho nosaltres de
debò. Que ells se’n vagin amb la seva
Europa, que ens deixin en pau".
Nicolás Estevánez, militar i republicà. 5 de gener de l911.
- "Jamás, jamás..." 1915
"Jamás, jamás transigiré con que
Cataluña sea una nación".
Intervenció del diputat Antonio Royo
Villanova. 1915.
- No n’hi ha més que una. 1916
"No hi ha més que una llengua oficial,
no hi ha més que un escut, com no hi
ha més que una Nació, com no hi ha
més que una bandera..."
El diputat lerrouxiste Hermenegildo
Giner, al Congrés de Diputats. Madrid,
1916.
- Les Corts espanyoles no volen l’Estatut d’Autonomia. 1919
"...de la Cambra sortien veus i protestes, ressaltant amb manifestacions airades els paràgrafs del discurs serè del
senyor Cambó. Els cacics no volen autonomia ni regeneracions; si escolten
parlar de la nova Espanya els produeix
pànic, i per acabar quan abans amb el
fantasma català, s’intenta promoure una
cridòria patriòtica, que pot costar a Espanya un disgust seriós".
Fragment del discurs del diputat de
la Lliga Regionalista Francesc Cambó,
al Congrés de Diputats de Madrid, en

defensa de l’Estatut d’Autonomia, el 28
de gener de 1919.
- El general Llosada prohibeix "La
Santa Espina". 1924
"Havent arribat a aquest Govern Civil,
en forma que no mena a dubtes, que
determinats elements han convertit la
sardana ‘La Santa Espina’ en himne
representatiu d’odioses idees i criminals
aspiracions, escoltant la seva música
amb el respecte i reverència que es tributa als himnes nacionals, he acordat
prohibir que es toqui i canti l’esmentada sardana a la via pública, sales d’espectacles i societats i en els aplecs i reunions als camps, avisant als infractors
d’aquesta ordre que procediré al seu
càstig amb tot rigor".
Circular del Governador Civil de
Barcelona, publicada al diari "La
Vanguardia" de Barcelona el 5 de setembre de 1924.
- Gaudí detingut per parlar català.
1924

– ¿Cómo se llama usted?
– Antoni Gaudí.
– ¿Qué edad tiene usted?
– Setanta-un anys.
– ¿Qué profesión?

– Arquitecte.
– Pues su profesión le obliga a usted a
hablar en castellano.
– La professió d’arquitecte m’obliga a
pagar contribució i la pago, però no a
deixar de parlar la meva llengua.
– ¿Cómo se llamaba su padre?
– Francesc Gaudí.
– ¿Qué es eso de Francesc? Si Vd. no
fuese viejo, le rompería la cara.
¡Sinvergüenza, cochino! (el policia
cada cop més enfadat)
– Jo a vostè no l’insulto i vostè a mi sí.
Jo parlo la meva llengua.
Article publicat a la revista "Serra
d’Or", el setembre de 1986, sobre la
detenció de Gaudí l’Onze de setembre
de 1924.
- Els mestres que ensenyin català expulsats de Catalunya. 1924
"... que tots els mestres, sense excepcions, ensenyin en correcte castellà amb
‘inquebrantable tesón patriótico’ ho
proposaré al Directori Militar, empri les
seves facultats insuperables, amb estatuts o sense, i traslladi en massa els incorregibles, substituint-los d’immediat per mestres castellans.
General Juan de Urquía, governador
de Girona, al diari "La Veu de
Catalunya" del dia 7 de novembre de
1924.
- La Mancomunitat galopava cap al
separatisme. 1925
"... Lo cert és que hem passat per un
assaig d’aquesta especial reglamentació de la Mancomunitat de Catalunya i
ens ha menat a tal grau de malentès, on
predomina el sentiment regional, contra el que deia que era factible de conviure amb el concepte d’una Pàtria
Gran, galopava desenfrenadament cap
al nacionalisme i el separatisme".
El dictador Miguel Primo de Rivera,
després de dissoldre la Mancomunitat
de Catalunya.
Bartomeu Jové i Serra

a la pista de bàsquet.

ANUNCI DEL CENG
Voleu tenir publicitat de la vostra empresa
al pavelló d’Artesa de Segre?

Si us interessa, poseu-vos en contacte amb
nosaltres
a través del nostre correu electrònic:
cengbasquet@gmail.com

Hi ha la possibilitat de penjar cartells de
diferents mides i preus…
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Entre tots fem CENG!!!

V ida Social

Festa dels 65 anys
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El passat dimarts 8 de desembre, tota una colla de gent que vàrem néixer l’any 1944 ens vam trobar per compartir la festa
i parlar de les coses d’abans, d’ara i del futur... I naturalment ens ho vam passar molt bé. "Podeu fer comptes, han passat 65
anys".
Fotos: Jesus Martí
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El Kawa Latte ataca un cop més
de com aconseguir canviar
O d’idea
tot d’una, sense adonar-

prés de bastants experiències, que a
cada visita que hi feia havia de demase de quin costat de taula venia la nar te, "black tea", i així era feliç i tots
proposta.
contents. I podia repetir i repetir l’acFinalment em vaig decidir. Al cap i ció pràcticament fins a l’infinit durant
a la fi, si 38,5 milions de polonesos eren les visites diàries a clients, sense perill
capaços de beure’s aquell cafè, potser d’estavellar-me amb una llengua apeen realitat no estaven tan equivocats. galosa i un paladar enganxat a les dents.
Sabeu, tinc mals records de quan bevia
Per analogia, qualsevol lloc fred on
cafè a l’època anglesa. Quan em feia hi plogués molt i els companys parlesles carreteres d’Anglaterra com el qui sin massa ràpid per a poder-los entenes fa una truita a
dre, va passar a
la francesa, solia
tenir la llum
El cafè uneix cultures, motenir moments
vermella, amb
de grans indecil’avís què el
ments, persones i també
sions davant del
cafè havia de
ànimes
cafè. Perquè jo
ser bastant dol’adoro, el cafè.
lent. I això ho
La seva textura, el seu sabor, el color vaig deduir quan vaig començar a viatnegre amb el bronze de la crema, aque- jar a Polònia. La intuïció no em podia
lla mica d’amargor amb un no-sé-què fallar, gat escaldat amb aigua tèbia en
de dolçor del poc sucre brasiler "Açucar té prou.
Mascavo" que hi aboco… No, el meu
Fa poc, en el meu últim viatge vaig
cafè no és el del nespresso, el meu cafè agafar coratge, i molt previsor vaig fer
és el que faig jo o el que fan al costat una provatura prèvia d’aquell cafè. Us
del Panteó, a Roma. També el d’algu- el descric. Era una fantàstica copa alta,
nes cafeteries selectes… però a on hi havia tres fases de color diferent:
Anglaterra això és un risc que no es pot un color més fosc, un més cremós i un
córrer. El cafè anglès, com l’americà, de blanc. Un cop afegit el sucre, sucre
no és més que una aigua bruta en la qual de diferents colors, i barrejat el cacau
dissoldre una pols aparentment blanca en pols que hi havia en la crema supeper a fer el white coffee. Tot plegat un rior, el gust fou excel·lent. I la sorprefàstic. I per tant, vaig concloure, des- sa, majúscula. El cafè, en aquest cas
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Kawa Latte

amb llet batuda a punt de neu, estava
boníssim. I què m’havia perdut fins llavors? El te a Polònia, anomenat per ells
"herbata" (amb h aspirada) està força
bé, però res comparable al Kawa Latte.
A partir de llavors, què va passar?
Doncs que el Kawa latte era al matí, al
dinar i al sopar. Kawa latte fins i tot al
llit. Em recordava, d’alguna manera, el
“coffee”
que es prenen els grecs
cada nit a Thessaloniki per exemple,
que sembla més una excusa per a sortir
de festa entre setmana que res més. Ah,
perdó, el "coffee" grec acostuma a portar alcohol, i no pas de poca graduació.
A Thessaloniki, on els locals presumeixen de tenir les dones més guapes
de Grècia, hi ha una estàtua
d’Alexandre el Magne, donat que n’és
el bressol, la capital de l’antiga Macedònia. I des de la badia, es veu la muntanya on els grecs creien que hi havia
l’Olimp. I al front, el mar Egeu que es
dóna petons amb el Mediterrani. És
curiós veure que, a vegades, les cultures més distanciades poden veure’s connectades per un tipus de cafè. I és que
el cafè uneix cultures, moments, persones i també ànimes.
Perquè en realitat, quan s’aconsegueix trencar les innumerables barreres que nosaltres mateixos ens hem creat al nostre voltant, i que no són només
per culpa dels idiomes, veiem clarament… que no som tan diferents.
Joan Giribet i Carlí

Tema del Mes

Artesa de Segre diu SÍ a la independència
ciutadans i ciutadanes d’Artesa de
Segre que es van acostar a les urnes
el 13-D van apostar per la independència de Catalunya.

Les consultes a Catalunya
La data del 13 de desembre de 2009
(13-D) passarà probablement a formar
part de la història de la lluita per la independència de Catalunya.
Després que Arenys de Munt fos la
població pionera en organitzar la primera consulta popular sobre la independència el passat 13 de setembre, 166
municipis més d’arreu de Catalunya
van seguir l’exemple i, a través de plataformes sorgides de la societat civil,
també van fer una crida a la població
per anar a les urnes.
Una delegació d’observadors internacionals, formada per 34 persones, van
participar en la jornada. La seva funció
va ser vetllar per la garantia del recompte i del procés democràtic, de manera
que es van poder moure lliurement. Al
final, van destacar el caràcter cívic i
festiu de la iniciativa i la "gran lliçó de
democràcia dels catalans".
La participació mitjana se situa en
un 30%, tot i que hi ha molta diferència entre els diferents municipis (en els
més petits, la participació ha estat més
alta en general). A diferència de les votacions oficials, la Coordinadora de les
consultes va decidir deixar votar a partir de 16 anys i també als residents estrangers.
Si bé els detractors d’aquest exercici de democràcia l’han titllat d’il·legal,
primer, i de fracàs, després; ningú no
pot negar que ha estat un èxit de la societat civil catalana. Malgrat el percentatge de participació, cal valorar cada
cosa en el seu context. En aquest cas,
no s’ha comptat amb el suport de l’administració i els recursos han estat limitats, tampoc hi ha hagut cap campanya institucional que promogués la participació i, finalment, determinats partits polítics no solament no hi han donat suport sinó que han fet mans i mànigues per a desprestigiar la iniciativa.

Tot plegat ha desmobilitzat una bona
part de la ciutadania,
sobretot els que haurien optat pel NO,
però també uns
quants del SÍ que no
s’ho han pres seriosament.
Resulta curiós
també el contrast entre la premsa internacional i la premsa
nacionalista espanyola. Mentre els La Dàlia Blanca va acollir la taula rodona d’alcaldes (28 de novembre)
primers han tractat
les consultes amb serietat i respecte, ticipació i, també cal dir-ho, a recaptar
destacant-ne el caràcter democràtic i fons per a les despeses. La primera va
cívic; els altres les han qualificades ser la venda de castanyes per Tots Sants.
d’il·legals i n’han ridiculitzat els resul- També es va muntar una parada a la Fira
tats. Què té d’il·legal que un col·lectiu de la Perdiu de Vilanova i un parell de
de ciutadans demani l’opinió a la resta diumenges al mercat d’Artesa. Entre el
sobre un tema determinat? Res! El que 6 i el 20 de novembre, es va poder veupreocupa en aquest cas és la pregunta re una exposició sobre el centenari de
en concret.
l’estelada a la Dàlia Blanca. La presenA hores d’ara, uns 65 municipis més tació de la Plataforma va tenir lloc el
ja estan preparant les seves respectives 20 de novembre, amb la presència
consultes. Hi ha dues dates previstes: d’AraItaca, col·lectiu que analitza el
el 28 de febrer i el 25 d’abril.
col·lapse de via estatutària. El 28 de
novembre, taula rodona amb l’alcalde
La consulta a Artesa de Segre
d’Arenys de Munt i dos exalcaldes
A instàncies de la Comissió 300 anys, (Campabadal i París) i l’alcalde
el passat 8 d’octubre es va constituir la d’Artesa. El 5 de desembre, jornada
Plataforma Artesa de Segre Decideix completa: grafit a la tanca del camp de
en una reunió oberta a tothom que va futbol per part d’un grup de joves i els
tenir lloc a la sala d’actes de l’Ajunta- Maulets de Balaguer, xerrada de l’esment.
criptora Patrícia Gabancho, sopar poA partir d’aquí, un
col·lectiu format per
persones de diferents franges d’edat
i d’ideologies polítiques diferents o desconegudes van treballar colze amb colze durant dos mesos
per a preparar la consulta al municipi.
Durant aquest
temps s’han preparat
diferents activitats
destinades a donar a
conèixer la iniciati- L’escriptora Patrícia Gabancho va fer una xerrada al pavelló abans del sopar
va, a fomentar la par- popular i del concert (5 de desembre)
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una participació d’un 30,4%
A mb
del cens de votants, el 93,5% dels

Tema del Mes

pular i concert amb els grups Catartranger no difereix tant de la partisi, Komando Noguera, Indigna i The
cipació en altres votacions oficials
Morgan Dolls. També s’ha venut
en què aquest col·lectiu no pot voenganxines i dessuadores.
tar.
Per altra banda, en no poder
comptar amb el servei de correus per
Ponts també decideix
al vot per correu, es va utilitzar la
Artesa de Segre i Ponts van ser els
Dàlia Blanca durant uns dies per a
dos únics municipis de la Noguera
poder emetre el que s’ha anomenant
on es va celebrar la consulta. En el
vot anticipat. En total, 162 persones van bles agregats i els estrangers.
cas del nostres veïns, la iniciativa de
votar abans del dia 13.
Val a dir que en el Ple de l’Ajunta- constituir la Plataforma Ponts Decideix
Finalment, va arribar el gran dia. A ment del 5 de novembre es va aprovar va sorgir dels companys de la revista
primera hora del matí, els organitzadors una moció de suport a les consultes Portaveu.
van acabar de condicionar el local (als sobre al independència amb 9 vots a
La presentació oficial va ser també
baixos de l’edifici Mirador de la Pl. favor (5 ERC + 4 CiU) i 2 abstencions el 28 de novembre i, com en el cas
Progrés), on hi havia dues meses amb (PSC).
d’Artesa, es van organitzar diferents
les respectives urnes. Puntualment a les
I per a aquells que els agraden els activitats, entre les quals destaca la xer9 del matí va començar la votació. Es números, a més de la taula amb els re- rada de l’escriptor Víctor Alexandre el
respirava un ambient festiu i la majoria sultats finals, hem preparat una taula 4 de desembre.
de la gent anava a votar amb alegria i comparativa on es pot veure que el
La moció de suport també va ser
il·lusió. Es va poder veure famílies sen- 38,07% de participació sense el vot es- aprovada en el Ple de l’Ajuntament, el
ceres i néts acompanyant els
30 de novembre, amb 8 vots
padrins. Durant una estona
a favor i les 3 abstencions
al matí i una altra a la tarda,
dels regidors socialistes.
els organitzadors van reparPel que fa als resultats, la
tir xocolata desfeta a la plaparticipació va ser del
ça. Ala nit, l’hora del re25,3% amb un total de 597
compte va despertar força
vots emesos, distribuïts de la
expectació, tot i que tant de
següent manera:
SÍ –francament– es feia mo- SÍ: 573 vots (96%)
nòton. Al final, satisfacció
- NO: 11 vots (1,8%)
entre els organitzadors per la
- En blanc: 13 vots (2,2%)
feina feta i per haver aconA Balaguer està previst
seguit la participació de
fer la consulta el 25 d’abril.
poc més de 1000 persones,
sabedors que hi havia dos
Text: Ramon Giribet
col·lectius difícils de mo- Després del recompte i amb gran expectació, el president de la Comissió 300 anys
Fotos: Josep M. Espinal
bilitzar: els residents als po- va proclamar els resultats de la consulta

1006 agraïments i més
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Les persones agrupades en la Plataforma Artesa de Segre Decideix volem agrair la seva participació a les 1006 persones
del municipi d’Artesa de Segre que van votar en la consulta sobre la independència del passat 13-D.
Així mateix, agraïm la col·laboració de totes aquelles persones, col·lectius i entitats que han contribuït a fer possible
la consulta.

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Curs de cuina nadalenca
L’associació de dones Artesenques
Actives va organitzar un curs de cuina nadalenca durant la primera setmana de desembre, per tal d’escalfar
motors de cara les festes que s’acosten.
En anteriors ocasions han realitzat
activitats també relacionades amb el
Nadal, com és la confecció de centres
de taula i altres ormanentacions típiques de d’aquesta època hivernal.

Ornamentació viària
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Per la seva part, l’Associació de Comerç i Serveis d’Artesa ha contribuït
una vegada més a ambientar els espais públics amb motiu també de les
festes nadalenques.
Les iniciatives han estat diferents
des de la creació de l’associació. Per
segon any consecutiu, però, han guarnit els arbres de la plaça del Progrés,
tot i que alguns brètols ja s’han dedicat a fer de les seves.

Notícies de la Biblioteca

Novetats de desembre
NOVEL·LA

CONEIXEMENTS INFANTILS

Cuentos desde el reino peligroso.
J.R.R. Tolkien. Ed. Minotauro

El món de la construcció. Ed.
Empúries

Vida i destí. Vassili Grossman. Ed. Galàxia Gutenberg

Com parlar d’art als infants. Françoise
Barbe-Gall. Ed. Nerea

La trampa. John Grisham. Ed. Paza i
Janes

NOVEL·LA JUVENIL

El president Companys, afusellat.
Josep Benet. Ed. Edicions 62
CONEIXEMENTS
El crash del 2010. Toda la verdad sobre la crisis. Santiago Niño Becerra.
Ed. Los libros del lince
Si entrenem, recordem. Taller de memòria per a gent gran. Cristina Vidal
Martí. Ed. Fundació Pere Tarrés

Els punyals imprecisos (28è Premi de
narrativa juvenil Enric Valot). Xavier
Bertran. Ed. Esplai
Màgia d’una nit d’estiu. Maite
Carranza. Ed. Edebé
DVD ADULTS
- Los girasoles ciegos
- Quantum of solace 007
- Vicky Cristina Barcelona
- High school 2 musical

Barcelona negra. Los casos más
apasionados de la Policía Nacional.
Rafael Jiménez. Ed. Planeta

Biblioteca
Joan Maluquer i Viladot

Plantem cara. Defensa de la llengua,
defensa de la terra. Joan Solà. Ed. La
Magrana

C/ Escoles, 6
25730 ARTESA DE SEGRE
Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat
Tel: 973400754

El imperio de Hitler. Mark Mazower.
Ed. Crítica
Parcs nacionals dels Pirineus. 80 recorreguts. Didier Castagnet. Ed.
Cossetània edicions

De dilluns a divendres:
de 16:30h a 20:30h
Dissabte:
d’11h a 13h
- Préstec de llibres, revistes i
audiovisuals
- Servei d’internet i multimèdia
- Connexió wifi
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La tragèdia de l’exili republicà català. Tàrio Rubio. Ed. Rafael Dalmau
Editor

Activitats a la biblioteca
A partir del 10 de desembre, vine
a la biblioteca i ens ajudaràs a fer
un arbre de Nadal ple de bones intencions i molts dibuixos.
El 16 de desembre els nens i nenes de P3 van poder gaudir de
L’HORA DEL CONTE amb els
contes En Patufet i Quan a Maties
li van entrar ganes de fer pipí la
nit de Reis.
La Biblioteca ha participat al Parc
de Nadal amb un espai on gaudir
d’una bona varietat llibres i revistes i per als més petits un grapat
de dibuixos per pintar.
El 4 de gener a 2/4 de 6 de la tarda a la Dàlia Blanca, representació del conte Els Músics de
Bremen a càrrec de la companyia
XIP XAP.
Curs de Word avançat. És necessari portar ordinador portàtil. Horari: de 3 a 5 de la tarda. Durada
del curs: 20 hores. Més informació a la biblioteca.

Par tits P
olítics
Polítics

Any 2010: Un bon any pel municipi d’Artesa de Segre
volem fer arribar la nostra felicitació a tots els ciutadans i ciutadanes
en aquestes dates tan assenyalades.
L’any 2010 serà un any de transformació del nostre municipi. Tenim moltes esperances que tot allò que hi ha
previst es posi en marxa i s’executi en
la mesura que la seva prioritat ho exigeixi. Nosaltres estem convençuts i per
la nostra part hi posarem tota la col·laboració possible per a qué així sigui.
Tenim un full de ruta clar i evident:
- Volem que el CASAL DE LA GENT
GRAN sigui una realitat. Per això agilitarem els tràmits amb l’equip de govern perquè s’executi aquest projecte
tan desitjat pels seus usuaris i per tota
la ciutadania. I sempre potenciant a
l’hora de fer-se que els empresaris locals tinguin prioritat, posant sempre la
legalitat per davant.
- Volem que el CASAL CULTURAL
s’acabi d’una vegada i el municipi
d’Artesa se’n pugui gaudir. Per això
farem els esforços que calgui per dotar

el municipi d’aquest equipament que
sens dubte dinamitzarà l’aspecte
sociocultural de tota la ciutadania.
- Volem acompanyar l’equip de govern
a les administracions que calgui i parlar amb qui sigui per aconseguir més
diners pel nostre municipi. En aquest
aspecte nosaltres sempre estarem disposats a donar suport pensant en el benefici del poble.
- Volem veure inaugurat el COL·LEGI,
l’HOTEL D’ENTITATS, LA VARIANT i les obres que es puguin fer des
del Fons Estatal d’Inversió Local. En
aquest punt, nosaltres apostarem i recolzarem allò que sigui més d’interès
general i pugui beneficiar el major nombre de ciutadans del municipi.
- Volem que tots els nuclis que formen
part del municipi estiguin ben atesos.
En aquest aspecte el nostre grup estarà
al costat del ciutadà, escoltarà les seves inquietuds i vetllarà per cobrir les
seves necessitats.
El GRUP DEL PSC a l’Ajuntament
vol que el 2010 sigui en definitiva un
any de canvi de model de fer política al
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aquest mitjà de comuA profitant
nicació local, el Grup del PSC

nostre municipi. Això comportarà grans
beneficis per a tots els ciutadans. Tots
hem de saber que, davant de la situació
econòmica que estem vivint, avui més
que mai hem d’anar tots a una i posar
el municipi per damunt de tot. De les
crisis en surten oportunitats i nosaltres
hem d’aprofitar totes les eines al nostre abast per impulsar i potenciar totes
les accions que siguin viables, necessàries i positives.
El GRUP DEL PSC vol els millors
desitjos de pau i prosperitat per a tota
la societat. I afegir, als nostres ciutadans i ciutadanes, que tinguin confiança amb els membres de l’Ajuntament,
que siguem positius davant aquest any
que entrarem i, per damunt de tot, molta salut per a tothom.

Joan Fontanet París
Jaume Ferre Yegola
Regidors del grup PSC
a l’Ajuntament d’Artesa de Segre

Opinió

La cara i la creu
Darrera meu, dues senyores iguals,
però entre l’una i l’altra uns 20 anys de
diferència, per la qual cosa vaig deduir
que eren mare i filla. Mentre passàvem
davant d’una obra que crec serà el nou
hospital, entremig dels sorolls típics que
venien d’allà, sento una d’elles que diu:
– "Putos negros, para ellos sí que hay
trabajo".
Dissimuladament, em vaig girar per
veure si realment les havia vistes o tot
era fruit de la meva imaginació i darrera meu no hi havia ningú. Però no, eren
reals, ja que l’altra li va respondre:
– "Todos a una patera y que se vayan
por donde han venido".
Res en l’aspecte exterior de les senyores feia preveure una salut excel·lent, sortien del CAP com ja he dit,
pesaven a primer cop d’ull uns 120 kg
cada una. Quant a la manera de vestir i
guarniments no donava la sensació que
fossin molt acurades, tampoc la seva
manera d’expressar-se era envejable
com acabava de comprovar feia uns
segons. Desconec si la vida les havia
tractat bé o no. Desconec també si la
tan volguda feina la volien per elles
mateixes (no semblaven pas preparades per anar a remenar formigó i bigues de ferro) o bé l’envejaven per algun membre de la seva família, però

en tot cas els hi molestava per damunt
de tot que una persona de fora de les
nostres fronteres (no tinc idea de quines fronteres reconeixen com a pròpies, si les de Catalunya o les de la pell
de brau, tot i que crec endevinar-ho)
tingués feina abans que algú nascut dins
de les mateixes.

Havia estat testimoni en un
sol matí de la cara i la creu
de la nostra societat, potser
fins i tot de la cara i la creu
de la raça humana. Allò de
què som capaços, del millor
i del pitjor
Al migdia, el TN de la cadena autonòmica, duia com a primera notícia la
tornada a Barcelona, des de Mauritània,
dels companys dels cooperants segrestats uns dies abans per un grup terrorista d’Al-Qaeda. Aquestes persones
se’ns mostren a la petita pantalla emocionades mentre abracen i són abraçades per familiars i amics a l’aeroport
del Prat, atenent malgrat tot els periodistes que han anat a recollir la notícia.
I de cop el periodista li pregunta a un
d’ells:
– Hi tornareu l’any que ve?
El cooperant li respon sense ni pensar-s’ho:
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d’aquest mes de desemU nbrematí
sortia del CAP de Balaguer.

– Ja en pots estar ben segur. Sense cap
mena de dubte.
Havia estat testimoni en un sol matí
de la cara i la creu de la nostra societat,
potser fins i tot de la cara i la creu de la
raça humana. Allò de què som capaços,
del millor i del pitjor. En aquest cas,
les dues situacions es donaven al nostre país, entre persones de generacions
similars i que en teoria han tingut accés a les mateixes possibilitats d’educació, etc. Em pregunto què fa doncs
que dins d’aquesta mateixa societat hi
hagi gent amb tanta rancúnia i gent tan
generosa. Als uns els manca la feina i
segurament prefereixen lamentar-se i
culpar el pròxim dels seus problemes, i
els altres tot i tenir-ne encara troben
temps per dedicar-lo als altres. I dóna
la casualitat que aquests "altres" són els
negres que no han vingut al nostre país
a "prendre’ns la feina" i que els falta
de tot per poder, no ja viure dignament,
sinó malviure als seus països.
De cara a les festes que s’apropen,
us convido a reflexionar i a que feu reflexionar els més petits de la casa. Nosaltres potser ja no tenim remei, però
ells són el futur. Fem-los entendre que
la rancúnia a qui més perjudica és al
rancuniós.

Francesca Martí

In Memoriam

Espera’m

Espera’m,
que arribaré quan menys t’ho esperis.
Un dia em veuràs en mig de la rosada
o caminant sobre l’escuma de la mar.
Duré a les mans les roses infinites
dels instants que hem viscut
i als ulls, el mirar complagut
de l’amor retrobat.
Dels llavis sortiran
només paraules noves
que no ha dit mai ningú,

inventarem, si cal,
un nou llenguatge
per a expressar amb les mans,
amb els ulls i amb paraules
les mil maneres que tenim
per estimar-nos,
la saviesa infinita
dels besos regalats
l’un a l’altre
amb tanta cura
com si d’ells depengués
la nostra vida.
Espera’m,
amor,
un cop més,
en la penombra serena
dels somnis
abastables,
dels rituals sagrats
on els amors es troben.
Fornirem l’edifici
més gran que es pugui imaginar
per servar en ell
il·lusions retrobades,

A l’Albert Vidal
La vida és un regal que el temps ens
pren.
A.B.
Volem que sàpigues que estem al teu
costat, que sempre recordarem
l’Elisa, asseguda en la primera fila
per veure els assajos o les obres de
teatre, sempre la rialla a la boca i
una paraula amable per a tothom.

Albert Vidal

Nota de condol
Sense plor,
serenament,
vaig desant les teves coses.
Cap no m’és indiferent,
en cada una estàs present,
en cada una tu hi reposes.
Sense plor...
Serenament...
A.M. Mestres i Borrell
Una abraçada.

Parlem de tu, però no pas amb pena.
Senzillament, parlem de tu.
Miquel Martí i Pol

fabricarem arades
per llaurar els camps immensos
d’una inèdita ventura,
inventarem instruments desconeguts
que cantin l’excel·lència
de la música nova,
dibuixarem imatges
mai no vistes
que siguin el retrat
de novençans retrobs.
Espera’m,
que faig camí
seguit per a no perdre’m.
No prendré la drecera
que sembla més senzilla,
no fos cas que un mal vent
desdibuixés el rastre
de les teves petjades
i el camí s’esborrés
abans no hi passi.
Espera’m, doncs,
que vinc.

Grup de Teatre
i Artesenques Actives

Des de la Junta del Club de
Lectures Artesenc volem fer
arribar el nostre més sincer
condol a en Albert Vidal pel
sobtat traspàs de la seva estimada esposa Elisa. Que descansi en pau. Ella queda en el
nostre record.
Club de Lectures Artesenc

Nota de condol
Els membres del Consell de Redacció i Administració de La Palanca volem expressar el més sincer condol al nostre
col·laborador Albert Vidal per la sobtada defunció de la seva esposa.
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Agraïment
De puntetes i en silenci, el nostre pare ha fet el seu camí per la vida, sempre
discret, respectuós amb els altres i pendent de la família.
Amb aquesta mateixa serenor, ha fet front a la llarga malaltia que ha
patit. Ha estat llarg i, en certs moments, ha estat dur. No obstant, creiem
que la meitat ha estat en mans de Déu i l’altra meitat a les atencions rebudes.
Per això, donem gràcies a la nostra mare, a la Carolina, a la Montse, a la
Fina i a la Dolors.
I a tothom per les mostres de condol que hem rebut.
Montse i Carmen

Car tes a la R
edacció
Redacció

Agraïment
El passat 29 d’octubre vam finalitzar
un curs de 20 hores de tractament de la
imatge, amb el professor Sr. Jordi
Oronich.
El curs es va fer a la Biblioteca Municipal d’Artesa de Segre i va estar subvencionat per l’Ajuntament d’Artesa de
Segre i per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de

la Generalitat de Catalunya.
Érem un grup de 15 persones i el curs
es va caracteritzar per la puntualitat i
per l’interès que va demostrar tothom
en aprendre el màxim possible en el
tractament de les imatges, concretament
amb el programa d’Adobe Photoshop
CS3.
Els alumnes volem donar de forma

molt especial les gràcies a la Biblioteca Municipal, per haver-nos deixat les
seves instal·lacions, a l’Ajuntament que
ens ha subvencionat el curs i a l’estimat mestre Jordi que ens ha ensenyat
moltes coses.

Els alumnes

d’Artesa de Segre

Ajuntament

SERVEIS MUNICIPALS
ATENCIÓ GENERAL AL PÚBLIC
De dilluns a divendres, de 9:00h a 14:00h
Dimecres de 16:30h a 19:00h

CADASTRE
Dimecres de 9:30h a 14:00h
ARQUITECTE
Dimarts i dijous de 11:00h a 14:00h, prèvia visita
concertada (trucar a l’Ajuntament)

ASSISTENT SOCIAL
Dilluns i dimecres de 10:00h a 13:00h
EDUCADORA SOCIAL
Dijous de 9:00h a 11:00h

SERVEI D’AIGUA - SOREA
Divendres de 9:30h a 13:30h
Telèfon d’atenció d’avaries: 902 250 370
Telèfon de l’oficina de Tàrrega: 973 501 470

ADVOCADA D’ESTRANGERIA DEL CONSELL
COMARCAL
Segon dijous de cada mes, prèvia visita concertada
(trucar a l’Ajuntament)
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Telèfon de l’Ajuntament: 973 400 013 (en horaris
d’atenció al públic)

Música, Mestr
e!
Mestre!

L’Orfeó Artesenc informa
passat 21 de novembre vam
E lanar
a cantar a Capellades. La
coral Noves Veus de Capellades ens
va convidar a cantar per a celebrar
la festa de Santa Cecilia.
Per a nosaltres va representar una
novetat important: era el primer concert que fèiem essent director una altra persona diferent del Sergi. Des de
1999, any en què va assumir la direcció de l’Orfeó el Sergi Valls i Jové, que
havíem gaudit de forma ininterrompuda de la seva companyia i direcció.

Després d’aquest període, ple de bones estones i cançons, hem endegat una
nova etapa dirigits pel músic, compositor, director... Josep Lluís Guzman i
Antich. El Lluís ja era una persona coneguda per tots nosaltres, perquè havíem cantat peces per ell composades i
harmonitzades.
El concert va anar prou bé i ens va
servir per a veure que tal responia l’Orfeó a una actuació en públic. Gairebé
totes les cançons ja les havíem fet abans
alguna vegada (excepte "Els Tres

Reis"). Ens ho vam passar bé cantant
que, en definitiva, és la finalitat
d’aquestes trobades i de les activitats
que fem.
Ara, la propera cantada serà el Concert de Nadal. Ens estrenarem amb el
nostre nou director a Artesa. Esperem
continuar passant-nos-ho bé com fins
ara i compartint bones estones amb tothom que estima i gaudeix la música.
Fins aviat.
Orfeó Artesenc

"Hi ha un límit més enllà del qual la tolerància deixa de ser una virtut"
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Edmund Burke. Escriptor i pensador britànic (1729 - 1797).

Fa 25 An
ys
Anys

Desembre de 1984
ment nadalenc. Pel que fa a la maquetació, els que estem una mica més
avesats en el tema ens adonem que
la segona meitat de la revista resulta
francament difícil de seguir; és clar
que no es comptava amb els mitjans
tècnics d’ara.
PORTADA. La fotografia d’una colla de nens i nenes cantant serveix de
felicitació nadalenca. Si observem la
fesomia dels cantaires, a mesura que els
anem reconeixent (no tots) ens adonem
de com passa el temps. Sí, sí, d’això ja
en fa 25 anys... O només en fa 25, perquè la percepció del temps depèn de la
referència. Què són 25 anys en la història de la Terra, que es va formar fa
uns 4.500 milions d’anys? Pel que fa a
una vida humana, però, avui dia 25 anys
signifiquen aproximadament un terç
d’aquesta vida.
EDITORIAL. Sense títol, l’editorial
exposa les reflexions més o menys habituals del Nadal. A la part final llegim:
"Creiem que l’home està fet per a la
Vida i per a la Pau".
LOCAL. La Informació municipal
consta d’una pàgina amb la relació de
factures municipals i de llicències
d’obres aprovades al mes de novembre.
Entre les nombroses notícies breus
del Noticiari Local de Josep M. Solans,
destaquen les obres d’ampliació del
pont de la "secla" a Artesa, l’inici dels
treballs de sondeig de recerca d’una
bossa d’hidrocarburs a Vilanova de
Meià, l’ampliació de 60 noves línies
telefòniques a Alòs i les obres de protecció de la imatge romànica de la Mare
de Déu de Santa Maria de Meià.
COMARCA. Ferran Sánchez Agustí, a la secció Des del Mirador del
Montsec que encara avui apareix de tant
en tant a la revista, escriu Gas montsectí
o gas rus, on fa una exposició general
de com està organitzat el subministrament del gas natural a Europa i acaba
preguntant-se, en relació a la recerca
d’hidrocarburs al Montsec: "Tindrem
gas català autèntic?(...) Ni gas rus, ni
gas àrab, gas lleidatà i de la Coma de
Meià".

Sobre el mateix
tema, la revista ironitza amb unes suposades declaracions
d’un tal Mr. Marshall, director tècnic
d’una companyia petrolífera. La curta entrevista ve acompanyada per un dibuix
de Peese on apareixen, en segon pla, els
personatges Quimet i
Cosme.
Per altra banda, i
per primera vegada,
es publica la llista de
joves que s’han d’incorporar al servei militar, amb el resultat
del sorteig de destinacions. Són un total de
13 nois, entre els
quals crida l’atenció
un excedent de contingent (Joan Pijuan i
Vilalta) i un que va
anar a la Marina
(Jaume Rovira i Pijuan).
CAMP. Francesc Pinós escriu Parlant d’ovelles (I). Segons l’autor, la intenció d’escriure sobre aquest tema és
"engrescar les noves generacions d’estudiants que (...) no saben quina feina
fer, cap a l’ofici més antic del món: el
pastoreig". Després d’enumerar les característiques de les ovelles i les circumstàncies que les determinen, Pinós se
centra en la nutrició.
INFORME. El canal Segarra-Garrigues és un resum d’una reunió informativa realitzada el 2 de desembre
d’aquell any a Sant Martí de Maldà. Pel
que es veu, en la reunió s’exposà amb
força detall el projecte definitiu, es va
explicar les aportacions de cabdal anuals del riu, dels embassaments d’Oliana
i de Rialb i de les concessions de reg,
del cost de la presa i del temps d’execució de les obres, així com de les indemnitzacions previstes als afectats. Va
ser una reunió d’alt nivell, presidida pel
governador civil de la província, Sr.
Pallarés, i amb la presència d’impor40
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i la portada, el contingut
T otd’aquest
mes no és excessiva-

LA FITXA
Número:
Data:
Preu:
Pàgines:
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tants representants de les diferents administracions.
Unes pàgines més endavant es publica un altre informe més breu amb el
títol Visita del cap de serveis d’Agricultura, on s’explica els detalls d’aquesta visita de Francesc Camino a Artesa.
Primer es va reunir amb les Agrupacions de Defensa Sanitària d’Artesa i de
Ponts, on destacà que la prioritat del
sector era l’eradicació de la pesta porcina. Després, visità l’Ajuntament, un
molí d’oli i la Cooperativa d’Artesa.
ENTREVISTA. Un any després
d’entrevistar l’alcalde Jaume Cardona
amb el càrrec recent estrenat, Passem
balanç amb el batlle és una entrevista
que pretén senzillament això: passar

Fa 25 An
ys
Anys

vei militar. També és destacable que en
unes maniobres realitzades durant l’octubre al Cel de Rubió, la unitat femenina comandada per l’artesenca Mercè
Camats va ser la millor. Com a anècdota, la col·laboració del propi president Pujol durant la recaptació de fons
a la Fira de la Perdiu. Finalment, consta un agraïment als jubilats pels treballs
realitzats per a obres de beneficència.
PERSONATGES. El text signat per
José Mª Martínez, que porta per títol
Mn. Lluís Domènech, 26 anys al servei
de la parròquia d’Artesa, tampoc corresponia a cap secció en concret.
Martínez escriu un interessant article
amb motiu del 25è aniversari de la mort
de Mn. Lluís per tal que no quedi en
l’oblit un personatge al qual qualifica
com a "sant sacerdot". Mn. Lluís
(1896-1959) va néixer a Lleida i fou
ordenat sacerdot el 1920. L’any 1927
fou nomenat coadjutor a la parròquia
d’Artesa, on va exercir fins l’esclat de
la guerra civil, acabada la qual va tornar ja com a rector. Martínez recorda
les seves dues prioritats: la solemnitat
dels actes litúrgics i l’escolania. El
1956, quan Artesa passà del bisbat de

Lleida al d’Urgell, Mn. Lluís
preferí no canviar de bisbat i
fou destinat a Torregrossa, on
va morir tres anys després.
CARTES A LA REDACCIÓ. La veritat és que en
aquest número hi ha un veritable embolic de seccions i articles. Així és que, tot i que
presento totes les cartes agrupades en aquesta secció, a la
revista no apareixen de forma
conjunta. La primera és Ens ha
tocat la grossa a la loteria, de
Josep Lluís Socias (Àmbit Maria Corral), el qual planteja la dificultat estadística que ens toqui qualsevol tipus de
loteria, mentre que per altra banda a
tothom li ha tocat el premi veritable:
"la loteria d’existir".
En la carta que porta per títol Una
demanda, de Brunet d’Artesa, aquest
proposa que les entitats de les quals és
soci (Dàlia Blanca, Germandat de Sant
Sebastià i Associació de Jubilats) segueixin l’exemple de l’Ajuntament i
publiquin la seva comptabilitat a la revista.
Una segona carta, sense títol i signada per Los propietaris, ens recorda la
cessió gratuïta dels terrenys del camí
del Castellot i del repetidor de televisió, explica que el foc produït al setembre va ser intencionat i critica que en el
noticiari es fes més èmfasi pels pins
cremats que per les oliveres.
HUMOR. El creador dels personatges Quimet i Cosme dedica l’acudit
d’aquest mes al pantà de Rialb.
Per acabar, vull fer constar el suggeriment d’una amable lectora. En els
darrers articles d’aquesta secció s’ha
parlat en diverses ocasions dels monuments a Mn. Codern (Santa
Maria de Meià) i a la
perdiuaire (Vilanova de
Meià). Tal com em va comentar la lectora en qüestió, a la qual agraeixo l’interès demostrat per aquesta
secció, cal recordar que
ambdós són obra del nostre
estimat artista Antoni Borrell de Baldomar.
Molt Bones Festes!
Ramon Giribet i Boneta
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balanç. En la part positiva de
la seva gestió, Cardona destaca un total d’11 obres concedides per als nuclis agregats, a
més de la urbanització de les
voreres de la carretera
d’Agramunt (en execució en
aquell moment) i la concessió
de diners per a construir un pavelló poliesportiu, entre altres
actuacions. En la part negativa, l’alcalde situa la no consecució de noves indústries i, per
tant, de nous llocs de treball.
Després de l’aprovació de la Delimitació del Nucli Urbà, considera que
l’aprovació de les Normes Subsidiàries és un dels principals problemes amb
els quals s’enfronta l’Ajuntament. Acaba felicitant la tasca de la revista i de
totes les associacions, i amb una declaració d’intencions: "Malauradament no
podem fer promeses sense caure en la
inconsciència (...) Treball i gestió,
aquest és el nostre deure vers Artesa i
el millor servei als seus ciutadans".
EL NADAL A LA TAULA. Amb
motiu de les festes nadalenques la revista publica dues receptes de cuina típiques de l’època i fa constar la col·laboració de la Juanita del Pereblanc.
Els plats són: Gall dindi farcit i Escudella i carn d’olla.
ECONOMIA. L’article El que hem
de conèixer sobre l’IVA no apareix dins
de cap secció en concret, però m’he
permès la llicència d’encabir-lo en economia. Com que no ve signat, cal suposar que és d’algun redactor de la revista. El plantejament d’entrada és
l’adaptació de l’Estat espanyol a les
directrius de la CEE (avui Unió Europea), entre les quals hi ha aquest impost. Tot seguit s’explica
abastament les característiques de l’IVA i els diferents
tipus (en aquella època eren:
tipus reduït, 4%; tipus general, 11%; tipus augmentat,
22%).
ASSOCIACIONS. Creu
Roja informa és un article
d’aquesta entitat on es resumeix les principals activitats
de l’any. Destaca l’acabament del lloc de primers auxilis, on es podria fer el ser-

De Collita Pròpia

Anys i anys, per molts anys!
ens entossudim a aturar-lo o sí més
no a retardar-lo, cosa evidentment
impossible!
Per què faig aquest encapçalament
obvi? Doncs perquè m’agradaria
tractar el tema de fer-se gran, de fer
anys, d’envellir (com en vulguem
dir).
La nostra societat, i més en els
temps actuals, valora molt el fet de
ser jove i de mantenir-s’hi el màxim
temps possible. Ser jove equival a
dinamisme, empenta, il·lusió, futur...
i un llarg etcètera. Així que es van
fent anys sentim a dir la frase típica
"si pogués tornar als 18, als 20, als 25
anys..."; és a dir, voldríem retenir
aquests anys creient que són els millors
de la vida i no sempre és així. Jo crec
que la vida s’ha de valorar en un conjunt, hi ha persones molt felices als 20
anys i altres que no ho són gens, algunes potser ho són més als 60 que no ho
havien estat als 30, no es pot generalitzar. Evidentment que és en l’època de
la joventut quan físicament s’està en
l’estat òptim (també hi ha excepcions),
però no tot s’acaba aquí! De fet, algunes d’aquestes persones que manifes-

ten el desig de tornar a ser joves també
hi afegeixen: "però amb l’experiència
d’ara". I amb això volem dir que valorem l’experiència que –de ben segur
tots coincidim– simplement s’aconsegueix amb els anys. Per tant allò que

En altres cultures es valora i
s’aprofita molt més el saber
dels vells i se’ls escolta, se’ls
demana consell; atenent la
seva experiència que pot servir a les noves generacions
més valorem dels anys joves té a veure
amb el físic, i en la societat de la imatge encara més.
I el pas dels anys, què ens aporta?
Doncs això: experiència, maduresa,
perspectiva, tranquil·litat i també il·lusió i futur (sí també futur, ningú sap en
quina mesura). En definitiva, saviesa.
De la vida se n’aprèn vivint-la, llàstima que quan se sap la lliçó aquesta
no serveix massa per a un mateix. Per
això en altres cultures es valora i s’aprofita molt més el saber dels vells i se’ls
escolta, se’ls demana consell; atenent
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alguna cosa inexorable és
S ielhipashadel
temps i no obstant això

la seva experiència que pot servir a les
noves generacions. En el món occidental malauradament no ho considerem
així, ens estimem més ensopegar una
vegada i una altra amb la mateixa pedra que els nostres avantpassats.
Com que ser jove és el que se’ns
demana a tots els nivells, llavors ens
trobem amb persones que volen de
totes totes aturar els anys i ens trobem amb actituds ridícules de persones que per no deixar els anys joves continuen actuant com adolescents i intenten mantenir un físic que
no els pertoca, desafiant el temps
sense ser conscients que el temps és
imparable i passa per tothom, i de
res ens serveix tenir la crisi dels 50, la
"depre" dels 60...
Fem anys, fem-nos grans, envellim...
però amb dignitat!
I si em permeteu, vull dedicar aquest
escrit a una persona que mai ha tingut
problemes en fer-se gran, que aquest
desembre fa 60 anys i que per a mi és
la millor persona del món: EL MEU
PARE! Per molts i molts anys!

Noemí Farré Cortadelles

Pr
o g r ama d’Actes Nadalencs
Pro
Durant les festes

Dimarts 22 i dimecres 23

L’Associació de Pessebristes convoca el 53è Concurs de
pessebres artístics i casolans. Els pessebres es visitaran el
26 de desembre durant el matí (bases a part).
Qui hi vulgui participar ho haurà de comunicar, del 6 al 24
de desembre, a la parròquia o als membres del jurat.
Organitza: Parròquia d’Artesa de Segre i Associació de pessebristes

PARC DE NADAL
De 17h a 20h al Pavelló
Durant aquests dies, la Biblioteca Municipal "Joan Maluquer
i Viladot" i la Llar d’infants El Bressol estaran presents al
parc.
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre i diverses entitats

Dijous 24 de desembre
Del 13 al 31 de desembre
Concurs: BUSCA LES PARAULES
S’hauran de buscar les paraules de la felicitació de Nadal
del l’associació. Les paraules estaran en els aparadors dels
associats participants.
El 3 de gener, a la Dàlia Blanca, després del Camarlenc,
lliurament de premis.
Convoca: Associació de Comerç i Serveis d’Artesa de
Segre
(programes a part i bases als establiments participants)

Diumenge 13 de desembre
11h, Col·locació del pessebre a l’ermita de St. Mamet (Alòs
de Balaguer). Es pot pujar caminant, corrent, amb BTT o
amb qualsevol altre mitjà. Tothom està convidat a esmorzar
Organitza: CUDOS
18h, a la Dàlia Blanca, FESTIVAL DE NADAL-GREASE
2 en benefici de la Marató de TV3, dedicada a les malalties
minoritàries.
Organitza: Club de Lleure Altis i Gimnàs Altis

Del 16 al 22 de desembre
A partir de 20h, a la sala de l’Orfeó Artesenc, AUDICIONS
INSTRUMENTALS.
Organitza: Aula Municipal de Música

17h, a la Dàlia Blanca, CINEMA INFANTIL
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre
22h, a l’església de Tudela, Missa del Gall
22h, al Santuari de Salgar, Missa del Gall
Organitza: Agrupament Escolta i Guia Mare de Déu del Pla
(AEiG M.D. del Pla)
24h, a l’Església Parroquial d’Artesa, Missa del Gall
Organitza: Parròquia d’Artesa de Segre
01h, al pavelló, 7a FESTA PRO-RÀDIO ARTESA DE
SEGRE
Organitza: Amics de Ràdio Artesa de Segre

Divendres 25 de desembre
8:55h i 12h, a l’Església Parroquial d’Artesa, Missa de Nadal
Organitza: Parròquia d’Artesa de Segre
17h, al Santuari de Refet, Missa de Nadal
19:30h, a l’Església Parroquial d’Artesa, CONCERT DE
NADAL a càrrec de l’Orfeó Artesenc, la Coral Infantil "Brots
d’Il·lusió" i l’Aula Municipal de Música
Organitza: Orfeó Artesenc, Coral Infantil "Brots d’Il·lusió"
i Aula Municipal de Música

Divendres 18 de desembre

Dissabte 26 de desembre

Inauguració del pessebre i dels guarniments nadalencs
de la Llar de Jubilats.
Organitza: Associació Gent Gran d’Artesa de Segre i Comarca

11h, a l’Església Parroquial d’Artesa, Missa de St. Esteve
Organitza: Parròquia d’Artesa de Segre

17:30h, a la residència municipal, Missa de Nadal. Després, Càrites parroquial oferirà el tradicional obsequi de
Nadal a tots els residents.
Organitza: Càritas Parroquial i Església Parroquial

Diumenge 20 de desembre
18h, a la Llar de Jubilats, Fer Cagar la Soca com quan
érem joves...
Organitza: Associació Gent gran d’Artesa de Segre i Comarca

A partir de les 11h, pels carrers d’Artesa, Cantada de nadales
Organitza: AEiG M.D. del Pla
17:30h, Fer cagar el tió a Alentorn
Organitza: Poble d’Alentorn
23:30h, al pavelló, CONCERT DE ST. ESTEVE, amb els
grups Fundación no hay manera i La niña del exsurfista.
Preu: 8 euros
Organitza: Amics de la Sardana d’Artesa de Segre

Diumenge 27 de desembre
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18h, a la Dàlia Blanca, representació de UN NADAL A
LAPÒNIA a càrrec de la companyia L’Evocador
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre
la Palanca

19h, a la Dàlia Blanca, CINEMA EN CATALÀ, projecció
de la pel·lícula El setè cel d’Andreas Dresen. PREU: 3 euros
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre

Pr
o g r ama d’Actes Nadalencs
Pro
Dimecres 30 de desembre
17h, a la Dàlia Blanca, CINEMA INFANTIL
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre

Dijous 31 de desembre
00:45h, al pavelló, FESTA DE CAP D’ANY amb l’orquestra Atalaia i discomòbil.
Organitza: CE Artesa de Segre
Col·labora: Ajuntament d’Artesa de Segre

Dissabte 2 de gener
A partir de les 16h, al Pavello Municipal, III OLIMPIADA
Rossi Delight
Organitza: El Lokal

18h, Cavalcada dels Reis Mags d’Orient, adoració al nen
Jesús i repartiment de regals a Artesa.
Organitza: AMPA Llar d’Infants El Bressol, AMPA Escola
Els Planells, AEiG Mare de Déu del Pla
21h, Cavalcada dels Reis Mags d’Orient a Baldomar, a
l’Església Parroquial
Organitza: Junta Veïnal i Comissió de Festes de Baldomar

Dimecres 6 de gener
12:45h, a l’església parroquial, Lliurament de premis del
53è Concurs de pessebres artístics i casolans
Organitza: Parròquia d’Artesa de Segre i Associació de
pessebristes

Dijous 7 de gener
Diumenge 3 de gener
A partir de les 18h, a la Residència municipal, VISITA DEL
PATGE REIAL
A continuació, a la Dàlia Blanca, berenar i REBUDA DEL
PATGE REIAL
En finalitzar, lliurament de premis del CONCURS BUSCA
LES PARAULES
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre i Associació de
Comerç i Serveis

Dilluns 4 de gener
17:30h, a la Dàlia Blanca, L’HORA DEL CONTE, representació de Els músics de Bremen a càrrec de la companyia
Xip-Xap
Organitza: Biblioteca Joan Maluquer i Viladot

12h, a l’església de Seró, Missa solemne en honor de Sant
Ramon de Penyafort, patró de la Confraria, amb la Coral
L’Amistat de Ponts
NOTES:
- SM Els Reis Mags d’Orient repartiran els regals a casa.
Tots els que vulgueu que SM us portin els regals, heu de
trucar a l’Ajuntament fins al 30 de desembre 2009 (tel. 973
400 013, de 9 a 15h) o bé per e-mail fins al 3 de gener de
2010 (info@artesadesegre.cat o turisme@artesadesegre.cat).
- Aquest programa inclou els actes dels quals n’ha tingut
coneixement l’Ajuntament abans del 20 de novembre. No
obstant, les activitats que hi faltin podran ser anunciades per
l’Emissora Municipal de Ràdio.
NOTA DE LA REDACCIÓ
Tot i que el programa inclou actes que ja s’hauran realitzat en el moment que la revista surti al carrer, hem cregut
convenient publicar-los igualment.

Dimarts 5 de gener
17:30h, Cavalcada de Reis Mags d’Orient a Alentorn
Organitza: Poble d’Alentorn

Poesia

Nadal

Jesús del Pessebre,
fes que a cada indret
tingui el mateix dret
un blanc com un negre.
Jesús, Home-Déu,
Estel celestial,
al menys per Nadal
que regni la pau
en un món tan teu.

Que cada nadó
com la gent que és gran
visquem cada instant
amb joia i perdó.
Ognim de Sola

Bones Festes i
Pròsper 2010
www.la
lapalanca
palanca.cat
la
palanca

Naixement del pessebre de la guarderia d’Artesa de Segre
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Jesús del Portal,
com el Pare et mima,
fes que hi hagi estima
i no hi hagi mal.

Inf
or mació Municipal d’Ar tesa
Infor

Mes de novembre

Es fa efectiva la presa de possessió del càrrec de regidors per part
dels senyors Jaume Ferré Yégola i Joan
Fontanet París.
S’aprova, per unanimitat:
- Designar Joan Fontanet París com a
representant de l’Ajuntament en el Patronat de l’Emissora Municipal de Ràdio i com a suplent en l’Agrupació de
Defensa Forestal. Així com nomenarlo com a membre de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió Municipal de Delimitació.
- Designar Jaume Ferré Yégola com a
representant de l’Ajuntament en el Consell Escolar Municipal i en el Comitè
d’Admissions de la Llar Residència
Municipal.
S’acorda aprovar l’expedient de
modificació de crèdits núm. 2 del pressupost municipal de 2009, a finançar
amb la previsió que s’ha fet del romanent líquid de tresoreria i majors ingressos, per un import total de 480.350,82
euros.
A favor: 5 vots (ERC)
Abstencions: 6 vots (4 CIU + 2 PSC)
S’acorda, per unanimitat, modificar l’ordenança fiscal núm. 8 corresponent a Taxa Cementiri Municipal.
S’aprova la modificació de l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 10
reguladora de la Taxa per la distribució
d’aigua, gas i electricitat.
A favor: 5 vots (ERC)
Abstencions: 6 vots (4 CIU + 2 PSC)
S’aprova la modificació de l’article 8 de l’ordenança fiscal núm. 30
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana.
A favor: 7 vots (5 ERC + 2 PSC)
Abstencions: 4 vots (CIU)
S’acorda, unànimement, aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals
d’Artesa de Segre i Gavet de la Conca,
del dia 27 d’octubre, lliurada pels tècnics de la Direcció General d’Administració Local i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

S’aproven els següents projectes d’obra:
a) "Separata i modificació del projecte
d’urbanització de l’enllaç entre C/
Jesús Santacreu, C/ Sants Cosme i
Damià, C/ M.D. de Salgar, Av. M.
Anzizu i C/ St. Sebastià, per un pressupost d’execució per contracte (PEC)
de 113.230,13 euros.
A favor: 5 vots (ERC)
Abstencions: 6 vots (4 CIU + 2 PSC)
b) "Reforma i condicionament interior
de la Casa Consistorial d’Artesa de
Segre", per un PEC de 269.299,89
euros.
A favor: 9 vots (5 ERC + 4 CIU)
Abstencions: 2 vots (PSC)
c) "Casal de la Gent Gran a Artesa de
Segre", per un PEC de 142.857,14
euros.
A favor: 5 vots (ERC)
Abstencions: 6 vots (4 CIU + 2 PSC)
S’aproven, per unanimitat, les
següents certificacions d’obra:
- Certificació núm. 4, per 78.579,18
euros, de l’obra "Rehabilitació de
l’aulari de l’antic col·legi de les Gnes.
Dominiques com a edifici sociocultural
i condicionament de l’espai exterior",
realitzada per Construcciones Lumbierres SL.
- Certificació núm. 2, per 39.479,78
euros, de l’obra "Ampliació de 8 places a la Residència Municipal d’Artesa
de Segre", realitzada per Construcciones Lumbierres SL.
- Certificació núm. 1, per 25.990,51
euros, de l’obra "Pavimentació del camí
d’accés a Vernet" realitzada per Àrids
Romà SAU.
S’acorda, per unanimitat, aprovar el Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca
de la Noguera i el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de la
Noguera i l’Ajuntament d’Artesa de
Segre per l’adhesió al Servei de Protecció Civil.
S’aprova la Moció de suport a
les Consultes Populars municipals per
la Independència presentada per la Comissió 300 anys.
A favor: 9 vots (5 ERC + 4 CIU)
Abstencions: 2 vots (PSC)
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SESSIONS DEL PLE
Ple ordinari (5 de novembre) i extraordinari (11 de novembre)

JUNTES DE GOVERN
(ordinàries de 19 i 26 de novembre i
extraordinària d’11 de novembre)
S’aproven les relacions de factures, majors de 120,20 euros, pendents
d’aprovació, que pugen la quantitat de
225.329,49 euros.
S’aproven les següents llicències d’obres:
- A Teresa Solé Aubach, per aïllar paret
mitgera exterior amb aïllament i placa
tipus onduline de l’immoble situat a
Trav. Camp de Futbol 4, d’Artesa de
Segre.
- A Ramon Segú Riart, per canviar tanca metàl·lica per una tanca de bloc de
formigó color terra de delimitació de
la propietat, al C/ Sants Cosme i Damià
33, d’Artesa de Segre.
- A Francesc Puigpinós Monsonís, per
aïllar paret mitgera exterior amb xapa
prelacada i planxes de polietilè de l’immoble situat a Ctra. d’Agramunt 66,
d’Artesa de Segre.
- A Carmen Tarragona Gaset, per repassar la teulada de l’immoble situat al
C/ Balaguer 5, d’Artesa de Segre.
- A M. Carme Múrcia Riera, per fer
desguàs de rentadora, posar bigues de
ferro i picar i rejuntar paret de pedra
vista de l’immoble situat al C/ Sant
Ponç s/n, de Vall-llebrera.
- A Conspromar SCP, per netejar canals i teulades, canviar teules trencades i repassar celràs de l’immoble situat al C/ Sant Joan 10, d’Artesa de Segre.
- A Pere Capell Espinal, per reformar
bany de l’habitatge situat a Ctra.
d’Agramunt 39, d’Artesa de Segre.
- A Andreu Bertran París, per fer un tancat de 5 m2 en golfes i planxer de formigó, en l’habitatge situat a la Pl. Migdia 5, de Baldomar.
S’acorda la concessió de pròrroga de llicència d’obres a Promocions
Ros Gené SL, per l’acabament de les
obres de construcció d’edifici
plurifamiliar de 23 habitatges, 23 aparcaments i 23 trasters, al C/ M.D. de
Salgar 34, cantonada C/ Sitges 19,
d’Artesa de Segre.
S’acorda concedir les següents
llicències de primera ocupació:

Inf
or mació Municipal d’Ar tesa
Infor

Objectes voluminosos
Pobles agregats:
dijous 21 de gener
Artesa de Segre:
dijous 21 de gener
(només en casos molt justificats,
que no puguin anar directament a
la deixalleria)
Cal trucar per informar del
lloc de recollida i dels objectes (tel.
973 40 00 13)

da d’aigües en alta en el municipi
d’Artesa de Segre.
- Nova canonada en alta per abastir el
nucli de Vernet.
S’aprova desestimar el recurs de
reposició presentat per les senyores
Carmen Ariet Solé, Maria Ariet Solé i
Teresa Ariet Solé, atès que es considera més equitatiu aplicar dos mòduls de
repartiment en lloc d’un i que no es pot
acceptar la disminució proporcional del
valor cadastral atès que la gran majoria
dels edificis implicats en l’expedient
donen a més d’un carrer i es crearia un
greuge comparatiu, així com aprovar
definitivament les contribucions especials de les obres de "Remodelació Av.
M. Anzizu 1a i 2a fase", amb el mòduls de repartiment acordats en el Ple
de 8 de novembre de 2007.
S’acorda concórrer a la convocatòria del "Fondo Estatal para el
Empleo y la sostenibilitat local" per a
l’any 2010, demanant-hi ajut per la realització de les següents inversions:
- Col·locació de gespa artificial al camp
de futbol municipal.
- Adequació d’espai públic ubicat al
costat dels centres escolars els Planells,
Ctra. de Montsonís.
Així mateix, es crea el compromís de
consignar als nuclis agregats una assignació econòmica de 108,11 euros/habitant a 01/01/2008, per a fer-hi actuacions dins el marc de les previstes a la
convocatòria.
S’acorda concórrer a la convocatòria del Patronat Intercomarcal de
Turisme de les Terres de Lleida per a la
concessió de subvenció dels ens locals
que vulguin optar a formar part de la
xarxa Pobles amb Encant, demananthi ajut econòmic per a la realització de

Informació
vers la TDT
i l’apagada
analògica
Ajuntament
d’Artesa de Segre
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- A Invall-Cavima, per les dues naus
industrials entre mitgeres, sense ús específic, situades al Polígon Industrial
el Pla, C/ Lluís Companys 11, d’Artesa
de Segre.
- A Promocions Ros Gené SL, per edifici plurifamiliar de 23 habitatges, 23
aparcaments i 24 trasters, situats entre
els carrers Sitges 19, M.D. de Salgar
34 i Trav. Sitges 2, d’Artesa de Segre.
S’aprova la concessió de llicència ambiental a Eva M. Gabandé López,
per exercir l’activitat d’adequació d’una
explotació ramadera avícola amb una
capacitat de 23.500 pollastres d’engreix, a situar al polígon 7 parcel·la 51
i polígon 5 parcel·la 333, partida
Arenas, terme municipal d’Artesa de
Segre.
S’acorda autoritzar les següents
connexions a la xarxa d’aigua potable:
- A Armengol Puigpinós Sala, per escomesa a Av. Maria Anzizu 31-33, 2n
2a, d’Artesa de Segre.
- A Jaume Mora Aubets, per escomesa
a C/ Castellot 11, d’Artesa de Segre.
- A Ferran Aran Farré, per escomesa a
C/ Calvari 31, 2n, d’Artesa de Segre.
- A Joan Carbonell Baró, per escomesa
al Polígon Industrial el Pla, C/ Lluís
Companys 11, naus A i B, d’Artesa de
Segre.
S’acorda aprovar les Bases de la
Convocatòria i convocar concurs públic
per a l’atorgament de subvencions als
alumnes de P3, P4 i P5 de l’Escola dins
el programa "Un llibre un tresor".
S’aprova concórrer a la convocatòria del Dep. de Medi Ambient i
Habitatge, demanant-hi ajut econòmic
per a la realització de les següents actuacions:
- Arranjament d’instal·lacions i porta-

les següents actuacions:
- Condicionament del camí d’accés a
les basses de les forques d’Alentorn.
- Execució de consolidació d’uns trulls
de vi d’Anya.
S’acorda concórrer a la convocatòria del Patronat Intercomarcal de
Turisme de les Terres de Lleida per a la
concessió de subvenció als ens locals
per a programes i activitats de promoció turística, demanant-hi ajut econòmic per a la realització de la següent
actuació: Estudi previ de la viabilitat
econòmica per la redacció d’un projecte
de creació, senyalització i divulgació de
recorreguts per a BTT al municipi
d’Artesa de Segre.
INFORMES D’ALCALDIA
La Diputació de Lleida, ha atorgat una subvenció de 5.000 euros per a
la Fira de Sant Bartomeu 2009.
S’acorda atorgar un ajut de 200
euros als Bombers Voluntaris de Artesa
de Segre per a cobrir la seva aportació
a la celebració del 17è Congrés de
Bombers Voluntaris de Catalunya 2009.
Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 18 de novembre de 2009, es publica el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Artesa
de Segre; per tant, ja està en vigor.
El Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya ha atorgat a
aquest Ajuntament una subvenció, fora
de concurrència competitiva, de
28.648,22 euros per a la redacció del
projecte executiu de l’obra Transmissió del Túmul Megalític de Seró.

Eva Maza i Batlle

Els propers dies 2/01/2010 (en horari de matí:
de les 9 a la 1) i 13/01/2010 (en horari de tarda: de les 4 a les 7), al davant de l’Ajuntament
d’Artesa de Segre, hi haurà un autobús que
facilitarà a tots els que us hi vulgueu atansar
informació envers l’apagada analògica i els
avantatges de la Televisió Digital Terrestre
(TDT).
No deixeu passar aquesta ocasió per aclarir
tots els dubtes que pugueu tenir.

Car nestoltes 2010
13, 14 i 16 de febrer
INFORMACIONS D’INTERÈS
COMPARSES i COMPARSITES
- La Rua de Carnestoltes estarà formada per COMPARSES
(grups de més de 10 persones) i COMPARSITES (grups de
2 a 9 persones).
- Durant els matins podeu recollir un full informatiu a les
oficines de l’Ajuntament i apuntar-vos.
- Les COMPARSES i COMPARSITES es concentraran a
l’Av. Maria Anzizu (cruïlla amb Balmes).
- Els vehicles de les COMPARSES s’hauran d’aparcar a
voltant de la Pl. Ajuntament. Es col·locaran per ordre d’arribada, des de davant del Disbo, continuant per l’Av. Maria
Anzizu, fins el rentador).
- Les COMPARSES i COMPARSITES s’hauran de traslladar a peu cap a l’Av. Maria Anzizu (cruïlla amb Balmes).
Allí ens recollirà el SALTASEKLES XVIIIè.
- Caldrà que cada COMPARSA i COMPARSITA porti música o elements que facin soroll.
- Mentre el SALTASEKLES XVIIIè realitzi el seu discurs
caldrà que els vehicles tinguin el motor apagat i la música
també.
- Itinerari de la rua: Pl. Ajuntament, Balmes, Monges, Prat
de la Riba, Ctra. Agramunt, Escoles, Ctra. Montsonís i Pavelló. Es prega la col·laboració dels veïns de no deixar vehicles ni obstacles en aquests carrers.
- Tant les COMPARSES com les COMPARSITES podran
assistir gratuïtament al sopar que tindrà lloc al pavelló.

- Les COMPARSES seran obsequiades amb un valuós i energètic premi.
- En cas de pluja, no es farà el recorregut. Les COMPARSES i COMPARSITES aniran directament al pavelló, on es
farà el tradicional pregó i el SOPAR DE CARNESTOLTES.
DESFILADA INFANTIL
- La desfilada té caràcter local.
- Cal apuntar-se a l’Ajuntament fins el 10 de febrer (en horari d’oficina).
- Les disfresses que concursaran han d’estar confeccionades
a mà. no podran entrar a concurs les disfresses llogades o
comprades, però si que podran participar a la desfilada.
- Les disfresses que no estiguin confeccionades a mà, no
duran número, però caldrà inscriure’s igualment.
- Primer desfilaran els nens/nenes amb la disfressa confeccionada a mà, per això, demanem molta puntualitat.
- Els números per la desfilada es recolliran a l’ajuntament,
en el moment de la inscripció. No us oblideu de portar-lo el
dia de la desfilada.
- Podran particpar tots els nens/nenes fins als 14 anys.
- Tots els participants rebran un petit obsequi.
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre, Comissió de
Festes, Comissió de Carnestoltes, Comissió de Matança del
Porc
NOTA DE LA REDACCIÓ
En el proper número de la revista publicarem el programa
complet.
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Durant aquest estiu s’han fet obres a Salgar per tal d’habilitar una rampa per accedir al pati de l’església i el
monestir. Per sufragar aquestes obres i altres millores al santuari, s’ha obert un compte bancari a "la Caixa" on es
La Parròquia
poden fer donatius: 2100-0080-41-0101418136

Palanc-oci

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Horitzontals
1. Persona amb iniciativa.- 2. Les mullers dels fills. Deixem de
viure.- 3. Fet del no-res. Terreny amb poc pendent. Consonant rabassuda.- 4. Relatiu a la boca. Interjecció que denota incredulitat.
El curs d’aigua més rialler.- 5. Radi. Imatge amb atributs divins.
Alumini.- 6. Les consonants del dol. Baster. La inicial de l’abecedari.- 7. Al revés, afirmació. Que pot moldre. Sense número.- 8.
Cinquanta. Beguda puntal. Relatiu a l’erotisme.- 9. Fibra tèxtil d’origen vegetal. Singular, les baralles en tenen quatre. Element químic
que peta amb l’aigua.- 10. Bolet comestible. Vocal rodona. Neó.11. Plural, individu que es rebel·la davant l’autoritat.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Verticals
1. Lligar amb un cordill.- 2. Carmanyola per als animals. Al revés,
ni tu, ni jo, ni ella.- 3. Valora, posa preu. Al revés, un dels primers
insecticides domèstics.- 4. Actitud que ha de seguir tot bon realista. Terminació d’infinitiu.- 5. Punt per on surt el Sol. Nom donat a
dos tipus de mesons descoberts el 1976. Gènere de formigues de
nom cap-i-cua.- 6. Consonant d’un sol pontet. Grups de gent, amics, sardanistes, etc. Cent.- 7. Cobrir de palla. Nom
de bruixot.- 8. Manifestació de dolor per la mort d’algú. Població del Segrià que dóna nom a un canal. Vocal extravertida.- 9. Resar. Consonant que s’equivoca. Qualitat del so. Consonant tossuda.- 10. Al revés, terminació d’infinitiu. Al revés, parella de vocals que sempre es queixen. Al revés i plural, home que es pinta la cara per anar a la
guerra.- 11. Vehicles que transporten malalts, ferits, etc.

Jeroglífic

Problema d’escacs

per David Fusté

per Ramon Monfà - www.bidmonfa.com

Vols rebre
informació de les
activitats
que es realitzen a
Artesa de Segre i
municipi?

ThofaOTS
NOTA

m
tot
Això ens costarà molt...

Juguen les blanques

la Palanca

SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Emprenedora.- 2. Nores. Morim. - 3. Creat. Pla. B.- 4. Oral. Ca. Riu.- 5. Ra.
Ídols. Al.- 6. DL. Seller. A.- 7. íS. Molar. SN.- 8. L. Te. Eròtic.- 9. Lli. As. Sodi.- 10. Allet. O. Ne.- 11.
Refractaris.
VERTICALS: a partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Entre tots ho farem tot (entre tots "ho fa", re, m, tot).
Problema d’escacs
1- Tc7, Dxh5; 2- Te7+, Rf8; 3- Txb7+, Re8; 4- Te7+, Rf8; 5- Txh7+, Re8; 6-Txh5 amb avantage
decisiu
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Envia’ns un correu a
turisme@artesadesegre.cat
o a través de la pàgina web
www.artesadesegre.cat

Ajuntament d’Artesa de Segre
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Alumnes del col·legi de "Les Monges". 1922

l’any 1883 i s’ha dedicat a l’ensenyament de noies i nenes des de la seva
més tendra infantesa fins a una edat
de noies casadores.
Això en un principi, perquè amb els
anys també va evolucionar, va admetre
nens i nenes i al final s’hi van fer els
estudis d’EGB.
Van ser més de 100 anys que Artesa
va tenir l’ensenyança de les monges
dominiques, i un segle és molt important en la vida d’un poble. Vàries generacions han après les primeres lliçons
al convent, situat al carrer Prat de la
Riba cantonada amb el carrer que porta el seu nom: de "Les Monges".
Només durant la guerra es van veure
obligades a plegar i tancar el convent
degut a les circumstàncies i van tornar
a casa seva amb les seves famílies o es
van refugiar en algun altre lloc. Després
d’aquest trastorn, en acabada la guerra, van tornar a començar la seva tasca
educativa.

En un principi i durant molts anys,
el col·legi de Les Monges era privat,
de pagament. Hi anaven les filles de les
cases més aposentades i, en vells temps,
anar a Les Monges era una mena de
distinció.
Hi havia tres classes: les grans, les
mitjanes i les petites. Tot nenes i portaven totes el mateix uniforme: bata negra amb "trezilles" vermelles. Els diumenges, les monges treien les nenes a
passeig al camp, totes en grup, i anaven a rosari pel Mes de Maria.
A més de l’ensenyament normal, hi
havia una especial dedicació a fer labors. Es feien veritables brodats al relleu (artístic, brodat anglès i Richelieu).
I les puntes de coixí i de ganxet, i també amb una llançadora que en deien
"frivolité". A més de calats i vores foradades i el canyamàs amb què adornaven la roba de nuviatge de les noies
que s’ho podien permetre, que no eren
totes ni de bon tros. També n’hi havia
que aprenien solfeig i a tocar el piano.
Entre les alumnes hi havia les "reco50
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convent de les Germanes DoE lminiques
es va construir a Artesa

manades", que es quedaven una hora
més al vespre; les "pensionistes", que
menjaven i dormien al convent, i altres
que només anaven a l’escola. En aquells
anys hi havia alumnes que començaven
de petites i anaven a monges fins que
es casaven.
Hi havia un pati per jugar i un hort
que cuidaven les mateixes germanes.
Jo hi vaig aprendre a llegir. Me’n va
ensenyar la germana Imelda. Primer a
conèixer les lletres una per una: "la de
l’ull de bou" és la O, la de la serpeta és
la S, la del martellet és la T... i així successivament, amb molta paciència. Vaig
aprendre a fer el punt de mitja, el de
ganxet i m’hi vaig un "refajo" de llana
vermella amb un ganxet d’os molt
blanc. Com que no n’avançava gaire –
era molt jove–, cada nit els angelets
me’n feien un bocí, mentre jo dormia...
perquè potser no l’hauria acabat mai.
M’ho deia la monja a l’endemà...
Autora: J.B.R.
Del no publicat "Llibre dels Jubilats"
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Un any més, la Dàlia Blanca va acollir l’activitat destinada a recollir fons per a la Marató de TV3. Amb
imatges de tanta bellesa plàstica, no es d’estranyar que estigués de gom a gom. (Foto: Club de Lleure Altis)

