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La visita d'un centenar de persones a les
trinxeres i refugis de la L2, entre Artesa i
Marcovau, i a l'escola militar ubicada al
"castell" de Tudela va significar un viatge
en el temps a la complicada època de la
Guerra Civil.
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L’Ag
enda
’Agenda

Agenda ciutadana

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.

28 de juny
Canvi de dia i d’hora! A les 19h, a la Dàlia Blanca,
cinema en català amb la projecció de la pel·lícula
Pelegrins. Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre
Cada divendres d’estiu
A les 22h, a la plaça de l’Ajuntament d’Artesa de Segre,
Sardanes a la fresca. Organitza: Amics de la Sardana
(veure pàg. 31)
3 de juliol
A les 22h, dins del cicle Caminades de la lluna plena,
Caminada fins a Vernet i camí d'Alentorn. Organitza: Club de Lleure Altis
5 de juliol

MAIG
Municipi d’Alòs de Balaguer
Defuncions:
dia 23: Josep Llera i Lladós (93 anys), natural d’Alòs de Balaguer
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 28: Martí Badia i Sala, fill de Romà i d’Elvira
Defuncions:
dia 3: Antoni Ribó i Roqué (81 anys), natural de Vilanova de Meià
dia 4: Alexandre Cachafeiro i Loureda (35 anys), natural d’Andorra
(accident moto)
dia 14: Pilar Purgimon i Moncunill (84 anys), natural d’Ogern
dia 19: Victoria Muñoz i Molina (91 anys), natural de Lubrín (Almeria)
Matrimonis:
dia 23: Xavier Mora i Puigcernau (veí d’Artesa)
Esther Gilabert i García (veïna de Bellpuig)
dia 31: Maria Millaray Grañà i Moran (veïna de Vilves)
Jaime Luis Julibert i Milan (veí de Terrassa)

A les 13h, a la plaça de l’Ajuntament d’Artesa de
Segre, ballada de sardanes dins del cicle Els diumenges... SARDANES (veure pàg. 31)
Fins al 18 de juliol
A la pista poliesportiva del Camp d’Esports d’Artesa
de Segre Campionat infantil de futbol sala. Organitza: CE Artesa de Segre
Fins a l’1 d’agost
A les 22h, a la pista poliesportiva del Camp d’Esports
d’Artesa de Segre Campionat d’estiu de futbol sala.
Organitza: CENG

Municipi de Vilanova de Meià
Naixements:
dia 21:
Marc Vilanova i Prat, fill de Miquel Àngel i de Montse

FESTES MAJORS
3, 4 i 5 de juliol: Collfred (veure pàg. 46)
17, 18 i 19 de juliol: Foradada i Tudela de Segre
24, 25 i 26 de juliol: Montclar i Vilves
25 de juliol: Colldelrat
31 de juliol, 1 i 2 d’agost: Alentorn
1 i 2 d’agost: Tòrrec

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

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana del mes:
Temperatura màxima:
Temperatura mínima:
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana del mes:
Temperatura màxima:
Temperatura mínima:
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes:
17,9°
Temperatura màxima:
29,5° (dia 30)
Temperatura mínima:
4º (dia 2)
Dies amb precipitacions:
7
Precipitació màxima:
37,2 mm (dia 14)
Total precipitacions:
42,4 mm

1 (dia 10, 4 mm)
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Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:

19,6°
34º (dies 21 i 30)
5º (dies 1, 3 i 16)
4
3 mm (dia 10)
7 mm
18,2°
32,4° (dia 30)
4,4º (dia 2)
7
3,7 mm (dia 10)
6,8 mm
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Editorial

El monopoli farmacèutic
La polèmica generada arran del tancament judicial de la Farmàcia PlaCampabadal, a conseqüència d’una denúncia efectuada per la responsable
de la Farmàcia Aldavó, dóna peu a una sèrie de reflexions en relació als
establiments expenedors de medicaments.
En primer lloc, cal dir que en ple segle XXI resulta aberrant que existeixi
un monopoli en aquest sector tan bàsic i d’ús quotidià per a la ciutadania. A
Artesa podem comprar menjar, roba, regals o qualsevol altre producte allà
on vulguem, però estem obligats a anar a comprar els medicaments dels
quals depèn la nostra salut a un comerç que ens ha estat imposat.
Aquest és el cas d’Artesa, però també és el que passa en altres poblacions
de dimensions similars. És clar que, si no ens agrada el que hi ha, podem
agafar el cotxe i anar a comprar medicaments a altres localitats veïnes.
Sempre i quan tinguem cotxe, una mica de temps o la malaltia que ens
afecta no sigui una qüestió urgent.
Qualsevol persona pot obrir el negoci que vulgui, on desitgi i com en
tingui ganes, excepte els llicenciats en farmàcia que estan lligats de mans i
peus a l’hora d’obrir negoci propi: o paguen un traspàs astronòmic o busquen
l’ocasió en un municipi que hagi augmentat d’habitants i en el qual cap
llest de torn (nissagues de farmacèutics de tota la vida o gent amb bons
contactes i assessors legals i carregats de duros) hagi sol·licitat l’obertura
d’un nou establiment. Tota una quimera.
Tan gran deu ser el poder del col·lectiu de farmacèutics amb farmàcia
pròpia que cap govern s’ha atrevit mai a eliminar aquest monopoli que fa
pudor a ranci i que ens remet a uns temps en què els drets i les llibertats de
les persones eren controlats per una dictadura. L’únic cas que ens deixa
entreveure una escletxa de lum és el del País Basc, on hi ha lliure mercat i
qualsevol apotecari pot obrir la seva botiga sense estar condicionat per aquest
monopoli retrògrad.
El cas que afecta Artesa és molt peculiar, ja que la Farmàcia PlaCampabadal va aconseguir la llicència d’obertura després de 4 anys de
tràmits i gestions, amb el visitiplau del Departament de Salut. La titular de
la Farmàcia Aldavó, que també havia sol·licitat l’obertura d’aquest segon
establiment (pocs dies després que els altres), va interposar una demanda
esgrimint que no hi havia el mínim d’habitants que marca la llei per obrir
una segona farmàcia.
O sigui, per un costat Farmàcia Aldavó volia obrir una segona farmàcia
a Artesa, però quan la llicència es va concedir a Farmàcia Pla-Campabadal,
va recórrer al·legant que no hi havia prou habitants. D’això se’n diu
coherència!
El més curiós del cas és que ara que s’ha tancat la farmàcia perquè el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya així ho ha sentenciat, s’obre un
nou procés per l’obertura d’una segona farmàcia, ja que actualment sí que
hi ha el nombre d’habitants que així ho permet. Una altra gran mostra de
coherència del sistema!
En fi, que Artesa s’ha quedat sense una segona farmàcia i s’ha obert una
fractura social i ciutadana, que esperem que no faci arribar la sang al riu.
Només ens resta l’esperança que algun dia el sector farmacèutic sigui
alliberat d’aquest monopoli de foscos interessos i que triomfi aquell
establiment que millor preu i servei doni i no pas aquell que viu ancorat en
el passat i que s’aprofita d’uns privilegis impropis dels temps actuals.

Col·laboradors/es del mes: Josep Tarragona, Iolanda Masanés, Antònia Estrada, Rufino
Gabaldón, Mar Eroles, Manel Torres, Amics i Veïns de Tòrrec, Esther Blázquez, Mercè Nogués,
Pepita Pont, Fina Cregenzan, IES Els Planells, David Sellart, Associació de la Gent Gran,
Manuel Gabriel, Junta Veïnal de Baldomar, Amics de Baldomar, Artesenques Actives, Dolors
Puigcernau, Amics de la Sardana, Francesc Gessé, Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, Josep
A. Sánchez, Joan Giribet, Noemí Farré Cortadelles, Eva Maza, Albert Vidal, Ton Bonet,
Jordi Alins, David Fusté, Ramon Monfà, Jordi Esteban, Vicent Roca
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Noticiari
Comencen les obres a "Les Monges"

Foto: Josep Tarragona

nes, mentre que l’encarregada de presentar l’acte
va ser la periodista i actriu lleidatana Txe Arana.
En aquesta edició s’hi van presentar 207 treballs
periodístics, agrupats en 9 categories. El Jurat estava format per persones molt conegudes del món
periodístic.

Dimiteix la Junta de la Cooperativa
d’Artesa

A primers de juny van començar les obres de rehabilitació de la part
més nova de l’antic col·legi Sant Josep, conegut popularment com
"Les Monges", ja que la titularitat del centre havia estat de les Germanes Dominiques. L’adquisició de l’edifici va ser una decisió de
l’anterior equip de govern municipal (CiU), que no va comptar amb
el suport del grup que avui dirigeix l’Ajuntament (ERC). No obstant, això no va ser obstacle per a què en el Ple ordinari del mes de
gener ambdós grups es posessin d’acord per a tirar endavant aquest
projecte, amb l’abstenció del PSC. L’actuació s’emmarca dins del
conjunt d’obres promogudes per l’Estat contra la crisi econòmica i
va ser adjudicada a l’empresa Construccions Lumbierres SL per un
import d’uns 434.000 euros en el Ple del passat mes d’abril. Les
obres consisteixen en la rehabilitació del conjunt d’aules com a edifici sociocultural i el condicionament del pati, que quedarà com a
espai exterior d’ús públic.

El castell de Montsonís acull el Premi "Pica d’Estats"

A la passada assemblea ordinària de la Cooperativa d’Artesa de Segre, celebrada el dissabte 20 de
juny, l’aprovació de la venda d’actius (fàbrica dels
Alamús, nau d’Agramunt...) i l’ampliació de capital (per tal de poder capitalitzar la cooperativa) van
quedar eclipsades per la dimissió en ple de la Junta
(sis dels set membres, donat que un estava absent).
En la propera sessió extraordinària, que se celebrarà el divendres 3 de juliol, caldrà en primer lloc
ratificar una nova Junta i posar a aprovació de l’assemblea la controvertida ampliació de capital. El
20 de juny ja hi va haver un grapat de socis que van
demanar donar-se de baixa per negar-se a posar diners a l’esmentada ampliació.

Forta pedregada sobre Artesa
El 6 de juny, cap a les 10 de la nit, es va produir una
forta pedregada al municipi d’Artesa de Segre,
acompanyada de fort vent i molta pluja i que va
durar aproximadament un quart d’hora. Com a conseqüència, el cos de Bombers Voluntaris d’Artesa
va haver de desembossar alguns desguassos. Concretament, a la carretera d’Agramunt, davant de les
antiguitats, tota la meitat dreta de la carretera va
quedar inundada. La carretera de Montsonís, entre
la primera i la segona cruïlla que porten al
poliesportiu, també es va inundar. Els serveis es
van donar per finalitzats a les 24 hores.

Millora de la C-14 entre Artesa i Ponts
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La nit del divendres 29 de maig, el castell de Montsonís va acollir
l’acte de lliurament del XX Premi Turístic Internacional "Pica d’Estats" de Premsa, Ràdio, Televisió i Internet, que convoca anualment
el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. El president
d’aquesta institució, Jaume Gilabert, va remarcar que la cerimònia
es feia al castell de Montsonís per escenificar la voluntat de la Diputació de Lleida de promocionar el patrimoni de les comarques lleidatanes i per deixar constància de la importància del nostre turisme
rural. El lliurament va comptar amb l’assistència d’unes 120 perso-

A finals de maig, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, dintre d’un programa de
quatre actuacions de millora de la xarxa viària per
al període 2009-2010, ha impulsat la licitació de
les obres de millora d’un tram de 13 quilòmetres
de la C-14 entre Artesa de Segre i Ponts, per un
import de 3,7 MEUR. A més de reforçar el ferm en
tot aquest tram, s’actuarà en dos encreuaments per
tal d’afavorir la seguretat viària, concretament en
els accessos a Colldelrat i a Oliola. Així mateix, els
treballs inclouran la neteja de les cunetes i els elements de drenatge transversal, així com la renovació de la senyalització vertical i horitzontal. Es preveu que les obres comencin la primavera vinent i
tinguin un termini d’execució de quatre mesos.
L’Ajuntament d’Artesa de Segre pensa presentar una
al·legació per a què també s’inclogui dins d’aquesta
millora el tram de la travessia urbana per dins la ciutat.

Noticiari

Malestar pel tancament d’una farmàcia
16 de juny, la Justícia
E lvadimarts
obligar al tancament de la

tothom coneix.
Avui dia, amb l’increment de població dels darrers anys, sembla que es
compleix el requisit del 5.000 habitants
a l’Àrea Bàsica de Salut (Artesa amb
Alòs i Vilanova), per la qual cosa ambdues farmàcies ja han demanat una nova
llicència.
Aquesta situació ha produït una forta indignació entre la població dels tres
municipis afectats i durant la setmana
va començar a córrer la veu que el diumenge 21 de juny es faria una concentració davant la Farmàcia Aldavó per
expressar el malestar popular contra
l’actitud dels propietaris d’aquesta.
Desconeixem l’origen d’aquesta manifestació no convocada de manera legal,
però pràcticament tothom n’era coneixedor.

Així és que, cap a les 11 del matí, un
grup de manifestants es van trobar a la
plaça de l’Ajuntament i es van desplaçar fins a la carretera d’Agramunt, davant de la Farmàcia Aldavó, on s’hi va
aplegar fins a unes 300 persones, algunes de les quals portaven xiulets, cassoles i altres objectes sorollosos. Resulta difícil saber quina gent anava a
manifestar-se i quina a tafanejar. El cert
és que la concentració va obligar a tallar el trànsit durant més de mitja hora,
fet que va provocar retencions. Els concentrats cridaven diferents consignes:
"Volem la farmàcia", "Retira la denúncia"...
Els Mossos d’Esquadra vigilaven
l’entrada de la farmàcia durant la protesta, però no es van produir incidents
greus tot i que dos fills de la propietària van sortir a l’exterior a mirar la concentració. La policia va prendre les dades a dues persones, una que portava
un aparell de megafonia i una altra que
va llençar un ou a la façana.
L’alcalde Sabanés ha lamentat aquesta situació en considerar que amb dues
farmàcies la població gaudia de millor
servei i que la normativa que permet
aquestes situacions és "obsoleta al segle XXI".
L’endemà de la protesta ja corre entre la gent la consigna que cal repetir la
protesta el diumenge següent.
La Palanca
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Farmàcia Pla-Campabadal, ubicada
al carrer Balmes d’Artesa de Segre,
a l’alçada de la plaça de l’Ajuntament.
Els cronistes de la ciutat ens havien
explicat que Artesa havia tingut fins a
tres farmàcies abans de la Guerra Civil, però durant dècades només n’hi
havia hagut una, la Farmàcia Aldavó,
ja que la normativa per donar noves llicències és molt restrictiva pel que fa a
nombre d’habitants. La propietària de
la farmàcia de Cubells, per exemple, als
anys 1990 ja havia intentat obrir-ne una
a Artesa sense èxit, abans d’instal·larse en aquest poble veí.
El 2007, però, la Farmàcia PlaCampabadal va aconseguir l’autorització per obrir una segona farmàcia. De
fet, l’havia sol·licitada al Departament
de Salut el 2003 i el permís va tardar
en arribar degut als recursos presentats
per la Farmàcia Aldavó, al·legant irregularitats en la ubicació de l’establiment i en el nombre d’habitants de
l’Àrea Bàsica de Salut. El Departament
els va desestimar adduint que, segons
els seus barems, es complien ambdós
requisits.
La Farmàcia Aldavó va recórrer al
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que va aplicar uns barems
diferents que donaven com a resultat
una població de menys de 5.000 habitants a la zona d’Artesa. La conseqüència ha estat la sentència en ferm que

Noticiari

Eleccions al Parlament europeu 2009
es eleccions al Parlament euro-

L peu a la nostra comarca, igual-

Velles com a la Mesa de la Sala Parroquial. Molt destacable és el fet que els
vots en blanc assoleixin el 4,9% a la
Mesa B de les Escoles Velles i el 5,4%
a la Mesa de l’Ajuntament.
En relació als resultats als municipis
propers, i en conjunt, CiU esdevé la
força més votada, seguida per ERC, el
PSC i el PP. Aquí també són destacables
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ment que al conjunt del país i de l’Estat espanyol, es resumeixen en una
paraula: abstenció.
En una pinzellada ràpida als resultats del nostre municipi, hem de destacar, en primer lloc, la baixa participació: 37,4% (en consonància, però, amb
la global de Catalunya del 37,5%). En
segon lloc, cal fer menció a l’augment
dels vots nuls (del 0,1% de l’any 2004
al 0,8%) i, sobretot, dels vots en blanc
(de l’1,3% de l’any 2004 al 3,9%).
Pel que fa als resultats per candidatures, i atesa la reducció de la participació, totes disminueixen en el nombre absolut de votants. Referent als termes relatius, assenyalar que tant el PP
com ICV el mantenen pràcticament
igual (amb un descens del 0,2% i un
augment del 0,2% respectivament).
ERC i, especialment, el PSC-PSOE tenen un descens de suports (disminució
de l’1,8% i del 6’1%). CiU es converteix
en l’única candidatura que augmenta els
suports, amb un increment del 2,9%.
Per meses, destacar que la major participació es produí en la Mesa B de les
Escoles Velles i la menor en la Mesa
de l’Ajuntament. Els vots nuls, arriben
a l’1% tant a la Mesa B de les Escoles

tant el vots en blanc com els vots nuls.
Com a anècdota, esmentar que tant a
Cubells com a Foradada els vots d’ERC
es van assignar erròniament a la Falange Española de las JONS, fet que va
haver de ser corregit en el recompte
oficial de vots..
La Palanca

Municipis

Activitats de Vilanova de Meià
Un sopar molt ben guanyat!
Els alumnes de l’escola "Mare de Déu del Puig de Meià" de
Vilanova de Meià, enguany varen participar per primera vegada a la tradicional Tirada de Bitlles Provincial que organitzava el Club de Bitlles Gàrzola, amb motiu de les Festes
de Santes Creus, els dies 2 i 3 de maig passats, a Vilanova de
Meià.
Després de molts mesos d’esforç i aprenentatge, el dia de
la Tirada es van lluir d’allò més i a part dels trofeus que
varen guanyar, també s’endugueren un bon pernil amb el
qual els obsequià el Club de Bitlles.
Així el passat 15 de maig, els joves tiradors juntament
amb els seus pares, varen celebrar un sopar molt merescut.

L’alcalde lliura els diplomes del curs d’informàtica
Per tal d’adreçar els coneixements i avantatges de les noves
tecnologies a tothom, enguany a l’ajuntament de Vilanova
de Meià, s’han tornat a impartir cursos d’informàtica adreçats als més joves dels nostres pobles.
Els cursos, a càrrec d’en Jordi Oronich (de form@click
de Térmens) i subvencionats per la Generalitat de Catalunya,
es varen dur a terme des del mes de febrer fins el passat mes
de maig, en què el dia 27 varen finalitzar les classes. Aquest
mateix dia, l’alcalde de Vilanova de Meià, Xavier Terré, i el
professor, Jordi Oronich, varen fer l’entrega de diplomes a
tots els nens i nenes que hi havien assistit.

Els nostres avis
Coneixeu aquests avis de la foto? Doncs són alguns dels
avis tan simpàtics que tenim a Vilanova de Meià. Si us perdeu pel poble i feu cap al conegut carrer de La Perdiu, allí
els trobareu. Ells us informaran de tot allò que vulgueu conèixer.
Text: Iolanda Masanés
Fotos: Antònia Estrada i Rufino Gabaldon

Aplec a l’ermita de Sant Sebastià
ja és tradició des de fa uns anys a Santa Maria
C om
de Meià, l’aplec de Sant Sebastià se celebra el dia de
la segona Pasqua, enguany el dia 31 de maig.
Al voltant d’un centenar de veïns varen aplegar-se a l’ermita
d’aquesta població per celebrar un dinar conjunt en honor al sant.
Entre els actes que es dugueren a terme hi hagué la
celebració d’una missa, en la qual es beneí coca que va ser
repartida entre tots els assistents. Seguidament, es va celebrar
un dinar popular i després, a la tarda, els més joves de la
colla va jugar a les bitlles.
L’esplèndid dia que va fer acompanyà molt bonament la jornada.
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Text i fotos: Mar Eroles Novau
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Un nou Sant Crist per l’església de Gàrzola
passat 17 de maig a les 13 hoE lres,
prop d’una seixantena de
persones varen reunir-se a l’església
del Remei de Gàrzola amb motiu
d’una missa molt especial: la donació d’un nou Sant Crist, acte solemne que fou oficiat per mossèn Antoni
Pich.
La història no deixa de ser més que
curiosa, quan hem sabut que el Sant
Crist ha estat una donació d’una família d’Albatàrrec, en concret, de la senyora Serafina Prim, que tenia el Sant
a casa per una promesa que va fer el
seu difunt marit.
La Serafina, quan morí el seu espòs,
volia fer donació del Sant Crist a l’església d’Albatàrrec i així ho va comunicar a l’ajuntament de la vila. Però el
cert és que en aquesta població ja n’hi
havia un i l’alcalde va donar l’opció de
poder-lo dur a una altra parròquia en la
qual no n’hi hagués cap. En l’esmentat
consistori també s’hi troba el gendre de
la família Gabaldón-Griñó de Gàrzola,
qui va comunicar que a l’església del
Remei de Gàrzola el Sant seria rebut
amb molta devoció i que tots els seus
veïns n’estarien més que agraïts. Així,
gràcies a aquesta família, ara el Sant
Crist es troba a l’església d’aquesta
població.
Després de la missa, hi hagué un piscolabis per a tots els assistents a l’acte,
gentilesa de l’Associació de Veïns de
Gàrzola i de l’Ajuntament de Vilanova

de Meià, al qual la senyora Serafina
mostrà el seu agraïment per tan calorosa rebuda i per la magnífica celebració
que envoltà aquest dia. Els veïns també li varen entregar un gran ram de flors

VILANOVA DE MEIÀ
ACTIVITATS D’ESTIU
PER LA MAINADA
El dia 1 de juliol comencen les activitas a les tardes
d’estiu a Vilanova de Meià, adreçades a tots els nens i
nenes del municipi i estiuejants que durant aquests mesos
estan per aquí.
Les activitats clouran el dia 28 d’agost amb una festa
de cloenda per tots els participants.
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Busquem col·laboradors. Tel. 973 415005

com a mostra del seu agraïment per tant
memorable gesta.
Text: Iolanda Masanés
Fotos: Rufino Gabaldón i Manel Torres

Municipis

Presentació del llibre Tòrrec
14 de juny es va presenE ltarpassat
al poble de Tòrrec, el llibre
que porta per títol precisament
Tòrrec.
L’autor, Pere Sala,
acompanyat per Salvador Maluquer, director
general de Pressupostos
de la Generalitat, Xavier
Sust, periodista i escriptor, Xavier Terré, alcalde de Vilanova de Meià,
i Antoni Bertran, com a
representant del poble
de Tòrrec, va presentar el llibre de poemes Tòrrec. A l’acte també hi van assistir familiars, amics i coneguts de
l’autor.
En Pere Sala va néixer l’any 1916 a
Cal Músic de Tòrrec, fill de Pere i
Brígida. Va iniciar els seus estudis a
l’internat d’Osona i després es preparà
els estudis a distància per a Batxillerat.
Al finalitzar la guerra, el Comitè Local
va decidir oferir-li la plaça de mestre a
la població de Tòrrec. Aquests són
doncs, els inicis d’una llarga carrera dedicada a l’ensenyament.
Per ell, la família, la seva professió,
els amics i el seu poble han estat sempre la seva raó de viure, i de tot això
n’ha deixat palesa en aquest llibre perquè perduri en la memòria de tots els
torregalls.

Aquest petit recull de poemes és un
viatge pels indrets més característics i
peculiars del poble. En són bons exemples les coves de la Vansa, les tolles de
la Peixera, el molí, les fonts, els carrers...
El nostre amic Pere defineix el seu
poble en un dels seus poemes amb
aquestes paraules:
Tots sabem que és molt petit,
que no és al pla ni a la muntanya,
i si bé no és gens bonic,
és potser el més eixerit
de Catalunya i d’Espanya.
Entre d’altres coses, és l’autor d’algunes obres de teatre que s’han representat a la població, així com també de
l’himne de Tòrrec.
Després de l’acte de presentació del
llibre, es va fer un dinar de germanor, al
qual hi van assistir
aproximadament unes
100 persones. En acabar, l’autor va procedir a signar llibres. Va
ser un acte molt familiar, en què les diferents autoritats van
dedicar unes paraules
molt emotives a l’autor.
L’Associació
d’Amics i Veïns de

Tòrrec vol agrair al Pere la seva dedicació i l’estima que ha tingut durant tots
aquests anys per donar a conèixer el
nostre poble amb aquest petit recull de
poemes.
Enhorabona, Pere.
Associació d’Amics i Veïns de Tòrrec

Tòrrec rep una visita molt especial
països, com l’Argentina, per fugir de
la misèria i per poder trobar una vida
millor. Molts dels que se’n varen anar
ja no tornaren i ara els seus descendents volen conèixer les arrels dels
seus progenitors.
Així és com la família de Jaume
Puigpinós Boixadós, nascut a Tòrrec
l’any 1880 i que va morir a Santa Fe
(Argentina) l’any 1972, ha retornat al
nostre país, i en concret a visitar Tòrrec,
per tal de conèixer la casa del seu besavi.
Jaume Puigpinós era descendent de

Cal Bisbe i arribà a
l’Argentina amb tan
sols 17 anys, juntament
amb el seu germà Salvador. Es va casar amb
M. Teresa Guàrdia i allí
tingueren descendència.
Fa uns mesos els
seus besnéts, Rodrigo i
Gastón, residents a
Santa Fe (Argentina),
van emprendre el viatge cap a Catalunya per
tal de poder veure els
12
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temps difícils i molts dels
E ren
nostres veïns marxaven a altres

Municipis
seus familiars més propers. Entre les
visites programades, hi havia la visita
al poble de Tòrrec, on Antonio Bertran
Roca els va acompanyar a la casa d’on
eren descendents. En senyal d’agraïment, l’Associació de Veïns de la vila
els van entregar "la clau del poble". Al
mateix temps, els germans Puigpinós
els varen donar, com a record de la seva
estada, un llibre amb imatges de la història del seu avi, un recull de fets que
mostren el record i l’enyorança del seu
avi Jaume per la seva terra catalana.
Després de la visita a Tòrrec, el
Rodrigo, el Gastón i la resta de família
Puigpinós, que ha pogut retrobar-se al
cap d’uns quants anys, van dirigir-se
cap a l’Ajuntament de Vilanova de
Meià, on varen ser rebuts pel regidor
de cultura, Carles Jaime Marcó, i per

l’historiador Ramon Bernaus Santacreu. Allí, els germans entregaren el llibre de records de la descendència del
seu avi Jaume.
El Rodrigo i el Gastón varen agrair
moltíssim la calorosa rebuda que havi-

en tingut en tot moment i l’inoblidable
record que s’emportaven del seu país
de descendència.
Text: Iolanda Masanés
Foto: Esther Blázquez i Iolanda Masanés

Reunió de Micropobles a Foradada
6 de juny va tenir lloc
E ladissabte
Foradada una reunió de tre-

veni amb la direcció general encarregada de les mesures alternatives a la presó.
Després d’un descans, la trobada va
ser amb el director general d’Administració Local, Carles Bassaganya, el qual
els va explicar les accions i els programes del Departament de Governació
destinats a donar suport als municipis
petits i atendre les seves necessitats específiques, contribuint així a l’equilibri territorial.

A LA VENDA
En els llocs habituals
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ball entre l’Associació de Micropobles de Catalunya (AMC) i representants del Govern de la Generalitat.
L’AMC agrupa diversos municipis
de Catalunya menors de 500 habitants,
entre els quals hi ha Foradada i Vilanova
de Meià. La finalitat d’aquesta associació és donar veu conjunta a aquests
petits municipis, ja que malgrat aglutinar poca població, gestionen el 40% del
territori. Les principals dificultats amb
què es troben, a part del finançament,
són l’oblit per part d’algunes companyies de serveis, l’aïllament de persones grans o dependents i la manca de
perspectives socioeconòmiques.
La jornada estava organitzada en tres
parts. En primer lloc es van reunir amb
Marc Cerón i César Garcia, representants del Departament de Justícia, ja que
l’AMC està en tràmits de signar un con-

Finalment, durant el dinar es va celebrar l’assemblea de l’AMC, en la qual
es va aprovar una actualització dels òrgans directius, amb el doble objectiu
de reforçar la direcció i representar més
bé l’amplia pluralitat política de l’entitat. Entre altres incorporacions, es va
nomenar Ann Gyles, alcaldessa d’Alfés
(Segrià), com a presidenta adjunta.
Ramon Giribet i Boneta

La No
guer
a
Noguer
guera
Estació de desinfecció

Escalades perilloses

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha proposat
a l’ajuntament de Ponts la instal·lació d’una estació de desinfecció del musclo zebrat per a les embarcacions que entrin
i surtin del pantà de Rialb. Des d’aquest ajuntament s’ha
assenyalat que de moment només és una proposta. D’altra
banda, al càmping de Sant Llorenç de Montgai s’hi ha habilitat una estació que ha estat homologada per la CHE, per
donar una sortida transitòria a les activitats esportives estiuenques que es duen a terme a la zona. Recordem que la
Confederació ha prohibit la navegació pels embassaments
que no disposin d’aquesta estació per a evitar la proliferació
del musclo zebrat.

Una nena de 14 anys va escalar l’arc central de la nova
passarel·la de vianants de Balaguer, posant en perill la seva
vida. Aquest fet pot provocar el debat sobre si s’hauria de
modificar l’estructura del pont per evitar possibles perills o
bé si s’hauria de col·locar algun cartell prohibint l’escalada.
Per altra banda, pot provocar el debat de com s’ha d’educar
als infants sobre el perill.

Cessió de fons

Un català fitxa pel Wigan
Robert Martínez, de Balaguer, serà el primer català que entrenarà a
la Premier League. Concretament, ho farà al Wigan Athletic i durant tres temporades. El balaguerí també tenia damunt la taula
una oferta del Celtic de Glasgow. Durant la temporada 20082009 havia entrenat el Swansea, equip de la segona divisió
britànica que l’any passat va fitxar l’artesenc Fede Bessone.

Consorci del parapent
La Diputació de Lleida, segons el que va comentar el seu
president Jaume Gilabert durant la Trobada Empresarial de
la Seu d’Urgell, té la intenció de col·laborar amb els ajuntaments d’Àger i Vilanova de Meià en un projecte comú per a
crear un consorci del parapent, ja que aquest esport té un
fort atractiu turístic.

Els alcaldes dels Ajuntaments d’Artesa de Segre, Bellmunt
d’Urgell i Preixens han signat un contracte amb l’Arxiu
Comarcal de la Noguera per a la cessió en dipòsit del seu
fons documental. Amb aquest acord, els ajuntaments s’acullen a la possibilitat que ofereix la legislació actual perquè
els municipis petits puguin conservar els seus documents en
els arxius comarcals.

Coca de 60 metres
El patronat d’Amics i Protectors del monestir de Santa Maria
de Gualter, juntament amb l’ajuntament de la Baronia de
Rialb, ha elaborat un pla de dinamització del patrimoni artístic del municipi, en què es contempla l’adequació d’un
espai dins el monestir per destinar-lo a un centre d’interpretació del romànic del municipi.
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La 13a festa de la Coca. celebrada a Balaguer a finals del
mes de maig. va reunir més de 2.000 comensals, que van
poder degustar un tros de la coca preparada per a l’ocasió,
una coca amb samfaina de 60 metres de llarg. També es va
celebrar la segona edició del Concurs de Coques per a no
professionals.
Anna M. Vilanova

la Palanca

Centre del romànic

Espor ts

Activitats del Club de Lleure Altis
les darreres setmanes, el
D urant
Club de Lleure Altis ha participat en diferents activitats.
El diumenge 24 de maig, com ja es
habitual, es va celebrar el seu Festival
de Primavera, amb variades actuacions
per part dels alumnes del gimnàs, els
quals van participar amb aeròbic, gimnàstica rítmica, acrobàcies, steps,
batuca, taekwondo, dansa oriental...
L’assistència de públic va ser molt nombrosa i tots vàrem gaudir d’aquest festival. Agraïm a tots els participants i al
públic el seu entusiasme, a l’Ajuntament i a la revista La Palanca el reu
recolzament.
El dissabte 6 de juny, el Club Esportiu Linyola, organitzava el Campionat
de Catalunya de Fisic-Culturisme,
puntuable pel campionat d’Europa de
la Federació Catalana de FisicCulturisme. El Club de Lleure Altis va
participar-hi amb l’atleta Nicola Petrov,
de només 18 anys, en la categoria de
principiants, obtenint una meritòria segona posició.

Aquest campionat consta de dues
proves en què els jutges valoren la qualitat i proporció de cada competidor. Es
tracta d’una primera rutina on han
d’adoptar les set posicions obligatòries,
tot fent una comparació amb els altres
participants de la mateixa categoria. En
la rutina lliure, l’atleta té un minut per
demostrar el millor de si mateix amb
un suport musical. Al final de les altres
categories se’ls dona un altre minut per

esplaiar-se i posar per als seus seguidors. En aquest cas hi vàrem assistir una
cinquantena d’artesencs.
Per altra banda, el divendres 5 de
juny es va començar el cicle de "Caminades a la llum de la lluna", amb una
sortida a Salgar. Les properes tindran
lloc el 3 de juliol, el 7 d’agost i el 4 de
setembre.
Mercè Nogués

Festa del Bàsquet
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Els passats 6 i 7 de juny el CENG va celebrar la Festa del Bàsquet. Amb aquesta es va cloure la temporada
del club i en el dinar de germanor celebrat al pavelló es va homenatjar els components dels equips premini
masculí (campions de Lleida) i del júnior (guanyadors de la fase regular i semifinalistes del campionat de
Lleida).

El CAP Inf
or ma
Infor

Si sabem que fer exercici físic va bé, fem-ne!
els estudis duts a terme fins
T ots
aquest moment demostren els
beneficis de la pràctica diària d’un
estil de vida actiu.
També està plenament demostrada la
relació entre la manca d’activitat física, el sedentarisme i la incidència de
les malalties cròniques més freqüents,
com per exemple: l’obesitat, la diabetis, les dislipèmies, la hipertensió arterial, les malalties cardiovasculars o respiratòries i altres com l’osteoporosi i
l’artrosi.
Tot i així, la pràctica d’exercici físic
de forma regular és poc habitual en la
nostra societat. Segons dades del Departament de Salut, a Catalunya l’any
2006 al voltant del 40% de les persones majors de 14 anys eren sedentàries
o mínimament actives, la qual cosa fa
que la inactivitat física sigui un problema de salut.
L’exercici físic, juntament amb altres
hàbits de vida saludable, com una alimentació adequada, representa un dels
elements principals per fer front a moltes malalties cròniques.
Cal passar de la teoria a la pràctica,
cal anar més enllà… Si sabem que fer
exercici físic va bé, fem-ne! Des del
CAP d’Artesa de Segre volem utilitzar
l’exercici físic com a eina de promoció
de la salut, atesos els beneficis que comporta a persones sanes i també en aquelles amb certes "limitacions" per a la
seva pràctica.
Els professionals del CAP hem volgut engrescar un grup de persones i hem
anat a caminar amb ells durant quatre
setmanes. Voldríem que, a partir d’ara,
siguin aquestes persones qui estableixin una constància i n’engresquin altres en l’activitat.
L’últim dia d’aquest període organitzat, en arribar al CAP d’Artesa, es va
obsequiar els participants amb un refrigeri de fruita per rehidratar-se.

Beneficis de l’activitat i l’exercici físic
- L’activitat física que cal practicar per
obtenir una millora de la salut i prevenir la malaltia és com a mínim de 30
minuts d’activitat d’intensitat moderada durant 5 o més dies a la setmana.
- L’exercici físic és positiu a totes les
edats, però sovint s’oblida que en les
persones grans, a més dels efectes generals que li són atribuïbles, la pràctica
regular d’activitat física és fonamental
per mantenir la seva independència i autonomia i per millorar la socialització.
- Els beneficis per a la salut depenen
del tipus d’activitat que es practica.
- Alguns dels beneficis són immediats,
com ara una sensació de benestar, i d’altres s’obtenen només amb la constància, com ara la disminució del risc de
mort per malaltia coronària. Si es deixa de
practicar l’exercici de manera regular, es van
perdent aquests efectes positius; per
tant, cal mantenir-se actiu sempre.
- Les persones físicament actives viuen
més anys que les sedentàries i amb millor qualitat de vida.
- Amb l’exercici físic es redueix la possibilitat de patir un infart de miocardi o cerebral, osteoporosi, diabetis tipus 2, hipertensió arterial, augment del colesterol san-

guini, excés de pes o càncer de còlon.
- L’exercici físic ens pot ajudar a abandonar el consum de tabac, de drogues
o d’alcohol.
- La pràctica d’exercici físic millora
l’humor (costa més deprimir-se) i ajuda a veure la vida amb més optimisme.
- L’exercici físic ajuda a dormir millor,
fer més bones digestions i mantenir un
hàbit intestinal adequat.
- L’exercici físic regular manté entrenats
els músculs per a totes les activitats diàries, la qual cosa ajuda a evitar dolors
musculars, articulars i ossis, a controlar
millor l’osteoporosi i l’aparició de varices i les molèsties que comporten.
- Una forma física saludable ens permet tolerar millor les temperatures extremes, fred i calor, i el dolor. També
ens capacita per fer més feina, rendir
més en la nostra activitat professional,
en els nostres estudis i fins i tot en les
nostres diversions.
- L’exercici físic regular és una de les
eines més idònies per assolir la millor
qualitat de vida possible en cada edat i
circumstància.
CAP Artesa de Segre
Pepita Pont Aldomà,
Fina Cregenzan Ortiz

"Olorem i collim la rosa avui, perque demà es marcirà".
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Joseph Rudyard Kipling, escriptor i poeta britànic (1865 – 1936)

La Pàgina de l’IES Els Planells

Últimes notícies de l’IES
Des de mitjans d’aquest any acadèmic
2008-2009 que tot just s’ha acabat, alguns cursos de l’institut han començat
a treballar amb un recurs metodològic
innovador: la pissarra digital interactiva. Es tracta d’una eina emmarcada
dins les anomenades tecnologies de
l’aprenentatge i la comunicació, les
TAC, que és el nom que reben els recursos tecnològics aplicats al món de
l’educació.
Les pissarres digitals interactives
(PDI) són un sistema integrat per un
ordinador, un videoprojector i un sistema de control del punter que s’utilitza per escriure sobre la superfície projectada. Amb aquest sistema de control, el punter es transforma en un guix
amb múltiples possibilitats de canviar
el traç, de forma, gruix i color; i també
fa la mateixa funció que el ratolí de
l’ordinador. El resultat és la possibilitat d’integrar tots els recursos propis
de la informàtica (tot tipus de
programari, connexió a la xarxa) en les
intervencions pedagògiques. El professorat disposa d’una àmplia bateria de
recursos audiovisuals per incorporarlos a les explicacions quan ho cregui
convenient.
L’alumnat és un col·lectiu de «nadius digitals» perquè la informàtica i

els dispositius digitals de tot tipus han format part de la seva
vida des dels seus primers anys
i veuen amb naturalitat i amb
entusiasme estimulant la incorporació d’aquestes tecnologies en la seva vida acadèmica.

Arts plàstiques i literatura per acabar el curs
Els alumnes d’Educació Visual i Plàstica de 4t d’ESO van
realitzar una activitat creativa
com a cloenda del curs 20082009.
Sota la supervisió de la professora de l’àrea Montse Miralles, es van distribuir en
grups per a crear les seves pròpies adaptacions d’alguns dels
quadres més importants de la
història de la pintura europea
moderna, com El crit,
d’Edvard Munch; La nit
estelada, de Vincent Van
Gogh; El bes, de Gustav Klimt.
Les obres resultants van ser
exposades a la recepció del
centre i l’experiència va tenir continuïtat amb un grup d’alumnes de 2n
d’ESO. Des de l’àrea de Llengua castellana i literatura se’ls va encarregar
que escrivissin un text narratiu o
assagístic lliurement inspirat en algun
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L’IES comença a treballar amb
Pissarres Digitals Interactives

dels quadres dels seus companys de 4t
d’ESO. Alguns dels resultats es poden
llegir al blog del curs:
http://cienmilkilos.wordpress.com.
IES Els Planells

V ida Social

Primera Comunió
a Cubells

Champions

El passat 7 de juny, a l'església de Sant Pere de Cubells
van fer la Primera Comunió, oficiada per mossèn Marià
Bergés, aquestes tres noietes: Gisela, Zaira i Maria Teresa.

Moment en què Eto'o va aconseguir el primer gol de la
final de la Champions, que va guanyar el Barça.
L'organització d'aquest muntatge al carrer va anar a càrrec
de la Penya Barcelonista d'Artesa.
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XX Premi de Narrativa Breu

lloc l’acte de lliurament de premis de
la vintena edició del Premi de Narrativa Breu d’Artesa de Segre, que
organitza l’Ajuntament del municipi sota la coordinació de la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot.
1a Categoria: Cicle Inicial de Primària
Accèssits
- La granota desobedient de Josep
Marco i Mitjavila (Ossó de Sió)
- L’extraterrestre que volia anar a la
terra d’Albert Puigpinós i Jiménez
(Artesa de Segre)
1r Premi
- La dent dormilega d’Oriol Castellà i
Jou (Artesa de Segre)
2a Categoria: Cicle Mitjà de Primària
Accèssits
- El domador poruc d’Aleix Serra i
Perals (Artesa de Segre)

- El misteri del tresor extingit d’Adrià
Gil i Solé (Artesa de Segre)
1r Premi
- El rebombori dels instruments de
Judit Algué i Font (Artesa de Segre)
3a Categoria: Cicle Superior Primària
Accèssits
- El Vali i la seva àvia de Madi Ahmed
Baba Ahyad (Artesa de Segre)
- La gran cursa de Carla Solanes i
Bosch (Balaguer)
1r Premi
- La derrota del Datmal de Júlia Folguera (Balaguer)
4a Categoria: 1r Cicle d’ESO
Accèssits
- El més important: ajudar i regalar
somriures de Berta Sala i Vilà (Oliana)
- El monstre del zodíac d’Asier
Iraizoz i Rico (Agramunt)
1r Premi
- Un llarg viatge d’Elisabeth Poyo i
21
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migdia del diumenge 31 de
A maig,
a la Dàlia Blanca, va tenir

Serentill (Seròs)
5a Categoria: 2n Cicle d’ESO
Accèssit
- Coses de la vida d’Anna Salué i
Garcia (Balaguer)
1r Premi
- La núvia negra de Gisela Ramoneda
i Rumí (Balaguer)
6a Categoria: Nascuts i nascudes entre 1989 i 1991
Accèssit
- Quan gairebé és quasi de Raquel
Galofré i Bofarull (Valls)
1r Premi
- Fent camí d’Ariadna Cardona i
Farreny (Arbúcies)
7a Categoria: Més de 19 anys
1r Premi
- El secret del coyote de Jordi Solé i
Comas (Sabadell)

la Palanca
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Espor ts

Festa d’aniversari
23 de maig, l’Associació
E ldepassat
la Gent Gran d’Artesa de

brar l’Assemblea General reglamentaria de tots els anys, en la qual es va
donar comptes de l’estat econòmic, així
com el canvi de membres de la Junta
directiva, els projectes per aquest any
2009 i altres comentaris adients.
Com a fi de festa es va fer una cantada d’havaneres per un grup de
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Segre i Comarca va celebrar la seva
Festa d’Aniversari.
Hi va haver tot un seguit d’actes:
missa, dinar de germanor a l’Hostal
Muntanya, havaneres...
Al finalitzar el dinar, es va homenatjar dues persones de l’associació, que
en aquest cas varen ser Maria Rosell
Gimó i Benet Porta Codina, als quals
els serveis del Departament de Governació de Lleida els va fer entrega d’un
diploma acreditatiu, mentre que l’associació els va obsequiar amb un ram de
flors i una capsa de bombons respectivament. L’acte va ser presidit per l’alcalde, un representant del Consell Comarcal de la Noguera, el director de "la
Caixa" i altres personalitats que ens van
fer l’honor de la seva assistència.
En acabar el dinar, al local de l’associació del carrer Balmes, es va cele-

Balaguer, la qual va ser molt aplaudida.
Va ser una jornada molt completa que
esperem que es pugui anar celebrant per
molts anys més.

La Junta

Par
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ts
arlen
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El llibre Alentorn. Història d’un poble de la Noguera
organitzat pel Club de Lectures
Artesenc, l’historiador Manuel
Gabriel, que substiuia al també historiador Joan Bellmunt, va presentar el llibre Alentorn. Història d’un
poble de la Noguera, escrit per Esther
Pérez Ferruz. A continuació teniu la
transcripció del que allí es va dir.
"Les paraules volen, els escrits romanen" afirmaven els antics romans, per
donar importància al que ha estat escrit. I d’això us vull parlar avui: de la
importància de la memòria escrita en
l’obra que avui tinc el gust de presentar-vos i que es titula Alentorn. Història d’un poble de la Noguera; i també
de la constància de la seva autora,
Esther Pérez Ferruz, en recopilar el llegat documental aplegat pel seu marit,
en Pere Novau Gost. En evocar la figura de qui fou un apassionat per la història de la contrada que més estimava, no
puc estar-me de dir que, quan el vaig
conèixer per primera vegada, el que
més em sorprengué fou la seva vehemència i el seu entusiasme per conèixer i divulgar el llegat històric d’aquest
indret de la Noguera, ja que, una vegada retirat de les seves obligacions professionals, va viure completament lliurat a la recerca de documents que certi-

fiquessin la importància
històrica del passat de la
població que estimava. Per
aquest motiu, en Pere
Novau s’implicà plenament en un projecte de recerca historiogràfica local
que considero força reeixit.
El polític alemany
Helmut Kohl va afirmar
una vegada que un poble
que no coneix la seva història no pot comprendre el
present ni construir el seu
futur. I l’escriptor irlandès
Òscar Wilde va dir també
que l’únic deure que tenim amb la història –amb la nostra història– és tornarla a reescriure sovint. La més coneguda de les virtuts que hom atribueix a la
història és la de fer-nos comprendre el
present a través del passat i, també, entendre el passat a través del present, ja
que esdevé el conjunt de fets que una
època troba dignes de menció en una
altra. Aquest procés recíproc d’interacció entre el lector-historiador i els fets
històrics concrets s’anomena diàleg entre el passat i el present, entre la societat d’ahir i la societat actual.
Quan hom es pregunta per les motivacions de la recerca deliberada del passat, se li acuden conceptes com la iden-
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29 de maig, a la sala d’acE ltespasat
de la Cooperativa d’Artesa i

titat col·lectiva, l’enriquiment cultural,
la diversió, l’evasió intel·lectual, etc. De
fet, la familiaritat amb la història reforça tant les identitats individuals com les
col·lectives. Saber qui érem i d’on hem
vingut és un requisit essencial per a un
present estable i ple de confiança en
l’esdevenidor. Tal com ho demostren la
història i la psicoanàlisi, el coneixement
del propi passat no ha de ser –no pot
ser– del tot exacte o precís, però sí que
ha de ser substancial i segur de si mateix. Com que la maduresa humana ens
exigeix, per tant, una consciència de la
vida real, entesa com una trajectòria
continuada, el fet de familiaritzar-nos
amb el temps dels nostres avantpassats,
o de rememorar etapes i escenes passades que potser recordem, no és pas un
simple passatemps d’afeccionats a les
antiguitats, sinó que és un component
essencial de la nostra personalitat.
A Catalunya, d’història local se n’ha
fet i se’n fa, per sort, seguint uns camins conceptuals i metodològics ben
diversos. Des del tipus d’investigació
pacient que han practicat tantes generacions d’erudits voluntaristes i benemèrits, com per exemple els metges
rurals, els sacerdots de les parròquies o
els mestres d’escola local, fins al més
científic que practiquen els professionals de la recerca històrica. En aquests
casos, sempre s’ha dit que, si bé no es
pot ser poeta sense inspiració, ni novel·lista sense imaginació, tampoc no
es pot ser historiador sense... una paciència infinita! Això i tot, a molts

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats
d’aquests cronistes locals voluntaris
se’ls ha atribuït una marcada tendència
a centrar-se en una mena d’obsessió
localista, que sol anar unida a certes
particularitats, com la d’interpretar els
esdeveniments històrics a partir del seu
propi microcosmos, a partir de la presentació sumària de certes dades inèdites exhumades dels arxius i dotades
d’un cert volum d’informació de caire
toponímic o etnogràfic del lloc o del
fet estudiats. Aquest, però, no és el cas
de l’obra que avui tinc l’honor de presentar, perquè acompleix l’objectiu que
se n’esperava: el de documentar i d’entretenir un públic majoritari que té interès en conèixer els orígens i l’evolució d’un indret del municipi d’Artesa
de Segre.
Davant de la feliç iniciativa de la
publicació d’aquest llibre, calia preguntar-se: Qui servaria la memòria recollida per en Pere Novau si no hi havia un
dels seus que en parlés i la fes pública?
Qui seria l’encarregada de bastir, doncs,
el pont d’enllaç amb la regió dels records històrics col·lectius del poble
d’Alentorn? En aquest cas, el mèrit de
parlar-ne i d’establir-ne la via d’enllaç
ha recaigut en la seva vídua, Esther
Pérez, la qual, fent gala d’una enorme
capacitat de treball i de compromís amb
tot el que fa referència a Alentorn i al
municipi d’Artesa de Segre, ha escrit i
editat l’obra que aviat tindreu a les vostres mans. Per tal d’aconseguir aquesta
important fita bibliogràfica –pel que fa

referència als esdeveniments més remarcables de la història local d’aquesta localitat de la Noguera i a l’inventari
del seu patrimoni històric i artístic–,
l’autora ha comptat amb la plena adhesió i el suport de la seva família, d’algunes institucions locals com el Club
de Lectures d’Artesa de Segre, de la
revista La Palanca, així com de persones particulars de la ciutat de Lleida,
de la comarca i del municipi d’Artesa
de Segre.
En fullejar aquest volum, el lector
intuirà ràpidament que es tracta d’una
publicació que
inclou els aspectes més significatius de
la història, l’economia, el patrimoni
artístic, el folklore i els costums locals,
amb una menció especial de gran valor
etnològic, com ho és la història dels
forcaires d’Alentorn i de la seva manufactura més característica: les forques
de fusta de lledoner que han donat fama
a aquesta població arreu de Catalunya
i a d’altres comunitats autònomes de
l’Estat espanyol. En avançar en la seva
lectura també hi trobarà una ressenya
acurada de quins han estat els personatges històrics i els fets socials més
remarcables esdevinguts a la població,
amb força referències fotogràfiques
sobre diferents aspectes de la seva vida
civil i religiosa. Les fotografies antigues
tenen – ara més que mai– un alt valor etnogràfic, perquè ens mostren tal com havíem
estat, a què ens dedicàvem i on vivíem,
sense eufemismes ni ambigüitats.

Havent estat pregat per l’Esther
Pérez a revisar les proves d’edició
d’aquest volum, no vaig poder estar-me
de rememorar l’emoció que sentia en
Pere Novau en pensar en els temps heroics d’aquesta contrada i en els vestigis antics que encara conserva; en les
il·lustres nissagues dels Alentorn i dels
Llar, que tanta importància política tingueren a la Catalunya dels segles XVI
i XVII i que van tenir aquí les seves
cases pairals. L’autora ha volgut commemorar aquesta circumstància amb la
recuperació de la memòria escrita d’alguns fets cabdals de la vida d’Alentorn,
per tal d’evitar que passessin directament al camp de l’oblit. Aquesta publicació, per tant, pretén brindar a les generacions futures i també a les persones que no saben o no recorden quines
van ser les ocasions memorables en que
les institucions o els veïns il·lustres
d’Alentorn van protagonitzar tal o qual
esdeveniment o es van esforçar en millorar el benestar col·lectiu, la qual cosa
us proporcionarà, a ben segur, més
d’una agradable sorpresa.
Fet i debatut, aquest llibre pretén ser
una eina de referència fonamental a
l’hora de conèixer i entendre què va
suposar l’esforç dels homes i les dones
d’Alentorn per al municipi d’Artesa de
Segre i per al Segre Mitjà. Gràcies per
l’atenció que m’heu brindat.

Manuel Gabriel i Forn

Festa del 50è aniversari

Festa del 60è aniversari

Els de la Nova Cançó ja estem en marxa.
Enguany fem 50 anys!!!

Per a tos els nascuts a Artesa i comarca l’any 1949:
estem preparant una gran festa per celebrar, durant
el proper mes d’octubre, el nostre 60è aniversari.

Si voleu gaudir de la festa que estem preparant
per l’octubre, aneu fent guardiola.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a
facilitar-nos les vostres dades i us mantindrem
informats.

Si et fa il·lusió de retrobar-te amb amics i coneguts
i compartir aquest dia plegats, pots adreçar-te als
següents telèfons per facilitar-nos la teva adreça i
et mantindrem informat.
Telèfons de contacte:
973 40 00 62, 973 40 10 38,
973 40 05 17, 973 40 02 13
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Truqueu a la nit a:
Pilar (973 40 21 56), Àngel (973 40 20 26),
Pepi (973 40 07 80), Lídia (973 40 00 18)

Tema del Mes

Viatge a la Guerra Civil
ra Civil, el passat mes d’abril, des de
la revista La Palanca hem volgut
contribuir a donar a conèixer els importants vestigis d’aquest fet històric a les nostres contrades.
En col·laboració amb l’Ajuntament
d’Artesa de Segre, el diumenge 21 de
juny vam organitzar una visita a la zona
d’Artesa-Marcovau coneguda com a
L2, on hi ha importants restes de trinxeres, refugis i nius de metralladores
(mal anomenats búnquers), i a una escola militar de la guerra a Tudela de
Segre.
Les explicacions van anar a càrrec
de Xavier Reñé i Pere Tardà, dos historiadors i estudiosos de la Guerra Civil.
La veritat és que van demostrar
sobradament el seu coneixement del
tema en general, però sobretot pel que
fa a la zona d’Artesa i comarca i, en
concret, dels vestigis que vam visitar.
L’activitat consistia en una convocatòria oberta feta a través dels mitjans
habituals: la pròpia revista, l’emissora
municipal, cartells, algunes invitacions
i Internet. Degut a la data i la possible
calor, a més de la convocatòria improvisada d’una manifestació pel tancament de la farmàcia Pla-Campabadal,
vam preveure que amb la participació
d’una cinquantena de persones es podia considerar l’activitat com un èxit.
A l’hora de la veritat, però, ens vam trobar amb la concurrència de més de cent
persones, la qual cosa ens fa fer alentir

una mica el desenvolupament de l’acte
i vam haver de retallar una de les visites previstes.
Tot va començar a les nou de matí, a
l’aparcament del centre educatiu Els
Planells. Allà es va donar el tret de sortida fins a Marcovau, reagrupant la gent
per evitar una massificació de vehicles.
Vam deixar els cotxes a cal Jou i vam
començar a gaudir de les primeres aproximacions històriques de la mà dels
nostres guies. Durant una petita ascensió a la cota 398 vam poder veure gran
quantitat de trinxeres i refugis, fins que
vam entrar en un d’aquests. Proveïts de
llanternes i ben ajupits, ja que l’acumulació de terra al llarg dels anys havia
fet disminuir l’alçada del refugi, ens van
endinsar sota terra per intentar imaginar-nos com es devien sentir els soldats republicans quan sofrien els bombardejos de les tropes franquistes. Hi
devien caber unes quaranta persones.
Reñé ens va fer adonar de la importància estratègica –si és que algú encara no ho tenia clar– de la zona d’Artesa
de Segre, que aquell hivern a cavall
entre 1938 i 1939 va veure com l’heroica resistència de l’exèrcit republicà
resultava totalment inútil davant la potència de les sis divisions (més una més
de suport) dels rebels. En aquesta zona
de conflicte es calcula que hi devia haver més de 90.000 soldats entre un bàndol i l’altre en aquell moment.
Després havíem de continuar la visita una mica més enllà, al serrat de
l’Àliga, per veure nius de metrallado-
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l’embranzida de la puA profitant
blicació del llibre sobre la Guer-

res, un altre dels elements d’aquesta línia de defensa coneguda com a L2, però
amb tanta gent es van trencar les previsions horàries i ho vam deixar per a una
altra ocasió.
Desplaçats fins a Tudela de Segre,
l’ajuntament ens va obsequiar amb un
petit refrigeri a base de coca amb xocolata i begudes.
Abans d’entrar a l’edifici conegut
com el castell de Tudela, propietat de
cal Pubill, Reñé ens va demostrar una

Tema del Mes
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vegada més el seu coneixement de la
zona. En esclatar la guerra, la propietat
va ser decomissada pel comitè de resistència antifeixista i es veu que en
principi s’utilitzava només per a fer-hi
reunions. A partir de 1937, davant la
necessitat de formació de quadres de
comandament intermig, els republicans
ho van convertir en una escola militar,
de la qual en van arribar a sortir tres
promocions de 50 sergents cada una. A
les parets encara s’hi conserven unes

interessants pintures, que el converteixen en un edifici emblemàtic i, pel que
sabem, probablement únic en tot l’Estat espanyol.
De la bona conservació d’aquests
interessantíssims vestigis n’hem de
donar gràcies als seus propietaris, però
també hem de ser conscients que és un
patrimoni que cal preservar. Per tant,
haurem d’exigir tant a l’Ajuntament
com a les institucions superiors que facin un esforç per a entendre’s amb els
propietaris i poder convertir l’edifici en
un centre d’interpretació de la Guerra
Civil. Pot ser un focus de gran interès
històric i cultural amb la resta de patrimoni de la guerra, molt ben documentat per la tasca realitzada per l’Associació Cultural La Roureda, que gestiona el Museu del Montsec.
La potencialitat de tot aquest conjunt
va quedar demostrat amb l’activitat, ja
que entre les cares conegudes de la gent
del país vam descobrir-ne força de desconegudes. Parlant amb alguns d’ells,
resulta que venien de procedències tan
llunyanes com Barcelona, Cassà de la
Selva, Vimbodí... Us imagineu tot
aquest patrimoni ben condicionat, ben
senyalitzat, ben museografiat...? Amb
uns horaris i uns guies de cap de setmana i festius, amb la possibilitat de
visites concertades per a grups entre
setmana, amb els mitjans de difusió
adequats... Nosaltres sí. Creiem que
aquest tema, com tots, té un públic. I
resulta que aquí disposem d’un bon
patrimoni sobre la Guerra Civil. A més,
amb l’anomenada recuperació de la
memòria històrica, estem convençuts és
el moment de pujar al tren. Aprofitem-

ho i que no ens passi com en tantes altres ocasions, en què per deixadesa, per
desconeixement, per relaxament de les
autoritats competents... hem deixat escapar algun tren o hem perdut alguna de
les pàgines de la nostra història. La presència de l’alcalde i d’alguns regidors ens
fan pensar que anem pel bon camí.
No podem acabar sense el capítol
dels agraïments. En primer lloc a la família de cal Pubill de Tudela, als quals
també felicitem per haver mantingut
intactes les valuoses pintures de la casa.
Altres probablement no ho haurien fet.
Per altra banda, no cal dir que sense el
suport tècnic dels nostres guies, el
Xavier i el Pere, l’activitat no hauria
resultat tan interessant. En l’apartat logístic, cal destacar la contribució inestimable de Protecció Civil i de les
Artesenques Actives. En la difusió,
Ràdio Artesa, CENG i La Roureda. Finalment, hem de dir que l’empenta donada per l’Ajuntament d’Artesa ens va
fer decidir per tirar endavant aquesta
iniciativa i que l’ajuda de l’Olga
Mayora, la seva tècnica de turisme, va
resultar fonamental.
Nosaltres, des de La Palanca, hem
posat el nostre granet de sorra i li continuarem posant mentre calgui, però ara
no podem fer gran cosa més que el que
hem fet: donar a conèixer un important
patrimoni que molta gent del país no
sabia que existia. Ara és el torn de les
institucions. Així és que "Som-hi!".
Això és el que es diu des de la Generalitat, no?
Text: Ramon Giribet
Fotos: Josep M. Espinal
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Creació de l’EMD de Baldomar
extraordinari de l’1 de juny la
creació de l’Entitat Municipal
Descentralitzada (EMD) de
Baldomar. Un pas més en els tràmits
que han de portar a la resolució
definitiva.
Baldomar és un dels 21 nuclis de
població del municipi d’Artesa, amb
una superfície aproximada de 20 km2,
dels 176 que en té tot el municipi.
Baldomar havia estat
municipi propi, al qual hi
havia adscrits els pobles de
Clua, Vernet i la Vall d’Ariet,
però l’any 1926 es van
agregar al municipi d’Artesa
de Segre.
Actualment a Baldomar hi
ha 113 veïns empadronats. La
pràctica totalitat amb dret a
signatura va donar suport a la
creació de l’EMD. Actualment es governa amb una
Junta Veïnal, que porta una
trajectòria des del 7 de gener
de 1942, quan es va formar la
primera, amb actes, comptes i sistema
electoral propi.
El conveni marc aprovat per
l’Ajuntament és el que ha de regir el
traspàs de competències. En aquest cas
hi han fixades les necessàries que
marca la llei, unes de lliures per
descarregar l’administració d’Artesa i
per permetre més autogovern, i unes
de compartides com els serveis socials
i tècnics, protecció civil i comunicacions. Altres no són transferibles:
padró municipal, cadastre, aprovació
de POUM, venda de patrimoni, entre
d’altres.
En l’apartat econòmic, l’EMD
recollirà, per un cantó, els ingressos de
la seva àrea geogràfica, que coincideix
amb els límits de l’Àrea Privada de
Caça. Per un altre, la proporció
d’habitants serà l’argument en la
participació dels ingressos globals que
arribin al municipi, així com en les
càrregues dels serveis globals. És a dir,
els recursos que toquin per la població
i geografia, no per les competències.

Aquest conveni, és revisable a petició
de 2/3 parts dels membres de
l’Ajuntament o de l’EMD, incoant-se
expedient tot seguit.
Que és una EMD?
En cap moment la figura d’EMD
significa segregació o independència,
donat que les circumstàncies legals no
ho permeten. La creació d’una EMD
dona la capacitat jurídica necessària per
aconseguir l’autonomia en els recursos

i en la presa de decisions, descarregant
l’administració de l’Ajuntament
d’Artesa i augmentant els recursos
externs que globalment arriben al
municipi. Això vol dir l’interessant que
és per Artesa poder crear EMDs en tots
els nuclis on la llei ho permet.
Una EMD és un govern local,
reconegut per:
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim
Local (LRBRL).
- L’article segon del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
- També ho recull l’Estatut de
Catalunya de 2006, en el seu article
86.7.
A iniciativa de la majoria dels veïns
interessats o de l’ajuntament, es poden
constituir en EMD les concentracions
de població que dins d’un municipi
formin nuclis separats, i la llei els ha
de garantir la descentralització i la
capacitat suficients per a portar a terme
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d’Artesa de Segre
L’ Ajuntament
va aprovar en el Ple

les activitats i prestar els serveis de llur
competència.
De totes maneres, requereix
l’aprovació definitiva del govern de la
Generalitat i sempre que es compleixin
tres requisits:
- La constitució no pot comportar una
pèrdua de qualitat en la prestació dels
serveis generals del municipi.
- Haurà de comptar amb recursos
suficients per a complir les seves
atribucions.
- Han de concórrer
circumstàncies de naturalesa
geogràfica, històrica, social,
econòmica i administrativa
que ho requereixen.
La següent llista, són
competències necessàries de
l’EMD
- Vigilància dels béns d’ús
públic i dels comunals.
La
conservació
i
l’administració del seu
patrimoni, inclòs el forestal, i
la regulació de l’aprofitament
del seus béns comunals.
- L’enllumenat públic i la neteja viària.
- L’execució d’obres i la prestació de
serveis de competència municipal
d’interès exclusiu de l’entitat, quan no
són a càrrec del municipi respectiu o
la comarca.
- L’ordenació del trànsit de vehicles i
de persones en el seu àmbit.
- La conservació i el manteniment dels
parcs i els jardins i del patrimoni
històric i artístic.
- Les activitats culturals i esportives.
Totes aquestes competències, i
d’altres, es reglamenten en un
«Conveni Marc» que han de signar el
poble i l’Ajuntament d’Artesa de
Segre.
Òrgans de govern de l’EMD
Quan s’elegeix l’alcalde de Municipi,
també s’elegeix l’alcalde-president
de l’EMD, amb els vots dels veïns i
veïnes empadronats en l’àmbit
territorial del poble. Els regidorsvocals es designen amb posterioritat
a les eleccions.

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats
Quines possibilitats apareixen amb
la creació de l’EMD?
- Optar directament a convocatòries de
diferents departaments, fins i tot
d’Europa, destinades a ens locals, sense
prendre res del que avui arriba a Artesa.
- Possibilitat de demanar l’obra del
PUOSC, sense el límit actual de 60.000
euros de subvenció.
- Ingressos directes de la Diputació de
Lleida. El Pla d’Inversions Local (PIL),
ha destinat 30.000 euros a cada EMD
aquesta legislatura, a part del PIL que
té l’Ajuntament d’Artesa.
- Ingressos directes del Departament de

Governació per a la gestió de l’EMD.
- Existeix, per exemple, la possibilitat
de demanar al Departament de Treball
la contractació d’AODLs i al
Departament de Justícia de fer
convenis i donar feina a reclusos.
Conclusions
L’EMD és la fórmula d’organització
administrativa, jurídica i política que
més autonomia permet tenir a un poble
agregat. Amb l’EMD no es fa altra cosa
que convertir en possibilitat real les
aspiracions que molts ciutadans tenen.
L’EMD no comporta cap disminució

de la qualitat dels serveis que
actualment es presten al poble, ans al
contrari, suposa la possibilitat de poder
decidir més directament sobre aquests
i d’ampliar-los.
L’EMD no comporta cap
desequilibri econòmic o territorial, ni
per Artesa, ni per un poble. Cadascú
optarà i disposarà com inverteix els
seus propis recursos, a la vegada
augmentats i més eficaçment.
Amb l’EMD, tothom hi guanya.

Junta Veïnal de Baldomar

Èxit de la Festa de Primavera de Baldomar
maig va tenir lloc la FesE lta30dedePrimavera
que organitza
cada any l’associació de veïns Amics
de Baldomar.
Un total de 50 participants van cuinar un plat i el varen dur a la plaça de
la Font, on tots els assistents els varen
poder degustar.
La nova Junta treballa en les altres
activitats que es realitzaran durant l’any.
La següent activitat serà la Revetlla de
Sant Joan, amb l’encesa de la foguera
amb la Flama del Canigó, seguit de sopar popular amb música en directe.
L’últim dissabte de juliol tindrà lloc la
Festa del Conill Cuinat.

Donem les gràcies a tots els quals
amb la seva desinteressada col·laboració fan possible tot això.
Fem Festa! Fem Baldomar!
Aprofitem per expressar la nostra
satisfacció vers l’EMD, ja que l’1 de

juny es va aprovar en el Ple de l’Ajuntament. Ara només resta esperar la resposta de Governació i esperem que sigui el més aviat millor i positivament.

matí. A més, també agraïm a la família
Guàrdia la seva col·laboració en
l’organització de l’acte.
Així mateix, donem les gràcies a tot
el públic que va assistir a l’obra "Els
deu negrets", així com al director,
actors, equip tècnic, equip d’esce-

nografía, modistes, perruquera i tots els
que fan possible que dos cops a l’any
puguem gaudir d’uns dies de teatre.
Moltes gràcies.

Associació de veïns Amics de Baldomar

de l’associació Artesenques
D esActives
volem fer uns
agraïments.
En primer lloc, agrair la visita del
Club de Vehicles Històrics de Lleida.
Gràcies a ells vàrem poder gaudir de
les seves "màquines" el diumenge al
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Agraïments

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Teatre: Els deu negrets
Grup de Teatre d'Artesa i les
E lArtesenques
Actives van repre-

Foto: Josep Manel Gil

sentar l'obra Els deu negrets, els
passats 12, 13 i 14 de juny.
Aquest clàssic de novel·la negra,
original d'Agatha Christie, va ser
representat pel quadre escènic local
amb gran encert i va mantenir els
espectadors en constant suspens.
Vuit assassinats encadenats configuren una història en què una jutgessa
malalta terminal imparteix la justícia
d'una forma molt peculiar.
Text i fotos: Josep M. Espinal

REPARTIMENT
per ordre d’aparició
Thomas Roger
JOEL REY
Mary Roger
PILAR GREGORI
Vera Claytone
EMMA ESTRADA
Philip Lombard
JOSEP MARCH
Dolly Martone
NÚRIA SERRADELL
William Blore
VICENÇ FARRÀS
General Mackenzie JAUME FARRÉ
Emily Brent
LIDIA ROCA
Ruth Malgrave
M. DOLORS PALET
Dr. John Armstrong JOSEP MIRÓ
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EQUIP TÈCNIC
Vestuari: Montse Duran, amb M. Àngels
Gili, Divina Mateo
Primers apunts: Pepita Monell, Dolors Morera

Regidores: Yolanda Massana, Marta
Cañellas
Imatge: Roger Mateo
Caracterització: Dolors Portillo
So i luminotècnia: Josep Manel Gil,
Xavier Farràs
Escenografia: Xavier Farràs, amb Eva
Cendra, Yolanda Massana, Maribel
Colom, Núria Mases, Valentí Petrov i
Juan Vega
Ombra polivalent: Marta Cañellas
Producció: Dolors Morera
Regidoria i adjunt a direcció: Eva Cendra
Direcció: Joan Roca
Durada 2:20h inclòs un descans de 10
minuts

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Associació de dones La Coma de Meià
amb molt de gust.
U n Elviatge
passat 6 de juny, un petit grup
de l’Associació de Dones de Vilanova
de Meià varen desplaçar-se fins a les
Bodegues de Raïmat per poder veure
les magnífiques instal·lacions i plantacions que hi ha dins d’aquest prestigiós entorn. La visita que varen fer al
matí, va anar acompanyada d’una dolça degustació de vins dels cellers de les
bodegues de Raïmat.
Havent dinat, visita guiada al Museu de Lleida, diocesà i comarcal, on
varen poder apreciar les valuoses
col·leccions centenàries, que conviden al visitant a fer un viatge per la
història i el patrimoni del nostre territori, mostrant així les nostres arrels

des de la prehistòria i fins als nostres
dies.
De tornada, varen aprovar un cop
més la diversitat dels seus viatges

culturals.
Text: Iolanda Masanés
Foto: Dolors Puigcernau

Renovació de la Junta dels Amics de la Sardana
és grat informar de la
E ns
renovació de la Junta dels Amics
de la Sardana d’Artesa de Segre.
El passat 13 de març, a l’assemblea
general ordinària, es va aprovar per
unanimitat autoritzar el president per a
cobrir les baixes de la Junta.
Finalment, la composició de la nova
Junta és la següent:

- President: Josep Criado Garcia
- Vicepresidenta: Núria Jové Rosell
- Secretària: Teresa Solsona Jou
- Tresorera: Mercedes Espinosa Arenas
- Vocals: Rosa M. Pallarés Rigat, Maria
Jovell Solé, Jaume Sala Sala
Alhora, s’ha creat un grup de treball
format per Trini Alarcón Girao, Dolors
Artigues Piqué, M. Àngels Gili Vilella,

Sardanes
a la fr
esca
fresca
Lloc: Pl. Ajuntament
Horari: de 22h a 24h
Dies: els divendres
Juny: dies 19 i 26
Juliol: dies 3, 10, 17, 24 i 31
Agost: dies 7, 14 i 28 Setembre: dies 4 i 18

La sardana, dansa nacional de Catalunya
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Amics de la Sardana
Apartat de correus 22
25730 Artesa de Segre

Mercè Giribet Boneta i Teresa Pedrol
Curià.
Aquest estiu tornem a fer "Sardanes
a la fresca". Esperem que us animeu a
venir i que pugueu gaudir de la sardana.

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

La ruta de l’aigua
dissabte 9 de maig ens vàrem
E lmoure
amb tres temes
mediambientals importants: la depuradora d’aigües residuals de
Balaguer, el Molí del Duc i la Roda
Hidràulica de Torrelameu. Un dia
miediambiental i sostenible, dogma
de la nostra associació.
Vam encetar el dia de la mà de Toni
García (tècnic de la depuradora d’aigües de Balaguer), el qual ens va
introduir a les instal·lacions amb les
bases de tractament i separació de residus i tota una quantitat de maquinària
molt sofisticada. És curiós veure com
l’aigua tractada correctament no fa cap
mena d’olor i torna al riu amb condicions òptimes, com si res l’hagués embrutat. Des del despatx de control, el
tècnic ens va explicar d’una manera
planera tot el funcionament, amb totes
les etapes del tractament. També ens va
explicar, diferents temes del laboratori. És interessant com in situ es pot entendre un sistema tan sofisticat.
Aproximadament a les 12 hores ja
érem al Molí del Duc, on ens esperava
en Pere Solanelles (actual propietari).
El Josep M. Alsina, propietari d’una

moderna farinera
d’Artesa de Segre
ens va recordar i
deleitar amb les seves explicacions, ja
que ell tenia una antiga farinera similar
a la del senyor Pere.
Tots dos es varen
secundar mútuament.
A les 13:30 hores
ja érem davant la
roda hidràulica de
Torrelameu, la Nòria
tal com ells en diuen. Editen una revista
de la població que du aquest nom. Ens la
posaren en marxa, pujant aigua al braçal
de distribució. Tot un espectacle magnífic, val a dir també que a l’esdeveniment
hi assistiren l’alcaldessa de la població,
Núria Trullols, el president del rec i altres membres. Ens varen obsequiar
amb una caixa de pomes, símbol de la
població. A l’entorn de la roda i a l’ombra d’uns xops, ens acomodàrem amb
dues taules, on vàrem dinar de picnic.
Després de dinar i per acomiadar-nos,
vam donar un tomb pel poble, visitant la

plaça on hi ha una placa dedicada al gran
pintor torrudà Miquel Viladrich, fill insigne de la vila, on cada any s’hi celebra
un premi internacional que du el seu nom.
Un Mural realitzat per l’escultor i ceramista Enric Orobitg. Visita de l’església
de l’Assumpció amb una interessant pila
baptismal i la sala d’exposicions i pintures de l’Ajuntament.
Una visita molt aprofitada. Fins la
pròxima.
Francesc Gessé
www.marquesat.net

Temps d’excursions a les escoles, és final de curs!
La majoria de les escoles estan preparant les excursions amb tots els seus
alumnes, alguns altres potser ja les han
fet, però la realitat és que d’aquí uns
dies les aules quedaran buides, els patis restaran en silenci, els companys
aniran de vacances... i els casals d’estiu es posaran en marxa.
Els alumnes de l’escola «Mare de
Déu del Puig de Meià» de Vilanova de
Meià, el passat 23 de maig ja varen fer
el viatge de fi de curs. Enguany, el destí va ser Catalunya en miniatura a Torrelles de Llobregat, el magnífic complex turístic i cultural en miniatura més
gran del món, on hi ha els edificis i les
realitzacions més representatives del
Principat. Tot seguit, a la tarda, a gau-

dir tots junts d’una
divertida estona al
Parc d’Atraccions
del Tibidado de
Barcelona.
I com ja es tradició a tots els centres,
durant l’any, els
nens i nenes han realitzat diverses activitats, per fer «calaix» per l’excursió,
tals com vendre tires de números per
la cistella de Nadal,
Carnaval, venda de flors per Setmana
Santa, les roses que no varen faltar per
Sant Jordi, entre d’altres.
Des del més petit fins el més gran,
tots han participat conjuntament amb
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apropa l’estiu, senyal que un al-

S’ tre curs ja s’acaba.

un objectiu molt clar: el viatge de final
de curs.
Text: Iolanda Masanés
Foto: Antònia Estrada

Notícies de la Biblioteca

Novetats de juny
NOVEL·LA

BIOGRAFIES

El caçador d’estels. Khaled Hosseini.
Ed. Amsterdam
Més de 6 milions
de llibres venuts
arreu del món,
traduït a 42 idiomes, més de dos
anys a la llista de
llibres més venuts del New
York
Times.
Bellíssima
novel·la sobre
l’amistat, la traïció i el preu de la lleialtat.

Oda inacabada. Memòries. Pasqual
Maragall. Ed. La
magrana
Recorda les dolçors olímpiques i
les amargors del
seu pas per la
Generalitat, i reitera la seva decepció
amb
Zapatero, Montilla i el PSC.
Amb to intimista, despulla la seva experiència com a malalt d’Alzheimer.
ALTRES

El viatge de l’elefant. José Saramago.
Ed. El Balancí
"Se’m va dir que
es tractava del viatge d’un elefant
que, al segle
XVI, sota el regnat del rei Joan
III, va ser portat
de Lisboa a
Viena. Vaig pressentir que allà hi
havia una història…"
El xinès. Heaning Mankell. Ed.
Tusquets Editors

El malestar de la cultura catalana.
Josep-Anton Fernàndez. Ed. Biblioteca Universal Empúries
Idees noves i exemples originals provinents tant de la literatura com del cinema i la televisió.
GUIES
- Guia de càmping’09. Generalitat de
Catalunya.
- Guia d’establiments de turisme rural’09. Generalitat de catalunya.
- Guía Michelín, España & Portugal
2009. Hoteles y restaurantes

Màrius Torres, del poeta al lector.
Margarida Prats Ripoll. Ed. Pagès
Editors
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¿Quiere ser millonario? Vikas Swarup.
Ed. Anagrama
Al cinema va
guanyar
els
Òscars i els Globus d’Or americans. Narra com
un jove indi
analfabet i pobre,
Rama
M a h o m a
Thomas, participa en el concurs de la tele ¿Quién
quiere ser millonario?

Racó Culinari

Gastronomia a la Fira de Balaguer
Les activitats gastronòmiques cada cop
adquireixen més volada a Fira Balaguer.
Per a l’acte de cloenda, hom va triar un
representant d’aquest món, l’Isma
Prados, conegut gastrònom i popular
presentador de TV3.

Una hora abans de l’acte final, a la
sala d’actes, es desenvolupà una taula
rodona amb el lema "Tècniques alimentàries i productes de la zona", que dirigí l’Ismael i en la qual l’acompanyaren
altres tres coneguts cuiners de Lleida
(Joan Burguès, del restaurant Cassia de
Lleida; Mercè Camins, de Casa Mercè
de Fontdepou; i en Josep A. Sánchez,
del restaurant La Solana de Foradada).
Si la cuina és avui un tema "de
moda", no és menys cert que concita
també posicions ben diverses quant a
maneres d’entendre-la. Les diverses
visions, però, que del tema puguin existir, no poden superar la definitiva qüestió de fons: cuina ben feta i cuina mal
feta.
La cuina, com tot, forma part de la
nostra civilització i, com ella, ha
d’avançar... Els defensors de la "cuina
tradicional", han d’entendre que el que
avui entenem per tradicional, no ho era
fa uns quants anys... que no és cert que
sempre hagi estat així. Cal recordar que
ni la patata, ni el pebrot, ni la tomata
formaven part de la nostra alimentació
fa només 500 anys... És a dir, la cuina
s’ha anat adaptant als moments, als
avenços i a les fams (amb la creació
dels recaptes i altres mil solucions per
a no llançar res) i a les èpoques d’abundor (originant-se les escudelles més
complexes i altres plats a base de matèries més cares).

"La Cuina de la Mel" a la Fira
de Balaguer

na, va fer-se càrrec de la campanya "La
cuina de la mel".
L’associació, en aquests moments,
està en tràmits per a canviar el seu nom
pel de Montsec Cuina i, entre altres
campanyes, com la "Del paisatge a la
cuina" que celebrarem el proper mes
d’octubre, assumim la continuïtat de la
campanya ja veterana "La cuina de la
mel", tot centrant les activitats al mes
de maig i amb inici de campanya a la
Fira de Balaguer que, com sabeu, cada
vegada es bolca més en els aspectes
gastronòmics i de producte de la zona.
Si l’any anterior vam presentar dues
receptes de cuina de mel (enregistrades en un vídeo i presentades i comentades pels seus autors), que vam poguer
veure i tastar també a la Fira d’Artesa
de l’any passat, enguany, amb la nova
concepció de Montsec Cuina, les receptes van sumar sis de sis restaurants, tots
membres de l’associació. El vídeo ja
s’ha convertit en un curtmetratge on
cada un dels restauradors ensenya com
elabora la seua recepta.
En l’acte de presentació, amb la sala
d’actes de Fira Balaguer de gom a gom,
un a un els restauradors van explicar el
desenvolupament de cada procés i, com
no podia ser menys, serviren una esplèndida mostra de tot allò que havíem
pogut veure i sentir, arrodonint així un
acte gastronòmic que esperem millorar
l’any vinent amb noves idees i aportacions a l’entorn de la mel i aglutinant
en la campanya aquelles iniciatives que
puguin anar sorgint.

El dia 2 del passat mes de maig, per
primer cop, l’associació Noguera Cui-

Josep A. Sánchez Amorós

Els defensors a ultrança de la cuina
"moderna" cal que siguin conscients
que representen això: l’evolució natural de la cuina, que es mou amb els
temps i, curiosament, s’ha mogut i molt
durant els anys de bonança econòmica.
A hores d’ara hi ha un cert compàs d’espera i la crisi convida al realisme...
Així, doncs, la balança tornarà a equilibrar-se i la cuina continuarà essent
mirall del moment i de la cultura que
vivim, i haurem de recordar que l’important és conèixer a fons la base de la
cuina que ens ha arribat per a poder, a
compàs amb els temps, millorar-la, incorporant les innovacions necessàries i
no deixant en l’oblit moltes tècniques
que, venint del passat, són encara ben
útils.
Finalment, hom va qüestionar l’evolució positiva dels productes locals al
servei de la nostra cuina... Potser hem
venut la qualitat a canvi de la quantitat
(parlem de fruita, un dels emblemes de
les terres de Ponent, i de les verdures
de l’horta, amb la desaparició de varietats d’una qualitat inqüestionable a canvi d’altres de més duradores, més resistents, però perillosament semblants
a pilotes de tennis...). En aquest tema,
però, sembla que hi ha indicis d’un canvi de direcció i no trigarem a veure recuperades algunes varietats locals...
Així sigui! Però aquest podria ser tema
d’un altre article.
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Taula rodona sobre tècniques
alimentàries

Opinió

La Innovació en les nostres vides
manca de valors, ens trobem ara que
hem de córrer per a posar-nos al dia
de tots els deures que havíem d’haver
tingut en compte quan les vaques
eren grasses.
15 d’octubre de 2004. Entro en una
petita oficina que es fa dir "Agència
Immobiliària". Pregunto per un anunci
que hi ha penjat justament en aquell
mateix aparador en aquell precís
moment. La encarregada despenja el
telèfon i fa una trucada a un subjecte
que no sabem ni on es troba. Acte
seguit, ens comunica que el preu que
està penjat és incorrecte, cal afegir-hi
un 20%. Després de la sorpresa i la
indignació… no hi ha possibilitat de
protesta. Giro cua i me’n vaig.
Ara, quan aquesta bogeria és història
i els governs s’adonen que ells hi eren,
també, en aquesta partida de pòquer,
embutxacant, ara tornem a donar valor
als professionals de veritat i a la feina
ben feta. I apareixen els americans i ens
volen ensenyar que el millor és
Innovar.
Però què és innovar? I perquè ho he
de fer jo, això? Tota la vida he estat
fent el que sabia i anant a les fires a
copiar el que feien els altres. I ara jo
he d’Innovar?
Doncs sí, ara ho hem de fer. Hem de
dedicar els nostres esforços a
investigar, a estudiar, a descobrir
necessitats que encara no existeixen, a
fer creure als consumidors que allò que
nosaltres farem és el que s’ha de
comprar.

Evidentment això té un cost. Quin
I si a més aquestes innovacions es
retorn pot tenir aquesta inversió? Bé, poden produir a la vora d’una empresa
investigar té el seu cost, però també que dona suport o amb un intercanvi
podem buscar ajuda. Hi ha suport de universitats-empresa, pot tenir major
les administracions. D’altra banda, hem difusió. I com més ampla l’anella de
d’investigar, però també hem de contactes, millor. Perquè, potser, si
protegir allò que hem descobert. Les trobem ràpidament un interessat en el
patents i altres proteccions són una eina nostre producte, tot sortirà rodat. La
importantíssima en el
nostre
treball
d’investigació. Ara bé,
Hem de dedicar els nostres esforços
realment es poden
a investigar, a estudiar, a descobrir
descobrir coses en el
nostre dia a dia? Doncs
necessitats que encara no existeixen,
sí, precisament en el
a fer creure als consumidors que allò
nostre treball diari és
que nosaltres farem és el que s’ha de
quan podem fer els
grans descobriments i
comprar
desenvolupar-los.
L’Ipod no el va
descobrir Apple, sinó un enginyer de manera de trobar les sinèrgies per al
Philips. Allí no se’l van escoltar i no nostre producte és havent desenvolupat
va parar fins que algú ho va fer. Va una bona xarxa de contactes que ens
aconseguir una cita amb en Steve Jobs. permetin agilitar els nostres projectes.
I en 4 mesos, l’Ipod era una realitat.
No és senzill innovar. No obstant, a
Hem d’investigar, hem d’innovar, Catalunya fa molts anys que ho hem
hem de protegir aquestes innovacions estat fent. I a Artesa hi ha força
i hem de fer-les rendir. O bé les iniciatives de renovació de producte,
fabriquem nosaltres o bé les llicenciem. sobretot en el sector gastronòmic. Això
Hi ha moltes empreses obertes a crear no és exactament la innovació de la que
noves línies de producte, o a llençar-se estava parlant, però s’inclou en la
a noves aventures si hi ha prou mateixa filosofia. Podem intentar
garanties. I si realment la invenció descobrir coses noves. Einstein deia
prové d’un particular i fa falta que si no volies obtenir els mateixos
finançament, no cal trucar la porta resultats, no facis les mateixes coses.
només als bancs. També podem anar a Fes-les d’una altra manera. Doncs això.
Salutacions.
buscar un Business Angel. O com deia
un altre americà, les tres F’s, fools,
friends and family (família, amics i
Joan Giribet i Carlí
bojos).
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d’anys d’economia
D esprés
basada en l’especulació i en la

Par tits P
olítics
Polítics

L’apunt del PSC-PM... Els tècnics, al servei de l’ajuntament?
aconseguir els objectius que es
P ermarca
un govern, cal tenir tècnics que trobin solucions als problemes i al mínim cost possible.
De sempre, la despesa en tècnics ha
estat molt elevada. Seguiment d’obres,
informes sobre les llicències, visites,
punts de vista, memòries i projectes i
més projectes, molts dels quals s’omplen de pols en un prestatge per ser
impossible la seva execució, sigui per haver estat substituït pel d’un altre tècnic més
afí quan es canvia de govern, o per dissenyar obres inassolibles, innecessàries, o
que no existeix partida pressupostària.
En definitiva, moltes factures d’honoraris que es mengen una part important de la despesa dels pressupostos.
L’any 2007 amb 274.798,78 euros, el
2008 es van pressupostar 350.000 euros
i al 2009 n’hi ha 200.000 més. Diferents cops hem demanat un tècnic a jornada completa amb tots els serveis, inclosa la redacció de projectes i les direccions d’obra, que permetria estalviar molts diners. A més a més, que entengui com funciona el nostre municipi i planifiqui i prepari projectes assu-

mibles, prioritzant
els que més es necessiten. Aquest
2009 s’ha aprovat en
el Pressupost la contractació d’aquest
tècnic, però el govern d’ERC no esta
fent ni un pas per
dur-ho a terme. Val
més anar gastant diners del poble, generar errors pel desconeixement de la realitat d’aquest complex municipi nostre, projectar obres
caríssimes i dificultar-ne l’execució.
Una altra qüestió. El passat 9 de juny,
10 persones vàrem gaudir d’una visita
al Senat. Acompanyats del senador del
nostre grup, Josep Maria Batlle, ens
endinsarem en el Madrid dels Aústries
i després recorreguérem tots els racons
de l’edifici del Senat, tant l’antic com
el nou. Així mateix assistirem a una
sessió de la cambra, amb la presència
del President del Govern i de diferents
ministres que responien a les inter-

pel·lacions d’alguns senadors. Des
d’aquestes ratlles volem agrair al Josep
Maria, l’atenció prestada com a guia coneixedor de tot el que vàrem veure i
viure.

Josep Galceran i Sellart
Carme Miquel i Brufau
Membres del Grup municipal PSC-PM
a l’Ajuntament d’Artesa de Segre

Car tes a la R
edacció
Redacció

Ànim, Oriol!
tes a prop de Manresa. A més està fent
moltes curses de carretera, algunes
d’entre 180 i 220 km, ja que aquest any
està eufòric de forma. Dintre d’un
temps ja tornaré a explicar els resultats
obtinguts.
També dono les gràcies a la gent que
ens pregunta per ell. El podreu trobar
cada dia entrenant pels camins o carreteres. Doneu-li ànims perquè se’ls mereix.
Llàstima que no hi hagi un equip
d’aquí i pogués portar el nom d’Artesa
arreu de Catalunya i d’Aragó.
Ànim, Oriol! Nosaltres sí que confiem en tu.

Algunes persones d’Artesa m’han preguntat si l’Oriol ja no practica el ciclisme de competició perquè a les fotos del
Basella-Moto Club Segre no hi sortia.
Doncs resulta que el van deixar fora
de l’equip, no perquè estigués en baixa
forma (alguns rendeixen menys que ell),
sinó perquè un pare d’un corredor de
Gandesa (Terra Alta) es va oferir per portar-los a les curses si hi ficaven al seu fill.
Nosaltres aquest any correm dintre
del Moto Club Segre pel nostre compte. Ens paguem totes les despeses i escollim les proves que més ens interessen. L’Oriol està corrent l’Open del
Ribagorza (Aragó) i està classificat en
2a posició. També corre la Volta
Anbaso, que són 9 curses de BTT, to38
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Car tes a la R
edacció
Redacció

Un famós de TV3 visita la nostra comarca
Les passades vacances de Setmana Santa, el director del
programa Polònia de TV3, Toni Soler, i els seus amics van
estar gaudint d’una estada a la casa rural de Cal Pedrol de
Vall-llebrerola.
D’aquests clients en guardem un bon record. Són persones
molt senzilles i amables. Durant aquells dies van visitar
Vilanova de Meià, Alòs de Balaguer, Artesa de Segre i el
santuari de Salgar.
Felicitem la pastisseria Borrell pel detall que van tenir
amb el Toni, el qual va encomanar una mona de Pasqua i la
sorpresa va ser quan va veure que a sobre hi havia impresa
la seva cara. "Chapeau", Pere! T’enviem una salutació de la
seva part.
Aprofitem aquestes línies per dir que les cases rurals
d’aquesta comarca ens esforcem a donar un bon servei, la
qual cosa ajuda a una bona afluència de públic i beneficia el
comerç d’Artesa.
Cal Pedrol
Mercè Giribet

Anya un poble viu. La Travessa d’Anya
Anya era un poble viu. El seu reduït
nombre d’habitants no va evitar que tingués una de les associacions culturals
més importants d’Artesa de Segre. Era
el Grup Cultural La Travessa d’Anya.
Considero, com a expresident de
l’esmentada associació, que era una
entitat prou important per Artesa i rodalies. I amb el seu altruisme, les seves
ganes de fer i la implicació amb tot el
que pogués ser convivència i cultura,
vàrem fer d’Anya un poble viu, singular i conegut per tots els veïns del municipi d’Artesa de Segre. La qual cosa
va fer que els actes que organitzàvem,

ja fossin exposicions de pintura, de ceràmica, de ferro forjat i d’altres arts,
com els concerts de música clàssica, o
les dues Trobades anuals d’Acordionistes de la Noguera, o els concorreguts
balls de saló per a la gent gran d’Anya
i dels pobles de les rodalies, activitats
com dèiem força concorregudes que ens
omplien de satisfacció, convertissin
Anya en un poble viu.
L’entitat del Grup Cultural La Travessa d’Anya que jo vaig tenir l’honor
de presidir juntament amb els companys de la Junta durant divuit anys,
estava molt sensibilitzada, dins de les

nostres possibilitats pressupostàries, en
fomentar la convivència entre els nostres vilatans i la gent de les rodalies tot
organitzant els actes culturals i recreatius per tots plegats.
Aprofito aquestes línies per agrair a
tots els membres de la Junta Directiva
que jo presidia tots els esforços, la voluntat i les hores de dedicació, així com
a tots els veïns que amb la seva participació, empenta i solidaritat van fer
d’Anya un poble viu, admirat per la
seva projecció de la cultura.
Ferran Salvat i Parés

Inmemoriam

In memoriam
El dia 1 de juliol es compleix un any de la defunció del nostre amic Emilio
Gil Camps. Com si fos avui volem recordar totes les vivències i les bones
estones que vàrem passar amb ell. Et recordarem sempre.
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Els teus amics que molt t’estimen

Fa 25 An
ys
Anys

Juny de 1984
mera vegada a les 28.
PORTADA. Sense cap títol, una
composició fotogràfica ens mostra
l’empenta d’un grup de jovent d’aquella època que es dedicava a fer desfilades.
EDITORIAL. L’editorial Estimar la
natura és una crida a gaudir de l’estiu
en plena natura, a partir de l’eslògan
"Fem nostre l’estiu", molt de moda en
aquella època, sense oblidar-se d’aspectes com la pau i la salut.
LOCAL. En aquesta ocasió, la Informació municipal es limita a la relació
de factures i de llicències d’obres del
mes de maig.
Diverses notícies sobre activitats
queden recollides en el Noticiari Local
de Josep M. Solans: donació de sang,
celebració de les respectives setmanes
culturals de l’institut de FP i del Club
de Lectures, exposició fotogràfica de
l’IEI amb imatges de la Noguera, celebració del centenari del col·legi Sant
Josep... Destaca la medalla d’or de
Teresa Sellart en llançament de pes femení, aconseguida a les Olimpíades de
la FP celebrades a Esplugues de
Llobregat aquell 4 de maig. Sobretot,
però, ens crida l’atenció la posada en
funcionament de l’embotelladora de vi
de la Cooperativa d’Artesa i l’aparició
al mercat de la denominació Castells
d’Artesa.
COMARCA. Ferran Sánchez Agustí, des del seu Mirador del Montsec, ens
narra un interessant capítol de la història de les nostres contrades a Poblament
i devastació d’Alòs de Balaguer i
Vilanova de Meià al segle XIV. Després
de l’expulsió definitiva dels musulmans, aquestes poblacions no recuperen població fins l’empenta donada per
Jaume II a principis del s. XIV. A finals
del mateix segle, el comte Mateu de
Foix, en el seu intent de reclamar els
seus drets a la corona d’Aragó, va devastar la zona.
J. Armengol dedica l’article Foradada a parlar del curs de català que ha
tingut lloc en aquesta població durant
dos dies a la setmana des del mes de

novembre. Com a
homenatge a la nostra llengua publica
el poema La vaca
cega de Joan Maragall.
POESIA. Amb el
poema de Maragall,
la revista publica un
sonet de Magí Serra i Piqué dedicat A
la senyora Pilar
Solé i Poch en el seu
87è aniversari.
CAMP. J. Santacreu reflexiona sobre Els incendis de
l’estiu. El neguit del
pagès en aquesta
època fins que ha
segat són les pedregades i els incendis.
Santacreu suggereix
mesures per evitar
el llançament de burilles a les cunetes i
les espurnes de les
màquines de segar.
A més, proposa serveis complementaris a la tasca dels
bombers.
URBANISME. L’arquitecte Frederic
Armengol reflexiona sobre Els problemes de la ciutat d’avui. A partir del lema
de l’urbanista Ildefons Cerdà "Urbanitzeu
el
camp,
ruralitzeu la ciutat",
Armengol fa un repàs de les diferents
tendències urbanístiques des de principis
del s. XIX. Les conclusions es poden resumir en l’afirmació
que "... un habitatge
digne necessita inserir-se en un espai
urbà acceptable..."
ENTREVISTA.
Jesús Santacreu entrevista Miquel Massana i Rodrí-guez,
regidor d’Artesa de
Segre per AP-PDP40
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revista supera el nombre habiL atual
de pàgines i arriba per pri-
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UL. Massana ja havia estat
regidor durant el període
1974-1979 i en aquesta
nova etapa era l’únic regidor de la seva coalició. Destaca la bona convivència
entre els membres del consistori, malgrat les discrepàncies. El seu objectiu durant el mandat era "aconseguir que tots els carrers
d’Artesa de Segre estiguin
ben enllumenats", ja que era
el responsable de trànsit,
enllumenat públic i televisió.
TEMA DEL MES. Els

Fa 25 An
ys
Anys
redactors Santacreu i Jové escriuen Un
grup de models d’Artesa i moltes desfilades, article del mes que ve molt ben
il·lustrat a la portada. L’ànima del grup,
que ja portava més d’un any d’activitat, era la perruquera Dolors Portillo.
Les seves desfilades eren autèntics espectacles i en aquest temps havien estat tres vegades a la discoteca New
Study d’Artesa, però també havien desfilat a la discoteca Green’s de Ponts i al
Gremi de Perruqueria de Lleida.
CULTURA. Estudi de la fauna de la
Peixera és un estudi publicat a la revista Ilerda l’any 1982, que la revista
recull pel seu interès local.
El 1r centenari i la seva anècdota és
un breu article sense signar que explica que fins a 12 persones de diferents
generacions de la mateixa família van
anar al col·legi Sant Josep al llarg dels
seus 100 anys d’existència.
ASSOCIACIONS. Joan Aranès i
Clua, del Grup de Muntanya del CENG,
signa l’article Fer muntanya. Amb el
seu estil literari, Aranès ens descriu les
sensacions de l’ascensió al cim del
Perdiguero (3.200m, Pirineu aragonès)
des de la marxa d’aproximació del dia
anterior fins a la matinada en què s’hi
acosten. Conclou: "Allà baix, els jocs
bruts continuen. Però també sabem que
les utopies són aconseguibles. Ho demostrarem un cop més. El cim ens espera".
Camp d’estiu, de l’Agrupament Escolta i Guia Mare de Déu del Pla, és un
article sobre la importància d’aquesta
activitat. Es repassa tots els llocs
d’acampada, des del primer

(Montcortés, Pallars Sobirà, 1977) fins
al d’aquell any (Guardiola de Berguedà), posant èmfasi en el coneixement
del país que això suposa per als infants
i joves.
En una pàgina sencera s’explica dates, preus i condicions dels campaments
organitzats a Salgar i Argentera pels
Amics de la Natura. Tot i tractar-se de
publicitat, ens recorda la petjada deixada entre nosaltres pel recordat i estimat Mn. Roc.
La cursa d’armament és un article
sense signar on s’exposa el perill de la
dinàmica armamentística a nivell mundial. Es contraposa el creixement del
sentiment pacifista i es posa com a
exemple les concentracions del 20 de
maig a diferents ciutats catalanes (a
Barcelona, cent mil persones).
ESPORTS. La Sociedad de Pescadores Deportivos de Artesa de Segre
informa és un article d’aquesta entitat
(en castellà) que se centra en dues coses. Primer, la inauguració de la seva
seu social a les Escoles Velles, el 28 de
maig, a càrrec del director general de
Medi Natural, Martín Arnaiz, amb la
presència de diferents autoritats, tots
ells acompanyats pel president de l’entitat, Pere Borrell. Segon, la nova i precària temporada de pesca.
CARTES A LA REDACCIÓ. Una
pàgina sencera ocupa la carta Missiva
de rèplica a l’Ajuntament, signada per
Jaume Farrando. De fet, es tracta d’una
contrarèplica, que comença així: "M’esperava una carta de resposta més objectiva, i no personal, més veig que ha
estat tot el contrari..." Resulta compli-

Anuncis per a la història
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Anunci d’un dotzè de pàgina de la botiga de queviures probablement més emblemàtica d’Artesa pel temps que va estar oberta (des de 1857 fins fa ben poc, és a dir, durant 150
anys)

cat d’explicar-ho, ja que és la tercera
carta sobre el mateix tema. En resum,
jo diria que és un d’aquells casos en
què ambdues parts deuen tenir la seva
part de raó, de manera que en cada carta es van afegint nous arguments per a
contrarestar els de l’altre. Farrando afirma que "... aquest serà el meu darrer
escrit en aquesta polèmica..."
Es pot fer una demanda?, signada
per M.M.B., pregunta si es pot fer una
pàgina infantil a partir d’alguns antecedents puntuals sobre aquesta temàtica. L’autor o autora de la carta també
es mostra partidari d’un espai en castellà que "delectaria els nostres ciutadans
castellans i tothom estaria content".
Informació i menors, de Daniel
Xixons, és una queixa sobre el fet de
no deixar entrar els menors de 25 anys
(sí, ho heu llegit bé: 25 anys) a la conferència "L’ús de les drogues, ara i
aquí", organitzada durant la Setmana
Cultural del Club de Lectures. La decisió, no anunciada als programes, va ser
presa per l’entitat a última hora. La carta
acaba així: "Quan la divulgació segueix
essent un interrogant a porta tancada,
podrà ser el que vulgueu, tot menys
cultura".
HUMOR. Aquest mes, els populars
personatges Quimet i Cosme van faltar
a la seva cita mensual. El seu lloc va
ser cobert per un parell d’acudits escrits sobre el ministre Morán. Us en
recordeu d’aquella onada d’acudits amb
el ministre socialista com a protagonista? Van fer història.
Ramon Giribet i Boneta

De Collita Pròpia

Majoria d’edat? Per a què?
zarà l’avortament sense permís patern als 16 anys". Aquesta és una part
de la reforma de la llei de l’avortament que el govern preveu tirar endavant.
Tots sabem que:
- Un jove fins arribar als 18 anys no
pot exercir el seu dret a vot. És a dir, no
pot elegir els seus representants polítics perquè s’entén que no té la maduresa suficient per saber a qui pot votar
perquè el representi políticament (transcendental).
- Un jove fins als 18 anys no pot obtenir el carnet de conduir cotxes. És clar,
no té la responsabilitat suficient per
menar un vehicle de quatre rodes.
- Un jove fins als 18 anys no serà jutjat
com a adult per un delicte (estomaca
una velleta i no sap el què es fa!).
I així aniríem esmentant situacions
per les quals un noi de menys de 18
anys no se’l considera prou madur, responsable, assenyat... Per això hi ha una
ordenació jurídica que estableix la majoria d’edat, que en el nostre país i d’ençà de la Constitució de 1978, és de 18
anys.

www.lapalanca.cat

Una altra situació: Una noia de
No caldria, potser, pensar en concentrar
16 anys s’ha quetots els nostres esforços en una llei que
dat embarassada
promogués la formació d’una sexualitat
i vol "solucionar
el problema" senresponsable en els nois i noies?
se "preocupar els
pares". Doncs,
cap problema: avorta aprofitant un cap tament... No hi vull entrar! No em conde setmana i tal dia farà un any. "Proble- sidero de mentalitat tancada, ni conserma" resolt i pares "in albis".
vadora, ni de dretes, ans al contrari!
És clar, la llei li ho permet. En aquest Però aquest nova "parida" (mai millor
cas és prou madura, responsable, asse- dit i perdoneu el mot) del nostre gonyada... per decidir sense consentiment vern és per emmarcar-la en el quadre
patern que vol avortar.
d’honor de les estupideses.
Suposo que haureu notat el meu to
No caldria, potser, pensar en concenfoteta i l’humor negre en les situacions trar tots els nostres esforços en una llei
que he volgut exemplificar. La meva que promogués la formació d’una sexuincredulitat i descontent és tant que alitat responsable en els nois i noies?
m’atreveixo a fer-ne broma, seguraEl problema que pot representar per
ment perquè aquí s’aplicaria allò de a una adolescent un embaràs no desit"riure per no plorar", si no fos perquè jat no és tema banal que pot ella per si
és un tema prou dramàtic.
sola solucionar sense l’empara d’uns
No cal que manifesti el meu desa- pares que sempre, sempre han de ser al
cord en aquest apartat de la llei, no? seu costat! Si una noia és capaç de prenPenso que vivim en un món de parado- dre una decisió així sense fer-ho saber
xes i contradiccions i, allò que és més als seus pares, anem molt malament i
greu, un món ple d’irresponsabilitats!
tot plegat pot acabar pitjor!
Voldria que quedés molt clar que no
em vull manifestar sobre la llei d’avorNoemí Farré Cortadelles

revista@la
palanca.ca
vista@lapalanca.ca
palanca.catt
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govern central proposa una
"E lreforma
de la llei que autorit-

www.lapalanca.cat

Inf
or mació Municipal d’Ar tesa
Infor

Mes de maig
S’acorda, per unanimitat, aprovar inicialment els padrons fiscals 2009
corresponents a taxa per la recollida
d’escombraries, aparadors i vitrines,
canonades, llocs públics, marquesines,
guals, impost de vehicles, clavegueres,
nínxols, portes a l’exterior i tribunes.
S’aprova, per unanimitat, adjudicar les següents obres:
a) "Nou accés a Anya", amb un pressupost d’execució per contracte de
15.147,54 euros, a l’empresa Macotec
905 SL pel preu d’11.206,90 euros més
1.793,10 euros d’IVA.
b) "Pavimentació de carrers a la Colònia la Fàbrica", amb un pressupost
d’execució per contracte de 98.995,39
euros, a l’empresa Project Management
i Solutions PMS 345 SL pel preu de
74.843,91 euros més 11.975,02 euros
d’IVA.
c) "Xarxa de clavegueram a Vilves",
amb un pressupost d’execució per contracte de 36.085,73 euros a l’empresa
Touriño y Marcos SL pel preu de
24.886,71 euros més 3.981,87 euros
d’IVA.
d) "Pavimentació del camí d’accés a
Vernet", amb un pressupost d’execució
per contracte de 32.663,70 euros, a l’empresa Áridos Romà SAU pel preu de
22.405,61 euros més 3.584,90 euros d’IVA.
S’acorda, per unanimitat, aprovar la certificació núm. 1, per un import de 27.685,21 euros, corresponent
a l’obra "Pavimentació i renovació de
la xarxa d’aigua potable del carrer Raval de Ponts, resta del carrer Major i
plaça de l’Església d’Anya" realitzada
per Jospe M. Sala Amigó.
S’aprova, per unanimitat, verificar el text refós del Pla especial urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals d’Artesa de Segre que incorpora les
prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 20
de novembre de 2008.
S’acorda, per unanimitat, ratifi-

car l’acord d’aprovació provisional del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM), d’Artesa de Segre, feta per
l’ajuntament Ple en data 27 de novembre de 2007, que incorpora la resolució
d’al·legacions a l’aprovació inicial,
l’Informe d’impacte ambiental, la Memòria econòmica financera i el text refós del Pla especial urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals.

d’acord amb la següent votació:
- A favor: 8 vots (5 ERC i 3 CiU)
- En contra: 2 vots (PSC)
S’aprova, per unanimitat, subscriure amb Assumpta Jou Solsona, titular de la Masia Janot, un conveni en
virtut del qual se li delega la contractació i execució de l’obra inclosa al PERC
amb el número 369, "Electrificació
Masia Cal Janot", segons projecte de
l’enginyer tècnic industrial Joan Vilella
Vilana que té un pressupost de
95.851,40 euros.
S’aprova, per unanimitat, el Plec
de Bases i la convocatòria de la plaça
de conserge pel CEIP Els Planells.

S’acorda l’aprovació inicial dels
següents projectes d’obra:
a) "Modificació del projecte bàsic i
d’execució de la canalització de bombeig i la xarxa d’abastament i distribució al nucli rural de Collfred", redactat
per l’arquitecta M. Àngels Espar Canal, amb un pressupost d’execució per
contracte de 184.883,20 euros. Aprovat d’acord amb la següent votació:
- A favor: 7 vots (5 ERC i 2 PSC)
- Abstencions: 3 vots (CiU)
b) "Enllumenat públic del nucli urbà de
Montmagastre", redactat per l’enginyer
tècnic industrial Josep M. Lliró
Centellas, amb un pressupost d’execució per contracte de 10.845,88 euros.
Aprovat per unanimitat dels assistents.
c) "Escola de Música", redactat per l’arquitecte Frederic Armengol Martín, amb
un pressupost d’execució per contracte
de 256.261,40 euros, la primera fase i
201.474,02 euros, la segona fase. Aprovat d’acord amb la següent votació:
- A favor: 8 vots (5 ERC i 3 CiU)
- Abstencions: 2 vots (PSC)
d) "Segona Fase del Casal Cultural
d’Artesa de Segre", redactat per l’arquitecte Frederic Armengol Martín,
amb un pressupost d’execució per contracte d’1.927.250,78 euros. Aprovat
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SESSIONS DEL PLE
Ple ordinari (7 de maig)

S’acorda, per unanimitat, l’aprovació inicial dels següents documents,
redactats per l’enginyer tècnic industrial Joan Vilella Vilana:
- Pla d’Emergència Municipal per Incendis Forestals
- Pla d’Emergència Municipal per Nevades
- Pla d’Emergència Municipal per Inundacions
S’acorda, per unanimitat, iniciar, a requeriment de la Direcció Gral.
d’Administració Local de la Generalitat l’expedient de delimitació del Terme Municipal d’Artesa de Segre (Noguera) amb els de Ponts i Oliola (Noguera), així com nomenar els membres
de la Comissió Municipal de Delimitació: Domènec Sabanés Porta, alcalde
d’Artesa de Segre, el qual ostentarà el
càrrec de president de la Comissió
Municipal de Delimitació, Joan Camats
Campabadal i Toni Belchi Escobosa,
regidors d’aquest ajuntament, Miquel
Ortiz Terré, arquitecte municipal, i M.
Carme Alés Novell, secretària titular
d’aquest ajuntament.
S’acorda, per unanimitat, el nomenament dels cinc membres designats
per l’ajuntament per a formar part del
Comitè d’avaluació i seguiment del
desenvolupament del Pla de Barris al
Nucli Antic d’Artesa de Segre:

Inf
or mació Municipal d’Ar tesa
Infor

S’aprova, per unanimitat, ratificar l’aprovació inicial de modificació
dels Estatuts del Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord, acordada per la Junta General del Consorci
de data 11 de març de 2009.
JUNTES DE GOVERN
(ordinàries de 14, 21 i 28 de maig)
S’acorda pregunbtar a l’ADF
quins són els camins que demanarà
aquesta entitat i fer un sondeig de quins
són els que presenten pitjors condicions de manteniment per a concórrer a
la convocatòria de subvencions de gestió forestal sostenible demanant-hi ajut
per al seu arranjament.
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres:
- A Arcadi Fons Capell, per condicionar celler i canviar rajoles del terra
d’habitatge, C/ Bisbe Bernaus 21,
d’Artesa de Segre.
- A Cárnicas Pijuan SL, per la instal·lació d’un pou de bombeig de 0,5 m3,
depuradora d’oxidació total de 32,4 m3
i arqueta de presa de mostres de 0,1 m3,
C/ Únic 13, Colònia la Fàbrica.
- A Joan Vilella Huguet, per enrajolar
la terrassa de l’immoble, Ctra. de
Tremp 31, d’Artesa de Segre.
- A Andreu Bertran París, per col·locar
sòcol en façana de l’immoble, Pl. Migdia 5, de Baldomar.
- A Carmen Fonoll Anguera, per pintar
la façana de l’immoble, C/ Sants Cosme
i Damià 8, d’Artesa de Segre.
- A Antonio Buñol Solé, per la construcció d’una piscina, C/ Únic 5, Colònia la Fàbrica.
- A Àrids i Prefabricats Cubells SL, per

fer un envà divisori de supermaó de 40
m2, enguixar parets, aplacar sostre i
paviment lliscat, Ctra. d’Agramunt km.
0,5 d’Artesa de Segre.
- A Fernando Camats Jou, per canviar
mobles de cuina, canviar rajoles del
bany i tancament parcial amb alumini
del balcó de la 2a planta, Av. Maria
Anzizu 78, d’Artesa de Segre.
- A Judit Jou Llorens, per col·locar pedra a
la façana del C/ Fassina de l’immoble de
Ctra. de Baldomar 2, d’Artesa de Segre.
- A Francesc Solé Monfà, per treure lloses de la planta baixa i canviar canonada de clavegueram de 5 m al magatzem, C/ Església 5, d’Artesa de Segre.
- A Josep Mirmí Solé, per canviar dues bigues de fusta de la coberta de l’immoble,
Ctra. d’Agramunt 10, d’Artesa de Segre.
- A Josep Castells Brescó, per la construcció d’un cobert agrícola a la parcel·la 44 del polígon 13, a Alentorn.
- A David Saura Gasset, per canviar la
teulada del cobert agrícola, parcel·la
223 del polígon 15, a Anya.
- A Josep Vendrell Cortina, per la reconstrucció de coberta en un cobert
agrícola, C/ Pont s/n (Cal Tarré), a
Alentorn.
- A Construccions del Segre i la Noguera SL, per enrajolar la terrassa de
l’immoble, Ctra. d’Agramunt 92,
d’Artesa de Segre.
- A Xavier Rendé Pujol, per treure baranes de balcons existents i col·locarne d’alumini, C/ M.D. de Salgar 40,
d’Artesa de Segre.
- A Gas Natural Distribución SDG SA,
per la instal·lació d’una planta satèl·lit
de regasificació de gas natural liquat pel
subministrament al terme municipal
d’Artesa de Segre al Polígon Industrial
el Pla, C/ Onze de Setembre, parcel·la
109, d’Artesa de Segre.
S’acorda la concessió de la llicència per la primera utilització i ocupació a Construccions i Promocions
Mateu Rendé SL, pels 4 habitatges
unifamiliars adossats a C/ Castellot 1117, d’Artesa de Segre.
S’acorda la concessió de les següents llicències ambientals:
- A Natural Distribución SDG SA, per
exercir l’activitat d’una Planta satèl·lit
de regasificació de Gas Natural Liquat
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Domènec Sabanés Porta, Toni Belchi
Escobosa, Mercè Nogués Galceran,
Josep Galceran Sellart (del PSC-PM) i
Salvador Maluquer Brescó (de CIU).
Així mateix, s’aprova el nomenament
dels membres del Comitè en representació de dues associacions ciutadanes
(Artesenques Actives i el Grup Local
de Puntaires), dos agents econòmics i
socials (Associació de Comerciants i La
Roureda) i dues entitats més (La Palanca i el CUDOS).

de 59,9 m3 de capacitat, al polígon industrial el Pla, C/ Onze de Setembre,
parcel·la 109, d’Artesa de Segre.
- A Tennesse SL, per exercir l’activitat
d’un Bar Musical, C/ M.D. del Pla 4
baixos B, d’Artesa de Segre.
S’acorda la concessió pròrroga
de llicència d’obres a Celurubí SL, per
l’acabament de la construcció d’edifici
de 34 habitatges i aparcament, C/
Marcel·lí Farré 5, d’Artesa de Segre.
S’acorda autoritzar a Cárnicas
Pijuan SL la connexió del servei de clavegueram a la xarxa general de les
instal·lacions de l’empresa, C/ Únic 13,
de la Colònia la Fàbrica.
S’acorda autoritzar les següents
llicències de segregació:
- A Francisco Rovira Solé, per la segregació de 158,96 m2 de la finca urbana del C/ Castell 1, de Tudela de Segre.
- A Joan Oriola Palau, per la segregació de 617,30 m2 de la finca urbana del
C/ Roc del Cudós 6, d’Artesa de Segre.
S’acorda concedir llicència d’obertura d’establiment i activitat a Francisco
Marín Reyes, per la instal·lació i obertura d’una òptica, Ctra. d’Agramunt, 9
baixos local A, d’Artesa de Segre.
S’acorda atorgar els següents ajuts:
- A la revista local La Palanca, 1.500
euros per l’edició d’un llibre sobre la
Guerra Civil a Artesa de Segre. En compensació cediran a l’Ajuntament 80
exemplars d’aquest.
- A l’Associació de Salut Mental de la
Noguera, 500 euros per a la realització
d’activitats, atès que dels seus serveix
en gaudeixen també persones del nostre municipi.
- A l’Associació de Veïns i Amics de
Baldomar, 900 euros per a la compra
d’unes cistelles de bàsquet.
INFORMES D’ALCALDIA
La Diputació de Lleida ha atorgat una subvenció de 15.000 euros per
l’obra del carrer de la Mesquita de
Baldomar.
Eva Maza i Batlle

Des de l’Ajuntament

L’Ajuntament d’Artesa al·lega per Comiols
llora general. Condicionament del pas
de Comiols. Carreteres L-512, C1412b i C-14. Tram: Artesa de SegreIsona i Conca Dellà", aprovat tècnicament el dia 20 de març de 2009 per
la Direcció General de Carreteres, i
atesa la transcendència de les afectacions, tan econòmiques com territorials, de connectivitat i ambientals
que aquesta nova via pot generar en
el nostre municipi, l’Ajuntament
d’Artesa de Segre, tal i com es va
aprovar per unanimitat en el Ple extraordinari d’1 de juny, hi ha presentat una al·legació.
Aquesta al·legació agafa com a base
el Pla Territorial Parcial de Ponent
(PTPP) aprovat en data 24 de juliol de
2007 per la Generalitat de Catalunya.
L’Ajuntament d’Artesa de Segre està
totalment d’acord amb aquest Pla, tant
pel que fa a la proposta de traçat referit
a la L-512 i C-1412b, com a la Normativa del Pla en relació a la millora i execució de noves infraestructures. Creiem
que, tant pel que fa als objectius com a
les finalitats i a tota la normativa que
desenvolupa, és un bon Pla per al nostre municipi donat que és molt respectuós amb el nostre territori i preveu un creixement i un desenvolupament sostenibles
i adequats a les nostres necessitats.
Estem totalment convençuts que la
millora de la L-512 i C-1412b ha de servir per al desenvolupament del nostre
territori a partir dels seus recursos i el
seu potencial endogen: agricultura, ramaderia, caça, turisme rural, paisatge, fauna..., i no ha de suposar la destrucció o
empitjorament d’aquests. Per tant, i atès
que les 4 propostes de l’estudi informatiu presentat en 2009 tindrien un gran
impacte econòmic, de mobilitat i
connectivitat, ecològic i paisatgístic sobre el nostre territori, i donat que la intensitat mitjana de trànsit actual que suporta aquesta via és inferior als 1.000
vehicles/dia i amb poca previsió de creixement a mitjà termini, no creiem justificat un traçat de nova planta tan costós
d’execució a nivell econòmic i amb tant
d’impacte sobre el territori.

En aquest sentit, l’Ajuntament ara, per la banda nord-oest per evitar
d’Artesa de Segre proposa millorar l’afectació a camps de conreu, granges
aquesta via respectant al màxim el tra- i grans terraplens i obertures en trinxeçat actual de la L-512 i C-1412b i les ra en el territori.
Normes d’ordenació territorial del Pla - De Montargull fins a Folquer es proTerritorial Parcial de Ponent. Es plan- posa seguir amb el mateix traçat, suateja mantenir majoritàriament el traçat vitzant les corbes amb un radi mínim
actual, tot eixamplant la via i millorant- de 265 m per a poder mantenir la velola en els punts on sigui necessari amb citat de 80 km/h.
els mateixos paràmetres que proposa - El pas de Folquer es fa seguint el
l’estudi informatiu del 2009. Agafem mateix traçat actual i evitant afectacide les alternatives 1 i 2 el radi mínim ons als propietaris de les parcel·les i als
de 265 m per a una velocitat específica habitatges i per a poder mantenir l’ende 80 km/h, i de les alternatives 3 i 4, llaç actual de la L-512 amb la C-1412b.
un pendent màxim del 8%. Amb el qual - Des de Folquer cap dalt, com que el
traçat de la carretera actual no permet
proposem el següent recorregut:
- Fer la variant d’Artesa que enllaça la –ni de bon tros– mantenir la velocitat
C-14 amb la L-512 per la zona de l’ ITV, de 80km/h, es proposa un traçat nou,
tal i com es proposa al PTPP. El qual és seguint al màxim les traces de l’actual
i adaptat el màxim possible al territori.
viable amb un pendent del 8%.
- Continuar pel traçat actual, fins uns Des del pk 17+300 s’inicia l’ascens a
200 m abans d’arribar al Pont Comiols amb un pendent constant del
8% fins al pk 21+600. De fet, la major
d’Alentorn.
- Fer una variant al Pont d’Alentorn. part va per túnel (2 falsos túnels i un
Aquesta començaria uns 200 m abans túnel), de manera que la seva afectació
d’entrar al poble. Tindria un viaducte sobre el territori és mínima.
en la part central de 350 m, que quedi a - Del pk 21+600 fins al coll de Comiols
la mateixa alçada que el pont actual per es manté la traça actual, excepte en la
no crear un impacte visual negatiu, so- corba que hi ha entre el pk 21+700 i pk
bre tot pels habitants del poble. I torna- 22+100, la qual es suavitza amb un radi
ria a enllaçar amb la carretera existent de 265 m.
en el punt on ho fa el camí de Vernet.
- Continuar el traçat per la mateixa carAjuntament d’Artesa de Segre
retera fins a Montargull. Introduint com
a millora de traçat
refer la corba "del
Sabater" (del pk
6+300 al pk
6+600), lloc habitual d’accidents,
Divendres 3 de juliol
amb un radi mínim
De mitjanit a la matinada, molta marxa amb
de 265 metres.
el Dj Machito
- A l’alçada de
Dissabte 4 de juliol
Montargull, per
19:00h
Jocs per la canalla
poder mantenir la
(i potser pels que no són canalla)
velocitat de 80 km/
22:00h
Sopar de Germanor
h, es proposa fer
Cap a mitjanit, ball amb el duo Laser i Disco
un viaducte de 300
Mòbil fins a la matinada
m paral·lel al riu de
Hi haurà coca per a tothom!
Montargull, per
Diumenge 5 de juliol
salvar un petit en13:00h
Santa Missa
trant de la vall.
20:00h
Ball de tarda amb el duo Laser
Aquí el traçat es
També hi haurà coca per a tothom!
proposa, com fins

Festa Major de
Collfred 2009
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relació a l’estudi informatiu i
E nl’estudi
d’impacte ambiental "Mi-

Per què diem...?

...que algú agafa la mona, la turca, el gat o que es posa la mantellina?
aquestes dites es refereixen
T otes
a la mateixa cosa i varien segons
les diverses contrades: vol dir que
algú beu massa i s’embriaga.
Es diu que a les mones els agrada
molt el vi i que les emborratxa molt i
molt per poc que en beguin. Segons
sembla, quan un simi ha tastat una mica
de vi, li agafa una veritable passió per
la beguda i costa grans esforços evitar
que en torni a beure ja que l’animal fa
servir tot el seu enginy per mirar
d’aconseguir-ne més. Així, quan un
simi ha begut poc o molt una beguda
alcohòlica, se’l veu fer fortes capcinades i caure constantment de costat, tot i
caminar amb mans i peus alhora.
D’aquí la dita, al relacionar aquesta
afecció de les mones amb algú que abusa de qualsevol beguda espirituosa i
s’embriaga. En els seus orígens, la dita
potser era emborratxar-se com una
mona.
Se’n diu també agafar el gat, tot referint-se a prendre la bota de vi con-

feccionada amb la pell d’un gat. A molts
llocs de Catalunya, i també fora d’ella,
era freqüent utilitzar la pell d’aquest
animal, un cop ben repelada, per a ferne petits recipients que podien contenir tota mena de líquids, entre ells també el vi en quantitat suficient per a emborratxar-se. Per això se’n diu anar gat,
igualment, d’algú que va begut.
Pel que fa a la dita agafar la turca,
té els seus orígens en la fama que tenien els turcs, segles enrera, de emborratxar-se a més i millor amb aiguardent,
per la prohibició de beure vi que fa
l’Alcorà. Si a aquesta beguda si suma
el fet de fumar opi en gran quantitat,
cosa per a la qual també tenien bona
disposició, no hi ha dubte que les turques que agafaven eren considerables i
podien arribar a durar uns quant dies.
Originàriament, de ben segur que la dita
seria de l’estil d’agafar una borratxera turca, però amb el temps i per escurçar la frase deu haver quedat tal com
la coneixem ara en referència a la idea

d’embriagar-se en general.
Finalment, la dita agafar o posar-se
la mantellina té el seu origen en les
comarques més fredes de Catalunya, als
Pirineus, en les quals per feinejar de bon
matí, a l’hivern, calia abrigar-se molt.
Però, és clar, per a fer segons quines
feines a pagès, portar tanta roba a sobre engavanyava massa i es feia feixuc
el trastejar. Per això hom deia que es
posava una mantellina o bé que s’abrigava per dintre mirant d’entrar en calor a base de beure vi i menjar alls i
coses picants. La mantellina era, antigament, una vestimenta d’abric, llarga
i estreta, feta de llana, que es feia servir per a cobrir-se el cap i les espatlles
i que l’utilitzaven tant els homes com
les dones. Més tard es va transformar
en una peça de teixit fi, com un vel de
tul o de ganxet, que només les dones
portaven per entrar a l’església.

Albert Vidal

Coses del Brimer
o
Brimero

La força del temps
que van passant los anys, la gent va canviant.
A mesura
Sembla que la gent cada vegada surti més dolenta,

Ja podeu recollir les bases dels següents
concursos a l’Ajuntament o consultar-les
a www.artesadesegre.cat:
- 12è Concurs de Pintura Ràpida
- Concurs de Productes Estranys del
Camp
- 2n Concurs de Fotografia
Mostra d’Artistes Locals. Si esteu
interessats en participar en aquesta mostra
poseu en contacte amb l’Ajuntament.
Si voleu participar o exposar a la Fira de
Sant Bartomeu, demaneu informació.

Ajuntament d’Artesa de Segre
Tel. 973 40 00 13 (ext. 031 o 032)
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però jo crec que no. Lo que passa és que s’ha perdut tot lo
respecte que quan jo era petit hi havia a totes les cases. L’educació ha de començar a casa. Al meu temps, quan un fill
arribava a casa, lo primer, "bon dia" o "bona tarda". Era
com una obligació. Ara, res de res.
És normal que tots no surten iguals. Un es pot assemblar
tant amb lo pare com amb lo padrí, com també amb los avantpassats. També hi ha persones que demostren tenir més poca
cultura que lo fill. Com la senyora que va anar a parlar amb
la mestra sobre lo seu fill i, com que no li devia donar la raó,
va començar a bufetades, li va estirar els cabells, la va tirar
per terra i la va amenaçar que li arrencaria lo cap. És clar,
aquella mare estava convençuda que lo seu fill li havia dit la
veritat i es va portar com una fera.
De mares que creuen lo seu fill com si fos un sant n’hi ha
moltes. Lo que no arriben a aquests extrems.
Em recordo de quan nosaltres érem petits. Sabríem que
diuen la veritat quan els convé.
I bé, per avui ja n’hi ha prou. Per una vegada, la justícia
dóna la raó a la mestra.
Ton Bonet

Palanc-oci

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Horitzontals
1. Fàstic, aversió.- 2. Vestit que iguala. Argó.- 3. Dia concret. Forma
prefixada que significa orella. Vocal rodona.- 4. Convertir una substància en un imant. Conjunt de flors o tipus de memòria.- 5. Departament
del Camerun. Últimament està molt de moda menjar-ne al cine o nom
de dona.- 6. Terminació d’infinitiu. Societat limitada. Cambra alta.- 7.
Felicitació nadalenca. Faci servir els rems.- 8. Consonant amb teulada.
És al bell mig del Sol. Bolet comestible. Consonant dental.- 9. Renillar.
Període de temps caracteritzat per un invent. La darrera lletra de l’alfabet.- 10. Or amb molta lliga de coure. Vocal amb complex de roda. Gos
mallorquí.- 11. Giny emprat per encendre el llum.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Verticals
1. Relatiu a les nocions d’un art, ciència.- 2. Encisa de forma amorosa.
Al revés, home jove.- 3. Mamellam. Lliurat, que no ha estat comprat,
que s’ha fet gran.- 4. Ostentosa. Al revés, nom de la consonant cantonera.- 5. Anar a l’anglesa. Consonant amb teulada. Lloc segur on hi ha
foc. Consonant tossuda.- 6. Consonants assortides. Argó. Article contracte. El metall que es pot simbolitzar per un au.- 7. Que manifesta amor. Matrícula pertanyent a la província de nom més
ferotge. L’última vocal.- 8. El parent més polit. Individu d’un poble sudanès de l’Àfrica occidental. La consonant del pa.- 9.
Cent. Ocell que anuncia la primavera. La vintena lletra de l’abecedari.- 10. Al revés, parella de vocals que es queixen. Al
revés, pren la vida o tipus de planta. Cobalt.- 11. Adobar amb bona olor.

Jeroglífic

Problema d’escacs

Sense Perdre els Orígens

per David Fusté

per Ramon Monfà - www.bidmonfa.com

per Jordi Esteban

Tibidabo

sis

50
cinc
Nom d’un poble

Juguen les negres

la Palanca

SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Repugnància.- 2. Uniforme. Ar.- 3. Data. Oto. O.- 4. Imantar. Ram.- 5. Momo.
Roseta.- 6. Er. SL. Senat.- 7. Nadala. Remi.- 8. T. O. Allet. T.- 9. Ainar. Era. Z.- 10. Roal. O. Ca.- 11.
Interruptor.
VERTICALS: a partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Vilves. (VI, L, V és)
Problema d’escacs
1- ..., Dh2+; 2- Rg4, f5+; 3- Rg5, Dxg2+; 4- Rf4 (si Dxg2, Ae3++), Dd2+; 5- Re5, Ah2+; 6- Re6,
Dd6++.
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Als Evangelis hi ha un passatge en què
Jesús és portat dalt d’una muntanya des
d’on es veuen moltes ciutats i regnes.
El dimoni, per temptar-lo, li diu: "Et
donaré tot això si m’adores de genolls"
(en llatí: Tibi dabo haec omnia…). Al
segle XVII un rei va visitar el cim de
Collserola i va quedar esbalaït davant
la panoràmica que es dominava des
d’aquell punt: la ciutat de Barcelona,
els pobles de la rodalia, el port i el mar...
Aquella visió li va recordar l’esmentat
passatge evangèlic, cosa que va comentar amb els que l’acompanyaven. Això
va donar peu a denominar Tibidabo
aquest indret.
Onomasticon Cataloniae VII, 273
(Joan Coromines)

Ima
tg
es d’Ahir
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tges

La Festa de la Vellesa. 1963

Ahorros" que era "la Caixa"
d’aquells anys, se celebrava anualment la Festa de la Vellesa, que al
nostre poble tenia molt bona acollida.
Unes setmanes abans, les padrines i
els padrins ja es preocupaven per quin
vestit haurien de lluir el dia de la festa,
de la seva festa. L’esdeveniment era
esperat amb il·lusió, ja que aquell dia
se sentien protagonistes, si és que no
ho eren tot l’any.
En aquell temps no estava de moda
portar la gent gran a una residència i,
fins al fi de la vida, es quedaven a casa,
a casa seva, amb els fills i els néts. Era
un costum ben bonic.
Com hem dit, era un dia especial,
que amb les fotos i les anècdotes era
recordat i comentat molts dies després.
S’ho passaven tan bé que ja esperaven
la festa de l’any següent.

La comitiva sortia de davant de "la
Caixa", passaven per la carretera i pel
Bisbe Bernaus fins a l’església, on
mossèn Sabaté feia la missa. Després
anaven al Cine Coliseum, on se’ls feia
un obsequi i les autoritats i el director
de "la Caixa" feien els parlaments, que
tractaven generalment de la "joia d’envellir".
Per acabar, es feia un dinar de germanor a la Fonda La Palma del Manolo
i la Mari. Algú s’aixecava a parlar, hi
havia algun cantant improvisat, la
"Come Prima" del Mingo el Flores,
molts aplaudiments i tothom cap a casa
ben content. Podem dir que era una festa entranyable, on es tractava la gent
gran amb sensibilitat i afecte.
Les cases del fons s’identifiquen fàcilment: cal Maluquer (avui cal
Mianes), cal Petit i cal Cadiraire.
La gent de la foto són: el Vicent
Serentill Solé (de Rubió i de cal Farràs
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d’Artesa), la Lina Serentill (casada a cal
Rebolleda), la Maria del Guiu, la Roser del Bonadona, la Lurdes Roca, la
perruquera Neus Mianes, la Filo dels
Xolladors, la Felisa del Pelayo... aquí
en saltem tres... la Teresina del Jan i la
Paquita del Comenge.
Les autoritats són: l’alcalde Ribes,
el més alt és el director de "la Caixa",
el Tortajada (en aquell temps, secretari
de l’ajuntament i jutge de Pau), el
Mianes barber i l’Antoni Blanc de cal
Josepet.
Falten els nois i les padrines que anaven al davant. Tant a l’església com al
Coliseum, com a La Palma, s’hi reunia
una gran quantitat de persones.
Era una festa d’uns valors, amb un sentit
peculiar que avui, amb el jovent més dispers, potser seria més difícil de repetir.
Bartomeu Jové i Serra
Foto cedida per Vicens Roca i Mianes
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Foto

La festa de final de curs, organitzada per l'AMPA del CEIP Els Planells, és un indicador que arriba l'estiu
i, per tant, les vacances escolars. Fins al setembre, la vida familiar s'intensifica. (Foto: Josep M. Espinal)

