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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.

Primera quinzena de novembre:
A la Dàlia Blanca, Exposició "Cent anys de
l’estelada". Organitza: Plataforma Artesa de Segre
decideix

SETEMBRE
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 21:
Izan Alamillo i Mimbrera, fill de David i de Jèssica
dia 24:
Marc Alexandru Cocan, fill de Dorel i de Niculina
dia 26:
Guillem Talavera i Estany, fill d’Eduard i de Glòria
Defuncions:
dia 1:
Carme Esteve i Valls (93 anys), natural de Foradada
dia 20:
Ana Francisca García i Morales (76 anys), natural de
Gavà
dia 21:
Salvador Pijuan i Castellà (93 anys), natural d’Alòs
de Balaguer
Matrimonis:
dia 8:
Lluís Cases i Vidal (veí d’Artesa)
Carme Sellart i Gonzàlez (veïna d’Artesa)
dia 18:
Ivan Fernàndez i Hidalgo (veí d’Artesa)
Yamna Lakmine (veïna d’Artesa)
dia 22:
Gemma Cayetano i Rodríguez (veïna de Baldomar)
Rafael Córdoba i Espinosa (veí de Baldomar)
Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 3:
Delfí Solé i Puig (84 anys), natural de Lluçars

6 de novembre:
A les 20:30h, al Restaurant Muntanya, Sopar
d’empresaris amb el Centre Català de Negocis.
Organitza: Comissió 300 anys (veure pàg. 23)
8 de novembre:
Fira de la Perdiu a Vilanova de Meià (veure pàg. 9)
22 de novembre:
Santa Cecília, patrona dels músics
25 de novembre:
A les 17:30h, a la Biblioteca Municipal d’Artesa, L’hora
del conte per a nens i nenes de P4 (veure pàg. 21)
27 de novembre:
Presentació de Reagrupament a Artesa de Segre
(veure pàg. 36)
28 de novembre:
A les 22h, a la Dàlia Blanca, Conferència-col·loqui
sobre la consulta per la independència amb l’alcalde
d’Arenys de Munt, Carles Mora, i polítics locals.
Organitza: Plataforma Artesa de Segre decideix
29 de novembre:
A les 18h, a la Dàlia Blanca, Cinema en català amb
la projecció del documental Cataluña-Espanya (veure
pàg. 47)

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

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana del mes: 20,2°
Temperatura màxima:
35º (dia 1)
Temperatura mínima:
10º (dies 17, 21 i 22)
Dies amb precipitacions:
4
Precipitació màxima:
26 mm (dia 11)
Total precipitacions:
43 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana del mes: 19,4°
Temperatura màxima:
33,4° (dia 1)
Temperatura mínima:
8,7º (dia 19)
Dies amb precipitacions:
11
Precipitació màxima:
16,9 mm (dia 17)
Total precipitacions:
38,1 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 18,5°
Temperatura màxima:
32° (dia 1)
Temperatura mínima:
7,9º (dia 16)
Dies amb precipitacions:
10
Precipitació màxima:
16,4 mm (dia 17)
Total precipitacions:
51,7 mm

3
13 mm (dia 17)
25 mm
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Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:
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Editorial

Sospita permanent
Quan la memòria ja ens havia fet oblidar els escàndols del cas Filesa
(PSOE) i del cas Pallerols (UDC), per citar-ne dos dels més coneguts, de
fa un temps ençà ens trobem que els mitjans de comunicació ens aboquen cada dos per tres alguna notícia sobre corrupció que té a veure de
manera directa o indirecta amb algun partit polític.
D’alguns d’aquests casos fa mesos que se’n parla: cas Gürtel (PP) i
cas Millet (CDC i potser d’altres). Fa quatre dies mal comptats, però,
que ja ens tornen a esquitxar amb un nou cas, el de l’ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet (PSC i excàrrecs de CDC). Salvaguardant d’entrada la presumpció d’innocència de tothom, ja que els tribunals corresponents hauran de dictaminar el grau de culpabilitat o no de cadascú, això
ja comença a fer pudor... i de la grossa!
Mentre els ciutadans i ciutadanes ens hem vist abocats a una crisi que
ens ha vingut sense saber ben bé ni com ni perquè –és clar que també hi
devem tenir la nostra part de culpa–, ens plouen constantment notícies
d’aquestes que només fan que crispar més i més els ànims de bona part
de la gent, que prou maldecaps té per mirar de sortir endavant.
No ens esvalotem, però. De veritat creiem que no hi ha un pam de net
i que allò de «qui remena l’oli, les mans se n’unta» ha de ser sempre
així? Si hem arribat fins a aquesta conclusió, què ens queda? Per aquest
camí no arribem enlloc. No, la situació no pot ser tan insostenible com
sembla...
A veure, reflexionem... En els darrers tres anys, han detingut 17 alcaldes a tot l’Estat per casos de corrupció, 5 dels quals a Andalusia, que és
on se n’han donat més. A Catalunya, el primer ha estat el de Santa Coloma de Gramenet. Això vol dir que no n’hi deu haver més? Home, probablement sí, però si pensem que Catalunya té més de 900 municipis i
aquest és el primer alcalde en tres anys, la cosa deu ser «normal». Compte!, això de normal vol dir que forma part de la pròpia naturalesa humana; és a dir, si hi ha persones corruptes en tots els àmbits de la vida, a la
classe política també li deu tocar el percentatge corresponent. Per tant,
no ens esverem. La cosa és greu, sí; però no és una cosa generalitzada
com podria semblar a simple vista.
El perill de tot això és que els nostres polítics, fins i tot els més propers estan sempre en el nostre punt de mira, en sospita permanent. Penseu en els alcaldes dels nostres municipis. Ho poden fer millor o pitjor,
però la majoria de nosaltres no gosaríem acusar-los de cap irregularitat.
Ei, dirà algú, i el cas de la inhabilitació de l’alcalde d’Oliola? Doncs deu
ser la quota que ens pertoca a les Terres de Lleida, però una mosca no fa
estiu.
Ciutadans i ciutadanes del país, mantinguem-nos ferms en la defensa
de les nostres il·lusions, que no ens abarateixin el somni aquests quatre
galifardeus de torn. Treballem per a fer poble i fer país. Confiem en
aquelles persones que mereixin la nostra confiança per a guiar els nostres destins, però estiguem amatents. Desterrem la nit representada per
aquesta colla de xoriços, d’impresentables i de mala gent que volen viure amb l’esquena dreta a costa nostra i que no ens facin perdre la il·lusió
d’un futur millor per als nostres fills. Per què si no, què podem fer?
Viure en la sospita permanent? No, no és això el que volem. No ens ho
mereixem.
Col·laboradors/es del mes: Iolanda Masanés, Antònia Estrada, Josep Sánchez, Ramon I. Canyelles, Eduard Camarasa, Èlia Garcia, Rubén Masanés, Carme Antonio, Biblioteca Municipal
d’Artesa, Comissió 300 anys, Artesa de Segre decideix, Associació de Dones La Coma de
Meià, AEiG Mare de Déu del Pla, Foto Joan - Promovideo, Teresa Solsona, Ton Bonet, Albert
Vidal, Noemí Farré, Eva Maza, Pere Serra, Jordi Alins, David Fusté, Ramon Monfà
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Noticiari
Noces d’Or sacerdotals de Mn. Ramon Solé
A les 12 del migdia del diumenge 4
d’octubre, a l’església del Sagrat Cor
de Balaguer, va tenir lloc la celebració eucarística commemorativa dels
50 anys de dedicació al sacerdoci de
Mn. Ramon Solé i Janer. L’acte va
aplegar moltíssima gent, procedent
de diversos indrets, que van testimoniar així la petjada deixada per Mn.
Ramon als llocs on ha estat. Naturalment, també hi van assistir persones d’Artesa i rodalies, entre les
quals cal destacar la participació
d’excaps escoltes i de membres de l’antiga colla sardanista Espurna i Flama (cal recordar que Mn. Ramon va impulsar la creació
d’ambdues entitats). Va ser ordenat el 28 de juny de 1959 i l’endemà celebrava la primera missa al seu poble natal de Montfalcó.
Com es pot veure, la seva tasca pastoral sempre ha estat molt vinculada a la nostra comarca: Vilanova de Meià (1959-1962),
Montcortés (1962-1966), Alentorn (1966-1970), Artesa de Segre
(1970-1989) i Balaguer (1989-2009). Del 1977 al 1989, com a delegat diocesà de joventut, va quallar fortament entre el jovent del
bisbat, ja que va posar en marxa el Moviment de Joves Cristians
d’Urgell. La presència de molts d’aquells «joves» a la celebració
ho demostra.

Nova visita als vestigis de la Guerra Civil

Carrers SL i Electromecànica Solé. Un total de 16
empreses es van presentar al concurs, guanyant-lo
l’esmentada UTE per un import d’uns 1,6 milions
d’euros més iva (total uns 1,9 milions d’euros).
Els treballs s’haurien d’iniciar abans d’acabar
l’any, amb una durada de 6 mesos. La 2a fase consisteix en fer els tancaments d’obra, col·locar portes i finestres, tabiqueria i enrajolat i la instal·lació
d’aigua, llum, climatització i ventilació. També
contempla la construcció de l’estructura de l’Escola de Música al tercer pis de l’edifici. Faltarà
després la 3a fase, que consistirà en la compra i
col·locació del mobiliari.

Comencen la variant d’Artesa
El DOGC del 25 de febrer de 2008 publicava
l’anunci de licitació de les obres de la variant de la
C-14 a Artesa de Segre per un valor de 18,3 MEUR.
Pocs mesos més tard, al maig, l’empresa pública
GISA adjudicava l’obra a una unió temporal d’empreses formada per Scrinser SA i José Antonio
Romero Polo SA per 14,8 MEUR. Les obres s’havien de començar al setembre de l’any passat i,
com que el termini d’execució és de 12 mesos, a
hores d’ara la variant hauria d’estar acabada. Res
més lluny, però, de la realitat. Després de l’incompliment de diversos compromisos del Departament
de PTOP, el darrer del propi conseller Nadal que
va assegurar que començarien les obres el passat
mes de juny, aquest mes d’octubre per fi s’ha començat a veure moviment de maquinària prop de
la C-26, entre Foradada i Artesa.

Un veí d’Artesa a Caçadors de bolets

El 24 d’octubre va tenir lloc la cloenda de les II Jornades «La Guerra Civil al Front del Segre», organitzades pel Consell Comarcal de
la Noguera en col·laboració amb diverses institucions i entitats. El
acte va consistir en una visita guiada pel cinturó defensiu d’Artesa
de Segre i Foradada, durant la qual es va poder veure trinxeres,
refugis i nius de metralladora, a més de l’escola militar de Tudela.
Paco Antillach, del Centre Excursionista de Balaguer, va actuar de
guia, en substitució de Pol Galitó, el coordinador de les jornades.
Entre la seixantena de persones que van fer la visita hi havia representació institucional del Consell Comarcal i dels dos ajuntaments.

Adjudicada la 2a fase del Casal
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En el ple del passat 8 d’octubre l’Ajuntament d’Artesa va adjudicar
les obres de la segona fase del Casal Cultural. L’empresa que va
guanyar el concurs és la UTE formada per les empreses Obres i

L’emissió del programa Caçadors de bolets del
14 d’octubre va deixar ben sorpresos els artesencs
i artesenques que teníem sintonitzada TV3 aquella nit. En aquest capítol, el popular comunicador
Justo Molinero, fundador de Radio Tele-Taxi, estava «caçant» bolets pels boscos de Llimiana quan
es va trobar un artesenc que també practicava la
mateixa activitat. Aleshores van entaular conversa –desconeixem si va ser gaire improvisada o no–
durant uns minuts. L’artesenc en qüestió és Ventura Canes, propietari d’una coneguda botiga de
fruites i verdures.

Noticiari

Dimiteixen els regidors del PSC
de l’Ajuntament d’Artesa
E ldepleSegre
del passat 8 d’octubre
va deparar una sorpresa majúscula:
la dimissió de Josep Galceran i
Carme Miquel, els dos regidors del
PSC.
Galceran va justificar la dimissió per

motius personals i perquè no s’atenien
les peticions, demandes i suggeriments
del seu grup per part de l’equip de govern. Carme Miquel va al·legar que renunciava al càrrec per motius personals.
Durant aquest mandat, Josep
Galceran «Mero» ha estat el regidor

Josep Galceran i Carme Miquel, regidors sortints del PSC

més crític amb la tasca d’ERC al govern, aportant nombroses propostes i
idees, tot fent una oposició tenaç i honesta. Els seus substituts seran Jaume
Ferré «Cristòfol» i Joan Fontanet, 3r i
4t de la llista del PSC en les passades
eleccions municipals.

Joan Fontanet i Jaume Ferré, regidors entrants del PSC

Llum verda al Casal de la Gent Gran
fonts municipals, abans d’acabar aquest any
S egons
ja es podrà començar les obres del local que albergarà de forma definitiva el Casal de la Gent Gran
d’Artesa.
Aquesta va ser una promesa del conseller Jordi Ausàs
durant la inauguració de la Fira de Sant Bartomeu de l’any
passat.
Una vegada l’Ajuntament d’Artesa ha tingut enllestit el
projecte tècnic i ha posat el solar dels antics pisos dels
mestres a disposició del Departament de Governació i Administracions Públiques, ja es compta amb una primera
subvenció per iniciar les obres.
La part més important de la inversió, però, s’espera per
a l’any vinent, en què es realitzaran les altres dues fases
del projecte.
D'entrada caldrà enderrocar l’edifici vell i això implicarà
que s’haurà de buscar de manera provisional un local per als
únics usuaris d’aquest pisos, Càritas Diocesana, fins que es
puguin reubicar a l’edifici de Les Monges, que es destinarà a
ús de les entitats.
En aquests moments, l’Ajuntament està pagant el lloguer
d’un local al C/ Balmes, cantonada amb Maria Anzizu, per a
la gent gran.
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Municipis

Èxit de les II activitats d’estiu de Vilanova de Meià
any més, hem de parlar de la
U nnombrosa
participació que hi ha

Entitats i comerços col·laboradors en els obsequis:
Diputació de Lleida
Consell Comarcal de la Noguera
Ajuntament de Vilanova de Meià
Consorci del Montsec
Cooperativa de Guissona - Cal Marcó
Carnisseria Pilar Capdevila
Expert Ràdio Mateu
Puigredon Distribució Begudes
Prefabricats Oliva
Caixa de Pensions d’Artesa de Segre
Ibercaixa d’Artesa de Segre
Servigestió Noguera

Flors i Plantes Joana
Electrodomèstics Cal Rellotger
Caixa de Pensions d’Isona
Grup Sabadell (Lleida)
Agrupació Mútua (Lleida)
Compsaonline (Balaguer)
Diari Segre
Thao Salut - Ferrero i Nestlé (Barcelona)
Valentí Peña
Caixa de Catalunya (Barcelona)
Domènec Marsiñach
Eva Bofarull

- Gaspar Burón: taller de recerca i dibuix a la natura
- Cisco Garcia: pintada de camisetes
- Rosa Caubet: ball country
- Assumpció Novau: sardanes
- Dani Solé: sessions d’astronomia

A més d’un grup de persones que han
col·laborat desinteressadament en tot
moment, en el suport i l’ajuda per la
realització de totes les activitats.
Text: Iolanda Masanés
Fotos: Antònia Estrada
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hagut en les activitats d’estiu organitzades durant els mesos de juliol i
agost passats a Vilanova de Meià.
El Centre Excursionista de Vilanova
de Meià, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de la vila i un important
alhora que imprescindible grup de voluntaris per dur a terme totes les activitats proposades enguany, han comptat amb una gran afluència de nens i
nenes.
Les activitats han estat molt diverses: pràctica del bàsquet, futbol, tennis, sortides amb bicicleta per indrets
del municipi, taller de recerca i dibuix
a la natura, hora del conte, sardanes,
ball country, entrenament funcional,
funky i batuka, pintada de camisetes,
sessions d’astronomia. Com podeu
veure, un ampli sortit que ha fet que
tota la mainada passés unes tardes estiu d’allò més mogudes.
Així, el 28 d’agost passat es va celebrar la festa de cloenda de les activitats, amb una gran festa al pati de les
escoles, que comptà des de jocs per a
tots els nens, a una xocolatada i
l’entrega de nombrosos obsequis pels
participants, tot això amb la divertida
animació d’Els Esporrets. Llàstima,
però, que la festa va acabar aigualida,
ja que un gran xàfec ens va obligar a
tots a resguardar-nos dins l’aula de l’escola i a esperar que tot passés. Tot i
amb això, els assistents vàrem gaudir
al màxim d’aquella divertida tarda.
Tot l’equip organitzador vol fer palès un gran agraïment a les persones
que d’una manera o una altra han col·laborat amb nosaltres i ens ajudat a fer
possible un any més aquestes «II Activitats d’estiu». A tots moltes gràcies.
Les activitats varen anar a càrrec de:
- Xavier Terré: tennis
- Xavier Berzosa: futbol
- David Berral i Laia Bergoñó: sortides amb bicicleta
- Ivan Balagueró: bàsquet
- Joan Cebrian: bàsquet
- Iolanda Masanés: hora del conte
- Gimnàs Altis (Artesa de Segre):
funky, batuka i entrenament funcional

Municipis

FIRA DE LA PERDIU 2009
PROGRAMA D’ACTES
Diumenge 8 de novembre
09:00h
Obertura de la Fira.
Exposicions i venda de perdius i altres aus com faisans, guatlles, canaris...
10:00h
Un jurat presidit pel President de la Federació Provincial de Caça, Sr. Fernando González Cristòfol,
valorarà les perdius exposades a la Fira per concedir els premis corresponents.
10:30h
Al pati de les escoles, inici de la mostra
canina DESFILCAN 2009.
11:00h
Al costat del recinte firal, exhibició de tir
amb arc organitzat pel CLUB D’ARQUERS MONTSEC
d’Artesa de Segre.
Cercavila medieval pel recinte firal amb el grup
SAC D’ESPECTACLES.
11:00h
Arribada de les autoritats a l’Ajuntament,
signatura al llibre d’honor i visita de la Vila i del recinte
firal.
Presidirà la Fira de la Perdiu l’Il·lustríssim Sr. Jaume
Gilabert i Torruella, president de la Diputació de Lleida.
13:30h
Al recinte firal, lliurament de trofeus de
l’exposició de perdius i de la mostra canina DESFILCAN
2009.

Artesa de Segre decideix
ACTES
Entre el 6 i el 20 de novembre
A la Dàlia Blanca (horari per determinar), Exposició «Cent anys de l’estelada»
28 de novembre
A les 22h, a la Dàlia Blanca, Conferència-col·loqui sobre la consulta per la
independència amb l’alcalde d’Arenys de Munt, Carles Mora, i polítics locals
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I el 13 de desembre...
Consulta per la independència al nostre municipi

La No
guer
a
Noguer
guera
Tiurana i Palència, agermanades?

20 anys de La Sucrera

Després que l’alcalde de Tiurana, el senyor Antoni
Armengol, dimitís del seu càrrec, es va donar una sorprenent
conseqüència: la segona llista més votada de les últimes
eleccions havia estat el PP, i tenia com a cap de llista la
senyora María Yolanda Larren, militant del partit a la ciutat
de Palència. És a dir, que s’havia presentat el que és coneix
com a llista fantasma. La senyora Larren va renunciar al
càrrec i s’ha hagut de crear una junta gestora que es faci
càrrec de l’ajuntament fins a les properes eleccions.

La companyia de teatre La Sucrera de Menàrguens ja
acumula vint anys damunt dels escenaris, i ho van celebrar
amb un espectacle de carrer el dissabte 3 d’octubre. La
primera obra representada per la companyia va ser L’amor
venia en taxi, que van estrenar un 25 de desembre de 1989.
Aquest any estan preparant Quines parelles que, com marca
la seva tradició d’estrenar una obra cada 25 de desembre,
estan preparant per estrenar-la el dia de Nadal.

Balaguer llegeix
Ivars acull la Comarkalada
Ivars de Noguera va acollir el cap de setmana del 10 i 11
d’octubre la Comarkalada 2009, on hi van participar uns
600 joves. Aquest any, el lema era La festa major del meu
poble. La carpa de Vilanova de l’Aguda va ser la guanyadora
pel millor estand, com en l’edició de l’any passat a Artesa.
La Comarkalada pretén ser un punt de trobada de tots els
joves de la comarca, on puguin trobar informació,
divertiment, música, tallers i conferències.

Aquest curs escolar a Balaguer s’ha posat en marxa el
projecte Balaguer llegeix. Es tracta d’un projecte preparat
des del Servei Educatiu de la Noguera i la Biblioteca
Margarida de Montferrat, conjuntament amb tots els centres
educatius de la ciutat. Es treballen una sèrie de llibres
comuns, compartits entre els lectors però amb mirades
diferents, en funció de la realitat i necessitats de cada centre
educatiu. A més, també s’han creat els bibliomòbils, que
són unes maletes de lectura amb materials per oferir-los al
centres per tal de motivar la lectura a l’aula i a casa.

Montgai Màgic
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Exemple de dedicació
La senyora Maria Solans, que té 92 anys i és de Ponts, és un
exemple a seguir. Ha dedicat i encara dedica la seva vida a
l’estudi i ensenyament de la llengua catalana. Actualment
imparteix classe cada dimecres al Casal de la Gent Gran i
ha estat homenatjada per la seva dedicació. El delegat del
Govern a Lleida, Miquel Pueyo, va ser l’encarregat de retreli aquest reconeixement. Es dóna el fet que el mateix Pueyo
va ser el tutor de la senyora Maria Solans quan aquesta va
seguir uns cursos de reciclatge entre el 1981 i el 1984.
Anna M. Vilanova

la Palanca

Montgai va acollir el dissabte 3 d’octubre la primera edició
de la fira de màgia al carrer Montgai Màgic, organitzada
per l’Associació de Mags i Il·lusionistes de Lleida, amb la
col·laboració de la Diputació de Lleida i l’ajuntament de
Montgai. Una cinquantena de mags van demostrar les seves
arts en els setze espais que es van habilitar en diferents punts
de la població. També es va poder adquirir tot tipus de
productes relacionats amb la màgia i l’il·lusionisme al
Mercat Màgic. Aquest certamen ha nascut amb l’objectiu
de ser un escenari per als mags amateurs i semiprofessionals,
per tal que puguin ser vistos per promotors i representants
del sector de la màgia.

La No
guer
a
Noguer
guera

Nova campanya gastronòmica de l’associació Noguera Cuina
segon any consecutiu, l’assoP erciació
de restaurants de la Noguera «Noguera Cuina» organitza la
campanya gastronòmica DEL PAISATGE A LA CUINA.
L’any passat, durant la primavera, vam
proposar traslladar als nostres plats els
paisatges que són el nostre teló de fons
habitual. Estic segur que més d’un va fixar
la mirada per primer cop, i també que va
quedar impressionat per la descoberta.
Continuant amb la mateixa
filosofia, enguany, però, fem una mirada més concreta i localitzada en el
temps: us proposem una passejada per
la nostra comarca de la mà dels BOLETS. Considerant que els bolets són un
dels elements identificatius de la nostra
comarca, que són part consubstancial de
la nostra tradició culinària, volem presentar-vos un conjunt de visions diverses sobre la cuina dels bolets. Us proposem una TARDOR DE BOLETS.
Teniu tot un mes per a gaudir de les
propostes més variades que una dotzena de restaurants han preparat per a
vosaltres. Des de la cuina més tradicional, les elaboracions clàssiques, a les propostes més innovadores, tot un ventall
de creacions a través dels bolets que, us
ho aconsellem, no us hauríeu de perdre.
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Josep A. Sánchez
President de Noguera Cuina
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Bandolerisme a Artesa de Segre (IV)
aquest capítol sobre el
E nbandolerisme
a les nostres

Presidiaris en la construcció del
Túnel de Montclar
El Canal d’Urgell va ser la gran
realització del s. XIX a les Terres de
Lleida, la qual significà la conversió
en regadiu d’una superfície de 76.518
ha. A partir d’una xarxa de 323,45 km
de llera, entre el Canal Principal, el

Campament militar i de presoners a Montclar. Extret de la Reseña, 1916.

Canal Auxiliar i les quatre Sèquies
Principals, arribant als 3.200 km amb
la xarxa secundària.
Dins d’aquesta infraestructura hi té
una consideració destacada l’obra
d’enginyeria que suposà la construcció
del Túnel de Montclar, que amb 4.817
metres de recorregut va ser, durant
gairebé un segle, el túnel més llarg
d’Europa. La muntanya va ser foradada
a base de voladures amb pólvora i els
enderrocs trets amb coves, amb mules
i presidiaris durant els 8 anys que va

durar la seva construcció, des del 3 de
novembre del 1853 fins al novembre
del 1861. Per a la seva construcció
calgueren 4.861 peons, 977 presidiaris,
480 paletes, 500 carros, 150 animals
de càrrega, a més dels tècnics i el
personal de serveis.
Com hem vist, en la construcció del
túnel hi van participar 977 presidiaris,
tots ells procedents de les presons de
Tarragona i de Burgos. Per tal de
custodiar aquests reus i protegir a
enginyers, delineants, capatassos i les

Finestres reixades a les ruïnes del Presidi de la partida del mateix nom, al Tossal.

14

la Palanca

contrades entrarem en dos moments
històrics amb un abast que va més
enllà de la nostra comarca. En
primer lloc ens referirem a la
construcció del Canal d’Urgell,
centrant-nos en la participació de mà
d’obra presidiària per tirar endavant aquest projecte. En segon
terme parlarem dels Borges, una
família carlina de Vernet que va tenir
un paper destacat en les guerres
carlines (la guerra segons el nostre
apreciat col·laborador i expert en el
tema carlí, Ferran Sánchez Agustí).
Abans d’entrar en tema, però, farem
una petita referència a un document que
hem pogut llegir al recentment publicat
llibre sobre Alentorn1 on l’enunciat
d’aquest testimoniatge porta per títol:
Reparto del número de Vagos, Ociosos
y Malentretenidos con que deben
contribuir y presentar a esta Ciudad
(Cervera) los pueblos de esta relación
con arreglo a su Vecindario. Signat per
Gaspar Gomez de la Serna el 14 de
juliol del 1803.
En aquesta relació es citen les
diferents poblacions que, aleshores,
formaven el Corregiment de Cervera
amb el Número de vagos que deben
presentar i d’entre elles, de les que
pertanyen a l’actual municipi d’Artesa
de Segre, hi trobem els agrupaments
formats per Seró, Colldelrat i Collfred
amb una persona; Tudela i Vilves,
també una; Artesa de Segre, dues, i
Vernet i Alentorn amb una. Ens sembla
certament interessant la coincidència
de dates i llocs amb la figura del
bandoler artesenc descrit en el capítol
anterior, Francesc Rotgés, àlies lo
Marxant. Caldria investigar en aquest
sentit.
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Ruïnes del presidi de Marcovau amb el Castellot i Montmagastre al fons.

te». El metge s’atansà per posar-hi pau.
Aleshores l’assassí digué amb cara
descomposta: «Dr. Jaume, li prego que
marxi d’aquí». «...Encara ressonen en
el meu cervell –escriu el metge- aquells
crits de la víctima i els horribles cops
que produïa la destral al descarregar
sobre el coll de l’infeliç camperol,
quines paraules de disculpa i de perdó
no feren pas mella en els sentiments
d’aquell malvat...»
La por de no ser víctima d’aquella
hiena em retenia en silenci, mentre el
deure de ciutadania m’empenyia a
portar-me vers el jutge i denunciar al
criminal, ja que els dies transcorrien i
el crim seguí en misteri.
Finalment, el Dr. Soler va posar en
coneixement de les autoritats de
Balaguer el cas i l’home fou detingut,
processat i condemnat un altre cop.
Anys després, de nou en llibertat,
capitanejà un escamot de bandolers i
al verificar un repartiment de botí
s’originà una forta baralla en la que
assassinà un company. Tot seguit, la
resta de la partida, temorosos de córrer
la mateixa sort que el company mort,
li van llevar la vida.
Situat a 800 metres, en línia recta,
al sud de Marcovau, avui encara es
poden veure les ruïnes de l’edifici que
albergà el presidi on estaven confinats
els reus treballadors al canal. Un
presoner anònim, per tal de mostrar les
15
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visites dels alts funcionaris, es
destacaren a l’indret forces de l’exèrcit.
La participació dels penats en la
construcció d’obres públiques estava
regulada per la llei d’Ordenança
General de Presidis de 1834 i la Reial
Ordre del 2 de març de 1843 com a part
addicional de l’esmentada ordenança.
Joan Puig i Boll, veí d’Agramunt,
en un article publicat l’any 19362 escriu
que les baralles eren freqüents entre
aquella gent i relata el cas explicat pel
Sr. Jaume Soler, metge d’Agramunt i
Montclar, en què un dels treballadors,
al ser baixat amb un cistell per un dels
pous de la mina, lligat colze a colze
amb un altre company, va abalançarse pou avall amb la mala fortuna que
el company morí i ell solament es ferí
un braç que va haver de ser amputat
pel propi Dr. Soler. Fet el judici pel cas,
la declaració d’un veí de Montclar fou
la de major causa i la que decidí al
tribunal condemnar-lo. El condemnat
va dir amb veu baixa a l’acusador:
«...Quan hagi acabat la condemna,
compliré amb tu...».
Després de dos anys al presidi de
Ceuta, va fugir i tornà a Montclar per
fer efectiva la venjança. En el camí que
el Dr. Soler feia quotidianament
d’Agramunt a Montclar, sentí uns crits
de perdó i de sobte veié un pagès
emparrat a una olivera i al manc amb
una destral que li deia: «Vinc a matar-

condicions en què es vivia en el camp
de presoners va escriure una
composició anomenada Las Coplas del
Canal, prou representatives de quin era
el sofriment que patien els presoners,
diuen així: Mil palmos debajo de tierra
/ madre me encuentro metido / aquí me
hallo recluído / arrastrando mi cadena.
// Con su garra mala o buena / se me
obliga a trabajar / día y noche sin cesar
/ hasta cumplir la condena /
arrastrando una cadena. // Por un lado
el capataz / por el otro el cabo de vara
/ al que chista me lo amarra / como un
demonio voraz. / Ho, mundo falaz! /
libra a todo mi pariente / y a todo bicho
viviente / de venir a este canal / por
que aquí lo pasa mal / el cobarde y el
valiente. // Con una cuerda agarrado /
en un grande cubo metido / de este
mundo me despido / y a un abismo me
traslado. // Con el corazón angustiado
/ sin alegria ni gozo / me arrojo a un
profundo pozo / hasta llegar a la mina
/ donde el hombre allí no atina / y se
aflige el mejor moro. // Madre mía de
mi amor / aquí me tienen penando /
aunque vivo suspirando / rogando
estoy por tu vida / y sumergido no
olvido / aunque esté agonizando. //
Unos tiran de un vagón / otros metidos
en cal / y así paga cada cual / su delito
y su condena. // Con el hierro en ambas
piernas / en vano piden consuelo / y
alivio para sus penas. // Aquí los de
Aragón, / de Valencia y de Navarra /
de Andalucía y Vizcaya / y de toda la
nación. // Aquí se paga, señores / el
martirio de la cruz / y de un candil a la
luz / sufre el hombre sus dolores / y es
tratado con rigor / arrastrando una
cadena / noche y día sin cesar / hasta
cumplir su condena.
Malgrat el relleu històric de la
participació de presoners en la
construcció del túnel de Montclar,
aquesta no fou pas l’única obra que
requerí de mà d’obra dels presidiaris.
Al nord-est d’Artesa, Segre amunt, a
700 metres al nord de l’església de Sant
Bartomeu del Tossal, encara són
visibles les ruïnes d’un altre edifici que
ha donat nom a la partida on es troba
ubicat: el Presidi. Aquest segon edifici,
les ruïnes del qual presenten una
estructura rectangular, molt similar a
la del presidi de Marcovau, donà recer
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construcció del túnel de la Llenguadera. Al costat oriental d’aquest
túnel, a l’altra riba del Segre hi trobem
una construcció que porta per nom lo
Reu i la partida que l’envolta s’anomena Pla del Reu.
El Butlletí Oficial de la Província de
Lleida del 17 de setembre del 1860
recull les «...Señas de los desertores del
presidio del Canal de Urgel on hi
figuren les dades de 10 presoners
fugats. Entre ells, encapçalant la llista
Agustín Casamayor y Mestre, natural
de Artesa de Segre, avecindado en
Sabadell, de estado soltero, de oficio
carpintero, de edat 25 años, pelo
castaño, ojos pardos, nariz regular,
boca idem, barba [a la còpia que tenim
del document la definició d’aquesta
barba està il·legible], color sano...».

«malcontents» fou empresonat pel cap
de l’exèrcit de Ferran VII a Catalunya.
Al 1833, amb l’esclat de la guerra
dels set anys, l’Antoni Borges, capità
de voluntaris realistes del Batalló de
Cervera que es va revoltar al crit de
«Viva Carlos V», aconseguí aplegar uns
300 homes i formar un batalló en el
qual s’hi incorporaren els seus fills
Josep i Miquel Borges. Al llarg de tres
anys s’enfrontà en nombroses ocasions
als batallons de l’exèrcit isabelí.
En aquesta guerra dels set anys
(1833-1840) les tropes isabelines de
guarnició a la fortificada ciutat
d’Artesa de Segre van destruir el molí
de Montsonís pretextant que podia
servir de centre de maniobres carlines4.
El maig del 1834, Antoni Borges,
junt amb el Ros d’Eroles, atacaren la
fortalesa de Montmagastre sense èxit,
havent de refugiar-se al bosc de
Comiols. El 13 de setembre de 1835,
Borges ocupava Àger amb el Bep de
l’Oli (Josep Pons), mentre Bartomeu
Porredon (el Ros) s’apoderava
d’Alentorn. A finals de maig del 1836,
Antoni Borges –ferit– estant al poble
de Santa Maria de Meià, va ser detingut
pel coronel cristí Antoni de Niubó,
conduït a Cervera i afusellat el dia 3
de juny del 1836. Aleshores, els soldats
del batalló van decidir unànimement
que el seu fill, Josep Borges i
Granollers, anomenat el Borgetes, fos
el nou cap.
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Els Borges, una nissaga de Vernet
Tot i la consciència que la història
d’aquesta família de Vernet no entra,
pròpiament, en el món específic del
bandolerisme i la delinqüència, la
incloem en aquest treball perquè la seva
era una forma de lluita que –entenem–
recollia l’esperit romàntic dels vells
bandolers que bandolejaven per
desagreujar la força del poder.
Dels Borges de Vernet, Marcel·lí
Pedrós i Puigarnau, en va fer una
semblança a la XXVI Jornada del Grup
de Recerques de les Terres de Ponent,
celebrada a Artesa de Segre l’any
19903. És a partir d’aquest treball
que fem la descripció de les accions
dels guerrillers d’aquesta família,
extraient els fets més destacats que
va protagonitzar. Val a dir que en
Ferran Sànchez i Agustí va incloure
un extens treball d’investigació
sobre aquesta nissaga, dins del
llibre El Municipi de Vilanova de
Meià, fet en col·laboració amb
Ramon Bernaus i Santacreu.
L’estirp s’inicia amb l’Antoni
Borges, que va lluitar contra els
francesos quan aquests envaïren
Catalunya. L’any 1823 va participar
a l’intent absolutista conegut com
«La regència de l’Urgell»,
capitanejat pel baró d’Eroles. Al
1827, a conseqüència d’haver Josep Borges. Gravat de la Biblioteca Popular Carlista de
lluitat al costat dels anomenats Madrid.

Durant el 1836 i el 1837, els germans
Borges operaren principalment des de
Santa Maria de Meià fins a Vernet, a
través de la Vall d’Ariet, on eren els
amos. Llevat de Balaguer i Camarasa,
en començar el 1837, els carlins
dominaven tota la zona del nord de la
Noguera.
El maig de 1837, els carlins entraven
a Solsona guanyant la plaça a l’exèrcit
cristí. Al veure’s derrotat, el coronel
Niubó es refugià en una casa del poble
de la Coma, on fou mort personalment
per en Josep Borges.
L’abril de l’any 1839, en Miquel
Borges va resultar mort en l’acció de
Perecamps, a 9 km al sud-oest de
Solsona, no gaire lluny del poble de la
Coma. Al 1840, degut a una pèrdua de
popularitat motivada per qüestions
polítiques, en Josep Borges es traslladà
a França, passant per Andorra amb les
tropes d’Antoni Porredon, conegut com
el Ros d’Eroles. Així s’esdevingué el
final de la primera guerra carlina. A
França va aprendre l’ofici d’enquadernador i hi va obrir un taller que es
va vendre l’any 1846 per tornar
juntament amb Benet Tristany, el Ros
d’Eroles i altres per iniciar la segona
guerra carlina coneguda com la dels
«matiners».
L’1 de maig del 1847, entre
Montsonís i Alòs, en una escaramussa
de les partides del capitost carlí Benet
Tristany «Mossèn Benet» contra forces
governamentals, moriren alguns
soldats d’Isabel II, un capità i un
subcaporal dels Mossos d’Esquadra5.
De seguida foren agafats en
Tristany i el Ros d’Eroles i moriren
afusellats a Solsona. Borges, que era
amb ells, aconseguí fugir i quan
Cabrera entrà a Catalunya, el 1847,
el nomenà comandant general de
l’exèrcit carlí de Tarragona, càrrec
que ostentà fins al maig de 1849
quan patiria al seu segon exili.
Sánchez Agustí ens documenta
que una de les primeres partides
aixecades al Principat contra el
Govern dels Matiners (1846-1849)
la va encapçalar l’alcalde de
Baldomà Miquel Galceran i el seu
fill Josep, retornat de França feia
poc. La resta de components eren
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Castell de Vernet, la casa dels Borges.

cionalment quan, al deixar la causa
carlina, fa seus els plantejaments
legitimistes de Francesc II de les Dues
Sicílies, que volia reconquerir el regne
de Nàpols que estava en mans de
Garibaldi i de Víctor Manuel, rei de la
unificació. Francesc II el nomenà
General en Cap del seu exèrcit i, sortint
de Marsella via Malta, el 13 de
setembre de 1861 arribà a la platja de
Brancahone, al sud d’Itàlia.
El 21 de desembre tan sols un
voluntari napolità s’havia apuntat a les
seves files i les úniques tropes que va
poder trobar van ser les d’un bandit,
Crocco. Aquesta situació el desencoratjà i decidí anar als estats Pontificis
per entrevistar-se amb Francesc II per
tal de reconduir la situació. Quan era a
tan sols 10 km de la frontera, amagat
ell i 15 homes més, a la masia de Santa
Maria del poble de Tagliacozzo, tots 16
foren agafats presoners pel coronel
Franchini, de les tropes de Víctor
Manuel, i conduïts a la plaça del poble
on foren afusellats.
Els amics de París i de Roma van
demanar el trasllat del seu cadàver a
Roma per fer-li un enterrament digne.
El 15 de febrer del 1862 es van celebrar
a l’església de Jesús de Roma les
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Josep Trepat Macià, Domènech Barlich
Lo Ros del Brescó, Jeroni Isanta Lo
frare del mas de la Serra, Pere
Donudilla de Seró, Francesc Galceran
d’Alòs i els rectors de Rubió i
Montsonís. Van ser detinguts el 3 de
setembre de 1846 pel caporal dels
Mossos d’Esquadra de Torres de Segre
i posats a disposició del fiscal militar
Joaquim Rodríguez. El 16 del mateix
mes i any, també empresonaren, per
haver format part de l’escamot,
l’ecònom d’Artesa Josep Curià, substituït pel vicari de Montsonís, Domingo
Salse.
Durant el segon exili a França, Josep
Borges rebé proposicions de tornar,
oferint-li el càrrec de mariscal de camp.
A canvi, però, havia de fer jurament de
fidelitat a Isabel II. Mai ho va acceptar.
Al 1855 torna per segona vegada a
Catalunya seguint ordres. Lluita durant
un any i a mitjans del 1856 s’exilia per
tercer i darrer cop. Establert a França,
treballa de mestre del liceu de Bourgen-Bresse, ciutat on ha viscut tots els
seus exilis. Més tard es trasllada a
Bordeus on fa de comerciant i viatjant
d’una casa de vins i del 1858 al 1860
fa de caixer en un hotel de Paris.
Josep Borges és reconegut interna-

exèquies del general Borges. Un dia
més tard se’n feien unes altres a la
capella de Sant Crist de Sant Llorenç
de Lleida en la seva memòria i per les
mateixes dates se’l recordava en un
acte religiós a l’església del Carme de
Barcelona.
Continuarà...
Dels gravats es cita la procedència
Text i fotografies: Ramon I.
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Espor ts

L’EFAP té un equip de futbol femení
grup de noies d’Artesa vam
U ndecidir
muntar un equip de futbol femení.
La idea va ser acceptada ràpidament
i, a principis de setembre, van començar els entrenaments. La nostra entrenadora, la Jordana, és una exjugadora
del CF Balaguer femení i té molta experiència.
El primer partit que vam jugar va ser
un encontre benèfic de futbol sala, en
què hi havia una caixa a l’entrada on
cada persona posava els diners que volia. La recaptació es va destinar a l’associació Artesa de Segre Solidària. Els
equips, però, van quedar una mica desequilibrats, perquè la Jordana va fer
molts gols per a l’equip amb el qual

jugava.
El dissabte 24 d’octubre vam jugar
el primer partit oficial. Vam jugar a casa
contra l’Alfés i vam perdre per 0-10.

No està massa malament per ser el primer partit.
Èlia Garcia i Ros

Nicola Petrov, campió júnior de físic-culturisme
passat 17 d’octubre, el Club de
E lLleure
Altis va assistir a l’Open
de Catalunya de fisic-culturisme, a
Olesa de Montserrat.
Aquesta competició és classificatòria
per al Campionat del Món (Sud-Àfrica)
que es celebrarà el 31 d’aquest mateix
mes. Cal dir, però, que al Mundial només hi té cabuda la categoria absoluta
(a partir de 30 anys) en el cas de las
Selecció Catalana.
El nostre atleta Nicola Petrov (18

anys) va classificar-se en primera posició en la categoria de júniors (de 18 a
21 anys).
Durant la competició vàrem poder
gaudir de les delícies ofertes pels participants més experimentats, així com
del lleidatà Fèlix Barrachina, campió
del Món i d’Europa en nombroses vegades.
Eduard Camarasa
Club de Lleure Altis

Podi final amb l’entrega de trofeus
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Durant la competició

Espor ts

Notícies del Club de Parapent de Vilanova de Meià
any, Vilanova de Meià
P eri elprimer
seu club de parapent es

de les millors marques i indrets d’arreu
amb articles, viatges, llocs… relacionats amb el vol i el seu entorn, tenen el
seu estand. En aquesta edició de Sant
Hilaire, la regió de Lleida també hi va
tenir el seu propi lloc, un projecte comú
entre Vilanova de Meià, Àger i
Organyà, que comptà amb el recolzament del Patronat de Turisme «ARA
LLEIDA» de la Diputació de Lleida.
Per aquesta «expo» hi varen passar al
voltant d’unes 30.000 persones durant
els quatre dies que va durar la fira. La
nostra vila de Vilanova de Meià va viatjar amb l’objectiu de donar a conèixer les zones de vol, així com per
promocionar les nostres contrades i infinitat d’alternatives que tenim en
aquest petit territori del Montsec.
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promocionen a l’ICARE EXPO.
Es tracta de la fira relacionada amb
el vol més important del calendari: LA
COUPE ICARE. Enguany arribà a la
seva 36a edició i tingué lloc, des del 17
al 20 setembre, a les localitats de Saint
Hilaire du Tovet i Lumbin (França), on
la pràctica dels esports i activitats relacionades amb l’aire i el vol són molt
populars i compten amb un gran nombre d’aficionats i simpatitzants.
Els assistents varen poder gaudir de
tot allò relacionat amb el vol, en 5.000
m2 d’espai dedicats exclusivament a
aquesta acte. Des de les espectaculars
acrobàcies dels avions de les forces
aèries franceses, passant per helicòpters de rescat, paracaigudistes, globus
aerostàtics, ultralleugers, parapents,
ales deltes, ULM paramotors… A més
d’activitats lúdiques, exposicions, firetes, mercats... fins i tot atraccions pels
més petits, concerts de música i focs
d’artifici. Famílies senceres venien de
tot França i altres països a passar un
dia o més. Un festival per a tothom.
I no podia faltar el famós carnaval
de l’aire «ICARNAVAL», on els pilots
de parapent s’enlairen disfressats. Es
tracta d’un concurs on es premia la millor disfressa.
Dins de l’Icare Expo, 150 expositors

Per als «amants» del vol lliure, oferim el cap de setmana idoni per la pràctica d’aquest esport. Enlairament a la
zona reconeguda d’Àger i aterratge a
Vilanova de Meià, descansant en un
dels nostres allotjaments. Recuperar
forces amb productes típics de la zona
i, el dia següent, ens enlairem a
Vilanova de Meià i aterratge a la zona
d’Organyà, coneguda com la Muntanya
Màgica.
La 1a etapa té uns 25 km i recorre
tot el Montsec. La 2a etapa, d’uns 50
km, passa a l’altre costat del Montsec i
travessa la plana d’Isona.

Text i fotos: Rubén Masanés i
Carme Antonio

Notícies de la Biblioteca

Novetats d’octubre
NOVEL·LA
La mano de Fátima. Ildefonso
Falcones. Ed. Grijalbo

No sabeu pas. Els amics, els enemics,
la màfia. Andrea Camilleri. Ed. Edicions 62
Per primera vegada, Camilleri parla
obertament de la màfia en aquest diccionari que desvetlla l’alfabet amb què
el capo mafiós Provenzano es comunicava amb la seva organització.

La fi dels templers catalans. Josep M.
Sans i Travé. Ed. Pagès editors

ALTRES

Depredadors. Ed. Larouse

INFANTIL (a partir de 9 anys)
Rovelló. Josep Vallverdú. Ed. La Galera
CONEIXEMENTS INFANTILS

El matí amb Raimon Panikkar. Antoni
Bassas. Ed. Proa
La Maçoneria. Dels orígens al futur.
Àngels Casanovas. Ed. Nissaga

Activitats a la biblioteca
Del 29 de setembre al 29 d’octubre
Curs de photoshop subvencionat per
l’Ajuntament d’Artesa de Segre i la
Secretaria de Telecomunicacions i
Societat de la informació, amb el professor Jordi Oronich.
15 d’octubre
Reunió, a les 10 de la nit, de les persones apuntades al Club de Lectura
per comentar el llibre «Cròniques de
la veritat Oculta» de Pere Calders.

Relat de l’autor de L’església del mar.
Relata l’apassionant història d’un jove
morisc en l’Andalusia del segle XVI,
atrapat entre dues religions i dos amors.
Códex 10. Eduard Pascual. Ed. Roca
Novel·la negra inspirada en diversos
casos reals.

De dilluns a divendres: de 16:30h a
20:30h
Dissabte: d’11h a 13h
Préstec de llibres, revistes i
audiovisuals.Servei d’internet i
multimèdia. Connexió wifi
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Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
C/ Escoles, 6
25730 ARTESA DE SEGRE
Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat
Tel: 973400754

28 d’octubre
L’HORA DEL CONTE
Nens i nenes de P5
2/4 de 6 de la tarda.
Explicarem els contes Els Tres Bandits i En Pere sense por
25 de novembre
L’HORA DEL CONTE
Nens i nenes de P4
2/4 de 6 de la tarda
Explicarem els contes L’estrella de
la Laura i El peix irisat

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Veniu al sopar d’empresaris amb el CCN
6 de novembre, la Comissió 300
E lanys
organitza un sopar adreçat
a homes i dones empresaris, autònoms, professionals liberals o directius d’empreses.
El motiu no és altre que la presentació a la Noguera del Cercle Català de
Negocis (www.ccn.cat). El CCN és una
associació empresarial sense ànim de
lucre que té com a objectiu final ser un
lobby decisiu per a l’assoliment d’un
Estat propi per Catalunya com a única
alternativa per assegurar el futur del
nostre teixit empresarial.
El CCN està desvinculat de qualsevol opció política i només recolzarà
aquelles que d’una forma decidida i
inequívoca caminin cap a la consecució d’un Estat propi per a la nació catalana.
El sopar anirà acompanyat d’un debat, des del punt de vista empresarial i
econòmic de les oportunitats i avantatges de tenir un estat propi.
Us esperem, no hi falteu.

Empresaris per l’Estat propi
Divendres, 6 de novembre de 2009
20:30h
20:40h
20:45h
20:50h
21:15h
21:40h
21:45h
22:00h

Recepció
Benvinguda
Moisès Martí, Comissió 300 anys
Presentació
Antoni Bertran, responsable de Presentacions del CCN
Dèficit fiscal català
Albert Codinas, responsable de Relacions Externes del CCN
El Cercle Català de Negocis
Joan Condins, responsable del Grup de Suport i de la XdBN del CCN
El futur de Catalunya
Ramon Carner, president del CCN
Debat: precs i preguntes
Antoni Bertran, responsable de Presentacions del CCN
Sopar
Preu: 20 euros
Lloc: Restaurant Muntanya

Places limitades.
Preguem confirmació d’assistència a un d’aquests contactes:
- info@ccn.cat
- c300anys@gmail.com
- 630 07 45 27 (Francesc Puigpinós)

Comissió 300 anys
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"Si pretenem el triomf en la gran confrontació ideològica d’aquesta època, és necessari, sobretot, que ens adonem
exactament de quines són les nostres creence".
Friedrich August von Hayek (Viena, 8 de maig de 1899 - Friburg, 23 de març de 1992) economista austríac.

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Artesa de Segre decideix
durant la celebraE lció8 d’octubre,
d’una Assemblea Popular, es

Alguns membres de la plataforma
AdS decideix van assistir a la reunió
del Consell Plenari de la Consulta sobre la Independència, on hi participen
les Comissions Ciutadanes Organitza-
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va aprovar la creació d’una Comissió Organitzadora per tal de posar
en marxa una consulta popular sobre la independència de Catalunya
al municipi d’Artesa de Segre.
La denominació escollida per la Comissió és el d’Artesa de Segre decideix.
Durant el transcurs de l’Assemblea,
a la que van assistir unes 35 persones,
es va decidir que es proposaria l’aprovació d’una moció de suport al Ple del
municipi que s’ha de celebrar a principis del mes de novembre. També es van
crear i aprovar les diferents subcomissions que han de treballar en les diverses àrees (comunicació, campanya, assessorament jurídic, informàtica...).
La Comissió 300 anys ha estat l’encarregada de coordinar l’inici d’aquest
moviment social que compta amb el
suport, a títol personal, d’algunes regidores i regidors de l’Ajuntament.
La Comissió Organitzadora fa una
crida a totes aquelles persones que hi
vulguin col·laborar. El contacte és
c300anys@gmail.com.
Com a primera mostra d’haver-nos
posat en marxa, el dissabte 17 d’octubre es van reunir totes les subcomissions de la plataforma per a fer una primera foto de família.

dores locals de la consulta, realitzada
el dissabte 24 d’octubre a Arenys de
Munt.
Plataforma AdS decideix

Tema del Mes

Obres a Baldomar
aldomar ha realitzat en els dar-

B rers temps diverses obres que

El camí de la Mesquita
El projecte és de l’any 2008 i les obres
han consistit en el condicionament del
camí de la Mesquita, conegut també
com antic camí de Clua, que han convertit l’indret en un passeig de vianants
on els veïns poden caminar, descansar
o jugar, a un pas del poble tot gaudint
d’un entorn magnífic.
Els treballs han consistit en refer
murs i parets de pedra, pavimentar el
terra, col·locar baranes de fusta, fanals,
bancs i jardineres. El camí té una longitud de 200 metres i una amplada de

3,5 metres. El cost de l’obra ha estat
de 105.527 euros, aportats pel PUOSC
2006 (45.410), per la Diputació
(6.487), l’Ajuntament d’Artesa
(9.372), la Junta Veïnal (43.257) i una
aportació particular (1.000).
Paral·lelament, s’ha millorat l’abastament d’aigua al poble, amb la instal·lació de noves canonades aprofitant
que la conducció d’aigua fins al dipòsit passa per aquest camí. Amb un cost
de 25.000 euros (15.000 dels quals
aportats per la Diputació de Lleida).

La pista poliesportiva coberta
Una altra de les obres importants fetes
a Baldomar, és la construcció d’una
pista poliesportiva
coberta, que s’ha
ubicat vora l’antic
camp de futbol,
sota les piscines
del poble.
Els treballs es
van iniciar el 2007
amb la pavimentació de la pista
(amb un cost de
24.601
euros,
aportats per la Junta amb una petita
aportació de la Comissió de Festes),
26
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han revitalitzat el poble. Les últimes
i més vistoses són l’arranjament del
camí de la Mesquita i la construcció
d’una pista poliesportiva coberta.
Baldomar compta en l’actualitat amb
113 habitants empadronats, però els
caps de setmana i els estius dobla amb
escreix aquesta població. Tot i pertànyer al municipi d’Artesa, Baldomar
compta amb una Junta Veïnal molt activa que s’ha embarcat en projectes ambiciosos que pretenen millorar la qualitat de vida dels baldomarins i frenar
la incessant pèrdua d’habitants a què
es veuen sotmesos la majoria de pobles rurals.
La junta la formen Josep Galceran
Sellart "Mero" (alcalde pedani),
Montse Ros Solé, Delfina Galceran
Santesmases, Tomàs Pons Pérez i
Ricard Montfort Barril.

i el 2008 es va fer l’arranjament dels
accessos i el clavegueram (amb un cost
de 8.576 euros assumits per la Junta i
l’associació Amics de Baldomar).
S’ha millorat la instal·lació esportiva aquest 2009 amb la col·locació d’un
teulat sostingut per una estructura
metàl·lica, amb un cost de 55.110 euros
(estructura i coberta, pagats íntegrament per la Junta, amb l’aportació de
3.000 euros dels Amics de Baldomar).
A part, hi ha els treballs de fonamentació que els assumirà directament
l’Ajuntament d’Artesa i el cost dels
quals està entorn els 10.000 euros. Està
previst que properament s’hi faci un
escenari fix i s’ubiqui un parc infantil
a la vora.
La pista està oberta en els laterals,
però s’ha fet de tal manera que en un
futur s’hi puguin fer els tancaments ja
sigui amb tendals o parets d’obra.
Aquest equipament es va estrenar el
passat 29 d’agost amb motiu de la Festa Major de Baldomar, amb la celebració de la festa del jovent amb el grup
Tremendos. És un espai polivalent que
pot acollir tant activitats esportives com
festives (balls, festes, etc.).

Altres projectes
La Junta Veïnal ha dut a terme en els
darrers mesos altres millores com són

Tema del Mes

A l'altra pàgina, dos perspectives del camí de
la Mesquita en l'actualitat.
Damunt d'aquestes línies, la pavimentació de
la pista poliesportiva i el camí de la Mesquita
abans i durant les obres. A l'esquerra, la pista
acabada i el final del camí amb Josep
Galceran, alcalde pedani de Baldomar

tats (via paper i també per correu electrònic).
La Junta té avui dia un endeutament
de 50.000 euros, que són assumibles i
s'haurien d'amortitzar en 5 anys. Per
això, la Junta compta cada any amb uns
ingressos fixos com són el vedat, les
aportacions de l'Ajuntament d'Artesa
de Segre i els serveis propis (gestió i
cobrament de l'aigua i lloguer d'un immoble).

EMD
Un altre tema que és molt important
per al futur de Baldomar és la petició
que han fet al Departament de Governació perquè puguin constituir-se en
Entitat Municipal Descentralitzada
(EMD).
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la instal·lació d’una xarxa wi-fi, que
permet l’accés a internet a tots els usuaris que ho desitgin per un preu simbòlic. També ha clausurat i arranjat el
cementiri vell, ha reparat la sala del ball
i ha instal·lat un equip de megafonia a
tot el poble, amb la col·laboració dels
Amics de Baldomar.
Segons l’alcalde pedani, Josep
Galceran, totes les inversions s’han dut
a terme sense cobrar als ciutadans, buscant solucions imaginatives i
consensuades i donant utilitat immediata als equipaments, encara que algunes obres no s’hagin acabat del tot o
s’hi contemplin millores o ampliacions.
La Junta fa arribar periòdicament uns
comunicats als veïns on informa detalladament dels seus projectes i activi-

És una aspiració que compta amb el
suport unànime de tots els veïns i veïnes i ha de permetre que el poble tingui rang d’ens local. Això comportaria
assumir noves competències i poder
concórrer directament a diferents línies de subvencions i els permetria gestionar-se directament els impostos locals,
amb el conseqüent augment d’ingressos.
Actualment el procés es troba en fase
d’al·legacions, després de ser aprovat
favorablement en el ple de l'Ajuntament d'Artesa del passat 1 de juny, i en
les properes setmanes serà tramès a la
Generalitat que ha de decidir si aprova
que Baldomar sigui una EMD.
Text : Miquel Regué i Gili
Fotos: Miquel Regué i Josep Galceran

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Festa dels 50 anys

la festa del 17 d’octubre de celebració dels 50 anys a Artesa de Segre.
Nosaltres, el petit grup format per
Pilar Cirera, Àngel Cusola, Pepi Eroles, Joan Estany, Jordi Font, Paquita
Marsà, Lluïsa Ribó i Lídia Roca, ens
sentim satisfets per les ganes de passar-s’ho bé i la il·lusió que hi ha haver
ja des del primer moment.
Un total de 62 persones, 35 de les
quals nascudes el 1959, ens vam trobar

a la plaça de l’Ajuntament. Seguidament, vam fer una passejada guiada pel
senyor Rafel Gomà, «el Parco», pel
nucli antic i pel museu. Després, vam
fer cap al bar Sícoris, conegut a la nostra època com a Bar Marciano, on hi
vam fer un bon vermut. I per deixar
constància de la celebració dels
cinquantanyers, vam anar a les escales
del costat del Parc de Bombers per a
fer la foto de grup. Finalment, xinoxano, vam desplaçar-nos fins al restaurant Muntanya, on ens van rebre
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als «nois i noies» nascuts
F elicitats
l’any 1959 que vam participar a

l’Astèrix i l’Obèlix, ja que enguany
també compleixen 50 anys. El suculent
dinar del senyor Mariano i el sorprenent pastís del senyor Borrell van estar
acompanyats per la bona música de
Joan Carbonell, el qual va rememorar
els èxits de la nostra joventut.
Moltes gràcies a tothom i fins la pròxima celebració: la dels 60 anys!!!
Organitzadors
de la celebració dels 50 anys
dels nascuts l’any 1959

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Festa dels 60 anys
Foto: Foto Joan - Promovideo
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Un total de 55 persones, entre nascuts el 1949 i les seves parelles, es van trobar el diumenge 25 d’octubre per a celebrar el
seu 60è aniversari. La foto correspon als que hauran fet els 60 anys durant aquest 2009.

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Activitats de l’Associació de Dones La Coma de Meià
realitzades per l’associació duA ctivitats
rant la Festa Major de Vilanova de Meià
(setembre de 2009).

Paellada de germanor

Tómbola contra l’alzheimer a benefici
de la Fundació Pasqual Maragall

Per tercer any consecutiu, els passats 11 i 12 de
setembre, l’Associació de Dones va organitzar
una tómbola que enguany va ser a benefici de
la Fundació Pasqual Maragall, per ajudar a la
investigació de l’alzheimer, malaltia que malauradament ja és massa comuna a les nostres
cases.
La tómbola, com sempre, ha estat possible
per la gran col·laboració de comerços i empreses que amb les seves donacions ens han omplert la tómbola de regals. Els ho agraïm públicament (amb aquest petit escrit, la relació de
tots els col·laboradors).
Així mateix, volem fer arribar el nostre agraïment als nombrosos particulars que amb les
seves donacions d’objectes han contribuït
especialment a fer possible l’èxit de la tómbola
contra l’alzheimer.
Gràcies a tots i fins l’any vinent.
Text: Ass. de Dones La Coma de Meià
Fotos: Antonio Conill i Mar Eroles

Col·laboradors de la tómbola
Vilanova de Meià
Ajuntament de Vilanova de
Meià
Bar Piscines
Bar Casal Municipal
Bar Restaurant Cirera
Cal Marcó
Parc Recreatiu Vilanova de
Meià
Perruqueria Núria
Queviures Sala
Queviures Susana
Centre Excursionista de
Vilanova de Meià
Cisco Garcia (artista)
Cal Leonardo
Antoni «Pubill»
Igramsa SL
Construccions Josep M. Sala
Penya Barcelonista de
Vilanova i la Vall de Meià
Sinto Sala
Associació de la 3a Edat Verge de Meià
Associació de Dones La
Coma de Meià
Construccions Reguera
Casa de Colònies Petit
Santa Maria de Meià
Hostal Montsec
Bar del Poble
Centre Cultural
Gàrzola: Club de Bitlles
Gàrzola
Artesa de Segre
Ajuntament d’Artesa de Segre
Adobs Perotxes
Bar Sícoris
Botiga Cal Cristòfol
Cafè del Poble
Pub Trébol
Bar Jubete
L’Hortet
Assegurances Clotet
Caixa Penedès
Cal Rellotger
Cal Sisquet
Calçats Maribel
Carnisseria J. Morera
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El dia 11 de setembre, l’Associació de Dones,
en col·laboració amb l’Ajuntament de Vilanova
de Meià, va organitzar una paellada de germanor a la plaça de la Creu, que va ser tot un èxit.
Hi assistiren 150 persones que varen gaudir de
l’esplèndida paella elaborada per Cal Planes de
Ponts.
L’Associació de Dones La Coma de Meià vol
agrair públicament a tothom la seva assistència
i, en particular, també la col·laboració dels amics
de Cal Pansot, per deixar-nos envair el pati de
casa seva.
Gràcies a tothom.

Carnisseria Pijuan
Carnisseria Pilar Capdevila
Casa Artigues
Casa Mianes
Confeccions Clotet
Confeccions Cortada
Confeccions Lladós
Detalls
Elèctrica Aldavó
Electrodomèstics Llagunes
Estanc Massana
Ferreteria Capell
Flors i Plantes Joana
Forn Xavier Vilanova (Joan Bo)
Foto Joan-Promovídeo
Fruites Capell
Fruites i Verdures Pedrós
Merceria Capricis
Merceria Teresina Aumedes
Mobles Llobet
Modes Ribes
Olis Macià
Peixateria Irene
Perruqueria Dolors
Perruqueria Lluïsa
Quitxalla
Expert Ràdio Mateu
Supermercat Condis
Antiguitats Sant Jordi
Göteborg
Aquí Natura
Cal Calderer
La Caixa
Unió de Pagesos
Frankfurt Balmes
Prefabricats Lleida
Biblioteca
Municipal
d’Artesa de Segre
Mapfre
Peixateria Camats
Perruqueria Fes Cap
Floristeria Leonor
Restaurant Jack’s
L’Eixida
Bar Salud
Bar Segre
Mobles Giribet
Serradora Guàrdia
Auto-Escola Martí
Auto-Escola Miró
Fusteria Eladi Camats
Disco-Bar Halley

Hostal Muntanya
Puigredon Distribució Begudes
Restaurant Montsec
Ibercaixa
BBVA
Artesenques Actives
Forn de Pa Solé
Only Moda
La Rulina
Mobles Ros
Materials antics per a la
construcció i decoració
Ramon Abelló
Supermercat Disbo
Supermercat Vila
Vins Galceran
Gimnàs Altis
Fusteria Giribet
Basar Yong-Shun
Instal·lacions Calvet&Baella
L’Expo
Tallers Llagunes
Expomàquines.Citroën
Cal Forcaire
Perruqueria Montse
Perruqueria Imma
Centre Bell-Art
Viatges Calsilla
Estació de Servei R. Farré
Cercós Medieval
Cafeteria-Restaurant Cal Manel
Tallers Josep Moya. Agent
Peugeot
Eurosomni. Palau del Descans
Òptica Marín
Modes Gemma
Instal·lacions Galceran
Mobles Vilanova
Perruqueria Jou
Cooperativa d’Artesa de Segre
Conills Caubet
Jorper’s
Fusteria Llanes
Balaguer: Les Mil i Una
Montblanc: Viajes Ecuador
Sant Martí de Barcedana:
Can Roca
Tàrrega: Kémaku! Bazar

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

El cau penja d’un fil…
cop més, a molta gent, el
C ada
voluntariat els sembla una bogeria: treballar o gastar el temps en alguna cosa que no se’n treu diners
s’està tornant cada cop més inusual.
Creiem, però, que els valors, la cultura i l’educació mereixen més per
part de tots, ja que el benefici que
se’n treu és molt més enriquidor per
a tothom.
Al Cau hem notat la falta de
voluntariat i és que a molta gent no els
interessa treballar més del compte o
involucrar-se en qualsevol cosa sense
cobrar res, encara que en l’escoltisme
sempre se’n treu profit.
Aquest començament de curs al Cau
d’Artesa se’ns farà molt difícil poder
obrir cada cap de setmana per a què els
nens i nenes puguin aprendre els valors de l’escoltisme i, alhora, divertirse. Això és degut a que som molts pocs
caps (monitors) i amb prou feines podrem abastir al 100% les branques
aquest curs 2009-2010.

Ens trobem que som uns 10 caps per
a uns 80 nens i nenes aproximadament
en tot l’agrupament; així que, fins i tot,
hem hagut de tancar una branca perquè, bàsicament, ens falta gent amb
ganes de compartir, passar-s’ho bé amb
els nens i nenes, aprendre els valors i
intentar que tots traguem profit de les
experiències que tenim al Cau.
Així que volem invitar a gent jove
d’entre 18 i 30 anys que estiguin interessats a ajudar-nos i a fer de caps
per a què la canalla pugui continuar
gaudint del Cau. Formar-hi part és
com formar part d’una gran família,
coneixes gent i, realment, val la pena,
perquè de tot en pots treure alguna cosa
positiva. Bona part del poble ho sap
prou, ja que fa uns 35 anys que existeix el Cau a Artesa i ens ha aportat
moments molt bons.
També volem demanar més participació per part de tothom, ja que no tan
sols és un assumpte del Cau el fet que
pengi d’un fil, sinó que afecta a tot el

poble i, sobretot, als nostres fills, perquè l’objectiu és transmetre’ls-hi valors
com la nostra cultura, l’educació i, sobretot, el companyerisme i l’amistat.
Aprofitant, volem demanar la vostra
participació en un dels actes anuals més
tradicionals que organitza el Cau, com
és la Missa del Gall a Salgar. Necessitem gent que toqui la guitarra per a poder acompanyar-nos a cantar nadales a
l’altar de l’església de Salgar. Es farà
un assaig el dia 23 de desembre al Cau,
és a dir, el dia abans de la missa. Hi
esteu tots convidats!!!
Els interessats, tant per participar a
la missa amb la guitarra com per fer de
caps, podeu contactar amb nosaltres per
correu electrònic:
cauartesadesegre@hotmail.com.
Moltes gràcies.

AEiG Mare de Déu del Pla

10è Aniversari dels Amics de la Sardana
la Sardana d’Artesa de Segre van
celebrar el seu 10è aniversari.
Els actes de celebració van començar al migdia amb un dinar de germanor que va aplegar gairebé 100 persones, entre socis, acompanyants i simpatitzants.
Puntualment a les cinc, van començar els actes oberts al públic, que va
anar incrementant-se en nombre a mesura que avançava la tarda. En primer
lloc, un magnífic concert a càrrec de la
Cobla Jovenívola d’Agramunt. Tot seguit, l’espectacular actuació del Mag
Fèlix va deixar bocabadats petits i
grans, que van passar una estona molt
entretinguda.
A continuació es va fer un petit descans, durant el qual els assistents van
ser obsequiats amb galetes i cava.
La celebració va continuar amb una
exhibició de sardanes i de punts lliures
a càrrec de la Colla Estol Espígol

d’Agramunt i l’Agrupació Sardanista
de Vilanova de Bellpuig. Com a fi de
festa i com no podia ser d’altra manera: ballada de sardanes, sempre ben
acompanyats per les notes interpreta-
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diumenge 18 d’octubre, al paE lvelló
poliesportiu, els Amics de

des per la
d’Agramunt.

Cobla

Jovenívola

Text: Ramon Giribet
Fotos: Teresa Solsona

Inf
or me
Infor

El català, una llengua amagada (I)
Amb l’ocupació de la ciutat de
Barcelona, el dia 11 de setembre de
1714, per les forces franco-castellanes
de Felip V, acaba l’autogovern del Principat de Catalunya.
Catalunya tenia la seva llengua, el
seu dret, el seu exèrcit, la seva moneda
i els seus tribunals de Justícia. Es governava sense imposicions forasteres i
mantenia les institucions pròpies.
Amb el nou règim d’ocupació militar, les antigues institucions foren abolides, les banderes cremades públicament, el seu dret públic, suprimit. La
llengua catalana, fins llavors l’única
oficial, fou postergada al simple àmbit
familiar.
Així, l’origen de la incorporació de
Catalunya a la Corona d’Espanya no
fou per via de pacte, ni per via de matrimoni o qualsevol altra via pacífica.
Fou un acte de força, que el poble català no acceptà mai per cap acord de les
Corts Catalanes.

A la manera d’introducció
Amb aquests comentaris intentarem lligar una sèrie d’anècdotes, fets i actuacions documentades, que formen part
de la nostra història llunyana, i més propera, que de ben segur sorprendrà les

noves generacions.
Procurarem cenyir-nos al rigor dels
fets, que parlen per si sols, minimitzant
en allò possible la opinió personal.
Observarem que malgrat les imposicions arbitràries, sovint amb un exèrcit
al darrere, el sentiment de «país», a
pesar de tot, i amb el pas dels anys i
dels governs, encara avui es manté viu.
Malgrat l’agressió constant a què ha
estat sotmesa Catalunya, el sentiment
d’identitat catalana subsisteix.

Els fets ja vénen de lluny
Encara que es disposa de molta més
informació puntual amb dades concretes, per no cansar el lector, en seleccionarem algunes de significatives. Resumim una sèrie de decrets llei.
- La raó trastornada. 1715
«Aquests catalans són apassionats a la
seva pàtria, amb tal excés que els fa
trastornar l’ús de la raó, i tan sols parlen la seva llengua nadiua...»
- Prohibit el catecisme en català. 1715
«Que a les escoles no es permetin llibres en llengua catalana, ni escriure ni
parlar en ella dins les escoles, i que la
doctrina cristiana sigui i l’aprenguin en
castellà.»
Aquell any també es van eliminar el
jutjats catalans.
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- La llengua castellana, senyal de domini. 1716
«La importància de fer uniforme la llengua s’ha reconeguda sempre per gran i
és senyal de dominació o superioritat
dels Prínceps o nacions, ja sigui per que
es crea una dependència o perquè la
subjecció s’obliga amb la força.»
- Castigats a pa i aigua per parlar català. 1755
«Ens complaem molt en que (conforme al Capítol Provincial) tots els religiosos parlin entre ells en castellà i a
tots els manem que parlin en castellà o
en llatí, sota pena de pa i aigua per cada
conversa tirada en català.»
- El català prohibit a les escoles. 1768
«Finalment mano, que l’ensenyament
de les lletres, Llatinitat i Retòrica es
facin en llengua castellana generalment.
En qualsevol lloc que no es practiqui,
amb especial cura del seu compliment
a les Audiències i Justícia respectives,
reconeixent-se també pel Meu Consell
als Diocesans, Universitats i Superiors
Regulars per l’exacta observació i diligència en l’extensió de l’idioma general de la Nació, per a major harmonia i
enllaç recíproc.»

Bartomeu Jové i Serra

Car tes a la R
edacció
Redacció

L’últim apunt del… Mero!!!
Motius que porten a la meva renúncia de l’Ajuntament
En el Ple del passat dia 8 d’octubre, els
dos membres del grup municipal PSCPM vàrem presentar la renúncia al càrrec de regidors.
Des de principis d’any, la meva activitat professional, la cunicultura, agafa
un gir cap a la comercialització, certificant una marca de qualitat de carn de
conill, a la qual cal trobar mercat. Poc
temps he tingut i poc temps hi he dedicat. I ara, a principis d’octubre, ha augmentat la meva ocupació familiar i necessito més temps. D’on el trec? Lògicament de la dedicació on s’aprofita
menys: l’Ajuntament d’Artesa.
Aquest municipi que he conegut i treballat durant més de 6 anys, i he après
a estimar, està governat per unes persones que no entenen l’aritmètica democràtica, sense buscar el consens i la
negociació. No reaccionen a cap queixa, pressió o crítica. Les coses conti-

nuen fent-se molt malament, amb desordre i sense planificació. No he aconseguit que facin cap de les nostres demandes, ni aportacions, fins i tot, ni
demanar subvencions. Ni contestar cartes que els envien, ni cap rectificació.
Ni que compleixin els acords, ni les
partides del nostre grup que es contemplen als pressupostos. Ni tant sols ens
ha servit ser la frontissa del consistori.
Per a ells la política és un joc, però un
joc brut, on s’ho salten tot i barregen
les coses pel seu interès. La situació es
torna surrealista quan molts dels seus
toleren aquesta terrible mediocritat, silenciant l’autocrítica.
És esgotador no aconseguir cap cosa
d’aquest govern. Lamento profundament haver de deixar un lloc del qual
creia que es podia donar molt servei a
tothom. Quan no et deixen fer res,
aquest lloc es converteix en una discus-

sió contínua, que només et fa perdre
temps i energia, que és el que necessito
en altres llocs, que sí aprecien el meu
esforç.
Entenc que els d’ERC pensin que
marxa de l’ajuntament «...aquell destorb que ho frena tot...» i que «...és responsable...» quan les coses els surten
malament. La llàstima és què ara no tindran a qui posar les culpes.
Però el cert és què en tot aquest
temps he estat accessible i al servei de
tots els ciutadans. Mai he faltat en un
Ple i sempre he mirat de raonar el sentit de cada vot. Penso que he estat compromès amb el meu municipi, que crec
que és com s’ha d’actuar normalment.
Resulta curiós que en aquest país, ser
normal és l’excepció.
Josep Galceran i Sellart
Exregidor Ajuntament d’Artesa de Segre

Consell de Redacció i Administració de «La Palanca»
Moltes gràcies per publicar el meu
article «Adéu a un bon amic», amb
motiu de la mort d’en Gabino
Hernández.
Referent a aquest article els he
d’indicar la meva estranyesa al veure,
en primer lloc, que han afegit dues
paraules al redactat. Jo vaig escriure
Colònia de filatures del Pont
d’Alentorn. Per tant hi sobren dues
paraules: del Segre.
Els artesencs que ja comencem a
tenir anys sabem que les filatures del

Pont d’Alentorn, abans de la guerra, es
deien «Vídua Tolrà». Després de la
guerra es van dir «Pericas, Boixeda i
Companyia». Anys més tard es van dir
«Hilaturas del Segre», però aleshores
la família Hernández ja no vivia ni
treballava en aquesta empresa.
En segon lloc comentar la paraula
«seva» per la paraula «meva», tal com
jo havia escrit en el redactat original.
Aquesta errada canvia totalment el
sentit de la frase. L’Amat Bernaus és
fill de Folquer i la meva família ve de

la masia de Guàrdia del municipi de
Baronia.
Els hi demano, si us plau, que em
publiquin aquesta nota totalment
exacta. També els demano que per
possibles escrits que pugui fer, no hi
afegeixin ni canviïn cap paraula.
Moltes gràcies. Cordialment.

Magí Serra i Piqué
Barcelona, 10 - 10 - 09

Nota de la redacció
Demanem disculpes al Sr. Serra per les errades a què fa referència, realitzades durant la transcripció del text que ens va
enviar en format paper.
Per altra banda, no hem pogut complaure la seva demanda de publicar la carta de forma «totalment exacta», ja que
hem hagut de corregir algunes errades ortogràfiques i de sintaxi.

Durant aquest estiu s’han fet obres a Salgar per tal d’habilitar una rampa per accedir al pati de l’església i el
monestir. Per sufragar aquestes obres i altres millores al santuari, s’ha obert un compte bancari a «la Caixa» on es
poden fer donatius:

2100-0080-41-0101418136
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Par tits P
olítics
Polítics

Moció per a fer un pas endavant
moció de suport a les consultes
L apopulars
municipals per la
independència, presentada pel Grup
Municipal d’Esquerra a l’Ajuntament de Cubells, va formar part
de l’ordre del dia del ple del dijous 3
d’octubre.
El portaveu d’Esquerra va defensar
la moció qualificant-la «com a un
exercici de normalitat democràtica i de
maduresa cívica».

La moció contenia la felicitació a la
gent i als representants d’Arenys de
Munt, donar suport a les iniciatives que
sorgeixin des de les entitats locals per
la celebració de consultes populars per
la independència, instar a l’associació
de càrrecs electes Decidim.cat a establir
una estratègia conjunta i coordinada i
en fer arribar l’acord al president del
Parlament de Catalunya, al de les Illes
Balears i al del País Valencia, a l’ajun-

tament d’Arenys de Munt i a l’entitat
Decidim.cat.
La moció va ser aprovada per
unanimitat amb els vots dels tres
regidors d’ERC i els tres de CIU. El
ple va estar presidit per la tinent
d’alcalde, donada l’absència per
qüestions personals de l’alcalde.
Grup Municipal d’ERC
a l’Ajuntament de Cubells

Presentació de Reagrupament a Artesa de Segre
Independentista
R eagrupament
farà la seva presentació pública

L’associació es vol donar a conèixer
i explicar el seu projecte independentista i de regeneració democràtica a tots
els pobles i ciutats de la comarca de la
Noguera. El primer acte fou el passat

DIA: divendres 27 de
novembre
HORA: 21:00h
LLOC: per determinar
ORGANITZA:
Reagrupament Noguera
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a Artesa de Segre el proper divendres
dia 27 de novembre.
A l’acte de presentació hi intervindran l’historiador i alcalde del Rosselló,
en Jaume Fernàndez, i el professor del
Departament de Matemàtica Econòmica i Financera de la Universitat de
Barcelona i exsecretari de Comerç i
Turisme de la Generalitat de Catalunya,
l’Emili Valdero, acompanyats pels
membres de Reagrupament d’Artesa de
Segre i de la comarca.
Durant l’acte de presentació s’exposaran els eixos centrals de l’associació
Reagrupament, que són la independència de Catalunya i la regeneració política d’aquest país, i un complet
argumentari del finançament i de l’espoli fiscal que rep Catalunya.
Reagrupament és l’associació
liderada pel metge i exalcalde de
Puigcerdà Joan Carretero i que prepara
una candidatura transversal per a les
properes eleccions al Parlament de
Catalunya per a la proclamació unilateral de la independència de Catalunya.

dia 27 d’octubre a Balaguer amb un
nombrós públic d’assistents.
Membres de Reagrupament d’Artesa
de Segre i comarca

Par tits P
olítics
Polítics

Puigcercós inaugurà l’exposició sobre Macià
amb l’aniversari de
C oincidint
l’afusellament del president Lluís Companys, el passat 15 d’octubre,
el president d’Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Puigcercós, va
inaugurar l’exposició sobre Francesc
Macià.
Durant la segona quinzena d’octubre,
la secció Local d’ERC ha obert al públic l’exposició «1899-1933. Francesc
Macià. Una Catalunya lliure, justa,
pròspera i gloriosa», amb motiu del
150è aniversari del naixement del president Macià. Les circumstàncies ha
volgut que la data exacta del naixement
(21 d’octubre) coincidís amb l’estada
de l’exposició al nostre municipi.
Els 16 plafons i l’audiovisual que
configuraven l’exposició, obra de la
Fundació Irla, han servit per acostarnos a la figura de l’Avi, com se’l coneixia popularment, i també a una part de
la nostra història. Recordem que Macià
va recuperar la Generalitat el 1931, institució que va ser prohibida per Felip V
en guanyar la Guerra de Successió
(1714). Molts dels assistents han elogiat la qualitat del material exposat.
L’acte d’inauguració va ser força
concorregut. Francesc Puigpinós, president de la Secció Local d’ERC, va ferne la presentació. Tot seguit, Puigcercós
va intervenir per parlar de la figura de
Macià, al qual va qualificar d’home
«honest i valent». El president d’ERC
també va remarcar que Catalunya es
troba en un moment en què cal donar
un pas endavant de forma decidida.

Després dels parlaments es va oferir
un aperitiu als assistents, molts dels
quals van aprofitar l’avinentesa per intercanviar unes paraules amb
Puigcercós, que es va mostrar en tot
moment molt atent i proper.
L’exposició es podia visitar als baixos del número 1 del carrer Guimerà
cada dia al vespre i també al migdia dels
dissabtes i diumenges. Tot i que en cap
moment es va produir un allau de gent,
un degoteig gairebé constant de visitants –incrementat els caps de setmana– ens anima a organitzar en un futur
activitats semblants. De fet, ja tenim
encomanada una exposició sobre Lluís
Companys per al maig de l’any vinent.

Artesa de Segre

El president de la Secció Local d’ERC, Francesc Puigpinós, dirigint-se als assistents davant l’atenta
mirada de Vidal, president regional d’ERC; Sabanés, alcalde d’Artesa de Segre, i de Puigcercós

Coses del Brimer
o
Brimero

Carta al senyor batlle
mediació de La Palanca, que no deixés posar les cadires a la carretera, al
Cafè del Poble, i no me n’ha fet cas.
Ara, com que ja fa fred, no hi ha cap
home, però hi ha dues cadires que ocupen lo pas i la gent passa per «l’esbalç».
Pels quatre rals que li pot donar lo
Vicent, no vulgui que un dia algú hi
prengui mal.
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Excel·lentíssim senyor batlle,
Fa temps que jo, Ton Bonet, poso
coses del Brimero que a mi em semblen importants i a la gent del poble i
de la comarca també. La gent, quan em
troba pel carrer, em saluda i em felicita: que ho faig tan bé, que sempre busco lo bé del poble...
Li vaig demanar, senyor batlle, per

Referent a la farmàcia, n’hi hauria
d’haver quatre, una a cada cap de poble. Los de la carretera de Tremp i
d’Agramunt que tenen un malalt, quan
arriba lo medicament, lo malalt ja pot
ser mort.
Coses del Brimero...
Ton Bonet

In Memoriam

Recordant la Maria Baella i Sabanés
Per la mare, per l’àvia Maria.
Aquestes línies no pretenen ser un comiat, sí el més sincer dels agraïments.
Gràcies per totes les estones compartides, pels consells.
Gràcies per tots els anys que hem gaudit de la teva presència, del teu
recolzament, del teu somriure, de la teva estimació.
Gràcies pel més incondicional dels regals...
...la teva vida ha estat la nostra.

Agraïment
La família de Maria Baella i Sabanés agraeix a tot el personal de la Residència Municipal d’Artesa de Segre i al
personal sanitari local les atencions rebudes en tot moment.

Recordant Gabino Hernández Mayoral
Gabino, fa pocs dies que ens vas deixar i ja et trobem a faltar. Ens pesa molt
la teva partença i jo mateix, juntament amb tots els companys que cada dia
ens reuníem a la mateixa taula per dinar, et desitgem el millor allà a la Glòria
i que un dia puguem retrobar-nos tots.
David Fusté

Agraïment
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La família Pijuan agraïm les nombroses mostres d’afecte i condol rebudes amb motiu de la pèrdua del nostre
estimat espòs, pare, avi i besavi Salvador Pijuan i Castellà el passat 21 de setembre.
També volem donar les gràcies al personal sanitari del CAP d’Artesa de Segre, en especial al nostre equip
sanitari de capçalera, la Dra. Montserrat Coma i la infermera Fina Cregenzan, per la seva atenció i bon tracte rebut
en tot moment.
Moltes gràcies a tothom.

In Memoriam

Salvador Pijuan i Castellà
Tot i que sempre és dur i trist dir adéu a qui estimem, nosaltres, la teva família,
no t’oblidarem mai.
Sempre que et buscàvem et podíem trobar esperant-nos assegut al teu banc,
amb la teva gorra i el teu estimat bastó, fent petar la xerrada amb tots aquells
que volien gaudir de les teves històries: històries romàntiques de balls de festa
major amb la iaia, històries tristes i dures de la guerra, històries de carnissers
treballadors i de com s’aconsegueix i es cuida un hort que ens té a tots al·lucinats. En definitiva, escoltàvem encantats la història de la teva vida. I és
que cada cop que explicaves algun dels teus relats teníem la sensació que el
temps no passava per tu.
Ara el banc ha quedat buit i seran altres veïns els que seuran a prendre el
sol, observar la gent passejar i explicaran les seves històries als seus. I les
teves, tot i que ja no hi siguis, no les oblidarem mai.
Esperem tenir una vida tan intensa, llarga i feliç com la teva, com la que ens
vas explicar.
Padrí, mai t’oblidarem.
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De tota la teva família que t’estima

Per què diem...?

... caixa o faixa?
expressió s’utilitza per a
A questa
indicar que algú emprèn una tasca amb tota resolució, acceptant
d’antuvi totes les seves conseqüències, per desagradables que puguin ser.
La frase no és pròpiament una dita,
sinó que va ser pronunciada dins un
context històric molt concret pel general Joan Prim (Reus, 1814 – Madrid,
1870), governador militar de Barcelona
l’any 1843, en uns moments de gran
dificultat política.
Quan va acabar la primera guerra
carlista (1833-1840), la reina regent
María Cristina de Borbón Dos Sicilias,
quarta esposa del difunt rei Fernando
VII i mare d’Isabel II, qui aleshores tenia només deu anys, va haver de renunciar a la regència, tant pels escàndols
de la seva vida privada com pels desencerts polítics comesos. La revolta de
diverses ciutats espanyoles davant la
Ley de Ayuntamientos, que impulsava
la intervenció de l’Estat en assumptes
municipals i regulava l’elecció d’alcaldes i regidors de manera poc afortunada, propicià la renúncia de María Cristina i l’assumpció de la regència per part
del general Espartero (Joaquín
Baldomero Fernández-Espartero) a proposta de les Cortes del Reino, alhora
que la creació d’un govern provisional.
Espartero, però, va cometre una sèrie de desencerts, com ara declarar major d’edat a Isabel II als 13 anys, decisió que va desplaure a una gran part del
país, ja que, d’aquesta manera, la reina
podia dirigir els destins del país al seu
gust sense haver de consultar ningú ni

dependre’n. Catalunya va ser-ne
especialment sensible i els catalans no
es van estar de manifestar-se públicament en contra.
El govern, volen captar-se l’adhesió
de Barcelona, va enviar-hi el jove coronel Joan Prim com a governador, que
aleshores gaudia d’una gran popularitat al nostre país aconseguida mitjançant les seves campanyes militars durant l’esmentada guerra carlista.
Aquest nomenament va servir per
aturar, momentàniament, el malestar
dels catalans, però no fou suficient per
frenar de manera definitiva el corrent
antigovernamental que, poc a poc i sota
l’aparença d’una relativa tranquil·litat
política, s’anava generant dins els sectors més nacionalistes que cada cop
guanyaven més i més adeptes. Així, la
figura del general Prim, com a representant del govern espanyol, s’anava
deteriorant i tot el que abans havia estat afecció va convertir-se ben aviat en
manifesta animadversió.
S’explica que un dia, passant a cavall per carrer de l’Argenteria, un home
del poble va cridar ben fort per a què
Prim ho sentís:
- El que vol aquest és la faixa!
Es referia a la faixa que formava part
de la vestimenta de general. Aleshores,
l’encara coronel va deturar el cavall, es
va encarar amb l’home i li va respondre autoritàriament:
- Caixa o faixa! I si voleu guerra, guerra tindrem.
Amb això volia significar que acceptava el repte i que estava disposat a llui-

tar fins al final, és a dir, fins aconseguir la preuada faixa o bé la caixa on
seria enterrat.
Més tard va combatre de manera contundent la insurrecció anomenada la
jamància*, una revolta republicana i
progressista entre l’agost i el novembre de 1843 contra el general Espartero
de primer, però que es va dirigir ben
aviat també contra el govern de Madrid,
el qual va voler sufocar la revolta amb
la intervenció militar i els bombardejos de Montjuïc i de la Ciutadella dirigits per Prim, qui d’aquesta manera va
‘pacificar’ la ciutat, deixant destruït un
terç dels seus edificis.
La Junta Revolucionària, davant la
desproporcionada demostració de força, no va tenir altra sortida que capitular el 19 de novembre. Aquesta rendició va representar la submissió definitiva de Catalunya davant Madrid, havent sotmès també altres zones del país.
Així, Prim, va obtenir la seva tan
desitjada faixa de general, a més dels
títols de comte de Reus i vescomte del
Bruch, amb dret hereditari.
Albert Vidal

* Jamància, del romaní (llengua gitana) jamar, menjar. El nom al·ludia
despectivament als membres dels batallons de voluntaris (batallons de la
Brusa), que probablement s’havien
apuntat per menjar de franc i cobrar
els cinc rals diaris de paga.

"El naixement de la ciència va ser la mort de la superstició"
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Thomas Henry Huxley, biòleg anglès (Ealing, 1825 - Eastbourne, 1895)

Fa 25 An
ys
Anys

Octubre de 1984
però s’hi pot trobar notícies i opinions força interessants.
PORTADA. De seguida ens adonem
que en la revista hi trobarem continguts
relacionats amb el tema de la ramaderia, com podreu comprovar.
EDITORIAL. Porta per títol Sector ramader i remarca la importància d’aquesta activitat econòmica al
municipi d’Artesa de Segre. S’augura un futur esperançador per als ramaders, però s’apunta que caldrà especialitzar-se.
LOCAL. La Informació municipal es
limita novament a la relació de factures (una pàgina i mitja aquesta vegada!) i de llicències d’obres del mes de
setembre.
Josep M. Solans ens explica novetats força interessants al seu Noticiari
Local. Les oficines de Correus es van
instal·lar a la seva ubicació actual (es
trobaven als baixos de l’Ajuntament)
quan el seu cap era Antoni Fernàndez.
La Diada Nacional d’aquell any va oferir un programa molt complet, on destaca la inauguració de les plaques dels
carrers en català i del monument a la
sardana. TV3 va dedicar un reportatge
a Artesa de Segre el 18 de setembre,
dins del programa «Pobles de
Catalunya». S’acabaven les obres del
Centre de Primers Auxilis de la Creu
Roja, on ja hi complien el servei militar 4 soldats. Completen el noticiari:
una trobada de Joves Cristians d’Urgell
a Salgar per a celebrar els 25 anys de
sacerdoci de Mn. Ramon Solé, un incendi al Castellot que va cremar 4 ha i
va afectar la línia elèctrica del repetidor de televisió, l’inici del curs escolar
i els actes de la Festa Major.
CAMP. Dos articles de Jesús
Santacreu conformen aquesta secció. El
primer, La collita de 1984, ens presenta diferents dades (també a nivell mundial) de l’anomenada «collita del segle»
i conclou dient que «... la liberalització del mercat en un any de bona collita ha estat positiva i es comença a preparar per l’entrada al Mercat Comú...»
El segon article porta per títol Temps

de sembra i explica
els avantatges d’utilitzar nous mètodes a
l’hora de sembrar, ja
que d’això en depèn
en gran part els resultats de la collita.
INFORME. Un
any després de la implantació de l’Àrea
de Defensa Sanitària
a Artesa de Segre,
signat per Josep M.
Solans, fa una valoració positiva d’aquesta iniciativa. La
constitució de l’ADS
va tenir lloc el 29 de
març de 1983 i comptava amb 40 explotacions agrupades. En
el moment de l’informe, ja reunia 80 explotacions de 15 poblacions de la zona
amb un total de
25.000 caps de bestiar porcí. El principal
objectiu era lluitar per eradicar la pesta
porcina africana, tal com explica en
l’article el veterinari Jordi Jordana. A
la part final, s’explica els diferents ajuts
de la Generalitat, destacant la subvenció per a una estació de desinfecció de
camions, prèvia cessió d’uns terrenys
per part de l’ADS.
ENTREVISTA. A les pàgines centrals, una entrevista relacionada amb
la portada: Jaume Ribes, un pioner
de la ramaderia. Tot i que es presenta Jaume Ribes també com a regidor
i responsable d’Agricultura i Ramaderia, l’entrevista se centra en la seva
experiència personal com a ramader.
S’hi pot llegir opinions molt interessants. Al final, en una breu anàlisi
sobre Artesa, Ribes afirma «El nostre municipi és bàsicament pagès i
ramader i Artesa una ciutat de pas, i
aquestes són les nostres eines i n’hem
de fer un bon ús...»
LEGISLACIÓ. Nova llei contra
l’atur (II i final) és el segon lliurament
de l’article de l’advocat L. Padullés
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difícil destacar algun asR esulta
pecte de la revista d’aquell mes,

LA FITXA
Número:
Data:
Preu:
Pàgines:

34
octubre de 1984
75 ptes.
24

Augé sobre els principis generals de la
llei de l’Estat 31/1984 anomenada «Ley
de protección por desempleo».
COMARCA. Lluçars i els seus dies
d’alegria vol ser la particular i original
crònica de Mn. Joan Marquilles sobre
com abans de la Festa Major d’aquell
any la gent de Lluçars va poder veure
pavimentada la carretera. Marquilles
personalitza aquesta emotiva història en
la figura d’un tal «Carlos», l’encarregat de l’empresa Gili-Pijoan que va fer
l’obra. Aquest interessant article és una
mostra de les moltes dificultats que han
passat els nostres pobles per aconseguir
la llum, l’aigua, el clavegueram... El
final és francament colpidor: «... això
de posar quitrà a les carreteres és alli-

Fa 25 An
ys
Anys
berar els pobles de l’oblit i aïllament; fer camins és fer
país, és redimir la història
rural i rompre l’esclavitud de
la misèria».
CULTURA. Visita del director general de Difusió Cultural: aquell 4 d’octubre, representants del Departament
de Cultura van visitar els
forcaires d’Alentorn, amb els
quals es parlà de la possibilitat d’una cooperativa; posteriorment, va tenir lloc una reunió a l’Ajuntament d’Artesa
amb diverses entitats.
ASSOCIACIONS. Brunet
d’Artesa fa una glossa de la
figura del músic artesenc
Alfons Clua a El Fonso del Pau, amb
la col·laboració de E. Serra, M. Serra i
J. Campabadal. Brunet descriu així al
que va ser durant uns anys el director
de la Societat Coral La Dàlia Blanca:
«Conegut i simpàtic per tothom, estudiant, cafeter, pianista, jugador, futbolista, oficinista...»

CARTES A LA REDACCIÓ. A
«Teledeum» o la xarlotada de Boadella,
Mn. Joan Marquilles fa una argumentada anàlisi però molt crítica d’una representació que en aquella època va
causar gran rebombori. Marquilles afirma que «Teledeum» no tenia cap dels
elements de la sàtira històrica.
Les vigilànciEfemèrides a recordar de l’any 1984
es de la Fira és
el títol d’una carta signada pel
Aquests són fets destacats que van passar fa 25 anys, sesotasignant (disgons consta a La Palanca (en alguns casos resulta difícil
culpeu la redundeterminar la data exacta):
dància), tot i que
- Estiu: S’aconsegueix l’anomenada «collita del segle».
va ser col·locada
- Finals d’agost: S’acaben les obres de la carretera de
en una altra secLluçars.
ció. Es tracta
- Primers de setembre: Trasllat de les oficines de Correus
d’una rèplica a
d’Artesa a l’actual ubicació, al C/ Balmes.
una carta del mes
- 11 de setembre: S’inaugura la retolació dels carrers en
anterior signada
català i el monument de la sardana a Artesa.
per Sícoris, en la

qual criticava la manca de vigilància nocturna a la Fira del
Meló. Com a representant
dels escoltes en aquella època, vaig aclarir que era el tercer any que el «cau» es feia
càrrec de la vigilància de la
Fira. He de reconèixer que
se’m notava que la crítica del
Sícoris havia dolgut entre el
col·lectiu escolta.
RETALLS D’HISTÒRIA.
Aquesta secció ens ofereix
una fotografia que podria ser
de les més emblemàtiques de
la història del nostre municipi: el desembarcament del
canal d’Urgell del rei Alfons
XIII a la finca La Peixera de
Collfred. Això de «podria ser» ho comento perquè en el llibre El tresor dels
canals d’Urgell (pàg. 85) s’ubica la
imatge a la sortida del túnel de Montclar
i no a La Peixera. Sigui com sigui –
esperem treure’n l’entrellat– podem
veure diverses autoritats acompanyant
el rei, entre les quals Joan Maluquer i
Viladot «Don Juanito». Veiem el rei al
fons de les escales, a mà esquerra, amb
un barret fosc; al seu costat, Maluquer
amb barret clar. Era l’any 1930, tres
anys després que Alfons XIII concedís
el títol de ciutat a Artesa de Segre.
HUMOR. Quimet i Cosme «se’n van
al museu» és l’acudit d’aquest mes.
Costa de llegir el text (per petit) que hi
ha sota el quadre de Gernika que contemplen els nostres apreciats protagonistes.
Ramon Giribet i Boneta

www.lapalanca.cat
Vols rebre informació de les activitats
que es realitzen a Artesa de Segre i municipi?
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Envia’ns un correu a turisme@artesadesegre.cat
o a través de la pàgina web www.artesadesegre.cat

Ajuntament d’Artesa de Segre

De Collita Pròpia

La nova grip
d’ara ja tothom ha sentit
A ahores
parlar de la Grip A, aquesta

enviat un conjunt (llarguíssim) de recomanacions a seguir per dur a terme
la nostra activitat. Cal que els nens es
rentin les mans després de cada hora
de treball, cal netejar les joguines, els
llapis, les carpetes... que es toquen amb
les mans, cal que els nens es tapin la
boca i el nas abans de fer un esternut,
cal utilitzar mocadors d’un sol ús, cal
ventilar la classe tot sovint, cal que aïllem un alumne que sembla que tingui
els símptomes, cal, cal, cal... sembla

del despatx assegut a la cadira (tova i
còmoda)! No sé qui ha estat l’il·luminat
nova grip provinent dels animals i
que els ha escrit, però és que hi ha punts
que ha «mutat» cap als humans (vull
tan insòlits com que cal rentar els llapensar que espontàniament, sense
pis de colors dels alumnes després de
cap manipulació prèvia i intencionacada ús! Fins i tot t’agafen ganes de
da).
riure per no plorar. És que els mestres
Al principi es comptabilitzaven els
ho hem de fer tot! Després d’ensenyar
infectats de la nova grip, a França n’hi
matemàtiques, llengua, ciències, músiha 16 casos, al Regne Unit 23, a Espaca, anglès, educació física; educar en
nya 19, al Japó 54, etc., se sentia per
valors; anar de colònies; fer reunions
les televisions d’arreu. També es paramb els pares, i preparar exàmens; tamlava de la vacuna que caldria
bé ens ha de quedar temps per
administrar a les persones de
portar la higiene dels alumnes,
Ara sembla ser que tot plegat no és
més risc, o del tancament de les
saber una mica de medicina,
tan greu com es pensava. (...) Si no
escoles en el cas d’algun alumendevinant qui té símptomes de
hi ha alguna altra malaltia associane infectat.
la grip A, i esterilitzar la classe
Aquest estiu per tot arreu es
i tot el material escolar després
da, en principi, no té perquè haverparlava de la gran epidèmia.
de cada ús.
hi complicacions
S’extremaren les precaucions
En fi... els polítics ja ens han
als llocs més concorreguts (als
passat el mort i s’han quedat
centres comercials, als aeroports, a les que els polítics es vulguin quedar tran- tranquils amb aquestes mesures. Doncs
empreses, als hotels, a les escoles...) i quils amb quatre regles bàsiques, però apa, que dormin a gust!
Diuen que els més beneficiats de tot
la gent es comprava mascaretes per no totes elles tenen més pinta a protocol
plegat són les empreses que es dediquen
respirar l’aire on hi havia moltes per- que a una eina útil i lògica.
sones juntes.
Queda políticament molt correcte fer a les màquines expenedores de
Ara sembla ser que tot plegat no és arribar als centres les mesures més adi- tovalloletes humides o bé d’una mena
tan greu com es pensava. La grip A no ents, però tot plegat ho veig una alçada de sabó en sec que s’utilitza sense aiés més que una grip com les que patim de camisa. Tothom sap que on hi ha els gua. Es veu que han fet l’agost amb tota
tots els hiverns. Si no hi ha alguna altra nens hi ha el perill, i que és inevitable aquesta moguda! Per no parlar de
malaltia associada, en principi, no té que un nen agafi de la mà a un altre l’agost, setembre i la resta de l’any que
perquè haver-hi complicacions. A més, que pot estar infectat i que aquesta mà faran els laboratoris que comercialitzasi no es fa una anàlisi específica, ni el una hora o altra vagi a parar a la boca o ran la tan esperada vacuna! (que tot sinostre metge pot arribar a saber si la que faci un esternut sense ser a temps a gui dit de pas; no té massa garanties d’èxit
ni queda massa clar els possibles efectes
grip que tenim és una grip A, B o C.
treure el mocador (de paper, és clar!).
Malgrat tot, la Generalitat ha enviat
Tots estarem d’acord en què com més secundaris). Que almenys aquesta grip i
als diferents departaments i organismes consells i més mesures podem aplicar les seves mesures serveixin per pal·liar
normes o consells a seguir per prevenir per evitar que un nen emmalalteixi som la crisi en aquest sector!
la grip. Jo parlaré de la meva petita vi- els primers a posar-ho en pràctica. Però
Noemí Farré Cortadelles
sió des de l’escola. I és que ens han és que aquests no es poden escriure des
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Mes de setembre
SESSIONS DEL PLE
Ple ordinari (9 de setembre)
Absències: Salvador Maluquer (CiU)
S’acorda, per unanimitat, aprovar el plecs de Bases que han de regir
l’atorgament d’ajut econòmic per a
l’escolarització de nens i nenes de 0 a
3 anys que es trobin en situacions
socioeconòmiques desfavorides i obrir
el termini de presentació de proposicions publicitant els acords precedents.

xarxa de sanejament i adequació dels
entorns de la carretera d’Alentorn, I i
II fases».
Vots a favor: 5 vots (ERC)
Vots en contra: 2 vots (PSC)
Abstencions: 3 vots (CIU)

S’aproven les següents llicències d’obres:
- A Josep M. Sabartés i Guixés, per tapiar part de la vidriera de l’antic bar
Galícia, a la Ctra. d’Agramunt, s/n,
d’Artesa de Segre.

- A Esperança Puig Mont, per netejar
pati de la casa amb una miniretro i
transportar la runa a l’abocador, canviar rajoles de la cuina i enllosar la
planta baixa de l’habitatge situat al C/
Raval, s/n, de Vernet.
- A Jordi Fontanet Torruella, per projectar poliuretà sota la teulada, situat
al C/ Església, 2, d’Artesa de Segre.
- A Javier Cuesta Sanz, per reparar i
pintar la façana de l’immoble situat al
C/ Font, 6, de Baldomar.
- A Eulàlia Mateu i Ponsa, per enrajolar l’entrada de la casa, situada al C/
Marcel·lí Farré, 9, d’Artesa de Segre.
- A Marc Joya Riart, per fer 10 m2 de
paret i enrajolar 40 m2 del taller de cotxes de la Ctra. de Tremp, 41, d’Artesa
de Segre.
- A Josep M. Mayora Pijuan, per la
construcció d’un magatzem agrícola
situat al polígon, 3 parcel·la 277, de
Baldomar.
- A Pere Olives i Cluet, per arrebossar
la façana i canviar uralita a la terrassa
de la casa situada al C/ Eres, 2, de Seró.
- A Leone Riccardo, per canviar uralita per terra asfàltica i rajoles, repicar
parets façana i escardejar-les amb ciment, a la casa situada a la Pl. Major,
26, d’Artesa de Segre, propietat de
Rosa Coma.
- A Jordi Maluquer de Motes i Bernaus,
per repassar una tanca de pedra de delimitació de la propietat de Maria Benet i Ribera, situada al C/ Prat de la
Riba, 30, d’Artesa de Segre.

Renovació del DNI

Objectes voluminosos

Fins a pròxim avís per part de la Policia, no es tornarà a renovar el DNI
a l’Ajuntament d’Artesa de Segre. Per
a més informació, podeu adreçar-vos
a l’oficina de tramitació del DNI a
Lleida (C/ Jaume II, 15, tel.
973214274 i horari de dilluns a dijous de 9h a 17h i divendres de 9h a
14h. També podeu demanar cita prèvia trucant al 902247364 o a
www.citapreviadnie.es).

Pobles agregats:
dijous 22 d’octubre
Artesa de Segre:
dijous 22 d’octubre
(només en casos molt justificats,
que no puguin anar directament a
la deixalleria)

S’acorda, per unanimitat, aprovar els Comptes Generals del Pressupost Municipal i del de l’Emissora
Municipal de Ràdio de l’any 2007.

S’acorda, per unanimitat, aprovar inicialment els projectes d’obra següents:
- Millora d’abastament d’aigua i pavimentació del carrer de la Font fins a
l’església de Santa Maria de Baldomar.
- Construcció d’un mur amb gabions a
Montargull.
S’aprova inicialment el projecte d’obra «Urbanització i millora de la

Dates
a recordar

Ajuntament d'Artesa de Segre

S’acorda, per unanimitat, la certificació núm. 2, per un import de
6.426,23 euros, de l’obra «Rehabilitació de l’aulari de l’antic col·legi de les
Germanes Dominiques com a edifici
sociocultural i condicionament de l’espai exterior», realitzada per l’empresa
Construcciones Lumbierres.
JUNTES DE GOVERN
(ordinàries de 3 i 17 de setembre)
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S’aprova declarar festes locals
d’Artesa de Segre per l’any 2010 els
dies: 20 de gener, Sant Sebastià, i 24
de setembre, Festa Major.
A favor: 8 vots (5 ERC, 3 CIU)
Abstencions: 2 vots (PSC)

Cal trucar per informar del
lloc de recollida i dels objectes (tel.
973 40 00 13)
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Infor
- A Jordi Solé i Baella, per canviar les
rajoles de la casa on resideix, a la Ctra.
de Tremp, 38, 1r 2n, d’Artesa de Segre.
- A Antoni Roure i Rius, per la rehabilitació i ampliació d’un edifici d’habitatges, situat al C/ Prat de la Riba, 17 i
Pl. Major, 15, d’Artesa de Segre.
S’acorda concedir les següents
llicències d’obertura d’establiment i activitat:
- A Oriol Mor Viladrosa, per dur a terme l’activitat de nucli zoològic esportiu, situada en la parcel·la 74, del polígon 9, d’Artesa de Segre.
- A Agnès Esteve Arnau, per l’obertura
d’un establiment comercial de perruqueria i la comptabilitat urbanística de
la mateixa en la finca situada a la carretera d’Agramunt, 5, d’Artesa de
Segre.
S’aprova la concessió de llicència de segregació a Joan Macià Cercos,
per 885,84 m2 de solar i 85,25 m2 de

vial al C/ Ramon Llull i carrer perpendicular sense nom, d’Artesa de Segre.

per a l’extinció d’incendis.
INFORMES D’ALCALDIA

S’acorda autoritzar les següents
connexions a la xarxa d’aigua potable:
- A Marc Espot Mament Quer, escomesa a C/ Calvari, 12, baixos, d’Artesa
de Segre.
- Anna Eroles Solanes, escomesa a C/
Castellot, 17, d’Artesa de Segre.
- Ramon Regué París, escomesa a les
zones comunes de l’immoble situat al
C/ Bòbila, 31, d’Artesa de Segre.
S’aprova la relació de factures
majors de 120,20 euros, per un import
de 140.106,48 euros.
S’acorda atorgar les següents
subvencions:
- A Joan A. Camats Llagunes, 600 euros
amb destí a la Fundació Vicenç Ferrer.
- A l’ADF Sant Mamet, 300 euros per
fer front a la despesa no subvencionada de la compra de dues cubes d’aigua

Ens ha visitat el vigilant d’aigües de la Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre anunciant que aquesta entitat té interès en fer una actuació de neteja al riu Segre al tram de la Palanca.
La Diputació de Lleida ha atorgat a l’Ajuntament les següents subvencions:
- 8.000 euros per la celebració de la
Comarkalada 2008.
- 468,57 euros per a la confecció de
5.000 punts de llibre de la Fira de Sant
Bartomeu 2009.
- 60.000 euros pel Casal Cultural (2a
fase) dins l’anualitat 2011, tot i que es
demanarà un canvi d’anualitat.
- 8.000 euros per a l’arranjament de la
plaça de Montargull, pressupostada en
15.000 euros.
Eva Maza i Batlle

Cinema en català
Dia: diumenge 29 de novembre
Lloc: Dàlia Blanca
Hora: 18:00h
Organitza:

Fitxa:
Estrena:
Gènere:
Estat:
Direcció:

mai, un esforç de reflexió de la societat civil. El diàleg s’ha d’obrir en un
horitzó modern i europeu.
Volem, com ho va fer «La Pelota
Vasca» de Julio Médem, en el seu moment, empènyer a la reflexió amb la
visió serena de pensadors de totes les
tendències, més que amb la dels polítics, que tenen tot l’espai en els mit-
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Sinopsi
Avui és més necessari que mai que
els catalans ens expliquem aquí i a
fora. Fins a aquest moment, sembla que no s’hagi trobat la manera
de que Catalunya i España s’entenguin. La desinformació, el desconeixement i la poca difusió de la realitat catalana a la resta de l’Estat,
fan que sigui necessari, ara més que
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Ajuntament d'Artesa de Segre

jans. Des de Toni Soler a Rubert de
Ventós passant per Albert Boadella,
de José Alcalá-Zamora y Queipo de
Llano a Luis Mª Ansón, passant per
l’humorista Máximo, i més de quaranta homes i dones RAONANT i
SACSEJANT els nostres prejudicis,
sobre el sentit dels Estats de les Nacions, ara que ja és el futur.

Humor

BBC*
El passat 26 de setembre vam
batejar el Martí Tutzó i Valls
sota la protecció de la Mare
de Déu de Salgar. Els seus
padrins de bateig li volem
desitjar molta felicitat.
Ma. Gràcia i Sergi
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BBC* són les sigles de la secció Bodes, Batejos i
altres Celebracions. Feu-nos arribar una foto i un
text ben graciosos i us ho publicarem. Només cal
ser subscriptor de La Palanca.

Palanc-oci

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Horitzontals
1. Impedir la comunicació a una persona.- 2. Força, vitalitat. El pi i el
pollancre ho són.- 3. La mare del parer o de la mare. El nom de la
primera dona documentada. Pronom de primera.- 4. Que no han estat
inventats. Tres de dretes. Al revés, rínxol relacionat amb la física.- 5.
Les consonants del tir. Germana que no és de la família. Argó.- 6. Al
revés, parella de vocals que sempre es queixen. Plural, conjunt d’animals que mena el pastor. Cinc-cents.- 7. Cent. La consonant del pa.
Estranya, poc freqüent. Nota musical molt personal.- 8. Ajuntar íntimament. Consonant amb un sol pontet. El germà d’Abel.- 9. Consonant cantonera. Lletra amb forma de meandre. Prefix grec que significa
orella. Al revés, camp que no ha estat conreat.- 10. El creador d’una
obra. Gos mallorquí. Preposició, article o pronom.- 11.Cos que deixa
passar la llum i permet veure el que hi ha darrera seu.
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Verticals
1. Que no està articulat.- 2. L’armari més fresc de la cuina. Consonant
d’un sol pontet. Ciutat estat.- 3. Fa créixer, educa. Petja, rastre.- 4. Conferir una forma ovalada. Consonant que s’equivoca. Al revés, negació rodona.- 5. Nota musical. Al revés i plural, conjunt de
flors. Cognom daurat d’un escriptor català.- 6. Vocal usada per imitar el llop. Tres de dretes. Cos que atreu el ferro. La
consonant que té més pit.- 7. Viatjar amb una embarcació. Au que pot fer de vigilant.- 8. Pecat capital que es pot apaivagar
amb til·la. Contrari de defensa. Argó.- 9. Les consonants de la ceba. La primera vocal. Consonant amb revolts. Abans de
migdia. Est.- 10. Sorra. Veuen amb atenció.- 11. Fruit de la mala consciència.

Jeroglífic

Problema d’escacs

per David Fusté

per Ramon Monfà - www.bidmonfa.com

SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Incomunicar.- 2. Nervi.
Arbre. - 3. Àvia. Eva. Em.- 4. Reals. E. anO.5. TR. Amiga. Ar.- 6. iA. Ramats. D.- 7. C. P.
Rara. Mi.- 8. Unir. N. Caïm.- 9. L. S. Oto. mrE.10. Autor. Ca. En.- 11. Transparent.
VERTICALS: a partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Messi (mes, si).
Problema d’escacs
1- Tf8+, Rxf8; 2- Cg6+, hxg6; 3-Dh8++

SETEMBRE
NOTA

FESTA
DELS
40 ANYS

Juguen les blanques

L’any que tu vas néixer es va celebrar el Festival de
Woodstock, va volar el Concorde i l’Home va trepitjar la
Lluna. Si tens ganes de reunir-te amb la generació del
Schumacher, el Bardem o la Jennifer López, tot gaudint
d’un bon sopar el dia 28 de novembre, apunta’t a Cal
Forcaire ben aviat.
T’hi esperem per passar-ho bé!
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Conegut esportista
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Artesa, poble petit. 1921

Farinera, i vàries cases disseminades
per la carretera d’Agramunt que estava més poblada, però aquesta imatge correspon al nucli central de la
població, tal com era llavors.
Aquestes cases estaven més o menys
afilerades al redós de l’església. Era el
que avui coneixem com a nucli antic.
Destaca el Montsec que tanca la vall,
Vernet i el camí de l’horta. Al mig de la
foto. el casalot de La Granja, i més a
l’esquerra, l’antic edifici de Les Monges (el nou, on avui hi fan obres, no
existia), i un poc més avall, el teulat de
Cal Don Juanito.
Al darrere no hi havia res més. On
avui hi ha el CAP, hi havia una era
petita per a batre a l’estiu, mentre que
la plaça de l’Ajuntament, el carrer
Maria Anzizu i tota l’explanada fins
al camp de futbol era l’anomenada
«planta de La Granja», plantada
d’oliveres i altres arbres. Temps enrere, part d’aquesta finca havia estat
tancada per una paret.

A l’esquena d’on està tirada la foto,
segurament amb trípode per la nitidesa
de la imatge, hi havia una llarga filadora on els de ca la Magina hi cardaven el
cànem per a fer espardenyes, que era
un producte de gran consum a l’època.
El cànem, aleshores, era un conreu estrella de les hortes d’Artesa de Segre i
Montsonis. A més de cobrir la gran demanda local, venien amb camions a
carregar-ne des de Balaguer.
A partir de la Desamortització de
Mendizábal (1836), a tot l’Estat espanyol va haver-hi grans latifundistes, propietaris de terra de finques
grans. Sense anar més lluny, al nostre poble hi havia la família de Maria
Anzizu, el seu espòs Eduard
Maluquer i la seva filla Montserrat
Maluquer Anzizu, que tenien grans
propietats.
També Joan Maluquer Viladot «Don
Juanito» posseïa la finca La Peixera de
Collfred i altres propietats de terra campa. Hi havia grans propietaris a Tudela,
Montsonís, Agramunt, Alentorn... per
parlar del més proper.
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aquell temps, a la carretera de
E nTremp
hi havia alguna casa i La

Així, al setembre d’aquell any de
1921, fou presentat a la Mancomunitat
de Catalunya un projecte que pretenia
respondre a «l’aspiració cabdal pagesa
de convertir-se el conreador en propietari de la terra que conrea». Pel que se
sap, la proposta no va reeixir.
El desembre de 1921, el Congrés
Radical Català es celebrà a Barcelona
sota un clima de frustració i tensions.
Encara que s’amagui, això també pot
passar avui en algun partit.
També aquell any un metge canadenc,
a Toronto, va descobrir la insulina, una
esperança per als diabètics.
L’agost de 1921, les cabiles del
Marroc van destruir l’Anual, una fortificació espanyola a prop de Melilla. La
desfeta provocà la caiguda del Govern
Allende-Salazar i donà oportunitat a la
Lliga de participar novament en el Govern, a través de la persona de Cambó,
al Ministeri d’Hisenda. Vist des d’avui,
us imagineu un català dirigint els diners de tot l’Estat?
Bartomeu Jové i Serra

La F
oto
Foto

Imatge de la gran rotllana que es va formar al pavelló poliesportiu al final dels actes de celebració del 10è
aniversari dels Amics de la Sardana d'Artesa de Segre.(Foto: Teresa Solsona)

