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Festa blaugrana a Artesa

En la celebració del seu 25è aniversari i
enmig d’un gran ambient festiu, la Penya
Barça d’Artesa va acollir la 5a Trobada
de Penyes Barcelonistes de Ponent
Nord i va poder exhibir les 6 copes gua-
nyades pel FC Barcelona durant el 2009.

Foto: Margarida Martí
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Agenda ciutadana Actes que sabem que es faran

Fonts: Ajuntament d’Artesa de Segre, Ajuntament de Vilanova de Meià, Ajuntament de Foradada i Servei Meteorològic de
Catalunya.

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

METEOROLOGIA

MARÇ

Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 1: Jèssica Ribeiro i Da Silva, filla de Segio i d’Alexandra
dia 6: Ferran Gutiérrez i Amorós, fill d’Antonio i de Montserrat
dia 10: Aïda Bernaus i Morera, filla de Francesc i de M. Àngels
dia 27: Marc Camats i Pereira, fill de Joan i de Marcilene

Matrimonis:
dia 6: Marc Puig i Ariasol (veí d’Artesa)

Núria Sisquella i Seroles (veïna d’Artesa)
dia 6: Jesús Gabaldon i Bonet (veí d’Artesa)

Andrea De Assunçao Marques Pinto (veïna d’Artesa)
dia 29: Enric Farrando i Domingo (veí d’Artesa)

Eugènia Torruella i Sirvan (veïna d’Artesa)

Defuncions:
pendent del 28 de febrer:  Antoni Español i Bertran (77 anys),

  natural de Foradada
dia 12: Josep Baró i Marsà (86 anys), natural de Montargull
dia 25: Josep Brescó i Galceran (87 anys), natural de Baldomar
dia 27: Paco Camats i Bernad (73 anys),

  natural de Sant Salvador de Toló
dia 29:Paquita Llagunes i Solé (72 anys),

 natural de La Baronia de Rialb

Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 26: Antoni Novau i Treserres (86 anys),

  natural de Vilanova de Meià
dia 28: Antoni Santolari i Marsà (75 anys), natural de Lluçars

28 d’abril:
A les 18:15h i a les 20h, a la sala de l’Orfeó
Artesenc (Escoles Velles), Pianada. Organitza:
Aula Municipal Música d’Artesa de Segre

1 de maig:
Aplecs al santuari de Refet i a Comiols

1 i 2 de maig:
A Vilanova de Meià, Festa de Santes Creus
(veure pàg. 11)

15 de maig:
- Festa del Roser a Montmagastre
- A les 12:30h, a la Dàlia Blanca, Trobada de
conjunts instrumentals i orquestres (nivell
d’aprofundiment). Organitza: Aula Municipal
Música d’Artesa de Segre

22 de maig:
De 10h a 14h, Jornada de Portes obertes a
l’Escola Els Planells

22 i 23 de maig:
Escala en Hi-Fi infantil a l’Escola Els Planells.
Organitza: AMPA Escola Els Planells

30 de maig:
- A les 13h, a la Dàlia Blanca, Lliurament de
premis del XXI Premi de Narrativa Breu d’Artesa
de Segre. Organitza: Biblioteca Municipal i Àrea
de Cultura de l’Ajuntament d’Artesa de Segre
- A les 17:30h, al pavelló poliesportiu d’Artesa de
Segre, Festival de primavera. Organitza: Club
de Lleure Altis

MARÇ

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana: 7,4°
Temperatura màxima: 22,5° (dia 20)
Temperatura mínima: -8º (dia 9)
Dies amb precipitacions: 12
Precipitació màxima: 24,5 mm (dia 8, neu)
Total precipitacions: 70,4 mm

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima: 27 mm (dia 23)
Total precipitacions: 55 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana: 8,7°
Temperatura màxima: 24º (dia 20)
Temperatura mínima: -9º (dia 10)
Dies amb precipitacions: 9
Precipitació màxima: 17 mm (dia 8, neu)
Total precipitacions: 60 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana: 7,4°
Temperatura màxima: 18° (dia 2)
Temperatura mínima: -8,6º (dia 10)
Dies amb precipitacions: 12
Precipitació màxima: 25,4 mm (dia 8, neu)
Total precipitacions: 69,9 mm
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EDITORIAL

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

La natura ens recorda qui
som
Una vegada és un terratrèmol, altres són les inundacions o els
incendis i ara ha estat un volcà. El cas és que la supèrbia huma-
na ha de fer una gran cura d’humilitat cada vegada que la natura
ens mostra la seva ira i la seva potència.
    En un article d’aquest mes, una col·laboradora de La Palanca
opina sobre com va afectar a les nostres vides la nevada del
passat 8 de març. Amb el títol “Lliçons d’humilitat”, es pregunta
com s’ho feien els nostres avantpassats en veure que nosaltres,
la civilització del segle XXI, ens ofeguem com aquell que diu en
un vas d’aigua.
    Sense temps que la revista sortís al carrer amb l’article es-
mentat, la fúria natural ens ha tornat a colpejar. Ara, un volcà
islandès de nom impronunciable ha entrat en erupció després de
200 anys. És clar, en aquella època no hi havia avions... però ara
sí. I aquí ha vingut el principal problema. Amb la quantitat de
cendres que el volcà ha llençat a l’atmosfera i que s’ha anat es-
campant per Europa de nord a sud, ha calgut aturar la major part
del trànsit aeri com a mesura de seguretat. Resultat: milers de
vols cancel·lats i encara més milers de persones que no han po-
gut realitzar els desplaçaments previstos.
    A hores d’ara, ningú pot predir massa bé com evolucionarà
aquesta erupció volcànica i quines poden ser les conseqüènci-
es. El cas és que, quan la natura ens mostra la seva cara més
ferotge, el nostre estat del benestar trontolla pels quatre costats.
    Al marge dels maldecaps i desgràcies que totes aquestes ca-
tàstrofes naturals provoquen en les nostres vides, que són reals
i que no podem obviar, la qüestió també radica en què no ens
adonem de les limitacions de l’ésser humà fins que es produei-
xen aquests fenòmens.
    Probablement, amb la gran quantitat d’avenços tecnològics que
s’han produït al llarg del darrer mig segle i que ens han ajudat a
que la vida sigui més fàcil, ens hem oblidat que no tot es pot
controlar a base de comandaments, teclats i botonets.
    Així és que ens ho hem d’agafar com un toc d’atenció de la
sàvia mare natura, que de tant en tant ens recorda que no po-
dem actuar com si res. Sembla que ens estigui demanant a crits
que fem un gir cap a un sistema de vida més sostenible.
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Agafats mentre enverinaven fauna a Montargull
embres del cos d’Agents
Rurals del Departament de
Medi Ambient i Habitatge

van enxampar in fraganti el dissab-
te 20 de març 3 persones que havi-
en col·locat esquers enverinats a
l’àrea de caça de Montargull, al ter-
me municipal d’Artesa de Segre.
    Amb aquests esquers pretenien
matar els depredadors (guineus,
corbs...) de les espècies cinegèti-
ques que es poden caçar
(conills, perdius, llebres). Els agents
hi van intervenir en el moment de
la col·locació dels esquers enveri-
nats i d’aquesta manera es va evi-
tar que també s’haguessin pogut
afectar altres espècies de fauna, al-
gunes en perill d’extinció.

    Els primers indicis d’ús de verins
es van detectar fa uns anys arran
de la mort d’animals domèstics
pertanyents a veïns de la zona.
Aquests fets van permetre iniciar les
investigacions per la presumpta uti-
lització de verí per a eliminar fauna
i relacionar-ho amb la gestió de
l’àrea de caça de Montargull. En
aquesta zona, els indicis indicaven
que a més de la utilització de verí
també s’utilitzaven altres arts i mè-
todes de caça prohibits actualment.
    Després de realitzar el seguiment
de diverses persones amb actitud
sospitosa, es va interceptar el vehi-
cle amb el qual circulaven tres per-
sones.  Aquestes eren l’arrendatari
de l’àrea de caça, el vigilant titulat

de l’àrea i un soci d’aquesta, i tots
tres presumptament van participar
en diferent grau en la col·locació de
diversos esquers enverinats per di-
ferents llocs de l’àrea de caça. En
l’escorcoll del vehicle es van trobar
esquers amb verí preparats per ser
utilitzats i recipients amb el mateix
producte tòxic utilitzat.
    Els agents rurals van denunciar
aquests individus al Jutjat d’Instruc-
ció de Balaguer, per un presumpte
delicte contra la fauna, i al Servei
Jurídic del Departament de Medi
Ambient i Habitatge per tal que s’ini-
ciïn els expedients administratius
corresponents.

Departament de Medi Ambient

M

Castells Culturals de Catalunya fa 20 anys
l passat dissabte 11 d’abril
es va celebrar l’acte comme-
moratiu dels 20 anys de l’ini-

ci de les activitats de la Fundació
Castells Culturals de Catalunya i del
Cicle Música als Castells, al Cas-
tell de Castellet (Alt Penedès).
    Per a la celebració es va convo-
car al Castell de Castellet a totes
les empreses i entitats que han aju-
dat durant aquests 20 anys a la
Fundació. Va ser escollit aquest

castell donat que és un exemple del
bon fer en rehabilitació i ús cultural
del patrimoni.
    La Fundació té la seu a
Montsonís i va ser creada per tal de
recuperar, restaurar i difondre els
castells de Catalunya.
    L’acte commemoratiu va estar
encapçalat pel president de la Fun-
dació Castells Culturals de
Catalunya, Carles de Montoliu, Baró
de l’Albi, acompanyat per Joan

Carles Vilalta, Director General de
Turisme, Jordi Roca, Director Ge-
neral de Patrimoni Cultural i Miquel
Delgado, alcalde de Castellet i la
Gornal.
    Als sponsors i patrons de la Fun-
dació que assistiren a l’acte se’ls va
lliurar un diploma en reconeixement
a la seva col·laboració amb l’enti-
tat. Com a clausura de la celebra-
ció se serví un còctel a tots els as-
sistents.

E

Moren al caure amb el cotxe al port de Barcelona
na parella que residia a la
Colònia la Fàbrica van mo-
rir ofegats el diumenge de

Pasqua al matí, quan el seu cotxe
va caure a les aigües del port de
Barcelona.
    Els fets van succeir sobre les set
hores al moll nord del port, prop del
World Trade Center, on la parella
havia d’agafar un vaixell per des-
plaçar-se a Eivissa, on anaven a
passar uns dies.

    Segons sembla, Joan Agüera
Ruiz, de 72 anys i la seua dona, de
65, es van precipitar a l’aigua per
accident. Un tripulant d’un vaixell de
l’OTAN atracat al port va alertar els
serveis d’emergència que un Seat
Ibiza havia caigut a l’aigua, just al
seu costat. El cotxe hauria accedit al
port per una porta que només està
autoritzada a personal portuari.
    Cap a les nou del matí, els ser-
veis d’emergència van retirar els

cossos de les víctimes després de
treure el vehicle de dins l’aigua.
Bombers, Guàrdia Civil i agents de
la policia local van participar en les
tasques de rescat. La Benemèrita
va obrir diligències per investigar
les causes del sinistre. L’objectiu és
aclarir els fets i sobretot saber per
què el cotxe va poder accedir a una
zona que està prohibida a tota per-
sona aliena al port o que no estigui
autoritzada.

U
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Presentació dels vedells de la Raça Bruna a Bon
Repòs

a Federació Raça Bruna
dels Pirineus va presentar
els vedells de la promoció

2009-10 a Bon Repòs, el passat
diumenge 11 d’abril.
    La finca de Bon Repòs està situ-
ada al terme municipal de Gavet de
la Conca (Pallars Jussà), al límit
amb el terme d’Artesa de Segre
(Comiols). Actualment és propietat
de la Diputació de Lleida i acull el
Centre de Testatge de mascles de
la Raça Bruna, així com l’Escola de
Pastors dels Pallars.
    L’activitat va reunir uns 150 as-
sistents, la majoria professionals del
sector, i va comptar amb un esmor-
zar popular i amb l’exhibició d’una
vintena de mascles seleccionats
(toros destinats a l’inseminació de
les vaques).
    L’origen de la Vaca Bruna dels
Pirineus se situa a les comarques
de la Vall d’Aran, Pallars Sobirà,
Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça. Pro-
vé d’una antiga fusió entre la vaca
autòctona catalana i bovins de raça
Parda Alpina procedents de Suïs-
sa. Les primeres fonts escrites que
parlen d’importacions de vaques
suïsses daten de 1922, però se sap
que als volts de 1880 es van portar
a Catalunya les primeres vaques.
    Inicialment va ser una vaca d’ap-
titud triple: carn, llet i treball. Més
endavant es va convertir en una
raça d’aptitud mixta, carn-llet, i en
l’actualitat s’ha especialitzat en la

Pallars, Alta Ribagorça, Valh d’Aran,
Osona, Cerdanya, Ripollès, Ber-
guedà i Osona. Els vedells s’engrei-
xen des del deslletament (sis me-
sos) fins a un any amb pinso, pas-
sant dels 46 kg al néixer fins als 530
kg de pes, amb un guany diari apro-
ximat de 1,65 kg/dia.
    Els propers dies 24 i 25 d’abril
se celebra a la Torre de Capdella el
6è Concurs Nacional de la Bruna
dels Pirineus, on s’exposaran prop
de 150 caps d’animals d’aquesta
raça. A més, hi haurà una exposi-
ció de maquinària de ramaderia i de
productes i articles artesans de tot
tipus.

L

producció de carn. És un animal
dòcil i rústic, amb bona capacitat de
pasturar, s’adapta a zones entre
600 i 1200 m d’altitud. A l’estiu pu-
gen a ports de muntanya de fins a
2000 m d’altitud. En el seu hàbitat
natural s’explota per a la producció
càrnia en règim extensiu.
    En data 25 d’octubre de 1990 es
va constituir la “Federació de la
Raça Bovina Bruna dels Pirineus”.
Posteriorment, va ser reconeguda
oficialment pel Reial Decret 1682/
97 al Catàleg Oficial de Races de
Bestiar a Espanya. Els cens actual
aproximat és de 30.000 vaques de
més de 2 anys, repartides entre els

La finca de Bon Repòs va acollir la presentació dels vedells de la Raça Bruna. Fotos: MRG
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Baldomar continua amb les seves tradicions
al com ja s’informava en el
número anterior, el poble de
Baldomar està duent a ter-

me diferents activitats que entron-
quen amb diverses tradicions, algu-
nes de les quals ja gairebé perdu-
des.
    Així, els dies 27 i 28 de març se
celebraren les V Jornades de Re-
creació Medieval. Enguany, i com
a novetat, el Grup de Teatre
d’Artesa de Segre va inaugurar
aquestes V Jornades amb la repre-
sentació de l’abdicació dels sarra-
ïns davant Arnau Mir de Tost, en el
moment en què aquest conqueria
la vila. En aquesta representació se
simbolitzava el lliurament de les
claus de la vila per part del sarraí
Omar al comte Arnau Mir de Tost.
    Durant els dos dies, se celebra-
ren diferents actes com la batalla,
l’encesa de torxes, la desfilada de
cavalls, l’encesa de les fletxes in-

cendiàries i de la foguera del cam-
pament, tallers de malabars, pintu-
res, cucanyes així com també el
sopar del dissabte i el dinar del diu-
menge, ambdós amb el menú i l’am-
bientació medieval corresponent.
    Cal dir que enguany assistiren a
aquestes V jornades, 15 grups
recreacionistes que provenien de
diferents poblacions de Catalunya,
Aragó i la Comunitat Valenciana. A
més, aquests grups recreacionistes
estaven acompanyats per 35 para-
des on es podia comprar diversitat
de productes, tots ells naturals i tra-
dicionals.
    Per bé que el temps respectà els
actes de les jornades, en general
hi ha hagut una afluència de públic
força bona, sobretot en la participa-
ció popular a la tirada amb arc. Amb
tot, tant el sopar com el dinar no van
estar tan concorreguts com en les
jornades passades.

    Finalment, també cal destacar
que enguany, Comercial Cercós va
fer lliurament d’un record comme-
moratiu de la celebració d’aquestes
V jornades.
    Una altra tradició que ha celebrat
la població de Baldomar ha estat el
via crucis de Divendres Sant.
Aquest any ha estat especial per-
què, gràcies a l’arranjament del car-
rer de la Mesquita, s’ha pogut recu-
perar l’antic traçat del Calvari, pel
qual poca gent de la població re-
cordava haver-hi passat. A més,
també va tornar a sortir el Sant Crist
Gran i el via crucis es féu fins a dalt
de tot del calvari, la qual cosa tam-
bé feia molt de temps que no es
podia dur a terme.

Text: Carme Barril
Fotos: Josep Galceran i

Carme Barril

T
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ARTESA, PAS A PAS

Colònies Industrials, una exposició al MHC
es l’any 2005 ençà que el
tema de les Colònies Indus-
trials del nostre país és no-

tícia sovint, reflectit en exposicions,
publicacions i altres esdeveniments.
    L’efemèride no és gratuïta. L’any
2005 es celebrava el 150è aniver-
sari de la promulgació de la llei so-
bre l’ús industrial de les aigües, que
regulava la instal·lació de salts d’ai-
gua a les ribes dels rius per a la seva
utilització industrial. Va ser alesho-
res quan, sobretot a les conques
dels rius Ter i Llobregat, es desple-
gà la construcció de fàbriques de
diferents sectors i amb elles els
seus nuclis de població i serveis, els
quals convertirien Catalunya en el
país del món amb el més alt índex
de concentració de Colònies indus-
trials.
    Comissariada pel periodista
Xavier Martí i l’historiador Carles
Enrech, el Museu d’Història de
Catalunya (MHC), ens ha presen-
tat des de l’1 de desembre l’exposi-
ció “Colònies industrials”, prorroga-
da fins el 7 d’abril, que ens ha mos-
trat en el seu extens recorregut els
àmbits social, econòmic i cultural
que donaven vida a aquesta forma
de concentració humana on, els que
la van viure, gaudien en una ma-
teix espai de totes les necessitats
que els calia per al seu desenvolu-
pament personal i familiar.
    La Colònia de la Fàbrica d’Artesa
fou un dels casos singulars d’ins-
tal·lació allunyada de les conques
dels esmentats rius. Degut a aques-
ta llunyania i a l’aturada del funcio-
nament l’any 1967, quan avui es
parla de la empremta noucentista
reflectida en els conjunts arquitec-
tònics i del tarannà social de les ma-
teixes, la nostra Colònia de la Fà-
brica, massa sovint, queda fora del
circuit.
    Aquest anonimat no ha estat el
cas de l’exposició del Museu d’His-
tòria, organitzada des de la visió del
detall i el rigor històric, en la qual
els seus organitzadors, a partir del
seu ampli coneixement en aquest

àmbit, han tingut cura que la mos-
tra reflectís tot l’espectre del món
de les Colònies Industrials. En
aquesta línia, el passat mes d’agost
vam tenir a Artesa la visita de Xavier
Martí, interessant-se pel conjunt
arquitectònic de la Colònia de la
Fàbrica i la seva història. El resul-
tat va ser la inclusió de la instal·la-
ció aixecada per l’empresa de la
Vda. Tolrà en el mapa de colònies
de Catalunya, exposat a l’inici del
recorregut de la mostra del Museu
d’Història.
    Paral·lelament a l’exposició s’han
organitzat un conjunt d’activitats a
l’entorn de la mateixa i, entre elles,
dues taules rodones. La primera
realitzada el dia 26 de gener amb
el títol "Colònies Industrials i Litera-
tura", en la qual intervingueren
Sílvia Alcàntara, autora del llibre
Olor a colònia; Julià de Jòdar, autor
de la trilogia L’atzar i les ombres; i
Emili Teixidor, que va escriure el lli-
bre Pa negre. Tots ells, moderats

D
per Julià Guillamon, debateren so-
bre el món de les colònies a partir
dels texts de les seves obres.
    El passat 25 de febrer hi hagué
la segona taula rodona, aquesta
amb l’enunciat "Present i futur de
les colònies industrials", a la qual
vam ser convidats per a participar
en la taula de discussió. Moderats
per Jordi Rogent, arquitecte i urba-
nista, que al final de l’acte va fer una
exposició sobre la situació actual de
les Colònies, els ponents van ser
Joan Ganyet, director general d’Ar-
quitectura i Paisatge del Departa-
ment de Política Territorial i Obres
Públiques; Eusebi Casenelles, di-
rector del Museu de la Ciència i la
Tècnica de Catalunya, del Depar-
tament de Cultura i Mitjans de Co-
municació, que gestiona diverses
colònies industrials museïtzades i
visitables del territori; Pere Prat, di-
rector del Consorci Alba Ter; Judit
Carreras, alcaldessa d’Olvan (Ber-
guedà), població on es troba la co-
lònia Cal Rosal, on va néixer i on
està duent a terme un procés de
transformació de la colònia en un
centre comercial i de serveis mo-
dern; Rafael Viladomiu, propietari
de l’empresa Industrial Puig-reig i
de la colònia Cal Marçal (Puig-reig)
i membre de la família fundadora
de les colònies Viladomiu Vell i
Viladomiu Nou (Gironella); i Mercè
Albà, que va néixer i viu a la Colò-
nia Vilaseca, de Sant Vicenç de
Torelló, que aportà el seu testimoni
de l’experiència del viure a les co-
lònies.
    De les ponències cal destacar les
intervencions del Sr. Ganyet, que va
recordar que pocs temes històrics
tenen una entrada tan polièdrica
com el passat, el present i el futur
de les colònies i que, per tal de
mantenir-les, cal treballar en la
pervivència industrial, facilitant la
instal·lació de noves empreses, la
utilització de les vivendes i la crea-
ció d’infraestructures turístiques, ja
siguin en l’àmbit de la restauració,
museístic, l’allotjament...
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    El Sr. Eusebi Casanelles va des-
tacar el fet que és a Catalunya on
es troba la més alta concentració
de Colònies industrials.
    La intervenció més emotiva, me-
reixedora de l’únic aplaudiment del
més d’un centenar d’assistents, va
ser el relat que va fer la Sra. Mercè
Albà, explicant com es desenvolu-
pava la vida quotidiana a la Colò-
nia i com ella i la seva família l’havi-
en viscut.
    Acabades les intervencions de la
taula, es va donar pas a la partici-
pació del que es va anomenar la
“Fila 0”, on érem convidats. En el
nostre torn de paraula vam incidir
en que, malgrat la distància respec-
te el nucli central de concentració,
la Colònia de la Fàbrica d’Artesa de
Segre, a més del seu interès arqui-
tectònic, recollia en el seu espai una
llarga successió de fets històrics
que arrenquen amb la col·laboració
del Sr. Eduard Maluquer de Tirrell
recolzat per Joan Maluquer i
Viladot, els quals negociaren amb
la Marquesa de Castellar del Vallès,
la Sra. Vda. de Tolrà, la instal·lació
de la Fàbrica al nostre municipi,
passant pel paper que van jugar les
seves instal·lacions durant la Guer-
ra Civil i havent tingut com a gerent
l’honorable Sr. Miquel Coll i
Alentorn, va despertar un fort inte-
rès entre el públic.

    En la nostra aportació sobre
com pensem que ha de ser el fu-
tur de les colònies industrials vam
insistir en que la base per la seva
perduració havia de passar per
que els habitatges s’omplissin de
vida i que, d’alguna manera, es
pogués transmetre als actuals
veïns el sentiment d’identitat per
la importància de viure en aquests
indrets, que a més del seu valor
arquitectònic, han ajudat a forjar

la història recent del nostre país.

    Per a més informació podeu con-
sultar:
http://www.mhcat.net/exposicions/
e x p o s i c i o n s _ t e m p o r a l s /
colonies_industrials

Text i fotografia:
Ramon I. Canyelles

www.artesadesegre.net

Organitza: Biblioteca Joan Maluquer i Viladot i Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Artesa de Segre

XXI Premi de Narrativa Breu
Lliurament de premis

30 de maig, a les 13h, a la Dàlia Blanca
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Stylmode aprova l’ERO
Un 78 per cent dels treballadors de l’empresa tèxtil
Stylmode de Balaguer han votat a favor de la proposta
que els ha fet l’empresa per a l’ERO. L’oferta preveu
indemnitzacions de 35 dies per any treballat amb un
límit de 27 mensualitats i amb un màxim de 48.000
euros per empleat. La direcció de l’empresa preveu la
rescissió de 12 contractes de forma immediata i la
resta, de forma gradual, fins al mes de setembre.

Història gràfica de Balaguer
L’Arxiu Comarcal de la Noguera i el Col·legi Ntra. Sra.
del Carme de Balaguer ha organitzat conjuntament pel
curs 2009-2010 el projecte de recerca “Història gràfica
de Balaguer”. Un dels principals objectius és que els
alumnes de 4t d’ESO del centre s’iniciïn en la recerca
històrica utilitzant fonts gràfiques, coneixent al mateix
temps l’Arxiu com a equipament encarregat de
custodiar, protegir i difondre el patrimoni documental.

La Baronia no veu la “tele”
A causa de la implantació de la TDT, el 60 per 100
dels 300 veïns del municipi de la Baronia de Rialb no
reben el senyal de la TDT. Estan afectades
especialment les masies que estan més allunyades
del nucli de Gualter.

Montgai recicla oli
L’ajuntament de Montgai, dins de la campanya Fem
Net, va repartir 300 recipients entre els habitants de
Montgai i Butsènit d’Urgell amb els quals es podrà
reciclar l’oli usat. Els recipients tenen una capacitat de
4,5 litres. També s’ubicarà un dipòsit gran a cada un
dels pobles. L’objectiu del projecte es poder utilitzar
l’oli com a matèria primera per a poder elaborar sabó,
cosmètics i biocombustible.

I la passarel·la les unirà
El Consorci del Montsec va signar el 29 de març el
conveni amb la comarca aragonesa de la Ribagorça
per a la construcció d’una passarel·la peatonal al
congost de Siegué, que enllaçarà les dues bandes del
riu Noguera Ribagorçana, a l’embassament de
Canelles. La nova passarel·la connectarà els municipis
d’Àger (Montsec d’Ares) i el de Viacamp (Montsec de
l’Estall, província d’Osca). Tindrà una longitud de 36
metres i una amplada d’1,5. Aquesta passarel·la
significarà la recuperació de la connexió de les dues
bandes de la Noguera Ribagorçana, ja que
històricament ja havia existit a la zona un pont de fusta.
Es preveu que l’obra estigui acabada a finals d’any.

L’Enduro a Ponts
La localitat de Ponts va acollir el cap de setmana del
27 i 28 de març l’Enduro del Segre, certamen puntuable
per al campionat d’Espanya de l’especialitat, que va
acollir 315 pilots. La prova va ser seguida per un públic
molt atent, sobretot a les especials cronometrades.

Casa del Montsec
L’1 d’abril es va col·locar la primera pedra de la Casa
del Montsec a Àger, centre d’interpretació amb què es
pretén impulsar la zona i dinamitzar-ne el turisme.
L’acte va ser presidit pel vicepresident del Govern i
president del Consorci del Montsec, Josep-Lluís
Carod-Rovira, acompanyat pel conseller de
Governació i  Administracions Públiques, Jordi Ausàs.
La Casa del Montsec també acollirà la seu del Consorci
del Montsec, que fins al moment de la inauguració
ocupa un espai a l’ajuntament de la localitat.

El secret del coet de cartró
El planetari digital Ull del Montsec del COU (Centre
d’Observació de l’Univers) ofereix des de principis de
març El secret del coet de cartró, un espectacle adreçat
al públic infantil. Aquest espectacle ja es porta a terme
a més de 200 planetaris del món, i a Àger es pot veure
en versió catalana. La història tracta de dos nens que
emprenen un viatge pel Sistema Solar amb l’ajuda d’un
llibre d’astronomia i d’un coet fet amb una caixa de
cartró.

Habitatge/cat
Del 30 de març fins al 4 d’abril, Balaguer va acollir
l’exposició itinerant Habitatge/cat, que fins al mes de
juliol recorrerà una vintena de municipis catalans per
explicar de manera gràfica la política d’habitatge actual:
l’accés a l’habitatge, la qualitat i la innovació, el pla de
futur i les mesures que la Generalitat ha adoptat per
fer front a la crisi econòmica. Aprofitant l’avinentesa,
també es va celebrar un debat sobre habitatge al Saló
de Plens de l’Ajuntament. S’ha creat un bloc sobre
l’exposició a http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/
habitatgecat/.

Itinerari a St. Pere de la Vall
Un centenar de persones van participar el diumenge
21 de març en la caminada popular que significava la
inauguració de l’itinerari turístic des del Camí de Santa
Linya fins a l’ermita de Sant Pere de la Vall, amb un
recorregut de 13 quilòmetres.

Anna M. Vilanova

www.lapalanca.cat
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El català, una llengua amagada (VII)
La postguerra (2a part)

Mentre el poble, la gent planera,
s’anava refent, com explicarem,
l’entorn social i econòmic del país
no funcionava massa bé. De fet
podríem definir la postguerra fins a
la fi de l’autarquia, el 1957. Hi ani-
rem posant dates.
    El model econòmic imposat des-
prés de la guerra estava pensat per
militars, no per economistes ni per
tecnòcrates. Es volia potenciar un
mercat nacional per a una produc-
ció també nacional, i aquest model
era incapaç d’aixecar el país.
    La inflació es disparava i existia
un intens desequilibri en la balança
de pagaments i una gran desgana
inversora, deguda a la manca de
perspectives econòmiques clares.
    Tot això agreujat per un cert blo-
queig internacional contra el model
d’Estat espanyol, perquè a Europa
i arreu ens veien com uns continu-
adors de l’antic feixisme, despres-
tigiat per la derrota a la Segona
Guerra Mundial, per la qual cosa en
certa forma creien que anaven con-
tra corrent.

Als col·legis. 1947
Als col·legis dels pobles, el 47 i anys
posteriors, els mestres ensenyaven
el castellà, però els alumnes entre
ells parlaven el català, que era l’idi-

oma del carrer, de casa i sobretot
del pati de "recreo". Algú ha dit que
el primer idioma que aprenen els
nens, l’integrador, és l’idioma del
joc, perquè de petits el que més in-
teressa és jugar.

Pobra Lleida. 1948
"Lleida no és catalana en grau mà-
xim. Realment, fins i tot la nostra
pròpia parla no és més que una
mena de dialecte situat entre el cas-
tellà i el català".
    Declaracions d’Eduardo Aunós,
exministre de Justícia, a La Mañana
de Lleida, el 20 de maig de 1948.

Les criades castellanes.
1949-1954
En aquells anys, la llengua catala-
na havia caigut en un fort despres-
tigi social. A començament dels
anys 50, l’alta burgesia catalana i
les famílies benestants de
Barcelona llogaven criades de par-
la castellana, perquè amb la convi-
vència els seus fills s’acostumessin
de petits a l’idioma dominant.
    Pensaven que els seria més fà-
cil l’accés a l’escola o a la universi-
tat. Creien de bona fe que si domi-
naven el castellà sense que se’ls
notés el deix, l’accent català, de
grans tindrien més facilitat en tro-
bar feina en botigues, oficines o a
l’administració, en llocs oficials de

Barcelona. I amb sort,
perquè no, de Madrid.
Les millors possibilitats
de futur estaven en un
altre idioma del que par-
laven a casa amb els pa-
res.

Les barriades de
Barcelona. 1950-
1960
Era un temps en quà a la
ciutat es va viure una
gran transformació urba-
nística. Va coincidir amb
l’alcalde Porcioles a
l’Ajuntament. Hi ha qui
recorda la imatge bucòli-

ca de les barriades perifèriques
amb grans magatzems de vaqueri-
es i la gent repartia la llet pel barri.
Algun veí amb idees començava a
produir iogurts. Començaven a apa-
rèixer els primers garatges tutelats
de cotxes.
    Davant les cases dels negocis
familiars, la gent hi conreava horts i
hi tenia arbres fruiters. Era una
Barcelona familiar on al barri es
coneixien tots i els diumenges al
matí feien dinades a l’hort davant
de casa. Era un ambient de convi-
vència on es convidava els amics i
parents. Els dies feiners tothom es-
tava ocupat i aprofitaven els festius
per a reunir-se. La gent era en prin-
cipi autòctona, però aviat arribari-
en els grans fluxos migratoris; la
gent arribada amb els trens del sud,
en deien.

El Congrés Eucarístic. 1952
L’Espanya de Franco aconseguia
per fi ser el centre d’algun esdeve-
niment planetari: el 27 de maig es
celebrà a Barcelona el XXXV Con-
grés Eucarístic Internacional. Va ser
el primer celebrat després de la
Segona Guerra Mundial. De forma
implícita, el Vaticà ratificava moral-
ment el règim espanyol.
    L’esdeveniment va tenir reper-
cussió arreu. També a Artesa es van
fer festes religioses. El missatge
central era: "Cristo en todas las
almas, y en el mundo la Paz".

La Festa Major de Gràcia.
Anys 50
Volem retre un petit homenatge a
aquesta Festa Major perquè era un
poc diferent de totes. Alhora, l’anti-
ga Vila de Gràcia era un reducte
inexpugnable de les tradicions i la
llengua catalanes en aquells anys i
posteriors.
    Els concursos de carrers guar-
nits, les xocolatades per la canalla,
el trencar l’olla, els sopars de ger-
manor, els envelats (recordem "La
plaça del Diamant"), els "caballitos",
les parades, la música d’orquestra.Ambient d’una escola de l’època
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Tots els veïns estaven bolcats al
carrer per uns dies.
    La gent de Barcelona esperava
amb un cert interès el 15 d’agost,
dia de la Mare de Déu, per anar-hi
massivament. Era una Festa Major
d’anomenada. Nosaltres vivíem a
Sant Gervasi, a tocar de la
Bonanova, i després de sopar anà-
vem a Gràcia a peu, era relativa-
ment a prop. Aquelles nits d’estiu
era agradós caminar pels carrers
buits.

La guerra i el català. 1952
"¿Ustedes creen que hemos hecho
la guerra para que el catalán vuelva
a ser de uso público?"
    La frase ho diu tot. L’autor creia
que havia valgut la pena fer una
guerra amb la finalitat d’anorrear
una llengua. També deia que era
conscient que "abans" era de do-
mini públic.
    Aquell any, el governador civil
Felipe Acebo Colunga retirà perso-
nalment d’un quiosc de la Rambla
els exemplars de la revista "Aplec"
amb aparença de fascicle literari.
Quan els editors van demanar-li que
alcés la prohibició governativa, els
contestà amb la frase citada.

Déu ajuda i l’espasa també.
1953
J. Ruiz Jiménez, ministre d’Educa-
ció Nacional, en un discurs als uni-
versitaris barcelonins va dir que l’es-
panyolització de la Universitat de
Barcelona s’ha aconseguit gràcies
"a la ayuda de Dios y a la espada
de Franco".
    "La Nostra Revista". Mèxic, núm.
65

El "Cara al sol". Anys 50
Als col·legis era obligat cada matí
cantar el "Cara al sol", i de vegades
"Por Dios, por la Patria y el Rey".
De tan repetir-les, a la canalla fins i
tot ens agradaven. Allò de "volverá
a reír la primavera" ho trobàvem
bonic. Les sabíem de cor i no valo-
ràvem que eren uns himnes impo-
sats. Val a dir que els mestres eren
funcionaris de l’Estat i que a totes
les aules, per disposició governati-

va, hi havia un crucifix al mig, amb
la foto de José Antonio a l’esquerra
i la de Franco a la dreta.
    La frontal de l’aula, a sobre la pis-
sarra, estava ben guarnida, donant
a entendre subliminalment que tot
era una cosa, que tot estava dat i
beneït.

L’ajuda americana. 1953
A la dècada dels 50, "l’amic" ameri-
cà tractava d’aconseguir bases mi-
litars a Espanya i per a Franco, a
més del primer reconeixement ex-
tern, era una ajuda econòmica per
Espanya. Es va fer un pacte en que
els EUA, entre 1953 i 1963, ens
donarien 1500 milions de dòlars a
canvi de les bases.
    El 1952 s’havia acabat el racio-
nament d’aliments i no va ser fins
el 1954 que es va superar la renta
per habitant de 1935. A més, ens
van donar productes agrícoles,
matèries primeres i maquinària de
la qual el país n’estava mancat.
    Les bases, un autèntic territori
americà dins de terra espanyola,
eren Rota, Torrejón, Saragossa i
Morón. Després, una a Puig Major,
amb radar, a la platja de Pals, on hi
havia emissora, i a les muntanyes
de Roses. Algú va dir que el tractat
era un pacte amb el diable.
    A les escoles d’Artesa ens van
arribar bidons de llet en pols ameri-
cana, que per cert era bona.

El teatre a Barcelona. 1954
Tot i estar tot tan controlat, en
aquells anys va haver-hi una certa
llicència vers el teatre en català. Al
teatre Romea es representava
"L’Hostal de la Glòria", obra en vers
de Josep  M. de Sagarra; "Bala per-
duda" amb Pau Garsaball; la comè-
dia "Un marit va de visita" i els tí-
pics "Pastorets". Amb tot, els espec-
tacles més populars del Romea
d’aquella època eren les revistes de
l’empresari Joaquim Gasa.

La casa de dues plantes.
1955
Julián Marías era un historiador i fi-
lòsof que havia estat soldat repu-
blicà a la guerra. En principi no es-

1957. La fi de l’autarquia. Formació del nou govern en el qual destaquen Ullastres, Navarro
Rubio, Arias Salgado i, entre els militars, Franco i Carrero Blanco. Va ser el primer govern amb
gent preparada i tècnica, per afrontar els reptes del futur.
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tava massa ben vist pel Règim. Es
va integrar als corrents culturals de
l’època i va ser el deixeble més des-
tacat d’Ortega i Gasset (el qual era
considerat en un temps el primer
pensador d’Europa).
    Marías després seria doctor en
Filosofia per la Universitat de
Madrid i un dia va escriure:
"Catalunya és com una casa de
dues plantes. De dia, a la planta
baixa es parlarà el castellà, per con-
viure la gent de la casa, per sortir al
carrer, per a rebre les visites, per a
relacionar-se el dia a dia. I a les nits,
a la primera planta, a les habitaci-
ons, la gent pot parlar el català".
Sembla que ve a dir que es podia
parlar el català amb nocturnitat i tra-
ïdoria, com si fos un delicte.

Catalunya marginada. 1957
"La consciència que el sistema po-
lític espanyol estava marginant in-
justament Catalunya es manifesta-
va a les més altes esferes de la
nació".
    José Mª de Porcioles, "Mis
memorias", Prensa Ibérica,
Barcelona, 1994. Havia estat notari
de Balaguer i com a jurista i polític
va ser alcalde de Barcelona (1957-
1973). Va ser un gran impulsor ur-
banístic i el seu somni era fer "una
gran Barcelona".

La cançó de protesta. 1959
Comença a cantar en Raimon, el
noi de Xàtiva. Amb els anys esde-
vindria el capdavanter de la cançó
de protesta catalana, entroncada en
la cançó protesta americana
liderada per Bob Dylan, el de
"Blowin’ in the wind". Les cançons
emblemàtiques de Raimon: "Di-
guem no!" i "D’un temps, d’un país".
Les lletres d’aquestes dues estaven
prohibides pel Règim i en algun re-
cital que no les podia cantar, ell
acompanyava amb la guitarra i les
cantava la gent que les sabia de
memòria. Ambdues cançons van
assolir tal ressò polític que van
transcendir l’àmbit de la resistència
cultural catalana.

Bartomeu Jové i Serra

Raimon, el crit del “Diguem, no”

Fonts de documentació:

- El llibre negre de Catalunya,
de Josep M. Ainaud de Lasarte.

- Catalunya sota el règim fran-
quista, de l‘Institut Català d’Es-
tudis Polítics i Socials.

- Crónica del Siglo XX, editat
per Plaza-Janés.

- Diversos diaris.

- La memòria de la gent.

- Internet, la xarxa que ho sap
tot.

revista@lalalalalapalancapalancapalancapalancapalanca.cat

www.lalalalalapalancapalancapalancapalancapalanca.cat
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RETALLS D’HISTÒRIA

Homenatge a Dolors Piera
l darrer dissabte de febrer es
va retre un homenatge a
Dolors Piera a Preixens,

amb l’assistència d’autoritats del
Consell Comarcal de l’Urgell, el Pre-
sident de la Diputació de Lleida, al-
tres autoritats i nombrós públic.
    Abans que tot, cal explicar la
vinculació de la Dolors Piera amb
Artesa, qui era i què va fer el per-
sonatge. Va néixer a Puigvert
d’Agramunt, si bé, sempre seguint

les escoles on era designat el seu
pare, va estar uns anys a Santa
Maria de Meià i bastants anys a
Baldomà, on aquest tenia fama de
molt bon mestre. Eren els temps en
què a Artesa hi havia el mestre
Garret.
    En aquells anys de la República,
l’ensenyament a Catalunya estava
molt avançat. El seu pare estava
inscrit a revistes, algunes educati-
ves. A més, estava compromès amb
l’ambient social dels seus alumnes.
A les seves classes hi anaven alum-
nes a peu des d’Artesa i a Baldomà
encara avui hi ha alumnes vius que

el recorden, com el Pere Brescó, el
Comabella.
    Per Lleida hi havia en aquell
temps un moviment de mestres,
"BATEC", que predicaven amb
l’exemple, el nou sistema d’ense-
nyament, que deia que l’escola ha
de viure amb la societat i l’entorn.
S’imprimia a les aules publicacions
i els nens participaven en l’edició.
També es lluitava per reconèixer la
singularitat nacional de Catalunya,
la qual cosa suposava un compro-
mís contra el feixisme.
    La Piera va pertànyer a la Unió
de Dones de Catalunya i durant un
temps va ser la primera regidora
dona a l’Ajuntament de Barcelona,
on exercí durant la guerra civil de
regidora d’ensenyament, situació
que amb la militància comunista i
el seu republicanisme la va portar
a l’exili. El març de 1940 va emigrar

E

a Xile amb el seu company Pere
Aznar. A grans trets, era una lluita-
dora pels drets de la dona, per un
model d’ensenyament de progrés,
per uns ideals de país i durant la
guerra a Barcelona va organitzar la
resistència a la reraguarda.
    Aquest any, amb motiu del Cen-
tenari del seu naixement se li ret
una sèrie d’homenatges. No sols a
Preixens, on se li va inaugurar un
carrer, sinó també a Artesa de
Segre per Sant Jordi i arreu de les
terres Lleida.
    A Preixens es va presentar un lli-
bre sobre la seva vida i obra, escrit
per dues professores i titulat "Do-
lors Piera, mestra, política i exilia-
da", del qual en tindrem notícia a la
Dàlia Blanca.

Bartomeu Jové Serra

Sant Jordi 2010
Exposició

D’un temps, d’un comprD’un temps, d’un comprD’un temps, d’un comprD’un temps, d’un comprD’un temps, d’un compromísomísomísomísomís

Presentació
divendres 23 d’abril a les 18:30h

Local Social La Dàlia Blanca

Presentació de l’exposició i
homenatge a Dolors Piera, un
model innovador d’ensenya-
ment a Catalunya a càrrec de
Javier Giménez (FETE-UGT)

Horaris d’obertura de l’exposició
dissabte 24 i diumenge 25 d’abril
de 12h a 14h i de 18:30h a 20:30h

Local Social La Dàlia Blanca
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats d’abril
ADULTS

La casa del propòsit especial.
John Boyne. Ed. Empúries

Rússia, 1915.
Als 16 anys,
Georgy Jach-
menev rep una
bala que anava
destinada a un
membre de la
família imperial
russa, i de se-
guida es con-

verteix en un heroi.

Aurora boreal. Asa Larsson. Ed.
Seix Barral
L’autora s’imposa com a la verita-
ble hereva del seu homònim Stieg
Larsson. El cos de Viktor Strand-
gard, el predicador més famós de
Suècia, jeu mutilat en una remota
església a Kiruna, una ciutat...

Colom, 500 anys enganyats. Per
què s’amaga l’origen català del
descobridor d’Amèrica. Charles J.
Merrill. Ed. Cossetània

Aperitius i tapes. Capricis dels
sentits. Mariona Quadrada. Ed.
Cossetània

Guía Azul. El mundo a tu aire.
Aragón. Huesca- Zaragoza-
Teruel. Enrique Yuste. Ed. Gaesa

Guía práctica. Crear, editar y
compartir música digital. Edición
2009. Víctor Vergara. Ed. Anaya

INFANTIL

Se vende mamá (Premi El Barco
de Vapor). Care Santos. Ed. SM

La tribu de Camelot. La Carlota i
el misteri del canari robat. Gem-
ma Lienas. Ed. Empúries

El cavaller de tinta. Cristina More-
no. Ed. Barcanova

DVD ADULTS

Ángeles y demonios. Tom Hanks

Australia. Nicole Kidman

CURSOS

- Curs GPS. Navegador de
mà (model Garmin)
Durada: 8 hores
Dia: dimecres
Horari: 20h a 22h
Inici: 5 de maig
Preu: 20 euros

- Curs Excel
Durada: 20 hores
Dates: durant el mes de maig
Horari: 15 a 17h
Preu: 40 euros

Per a més informació, a la
biblioteca.

DVD INFANTIL

Forasteros. Anna Lizaran
X-men orígenes. Lobezno

Biblioteca
 Joan Maluquer i

Viladot

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

De dilluns a divendres
de 16:30 a 20:30

Dissabte d’11 a 13
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VIDA SOCIAL

La gent gran som gent dinàmica. En aquestes imatges podeu veure com ens ho vam passar el dimarts 6 d’abril
amb l’activitat “Riure per viure millor”.
    El dimarts 27 d’abril, a les 17:30h, al Casal de la gent gran del carrer Balmes, tindrà lloc el taller “Compartim
experiències”.

La Junta

Gent Gran
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ESPORTS

Notícies BTT
l passat 6 de març va tenir
lloc a la població d’Aguilar de
Bassella la presentació ofi-

cial de l’equip de competició del
Moto Club Segre 2010, anomenat
Bassella-MC Segre-Conor.
    L’estructura de l’equip d’enguany
queda de la següent manera:
- Joan Regada, cadet
- Albert Aubet, sots-21
- Mercè Petit, fèmina elit
- Josep Ma Puigpinós, elit
- Óscar Berral, elit
- Joan Perera, màster 30
- Directors esportius: David Berral i
Ramon Vidal

Resum de curses

27 i 28 de febrer. Aguilar de
Segarra
Primera prova del calendari d’Open
d’Espanya de Bike Marathon, en la
qual només varen córrer el Josep
M. Puigpinós, que quedà en 9a po-
sició de la categoria elit, i l’Albert
Aubet, que aconseguí el 3r lloc en
sots-21.

13 i 14 de març. Banyoles
Prova Open d’Espanya BTT XC-
Country. En aquesta varen poder
participar tots els corredors de
l’equip (excepte els lesionats), els
quals aconseguiren les següents
posicions:

- Albert Aubet, 13a posició, sots-21
- Josep M. Puigpinós, 36è lloc, elit
- Òscar Berral, 50è lloc, elit
- Joan Perera, 60a posició, master-
30

20 i 21 de març. Corró d’Amunt
Copa Catalana XC-Country, on es
varen aconseguir els següents
llocs:
- Albert Aubet, 10è, sots-21
- Josep M. Puigpinós, retirada per
avaria
- Òscar Berral, 24è, elit
- Joan Perera, 39è, master-30
    Cal remarcar que tant el Joan
Regada com la Mercè Petit es va-
ren trencar el canell a la pretem-

porada i fins ara encara no han po-
gut debutar. Tanmateix, s’espera
que a la prova de Flix ja pugui de-
butar la Mercè.

Resum de la VolCat. 3 i 4
d’abril

La VolCat va passar per Artesa de
Segre aquesta Setmana Santa, en
concret el dia 3 d’abril, per l’indret
del parc de bombers.
    La cursa va constar de tres eta-
pes:
- Solsona-Guissona. de 65 km
- Guissona-Àger, de 95 km
- Àger-Balaguer de 36 km
    A la primera etapa vàrem obtenir
uns resultats prou bons, aconse-
guint quedar segons per equips.
Molt bona cursa dels tres integrants
de l’equip: Puigpinós, Berral i Pere-
ra.
    El segon dia era l’etapa reina. Ja
d’entrada remarcar que l’etapa es-
tava prevista teòricament de 82 km,
però realment en varen sortir 95
pels nostres corredors. Puigpinós
va fer una gran etapa, entrant entre
els 25 primers de la general de l’eta-
pa. Mal dia per Óscar Berral, que
des de bon principi no va tenir bo-
nes sensacions, en part cal remar-
car que va treballar el dia abans per
la tarda, després de l’etapa d’ante-
rior, i no va poder dormir més de
5h. Bona etapa també pel Joan
Perera, acabant a pocs minuts de
l’Óscar en aquesta segona etapa.
Després de la davallada de l’Óscar
en la classificació d’aquest dia,
l’equip va caure a la 5a posició.
    El tercer i últim dia arribà l’etapa
trampa, més dura del que els ma-

E
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teixos corredors pensaven. Teníem
ben col·locats els nostres: una bona
sortida amb el Puigpinós al segon
grup de cursa, l’Óscar al tercer i el
Joan al quart. D’haver acabat en
aquestes posicions haguérem
aconseguit recuperar el segon lloc
de la classificació per equips, però
al segon avituallament van comen-
çar a arribar les males notícies i la
suma de despropòsits. El segon
grup, tercer i quart, es varen perdre
pel recorregut, degut a que algun
propietari de finques properes al
camí de la cursa va canviar algu-
nes marques del circuit. El primer
grup va poder passar, ja que ana-
ven darrere la moto. Llavors, els
següents grups varen fer uns 30
minuts més de cursa, uns 8 km més.
I després ja va venir la pitjor de to-
tes les notícies: Puigpinós, arriscant
per recuperar el temps perdut al
perdre’ns, va patir una caiguda en
una baixada, obligant-lo a retirar-se
de la cursa degut al mal que li feien
els cops i rascades. Per tant, els
corredors restants, desmoralitzats
per la lesió del Puigpinós, a més
l’haver-se perdut i regalar mitja hora
al cronòmetre final, es van limitar
acabar l’etapa i poca cosa més.
    Al final, 5a posició per equips. De
no ser per aquesta mitja hora per
corredor, a més de la lesió i de no
poder acabar, haguérem assolit el
segon lloc de la classificació final.

Text i fotos: David Berral
Tècnic de l’equip

Calendari de curses
10-11 d’abril: Open d’Espanya BTT a Avilés (Astúries)
17-18 d’abril: Copa Catalana BTT a Flix
8-9 de maig: Open d’Espanya a Vall de Lord (St. Llorenç de Morunys)
29-30 de maig: Open d’Espanya a La Cueva del Soplao (Cantàbria)
12-13 de juny: Copa Catalana BTT a Santa Maria de Palautordera

ESPORTS

La Volta va passar per Artesa
Entre el 22 i el 28 de març es va
desenvolupar la 90a Volta Ciclista
a Catalunya. El dia 25, la 4a etapa,
disputada entre Oliana i Ascó i
guanyada per l’alemany Jens Voigt,
va passar per Artesa de Segre. El
podi final de la cursa va estar
encapçalat per dos catalans: el
primer, Joaquim Rodríguez, i el
segon, Xavier Tondo.

La Palanca
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Festa blaugrana a Artesa
mb motiu del 25è Aniversari
de la Penya Barça d’Artesa
de Segre i Comarca, es va

organitzar una festa en la qual hi
va participar gairebé tot el poble. De
manera més o menys directa, es va
comptar amb la complicitat de bona
part de gent d’Artesa i Comarca, de
gent forana de països sud-ameri-
cans i també de països africans.
    És que el Barça ultrapassa els
aspectes merament esportius. Ac-
tualment és un fenomen de mas-
ses. La gent gaudia fent-se fotos
amb les 6 copes, que s’exhibien a
l’Ajuntament, corresponents als 6
títols que el Barça va disputar i gua-
nyar el 2009. Ho van guanyar tot! I
aquest èxit, mai aconseguit abans,
segurament que alguns dels nos-
tres adversaris, els nostres estimats
rivals històrics, no ens ho podran
perdonar mai.
    L’organització va anar a càrrec
de la Penya Barça, que ja compta
amb 270 socis i les inscripcions van
augmentant. Els nois van tenir mol-
ta feina, però s’hi van ajudar tots
perquè l’ocasió valia la pena. En-
cara que als dies previs hi va haver
moltes presses i alguna corre-cui-
ta, val a dir que el resultat final va
ser perfecte.

    Van assistir-hi: el president de la
Diputació de Lleida, Jaume
Gilabert; el vicepresident del Barça
i futur candidat, Jaume Ferrer; En-
ric Nadeu, director de la Comissió
Social del Barça; Jordi Orriols, di-
rector de la Comissió Esportiva del
Barça; Salvador Soldevila,
vicepresident del Consell Comarcal
de la Noguera (en representació del
president, Vicent Fort), i Pere
Mentruit, delegat de les Penyes
Barcelonistes de Ponent Nord.
    En aquesta 5a Trobada de Pe-
nyes del Barça van assistir-hi mem-
bres de 23 penyes, entre les quals:
Bellcaire, Camarasa, Cubells,
Isona, Oliana, Ponts, “La Urgellen-
ca” de la Seu d’Urgell, Solsona,
Torrelameu, Tremp i Vilanova i Vall
de Meià.
    Tots van ser rebuts pel Mingo
Sabanés, batlle d’Artesa; Josep
Baró, president de la Penya Barça
d’Artesa, així com per tota la Junta,
que van cuidar de tots i els més
petits detalls de la festa.

Les Noces de Plata de la Pe-
nya Barça
La combinació va sortir rodona.
Coincidint amb el 25è Aniversari de
la Penya, es van poder exhibir els

6 trofeus conquerits l’any passat.
Semblava que tot estava calculat.
Algú va dir que per repetir la festa
no caldria esperar 25 anys més, que
ho tornaríem a repetir abans.
    Fent una ullada a la història di-
rem que el primer president
d’aquesta Penya, Josep M. Llorens,
va rebre, en aquest acte, una placa
commemorativa i va dir que “la
guardaria amb molt d’afecte, però
que també era una mica dels mem-
bres fundadors de la Penya”. Una
altra placa va ser per a un emocio-
nat Francesc Vilalta, amb el carnet
de soci núm. 1, persona que ha de-
dicat una part important del seu
temps al futbol d’Artesa i barcelo-
nista de cor.
    Al llarg dels 25 anys, la Penya
Barça només ha tingut 3 presidents.
Llorens ocupà el càrrec la meitat del
període i va cedir el relleu a una

Membres fundadors
Segons l’acta de constitució
del 29-01-1985 (al Bar
Sícoris):
Francesc Vilalta Cirera
David Fusté Jusmet
Ramon Ros Jounou
Josep M. Llorens Cugueró
Ramon Segú Riart
Josep M. Castellana Prats
Josep Porta Ribalta

Primera
Junta Directiva

Segons l’acta de 4-06-1985:
President:
Josep M. Llorens Cugueró
Vicepresident 1r:
Francesc Vilalta Cirera
Vicepresident 2n:
Ramon Ros Jounou
Secretari:
Francesc Cases Mianes
Tresorer:
Josep Gasia Orella
Comptador:
Josep Ribes Castelló
I un total de 12 vocals més.

A

El vicepresident del Barça Jaume Ferrer va inaugurar el nou local de la Penya
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Homenatge a Francesc Vilalta, soci núm. 1 de la Penya, i a Josep M. Llorens, primer president

Junta Gestora que va dirigir l’enti-
tat un parell d’anys, fins que va ser
elegit Josep M. Mola. Des del 2008
fins avui el màxim dirigent és Josep
Baró. Al seu costat, formen l’actual
Junta Directiva: Ferran Fontanet,
sotspresident; Carles Serra, secre-
tari; Àlex Trepat, tresorer; i Jaume
Baró, Paco Camats, Ramon Ca-
mats, Pere R. Farré, Jaume
Gonzàlez, Jordi Llorens i Francesc
Puigpinós com a vocals.
    Referent al nou local social, és
molt cèntric i es troba al núm. 17 de
la carretera d’Agramunt, als baixos
del Cafè del Poble. És el tercer lo-
cal amb què compta la Penya al
llarg de la seva història. És molt
acollidor i està molt ben guarnit, ja
que respira per les 4 parets d’un aire

blaugrana. Direm que es va estre-
nar dues setmanes abans, i que ja
s’hi ha pogut gaudir de varis partits
del Barça.

La Trobada
Des de bon matí del diumenge 18
d’abril ja es notava una mica de
moguda. La gent esperava l’arriba-
da de les copes i dels membres de
les diferents penyes lleidatanes.
    A les 11h, recepció d’autoritats i
penyistes a l’Ajuntament d’Artesa.
    A les 13h, inauguració del nou
local social de la Penya Barça, lliu-

Agraïment
La Penya Barça d’Artesa de
Segre i Comarca vol agrair la
col·laboració de diari Sport,
Cooperativa d’Artesa, Cons-
truccions París-Córdoba, Mobles
Ros i Casa de Colònies Cal Petit.
Així mateix, volem tenir en
consideració la bona voluntat

que han demostrat en el
desenvolupament del nostre 25è
aniversari l ’Orfeó Artesenc,
Protecció Civil i els nostres socis
penyistes, ja que sense ells no
hauríem pogut dur a terme ells
actes de celebració de la manera
que ho vàrem fer. Moltes gràcies a

tots!
    Una abraçada i fins aviat.
Visca el Barça, visca Catalunya
i visca Artesa de Segre!

Penya Barça
 d’Artesa de Segre i Comarca

El dinar al pavelló poliesportiu va aplegar prop de 300 persones

rament de plaques i seguidament
un vermut per a tots els socis i con-
vidats. També van aparèixer 2 peri-
odistes amb la càmera de Barça TV.
    A les 14h, dinar popular al pave-
lló poliesportiu i acte de benvingu-
da a les copes guanyades pel FC
Barcelona l’any 2009.
    A l’hora dels parlaments de la
sobretaula, Mingo Sabanés va des-
tacar que la iniciativa del jovent de
la Penya ha motivat un compromís
col·lectiu i que tots plegats contri-
bueixen a fer ciutat, a fer Artesa.
    Jaume Ferrer va destacar la fei-
na feta des de fa anys a la Masia,
clau en la formació de jugadors i de
persones. Va dir, com a molt impor-
tant, que la clau dels èxits de l’ac-
tual Barça és que hi ha 7 o 8 juga-
dors de molt talent i que tenen una
actitud de fort compromís, molt di-
ferent del Madrid i altres clubs.
    Van acabar amb un “Visca el
Barça i visca Catalunya!”
    Seguidament, als volts de les 5
de la tarda, l’Orfeó Artesenc ens va
delectar amb 4 peces corals. Per
acabar, l’esperat Himne del Barça.
Va ser tot un èxit per arrodonir la
jornada.
    A les 18h, per acabar, ball de tar-
da i fi de festa.
    Va ser una Trobada, una festa
bonica i especial per a ser recorda-
da per molt de temps. Felicitats a
tots.
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Entrevista a Jaume Ferrer

La Palanca (LP) va aprofitar l’oca-
sió per a conversar amb l’actual
vicepresident del Barça, Jaume Fer-
rer i Graupera (JF). Diuen que serà
el candidat oficialista a la Presidèn-
cia del Club, però a ell no li fa mas-
sa gràcia aquest qualificatiu.

LP: Sr. Ferrer, què en pensa, de
les darreres actuacions dels àr-
bitres als partits del Barça?
JF: Som molt respectuosos amb
ells. Deixem que els àrbitres facin
la seva feina. Fan encerts i errors,
com és natural, però si mirem al
llarg de la temporada, la seva tas-
ca, les seves decisions envers no-
saltres han estat positives. Li dic el
mateix que diria en Guardiola.

LP: Creu que les decisions del
Comitè de Competició estan per-
judicant el Barça aquest final de
Lliga?
JF: No crec que voluntàriament
perjudiquin el Barça ni ningú. Ells
procuren fer bé la seva feina. No hi
veig mà negra.

LP: Creu sincerament que ens
deixaran guanyar la Lliga?
JF: Sóc optimista. Confio en l’equip.
Els jugadors són molt bons i estan
molt motivats. Estic convençut que

guanyarem la Lliga. Ho tenim molt
a favor.

LP: Amb les darreres declaraci-
ons de Laporta contra Rosell,
sobre el tema de les comissions
i altres, creu que tots els candi-
dats aniran contra el Sandro?
JF: Crec que cada un dels candi-
dats anirà a favor del seu progra-
ma, no contra ningú determinat.

LP: Què en pensa, de l’elimina-
tòria amb l’Inter de Milà?
JF: Són un molt bon equip. Espe-
ro, estic segur, que tornarem a su-
perar-lo. Tenim millor equip.

LP: Per acabar, vostè serà un
candidat continuador de Laporta
o del que en diuen “laportisme”?
JF: Està tot en el programa. Jo sols
seré un candidat continuador dels
actuals èxits del Barça. Amb la
meva Junta, en el cas que la gent
ens doni la confiança i el suport
necessari, lluitarem per seguir amb
els èxits en el futur. Per res més.

LP: Que tingui molta sort. Gràcies.

Text: Bartomeu Jové i Serra
Fotos: Bartomeu Jové, Salvador

Soldevila i Ramon Giribet

Opinions de socis
i simpatitzants

Preguntem a la gent que va
assistir a la Trobada de Pe-
nyes del Barça, i aquestes són
algunes de les coses que ens
van dir:
- Per què el Madrid no guanya
a Europa? “Senzillament, per-
què els àrbitres no l’ajuden. I
en l’actualitat té un equip pre-
parat per guanyar la Lliga es-
panyola”.
- Un altra opinió: Per què creus
que el Barça no va guanyar
l’Espanyol? “Perquè el Barça
té objectius més amples i ho
vol guanyar tot, com va de-
mostrar l’any passat. Mentre
que l’Espanyol sols té 2 objec-
tius: no baixar a segona i gua-
nyar al Barça si pot. I encara
crec que el segon objectiu és
més important per a ells que
el primer. Sempre surten
supermotivats contra el Barça,
i la cosa ja ve de molt lluny”.
- A un soci de la Penya
d’Artesa: Com veieu la festa
del 25è Aniversari? “Una Fes-
ta molt lluïda. Hi havia molt
bona organització i es respira-
va el sentiment blaugrana. Un
èxit d’assistència. La gent ho
recordarà per temps”.
- Què opineu de les darreres
decisions del Comitè de Com-
petició? “Que és vergonyós. A
aquestes alçades de la com-
petició lliguera no es pot reti-
rar una targeta vermella a un
jugador de l’Espanyol. No ha-
via passat mai”.

Jaume Ferrer al costat de les copes exposades al pavelló poliesportiu
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Trobada de flautes
l dissabte 20 de març, un
grup de joves flautistes de
l’Aula de Música d’Artesa de

Segre van emprendre un viatge a
Martorell, juntament amb les seves
famílies, per participar a la trobada
de flautes que s’hi realitzava amb
el títol de “La Flauta Canta”.
    Després d’una càlida recepció
acompanyada d’un bon esmorzar,
els flautistes van començar els as-
sajos per al gran concert de la tar-
da, alternats amb tallers i jocs vin-
culats a la flauta, al seu manteni-
ment i al descobriment en profun-
ditat d’aquest instrument.
    El nombre de participants era
d’una setantena, amb alumnes pro-
cedents d’escoles de música i con-
servatoris de tot Catalunya. La gran
assistència va facilitar la formació
de tres grans orquestres que van
interpretar repertori operístic de
manera instrumental.
    Paral·lelament a les activitats
dels infants, l’AMPA de la localitat
va organitzar un seguit de visites
guiades destinades als familiars i/o
acompanyants, on es presentaven
els punts emblemàtics de la ciutat.
    Finalment, el punt culminant de
la trobada va tenir lloc al Teatre del
Progrés de Martorell, fundat el
1906, amb un esplèndid concert
narrat per Eulàlia Rossell i dirigit per
Elena Sentís, en què s’interpretà
repertori procedent de les òperes
més famoses d’autors com Mozart,
Wagner, Verdi, Strauss, Bizet,
Puccini...

Montse Soques i Berga
Professora de Flauta travessera

de l’Aula Municipal de Música
d’Artesa de Segre

E

MÚSICA, MESTRE!

Ràdio Artesa
90.2 FM
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Cantada de Caramelles 2010
l passat diumenge 4 d’abril i
com ja es tradició, tornaren
a sortir al carrer les i els

caramellaires d’Artesa.
    Enguany una miqueta més tard
(segur que a més d’un ens va anar
bé), i enfilarem cap a casa del
batlle, als volts de les onze del matí.
Després seguírem la ruta que sortia
indicada en la darrera revista
publicada.
    Fou un matí agradable, feia sol i
la temperatura era bona (sense
arribar a fer molta calor).
    Les cantades es varen anar fent
sense cap incidència; i a l’hora
prevista, arribàrem a la porta de
l’església, i d’allà cap a la plaça de
l’Ajuntament.
    Després de cantar la meitat de
les cançons, la presidenta de la
Societat Coral la Dàlia Blanca
(entitat que organitza les
caramelles), Maria Jovell, i el nostre
batlle, Domènec Sabanés, ens
dirigiren unes paraules. Tot seguit
us reproduïm tot allò que ens va dir
la Maria.
    Esperem que hagueu gaudit
amb els nostres cants, i que si teniu
interès, vingueu a cantar amb
nosaltres.
    Fins l’any vinent.

La Junta

Bon dia i bona Pasqua.
    Ja fa anys que el diumenge de
Pasqua pujo a aquest balcó.
    Al llarg d’aquest anys he dit
moltes coses, i fent-ne un repàs,
crec que toca fer-ne un resum i
remarcar les més importants.
    He parlat de la bellesa de la
primavera, l’estat emocional que
ens inspira, i tot allò que
representa.
    He parlat de l’alegria que
sentíem en cantar, i de retrobar-
nos any darrera any.
    He parlat de la tristor que tenim
pels companys que ja no hi són i
de l’alegria que sentim per
aquells que es mantenen i pels
que s’incorporen.
    He parlat, sense pretensions,
però amb convenciment, de
política, i d’allò que ens semblava
que havien de fer els polítics:
governar-nos amb honestedat,
defensar el nostre poble i el
nostre país, i fer-lo progressar.
    I també he parlat de la crisi.
Potser aquest no és el lloc, però
també ens afecta i cal canviar

Presentació de les Caramelles,
diumenge 4 d’abril de 2010

moltes actituds per tal de tirar
endavant i plantejar un futur ple
de seguretats i justícia.
    L’any passat no vaig repetir les
paraules del poeta. Enguany crec
que toca, toca poesia, toca
bellesa, toca pensar en el poble,
en el país i en tots nosaltres.
    La poesia és eterna, és bella,
no passa de moda, igual que les
Caramelles. Hem de fer un esforç
per mantenir viva la flama de la
tradició.
    Per tant, toca dir:
“Caramellaires d’Artesa
si no hi sóc, canteu igual
que ha tornat la primavera
i el cel s’ha tenyit de blau.
Caramellaires d’Artesa
si no hi sóc, canteu igual
que heu omplert l’ànima meva
de melangia amb vostres cants.”
    Gràcies a tots els que fan pos-
sible aquesta festa: acordionistes,
director, junta, cantaires i, com no,
tot el públic.
    Fins aviat.

    Gràcies  a tots i bona Pasqua.

E
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LA PÀGINA DE L’INSTITUT

Ja fem quart d’ESO, on anem? A Roma!

l dia vint-i-dos de març a les
tres del matí vam sortir
d’Artesa de Segre, érem 16:

el Lucas, el Pep, la Mariona, la
Neus, la Rosa V., el Màrius, el
Nacho, el Marcel, el Marc, l’Eduard,
la Rosa S., l’Alba, la Irina, la Judit,
l’Aida, l’Oriol i acompanyats de la
Carme, la Pilar i el Miquel.
    Ens esperava l’avió a les 7:10h i
vam arribar a Roma a les 9:00h.
    El dilluns ja vam començar a veu-
re Roma: el Temple de Vesta, la
Boca de la Veritat, el Teatre de
Marcel, la plaça Venècia, la Colum-
na de Trajà, els Fors Imperials, el
Coliseu, l’Arc de Constantí i el Circ
Màxim. Aquest primer dia ens va
permetre fer un visió per a fer-nos
una idea de tot el que veuríem més
a fons.

    A més, ara ja sabem perquè li
diuen la ciutat eterna, perquè el pri-
mer dia ens va passar molt lent:
moltes hores desperts, molt cami-
nar i quan ja ens semblava que ha-
via passat mitja tarda, encara era
molt aviat.
    L’endemà vam visitar la Plaça
Navona, el Panteó, els Fòrums Im-
perials i a la nit vam anar a la Fon-
tana de Trevi.
    El dimecres vam veure el Coli-
seu, les Termes de Caracal·la i els
Museus Capitolins, per la nit vam
anar al Trastevere a donar un tomb
i poder gaudir de l’ambient de Roma
a la nit.
    El dijous vam contemplar la Ba-
sílica de Sant Pere, els Museus
Vaticans, la Capella Sixtina, la Pla-
ça Espanya i durant la tarda vam

passejar per la Via del Corso: a fer
unes compres, que també ens agra-
da molt!!
    Finalment, divendres vam anar a
Santa Maria Maggiore i vam fer un
Tour Turístic, amb el qual vam fer
un resum de tot Roma. Per acabar
ens vam acomiadar de Roma, i va
ser un comiat llarg, ja que l’avió va
sortir amb dues hores de retard.
    Va ser una experiència única i
irrepetible. Tot s’ha de dir, vam te-
nir sort de la bona companyia dels
nostres professors. Recomanem
aquest viatge a tothom.

Alumnat de 4t ESO
Institut Els Planells

Artesa de Segre

E

www.lalalalalapalancapalancapalancapalancapalanca.cat
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PARLEN LES ENTITATS

Associació de dones “La Coma de Meià”
Conferència i taula rodona
Amb motiu del Dia de la dona tre-
balladora, el 10 de març l’associa-
ció va organitzar, a les sis de la tar-
da i a la Sala d’Actes de l’Ajunta-
ment de Vilanova de Meià, una con-
ferència i alhora taula rodona sobre
les “Depressions”, a càrrec del Dr.
Joan Bargés Pijiula. A part del tema
a tractar, els assistents a l’acte tam-
bé varen poder fer altres consultes
del seu interès.

Calçotada 2010
El passat 20 de març, l’associació
de dones va celebrar una calçota-
da popular a Vilanova de Meià. Al
dinar, que va tenir lloc a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament, s’hi van
aplegar unes 40 persones, que van
poder gaudir d’uns excel·lents cal-
çots, acompanyats per la salsa feta
per l’Antònia i que era d’allò més
gustosa. Després, de segon plat,
unes bones amanides i carn a la
brasa. No varen faltar tampoc les
postres i el cafè, acompanyats
d’una sobretaula molt musical.
Després del dinar, el nostre amic
René Zaragüeta va anar a buscar
el seu acordió i ens oferí un bon
repertori musical que originà una
improvisada sessió de ball. La fes-
ta fou  tot un èxit i esperem que
l’any vinent puguem tornar a re-
petir.
    L’associació de dones agraeix a
tots els que varen col·laborar per-
què la calçotada sortís rodona. Tan-
mateix també donar les gràcies a
l’Ajuntament de Vilanova de Meià
per deixar-nos la Sala d’Actes per
a celebrar el dinar, al Bernat Garcia
i la Dolors Camarasa per deixar-nos
ocupar el seu hort per encendre les
brases i coure els calçots i la carn,
a totes aquelles persones que es
varen oferir per dur a terme tota
aquesta “cuita”, al René Zaragüeta
per posar el punt musical a la fes-
ta, i a tots en general, que varen
col·laborar desinteressadament a
aquesta calçotada 2010. A tots,
moltes gràcies.

Celebració de la Mona

La mona de Pasqua és una de les tradicions més arrelades a Catalunya i
de les que actualment encara perduren arreu del nostre territori. Així i
com ja és costum en l’associació de dones, les sòcies es reuneixen per
aquestes dates per celebrar el “dia de la mona”. Enguany, la festa va tenir
lloc el dissabte 3 d’abril, amb la celebració d’un berenar-sopar i després,
per postres, aquesta menja tan bona i dolça com és “la mona”.

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Mar Eroles, Iolanda Masanés i Mireia Galtés



la Palanca  33

CARTES A LA REDACCIÓ

Esquerra de Cubells demana la dimissió del regidor de Festes i tresorer de
l’Ajuntament
Esquerra de Cubells demana la
dimissió de Josep Camps (CiU),
regidor de Festes i tresorer de
l’Ajuntament de Cubells, per la seva
mala gestió al capdavant de la
regidoria. Els republicans
denunciem que Camps s’ha gastat
més de 50.000 euros en la
celebració de la Festa Major de
l’any passat, una partida que tenia
destinats un total de 18.000 euros.
    Salvador Soldevila, portaveu i
regidor d’ERC explica que de la
seva mala gestió en sortirà
perjudicat tot el poble "ja que s’ha
gastat el pressupost per la Festa
Major d’aquest any i la de l’any
que bé". Soldevila també acusa

Camps de "trencar el compromís
d’austeritat adquirit per a la
clarificació dels comptes del
consistori".
    Aquesta mala gestió es va
conèixer ahir en el ple de
l’ajuntament, on es van debatre els
pressupostos del municipi.
Soldevila es mostra preocupat per
l’afectació que pot tenir aquesta
gestió pel poble "tot i pujant l’IBI
un 67% aplicable al 2010,
l’ajuntament encara es troba en
una situació econòmica molt
precària".
    El grup d’Esquerra també es
mostra molt preocupat pels
216.000 euros que l’ajuntament

perdrà o li costarà molt de cobrar
per deutes prescrits. Soldevila
finalitza: "Tot plegat és del tot
incongruent. Ens deixem perdre
216.000 euros, però després
anem plorant a les adminis-
tracions per demanar ajuts de
sobrecostos d’obra. Una gestió
econòmica més que pèssima".

Cubells a 25 de març de 2010

La Comissió de Festes de Cubells dóna suport al seu regidor de Festes

Degut a la nota de premsa publica-
da el passat divendres 26 de març,
en què ERC demanava la dimissió
del regidor de Festes, la Comissió
de Festes se sent dolguda i indig-
nada per tot l’esforç que suposa dur
a terme una Festa Major que ha
esdevingut un referent a tota la pro-
víncia. Ens sentim enganyats, do-

nat que només fan referència a les
despeses, quan els ingressos que
hem aconseguit amb la participació
de tothom no els tenen en compte.
    Tot i les ganes del grup d’ERC
d’acabar amb la Festa Major, la
nostra voluntat és continuar any
rere any fent-la ben lluïda amb el
suport de la corporació, associaci-

ons i veïnat de Cubells.
    Així doncs, la Comissió de Fes-
tes i l’associació de joves “Jo Qblls!”
donem suport a Josep Camps per
la gestió feta en la Festa Major 2009
i l’encoratgem a continuar el 2010.

Comissió de Festes
Associació de joves "Jo Qblls!"

Generalitat + veïns = Ajuntament

A la rehabilitació del Casc Antic,
la Generalitat aportarà el 60% de
la despesa, els veïns el 30% i
l’Ajuntament el 10%. Parafrase-

jant la famosa obra de teatre del
Segle d’Or espanyol “El mejor al-
calde, el rey”, els artesencs po-
dem afirmar que el millor alcalde

és el president de la Generalitat.

Felicià Espinal Aubet
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RACÓ CULINARI

La cuina de la mel a Madrid
l passat 11 de març, al
Centre Cultural Blanquerna
de Madrid, tingué lloc la

presentació de l’oferta turística del
Montsec davant una cinquantena
d’especialistes del món del turisme.
    El delegat del Govern a Lleida i
vicepresident del Consorci del
Montsec, Miquel Pueyo, i el director
dels serveis territorials d’Innovació,
Universitats i Empresa, Vidal Vidal,
van donar a conèixer, juntament
amb altres quatre participants, el
Centre d’Observació de l’Univers,
el Tren dels Llacs i la resta d’oferta
turística del Montsec, entre les
quals la Cuina de la Mel.
    Si els presents van haver de
conformar-se amb les dades que
els ponents exposaren i l’ajuda d’un
complet audiovisual que acom-
panyava l’acte, amb la Cuina de la 
Mel, va ser diferent... Per a l’ocasió,
es van desplaçar a Madrid tres
representants de la Cuina de la Mel:
Casa Mercè, de Fontdepou, que va
elaborar “panadons d’espinacs
amb mel” i “arengades amb vina-

greta de mel”; Casa Roca, de Sant
Martí de Barcedana, que presentà
un “pastís de mató i mel”; i
el restaurant La Solana, de
Foradada, que presentà “textures
de mel i cítrics” i “dau de préssec
amb mel i iogurt”.
    A això cal afegir que altres
membres del col·lectiu, que no
foren presents, també van aportar
les seues creacions, com el
Càmping La Noguera, de Sant
Llorenç de Montgai, que presentà
“coca de samfaina amb mel”; el
restaurant  Del Llac, de Cellers, que
presentà “premsat de conill amb

gelatina de mel”; i el restaurant Lo
Ponts, de Ponts, que presentà
“bombons de xocolata i mel” i
“panellets de carabassa i mel”.
    Així mateix, els cellers Celler del
Montsec, d’Artesa de Segre; celler
Vall de Baldomar, de Baldomar; i
celler Vinya l’Hereu, de Seró, van
ser presents amb els seus vins,
amb la qual cosa la gastronomia de
la zona quedà a bastament
representada en una nit que,
n’estem segurs, recordaran tots els
assistents.

Josep A Sánchez Amorós

E

La cuina de la Solana, a TV3
ovament, al llarg de la 
quarta setmana del mes de
març (entre els dies 22 i 26),

hem pogut veure la cuina del
restaurant La Solana, de Foradada,
a la petita pantalla.
    Si tenim en compte que
l’audiència mitjana d’aquest ja
veterà programa culinari és de
quasi cinc-cents mil televidents, no
pot negar-se la importància que té,
globalment, per a ajudar a la
consolidació de la nostra comarca
com a destí turístic. La gastro-
nomia, no ho oblidem, és un dels
motius pels quals hom viatja, i cada
cop pesa més entre els incentius
que fan moure un turisme de
qualitat.
    El conjunt de plats presentats
responen a l’època de l’any que
passem, entre el final de l’hivern i

començament de la primavera... A
més, bàsicament, vol reflectir la
tendència a la consolidació de les
maneres i principis de la cuina
tradicional, amb la justa dosi
d’actualització que permeti que
continuïn vigents sense perdre ni
un punt del sabor de sempre.

    Si el dilluns vam veure una “crema
de carabassa” d’allò més assequible
i senzilla, amb l’afegit d’uns bolets de
cultiu laminats i caramelitzats;
dimarts, la proposta va ser un “arròs
al forn”, amb cigrons, pensat per a
donar vida nova al brou que ens hagi
pogut sobrar de l’escudella de diu-
menge... Unes “carxofes amb
caragols i emulsió de porradell”,
plat creat pel xef del restaurant per
a un especial del diari Segre
dedicat a l’Aplec del Caragol de
Lleida ja fa uns anys... unes
“cocotxes de bacallà amb patata
confitada” –senzillament per a
llepar-se els dits–, i un “lingot de
xocolata amb iogurt i poma
confitada”...
    I que vagi de gust!

Josep A Sánchez Amorós

N

D’esquerra a dreta: els representants de Casa Roca, restaurant La Solana i Casa Mercè
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rancament, en la revista
d’aquest mes no he trobat
cap tipus de contingut que

cridi especialment l’atenció. Resul-
ta curiós, però, que el tema de por-
tada no vagi acompanyat de cap
article a les pàgines interiors.
    PORTADA. L’espectacular foto-
grafia resulta un complement ideal
per a transmetre la idea per que el
muntanyisme estava passant per
un bon moment a les nostres con-
trades.
    EDITORIAL. En un text sense
títol, s’augurava un bon futur per a
la pagesia quan entressin en vigor
els acords amb la Unió Europea.
Puntualitza, però, que "la millora pot
ser notable” tot i que això "compor-
tarà un cost econòmic i social”.
    LOCAL. La Informació Municipal
consta d’una pàgina amb la relació
de factures municipals i de llicènci-
es d’obres aprovades al mes de
març.
    En el Noticiari Local de Josep M.
Solans destaca la notícia de l’apro-
vació del pressupost municipal
d’Artesa, que puja 135 milions de
ptes. i preveu les següents obres:
construcció d’un pavelló poliespor-
tiu, reparació de diversos carrers
entre els quals la ctra. de Ponts i
part de la de Tremp, nous enllume-
nats a Seró i Tudela, pavimentaci-
ons a Vall-llebrera i Vilves, i obres
relatives a l’aigua a Clua,
Montargull i Vernet. Entre altres,
destaquen també la declaració de
Vilanova de Meià com a municipi
de zona de muntanya (dins de
l’àrea del Montsec) i la finalització
de les obres del carrer del pont a
Alòs.
    COMARCA. Dins de la secció
Des del Mirador del Montsec,
Ferran Sánchez Agustí escriu Una
ruta de petits grans museus. L’au-
tor narra una sortida de dos dies
d’un grup escolar de Sallent, que
comença amb la visita al Museu de
la Sal de Cardona i acaba en el ja-
ciment de fòssils de la Llobera, des-
prés de passar pel Museu Comar-

cal de Solsona, pels museus
d’Artesa i Baldomar, i d’una visita a
l’església de Vilanova de Meià.
    L’article La sanimetria a la nos-
tra comarca, segons l’autor J.
Farrando i Alés, completa un arti-
cle seu anterior: La nostra sanitat.
En aquesta ocasió expressa les
seves opinions sobre les guàrdies
sanitàries i la prevenció de malalti-
es i epidèmies.
    Foradada, de Jaume Armengol,
ens posa al dia sobre els temes
tractats en la reunió anual informa-
tiva d’aquesta població: la compta-
bilitat, l’increment del preu de l’ai-
gua i diversos projectes (depurado-
ra d’aigües residuals, urbanització

del C/ Sant Urbà i ampliació de la
xarxa d’enllumenat públic).
    Una breu nota tanca aquesta
secció: Més vigilància. Ens informa
de l’increment de dotació de segu-
retat a Artesa: 3 guàrdies civils, un
vehicle tot terreny i dues motos.
    CAMP. L’article La regulació i
normalització dels productes

F
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hortofrutícoles porta com a subtítol
“Circular del director general de
Producció i Indústries Agroalimen-
tàries”. Es tracta, doncs, d’una car-
ta que pretén aclarir els efectes del
Reial Decret 2192/1984 pel qual
s’aprova el Reglament d’aplicació
de les normes de qualitat per a frui-
tes i hortalisses al mercat interior,
sobretot pel que fa als petits agri-
cultors.
    Rendiment dels conreus de
secà, ordi és un estudi econòmic
bastant acurat de les despeses
d’una explotació agrícola d’aquest
cereal. Les conclusions posteriors
acaben afirmant que "El comple-
ment de l’agricultura de secà és la
ramaderia”.
    INFORME. En l’article La nostra
comarca enfront la CEE, Jesús
Santacreu exposa els avantatges i
els inconvenients que comportaria
l’entrada d’Espanya a la Comuni-
tat Econòmica Europea per al sec-
tor primari.
    CRÒNICA. Festival a benefici de

la Creu Roja ens informa de l’èxit
d’aquesta activitat realitzada a la
Dàlia Blanca i organitzada pel Grup
de Desfilades.
    OPINIÓ. Signat per Josep M.
Martínez, Enriquiment dels mitjans
de comunicació de la nostra ciutat
exposa els avantatges que compor-
taria disposar d’una emissora de
ràdio, com en altres poblacions, a
més de la revista La Palanca i els
Fulls del Montsec.
    Rosa Deulofeu ens ofereix unes
interessants reflexions sobre la co-
municació entre les persones a
Comunicar-nos des del silenci i
aposta per compartir també mo-
ments de silenci.
    Temes per a reflexionar és un
breu text sense signar sobre
l’autoestima.
    ECONOMIA. Flexibilització de la
contractació laboral (II) continua
informant sobre les noves normati-
ves que regulen aquest tema; en
concret, aquest mes: contractes de
relleu, contracte en pràctiques i
contractes per la formació.
    RETALLS D’HISTÒRIA. En l’ar-
ticle Documents antics d’Artesa de
Segre i Comarca a l’Arxiu d’Àger

es reprodueix el text de tres docu-
ments de principis del segle XI en
els quals es fan algunes donacions
relacionades amb Artesa i
Montmagastre.
    ASSOCIACIONS. L’article La
truita torna a escena d’Antoni
Fernández Aznar, secretari de la
Societat de Pescadors Esportius
d’Artesa, comença informant de
l’inici de la temporada de pesca de
la truita, però se centra sobretot en
la reivindicació d’una millor regula-
ció del cabal del Segre.
    CARTES A LA REDACCIÓ. En
la carta Tres proverbis aprofitables
(1942-1972) Brunet d’Artesa refle-
xiona sobre la seva experiència la-
boral (ell parla dels "meus set ofi-
cis") a partir de tres dites populars.
    Associació Amics de Montsonís,
signada per Paco, ens informa de la
creació d’aquesta nova associació.
    Societat La Dàlia Blanca, també
de Brunet d’Artesa, és un original
text (escrit en una mena de prosa
poètica) que ens recorda els orí-
gens d’aquesta associació, l’inici de
les obres del seu local al 1904 i el
retorn d’aquest als socis amb la
democràcia.
    A Maria Marsà amb afecte és
una breu carta d’agraïment de Pi-
lar Solé i Poch.
    HUMOR. L’acudit dels personat-
ges Quimet i Cosme tracta aquest
mes de les obres dels carrers
d’Artesa.
    PASSATEMPS. Aquesta secció
d’entreteniments tanca la revista pel
que fa a continguts.
    La contraporta d’aquest mes
està ocupada per un anunci dels
campaments d’estiu promoguts
pels Amics de la Natura a Salgar i
Cal Petit, la qual cosa em recorda
l’entranyable Mn. Roc Salvia i el seu
llegat.

Ramon Giribet i Boneta
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DE COLLITA PRÒPIA

Ens separem
a uns dies al programa de
debat de TV3, Banda ampla,
van parlar del tema de

l’amor. Parells o senars es titulava
el tema del dia, i en ell van parlar
de les relacions de parella, dels di-
vorcis, dels solters, de les custòdi-
es dels fills, dels festejos, etc. A mi
particularment aquest programa em
va agradar molt, em va fer reflexio-
nar i em va cridar l’atenció una xi-
fra; a Catalunya hi ha 30.000 casa-
ments a l’any i més de 20.000 di-
vorcis i és que gairebé encapçalem
el rànquing europeu, després de
Bèlgica i un parell de països més.
    Està clar que quan unim l’amor
amb la convivència diària alguna
cosa falla. Serà que avui dia no es-
tem disposats a fer sacrificis per
ningú ni a tolerar res? Serà que ens
cansem de tot? Serà que volem viu-
re experiències noves a cada mo-
ment? O serà que, simplement,
s’acaba l’amor? L’amor o l’enamo-
rament?
    Bé si tot plegat no té solució... no
cal suportar un mal matrimoni per
inèrcia, pels fills, pel que diran! Viu-
re en parella ha de voler dir que s’ha
escollit lliurement estar amb una
persona amb afinitats i amb un pro-
jecte de vida en comú. Antoni
Bolinches (amb 2 o 3 separacions
a l’esquena) definia al mateix pro-
grama que els pilars bàsics perquè
una relació sigui duradora són:

compatibilitat de caràcters, projec-
te de vida convergent, sexe salu-
dable i cultura o valors semblants.
    Però si, malgrat tot, una parella
decideix divorciar-se per temes i
raons diverses... doncs endavant!
Però de la separació d’una parella
allò que realment em preocupa és

el tema dels fills. I és que massa
sovint els fills passen a ser la mo-
neda de canvi dels seus pares i
massa sovint els nens es troben al
mig de batalles judicials que ha de
resoldre un jutge que no coneix la
parella, ni els nens, ni les seves cir-
cumstàncies. Però m’amoïna enca-
ra més les batalles i els xantatges
emocionals en els quals es veuen
immersos els menors. Sovint els
pares, potser inconscientment o no,

posen el fill en contra de l’altre pro-
genitor i deixen el nen en una situ-
ació emocional lamentable, ja que
com a infants que són és creuen
amb l’obligació d’elegir entre l’amor
al pare o a la mare.
    Si la relació de parella se n’ha
anat en orris, si aquell bell somni
de vida en comú s’ha esvaït, si
aquell noi o noia que crèiem la per-
sona perfecta no és tal, crec que
sempre ens queda aquell fill en
comú que va ser concebut amb
l’amor que es tenia aquella parella
que ara se separa i que potser fins
i tot ara s’odia, però en cap cas si-
guem mesquins i no fem elegir els
afectes a una criatura, ell/a no té
per què pagar el plats trencats. Hem
de ser suficientment responsables
com per entendre que per un fill, el
pare és i serà sempre el pare i la
mare és i serà sempre la mare. Que
l’estimació està repartida al 50% i
que ningú és millor ni pitjor que nin-
gú. Prou traumàtic és per un infant
viure el divorci dels pares com per
haver-se d’embarcar amb judicis i
advocats!!
    Quan l’amor (entre la parella)
s’acaba... deixem que continuï
l’amor dels fills... ambdós progeni-
tors amb els mateixos drets i deu-
res.

Noemí Farré Cortadelles

Massa sovint els fills
passen a ser la mone-
da de canvi dels seus
pares i massa sovint
els nens es troben al
mig de batalles judici-
als que ha de resoldre
un jutge que no coneix
la parella, ni els nens,
ni les seves circums-
tàncies

www.lalalalalapalancapalancapalancapalancapalanca.cat
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PER QUÈ DIEM...

... que algú va de ros?
n l’anterior número de La
Palanca parlàvem d’on ve-
nia la dita anar de gorra, ens

indica que algú va a algun lloc sen-
se pagar; però també hi ha altres
maneres de voler dir el mateix i la
més popular, potser, és dir que algú
va de ros o d’arròs.
    De fet, el mot arròs no és més
que una corrupció de la paraula ros,
paraula aquesta extingida de l’ús
quotidià quan va deixar d’emprar-
se per a distingir una peça de la
vestimenta. Així, amb el temps, al
no referir-se a res concret, la gent
va continuar dient la dita, però rela-
cionada amb alguna cosa que co-
neixien com és ara l’arròs. Molta
gent, fins i tot erudits, creuen que
anar d’arròs deu tenir també algun

E
origen incert i antic, per la gran po-
pularització que va adquirir aques-
ta forma de la dita, però no s’ha tro-
bat enlloc referència creïble ni
mínimament convincent que ho de-
mostri. Per això, el nostre criteri
continua basant-se en el fet d’ha-
ver-se produït una deformació de la
paraula original “ros”.
    De tota manera, aquesta dita no
va difondre’s tant com l’abans co-
mentada anar de gorra, i sembla
que es referia més a poder entrar a
espectacles de franc, o a viatjar en
transport públic de la mateixa ma-
nera, però no a menjar a les fondes
sense pagar ni a altres coses per
l’estil.
    La frase té un origen relativament
modern, si entenem per modern

mitjans del segle XIX, cap a 1850,
davant d’altres dites que tenen el
seu origen durant l’Edat Mitjana i
fins i tot abans. Es refereix als avan-
tatges de què gaudien els militars,
els quals podien entrar a la majoria
d’espectacles públics sense haver
de pagar entrada i viatjar sense fer
cap despesa. Tot ve d’un casquet,
una mena de barret propi de la tro-
pa, que va implantar el general Ros
de Olano, el qual li donà el seu nom,
ros. De fet, és una part de l’unifor-
me semblant al capell de duen els
gendarmes francesos, una mena de
gorra arrodonida, alta y endurida,
que duia un petit plomall a la banda
del davant.

Albert Vidal

    Antonio Ros de Olano, fill d’un militar català, va participar en la primera guerra carlina i contribuí a la
caiguda del general Espartero, del qual ja vam parlar al referir-nos al general Prim, en un article anterior.
Ros de Olano va ser també un notable escriptor i va ser el motor de les escoles primàries i creador de les
Escoles Normals essent ministre d’Instrucció Pública el 1847. Com a polític, va ser un dels fundadors de
la “Unión Liberal”, que defensava el manteniment de la monarquia com a forma de govern, encara que
lluny de l’absolutisme, donant cabuda també als moderats i als progressistes. Olano va participar com a
general a la guerra d’Àfrica i va ser partidari de la Revolució de 1868, anomenada “La Gloriosa”, encara
que més tard va acceptar la Restauració. Com a escriptor, va ser membre del “Ateneo de Madrid”, redactor
de “El Siglo” i de “El Pensamiento”, va col·laborar en diverses obres d’Espronceda i va escriure poesia,
relats, contes, etc.
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CIÈNCIA I FICCIÓ

Lliçons d’humilitat
na nova setmana no molt di-
ferent de les anteriors s’al-
bira quan el dilluns vuit de

març de 2010 ens aixequem del llit
per anar a treballar. Un dilluns com
un altre, si no fos que quan anem a
obrir el llum comprovem que no n’hi
ha, i quan aixequem la persiana, tot
està nevat. Una imatge preciosa
sens dubte, però el que ens preo-
cupa és que no tenim llum, la ren-
tadora no ha pogut acabar la seva
feina, fa fred, ja que la calefacció
tampoc no funciona i de la dutxa
matinal millor oblidar-se’n, ja que en
la majoria de cases si no hi ha llum,
no hi ha aigua.
    Sort que els telèfons sí funcionen
i ja ens veus trucant a l’un i a l’altre,
“aviam” com ens organitzem el dia,
ja que a aquesta hora els vehicles
ja no poden circular i ens temem
que no serà un dia com els altres.
Els nens no poden fer escola, el
75% del professorat és de fora i
molts nens arriben en transport es-
colar. Les empreses es queden sen-
se treballadors, el 70% es despla-
ça a treballar fora del lloc on resi-
deix. Els comerços no poden servir
res fresc, el 100% del que comprem
arriba per carretera. Em pregunto
com s’ho feien els nostres avant-
passats sense llum i sense cotxe, i

què seria de nosaltres si d’aquí en
endavant haguéssim de renunciar-
hi.
    El món frena, el temps, de cop i
volta, va passant molt a poc a poc i
fins i tot trobem a faltar els dilluns
en què hem de fer
mans i mànigues per
arribar a l’hora. A
aquestes alçades ja
som víctimes de la
vida frenètica que por-
tem.
    Van passant les
hores i segons en qui-
na comarca vius
aquesta situació s’allarga dies, i
com no, la maquinària política i
mediàtica es posa en marxa. Tot
són retrets: els de l’oposició contra
el govern, el govern contra les elèc-
triques, les elèctriques que si això
és una situació anormal, pura emer-
gència i que els homes del temps
no ho havien avisat. La culpa és
negra i no la vol ningú. I tot això ho
vivim en viu i rigorós directe gràci-
es a la televisió que no parla de res
més en tot el sant dia, “aviam” si
poden enxampar qui la diu més
grossa.
    Jo no sé qui té culpa ni raó. Si no
fos perquè hi ha molta gent que les
està passant magres, n’hi hauria per

Em pregunto com s’ho feien els
nostres avantpassats sense llum
i sense cotxe, i què seria de no-
saltres si d’aquí en endavant ha-
guéssim de renunciar-hi

a veure-li una bis còmica a tot ple-
gat. Ara el soroll durarà uns quants
dies i d’aquí un temps ningú recor-
darà res. Quan torni a passar quel-
com similar, els de la dreta seran a
l’esquerra, els de l’esquerra a la

dreta i tot anirà si fa no fa (consultin
si no premsa de la nevada de de-
sembre de 2001) i veuran els ma-
teixos sants amb diferents vestits.
Jo l’únic que sé és que la natura
tossuda ens recorda que qui mana
és ella. Que som nosaltres qui ens
hi hem d’adaptar i no a l’inrevés.
Que hem de fer més sostenible la
nostra quotidianitat. Que no hem de
ser tan dependents i sí més auto-
suficients. Que ens hauríem d’orga-
nitzar diferent i no viure aliens a les
seves lliçons. Lliçons d’humilitat en
definitiva que no acabem d’apren-
dre.

Paquita Martí

U

Vols rebre informació de
les activitats

que es realitzen a Artesa
de Segre i municipi?

Envia’ns un correu a
turisme@artesadesegre.cat
o a través de la pàgina web

www.artesadesegre.cat

Ajuntament d’Artesa de Segre
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IN MEMORIAM

Paco Camats Bernad
Et trobem molt a faltar, la teva esposa, fills i nétes i els teus bons amics que
tu ja saps qui són.
    Les teves nétes Laia i Marta que cada dia pregunten on és el padrí i com
va pujar al cel… i per dos dies no vas poder conèixer l’Ànnia, però li parla-
rem sempre de totes les coses bones que vas fer.
    El teu cunyat Enric, que per a ell eres més que un germà, sempre ha
estat al teu costat i et recordarà sempre.
    Paco, sé que t’has trobat a la teva cunyada Paquita. Vàreu néixer el
mateix any i us n’heu anat junts. Doneu-vos la mà.
    T’estimo.

Juanita

Josep Baró Marsà
Les fulles pintades d’ocres i vermells dansen pels carres,

els arbres nus les esguarden amb recel,
el sol s’esvaeix per deixar pas als primers freds,

l’espessa boira es prepara per cobrir les terres de ponent,
presagi d’un hivern una mica malenconiós,

d’un començar sempre enyorat.
Així, aixoplugat per les muntanyes del impetuós Montsec,

un tres d’octubre de 1923, vau néixer a Montargull,
un poble penjat del cel i abocat al bressol del món.

Montargull us ha vist créixer, convertir-vos de nen a home;
testimoni mut de tants jocs, de tantes anècdotes, de tants secrets;

d’aquelles tardes enfollides de diumenge, del primer bes, de l’amor;
del treballar constant, de l’esforç  per assentar les bases de la família;

dels obstacles  superats com pedres en un camí sec i dur;
i dels fruits, dels fruits de la labor del dia a dia, la recompensa de tota una vida.

HAN  DIT QUE MAI MÉS TORNARIES, ÉS QUE MAI HAS MARXAT
A.B.B.

Agraïment

La família Roqué-Casals volem donar les gràcies al personal sanitari per
les seves atencions i bon tracte rebut en tot moment.
    També agraïm a familiars, amics i coneguts les nombroses mostres
d’afecte i de condol, i si algú no va ser atès com es mereixia que ens
disculpi.
    Gràcies a tothom.
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IN MEMORIAM

Adéu, mama. Adéu Paquita de Cal Rellotger!

Paquita, et volem donar les gràcies
per tots aquests anys que has es-
tat al nostre costat, compartint les
petites i grans coses de cada dia.
    Gràcies per iniciar els teus fills i
néts en el camí de la fe; han seguit

senzillesa i humilitat que tant t’ha
caracteritzat sempre.
    Gràcies, també, per haver vetllat
sempre perquè la família estigués
unida.
    I, en fi, gràcies per haver-nos
ofert la teva estimació i l’amistat
com ho has fet.
    GRÀCIES PAQUITA!
    Tant de bo et tinguéssim aquí a
prop per poder donar-te una bona
abraçada, doncs això és el que sen-
tim ara mateix, ganes d’abraçar-te,
d’abraçar-te i poder-te recordar
aquelles paraules que en Vicenç
Ferrer sempre ens repetia amb tan-
ta convicció: “Ningú mor!!! Ningú
mor!!!”

La família volem donar de manera
molt especial les gràcies a tot el
personal del CAP d’Artesa de
Segre, a tot l’equip de l’Hospital
Arnau de Vilanova, a l’equip del
PADES de Balaguer, als mossens,

Necrològica
La família Feixes-Betriu us fa saber la mort
del nostre pare i marit, l’Antoni Feixes i
Castellana, ocorreguda el proppassat dia 4
d’abril a la Seu d’Urgell, ciutat on residia.

Agraïment
Darrerament ens va deixar el Jaume Torra i Mentuy, de cal Xambó
d’Alentorn. Malgrat viure a Barcelona, se sentia profundament arrelat
a la seva terra. Persona honesta, vital, amb ànima de pagès i
compromès amb la seva altra passió: Catalunya. Com a hidrogeòleg,
va procurar l’abastament d’aigua potable a molts nuclis d’Artesa.
    Els que l’estimaven creiem que era massa jove per a partir.
    La família agraeix les mostres de condol i suport de veïns i amics.
Gràcies a tots.

Agraïment
La família de Josep Baró Marsà agraeix les
nombroses mostres d’afecte i condol rebu-
des amb motiu de la seva pèrdua.

i volen continuar seguint els teus
passos perquè se’n senten molt or-
gullosos. Seguiran sent devots de
Sant Josep de la Muntanya i de la
Mare de Déu de Salgar, com tu ho
eres. I el David i el Gerard cada diu-
menge fan d’escolanets, volent
transmetre el teu testimoniatge.
    Gràcies pels consells i valors que
ens has transmès i que ens han aju-
dat a formar-nos com a persones.
    Gràcies per ensenyar-nos a es-
timar, a compartir i a ajudar tothom.
    Gràcies per la companyia que
ens has fet en silenci i per ser-hi
sempre quan més t’hem necessitat
sense demanar res a canvi.
    Gràcies per la teva discreció,

a tots els membres de la Parròquia
i a totes les persones que ens heu
acompanyat i que us heu interes-
sat per la salut i per l’estat de la
Paquita.
    Ja sabeu que la Paquita de Cal

Rellotger us estima a tots i que ben
segur ens encomanarà al Senyor.

Els Fills
Dilluns de Pasqua de 2010
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Dates a recordar
Renovació del DNI
Per renovar el DNI a la seu de l’Ajuntament d’Artesa de Segre,
podeu demanar hora a les oficines municipals, personalment
o per telèfon (973 40 00 13), del 26 al 30 d’abril.

Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dijous 20 de maig
Artesa de Segre: dijous 20 de maig (només en casos molt
justificats, queno puguin anar directament a la deixalleria)

Cal trucar per informar del lloc de recollida i dels ob-
jectes (tel. 973 40 00 13)

Ajuntament d’Artesa de Segre

Mes de març
SESSIONS DEL PLE
Ordinari de l’11 de març i extra-
ordinaris del 8 i el 24 de març

Absències:
- 11 de març: Joan Camats (ERC)
- 8 de març: Jordi París (ERC) i
                    Carme Barril (CIU)
- 24 de març: Mercè Nogués (ERC)

            i Carme Barril (CIU)
S’aprova, per unanimitat, les

contribucions especials com a con-
seqüència de l’execució de l’obra
"Pavimentació, xarxa de clavegue-
ram i xarxa d’aigua potable al car-
rer de Baix de Tudela de Segre".

S’aprova, per unanimitat, lici-
tar la contractació, mitjançant trami-
tació ordinària, procediment nego-
ciat sense publicitat i amb varis cri-
teris de valoració de les obres se-
güents:
- "Ampliació i nova captació del di-
pòsit de distribució d’aigua del nu-
cli del Pont d’Alentorn", amb un
pressupost d’execució per contrac-
te (PEC) de 46.932,02 euros.
- "Mur a Montargull", amb un PEC
de 50.002,21 euros.

S’aprova, per unanimitat, lici-
tar la contractació, mitjançant trami-
tació ordinària, procediment obert i
varis criteris d’adjudicació, les obres
següents:
- "Pavimentació, clavegueram i xar-
xa d’aigua al carrer de Baix de
Tudela de Segre", amb un PEC de
125.615,10 euros.
- "Millora de l’abastament d’aigua i
pavimentació del carrer de la Font
de Baldomar", amb un PEC de
87.472,80 euros.

S’aprova, per unanimitat, lici-
tar la contractació, mitjançant trami-
tació urgent, procediment obert i
diversos criteris d’adjudicació, l’obra
"Gespa artificial al Camp de Futbol
d’Artesa de Segre", amb un PEC de
418.592,00 euros.

S’aprova, per unanimitat, ad-
judicar provisionalment l’obra "Equi-
pament del pou de captació d’aigües
subterrànies i conducció fins al dipò-
sit existent al nucli de Comiols" a

l’empresa Instalaciones y Proyectos
de Vanguardia per un import de
63.571,40 euros (IVA inclòs).

S’aprova, per unanimitat, la
certificació núm. 8, per un import de
140.970,94 euros, de l’obra "Reha-
bilitació de l’aulari de l’antic col·legi
de les Germanes Dominiques com
a edifici sociocultural i condiciona-
ment de l’espai exterior", realitzada
per l’empresa Construcciones
Lumbierres SL.

S’aprova, per unanimitat, el
reconeixement dels següents trien-
nis del personal municipal:
- A Pilar Cirera Ribes, el 6è.
- A Maria Carme Alés Novell, el 10è.
- A Montserrat Macià Nogués, el
12è.

S’aprova, per unanimitat,
concórrer a la convocatòria de sub-
vencions del Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya
per a la realització d’intervencions
arqueològiques i paleontològiques
preventives, demanant-hi ajut per:
- Intervenció preventiva arqueolò-
gica del carrer Sant Joan i Carnis-
series.
- Intervenció arqueològica al Jaci-
ment arqueològic d’Antona.

S’aprova, per unanimitat,
aprovar el conveni de cooperació
entre el Consell Comarcal de la
Noguera i l’Ajuntament d’Artesa de

Segre per la utilització de la infra-
estructura del Centre de Coordina-
ció d’Emergències de la Noguera
(CCEC) en cas d’emergències.

S’aprova, per unanimitat, el
conveni de cessió d’un terreny per
a la col·locació d’una antena per a
l’emissió de TDT a Alentorn.

S’aprova, per unanimitat, ce-
dir per 50 anys, a la Junta Veïnal
d’Alentorn i al Grup Cultural i Re-
creatiu d’Alentorn, 1.232 m2 de la
finca denominada "el Tros" per
ubicar-hi unes piscines municipals
a finançar amb aportacions del ve-
ïnat d’Alentorn.

S’aprova, per unanimitat,
aprovar la moció presentada pels
grups municipals d’ERC, CIU i PSC
de l’Ajuntament d’Artesa, de suport
a les famílies de l’alumnat de trans-
port i menjador dels centres esco-
lars Els Planells d’Artesa de Segre.

S’aprova, per unanimitat, apro-
var inicialment el Plec de clàusules
reguladores de les normes de funci-
onament i cessió d’ús dels espais del
Centre d’Entitats Les Monges.

S’aprova, per unanimitat,
aprovar el conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Servei
Català de la Salut, la Diputació de
Lleida i l’Ajuntament d’Artesa de
Segre per a l’actualització d’infra-
estructures sanitàries al municipi
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d’Artesa de Segre, així com accep-
tar la subvenció de la Diputació de
Lleida derivada del conveni, per un
import de 1.334.000 euros.

S’aprova, per unanimitat, l’ex-
pedient de Modificació de Crèdits
núm. 1 del pressupost municipal del
2010, a finançar amb el Pla Estatal
per a l’Ocupació i la Sostenibilitat
Local i la subvenció de la Diputació
de Lleida, per un import de
1.752.592 euros.

S’aprova concórrer a la con-
vocatòria del Departament de Go-
vernació i Administracions Públi-
ques, demanant-hi ajut econòmic
per a la construcció d’un equipa-
ment cívic per a la Gent Gran del
municipi d’Artesa de Segre.
- A favor: 6 vots (4 ERC + 2 PSC)
- En contra: 3 vots (CiU)

S’aprova el conveni de col·la-
boració interadministrativa entre
l’Ajuntament d’Artesa de Segre i el
Departament de Governació i Ad-
ministracions Públiques per a la
construcció d’un Casal per a la Gent
Gran:
- A favor: 6 vots (4 ERC + 2 PSC)
- Abstencions: 3 vots (CiU)

S’aprova, per unanimitat,
aprovar el conveni entre l’Ajunta-
ment d’Artesa de Segre i el Centre
de Telecomunicacions i Tecnologi-
es de la Informació de la Generali-
tat de Catalunya per a la construc-
ció d’una infraestructura de teleco-
municacions.

S’aprova, per unanimitat,
l’aprovació definitiva del projecte
tècnic de l’obra "Gespa artificial al
Camp de Futbol" d’Artesa de Segre.

JUNTES DE GOVERN
(ordinàries de 4, 18 i 25 de març)

S’aproven prèviament, els
projectes d’actuacions específiques
d’interès públic en sòl no urbanit-
zable promogudes per:
- MAKASSAR PV III, SLU, per la
instal·lació d’una planta de
valorització de purins i altres sub-
productes orgànics amb a posteri-
or cogeneració i venda d’energia
elèctrica a la xarxa de 537 kWe, a
situar al polígon 15, parcel·la 195,

terme municipal d’Artesa de Segre.
- Marc Figuera Santacreu, per la
instal·lació d’una explotació avíco-
la d’engreix, a situar al polígon 14,
parcel·la 296, a Alentorn.
- Sandra Santacreu Duque, per
l’ampliació d’una explotació avíco-
la d’engreix, a situar al polígon 14,
parcel·la 353, a Alentorn.

S’aproven les següents lli-
cències d’obres:
- A Daniel Andreo Tugues, per
col·locar sòcol a la façana de
l’immoble situat a la masia "Cal
Tugues" a la parcel·la 244, polígon
24, a Tudela de Segre.
- A M. Teresa Tugues Cinca, per
repicar i rejuntar una cara de la fa-
çana i canviar el paviment de rajo-
les del terrat, de l’immoble situat al
C/ Avall 62, de Tudela de Segre.
- A Josep Campabadal Ros, per la
reconstrucció de la coberta d’un
edifici destinat a habitatges, a la Pl.
Major 6, d’Artesa de Segre.
- A Palmira Reig Cucurulls, per es-
tucar els baixos de la façana de l’im-
moble situat al C/ Nou 1, cantona-
da amb Ctra. de Ponts, d’Artesa de
Segre.
- A Josep M. Llena Miralles, per treu-
re paviment de l’accés posterior de
les cases situades al C/ M.D. del
Pla 40-46, d’Artesa de Segre, i afe-
gir grava seca i compactar.
- A Sofia Jou Ros, per canviar pun-
tualment una biga de fusta trenca-
da i repassar les teules de la teula-
da de l’immoble situat a l’Av. Maria
Anzizu 16 d’Artesa de Segre.
- A Gas Natural Distribución SDG
SA, per obrir una rasa d’aproxima-
dament 326 m de llarg per 0,40 m
d’ample i 1 m de profunditat, per a
la instal·lació d’una canonada per
subministrament de gas natural ca-
nalitzat a nous clients en els car-
rers Sant Sebastià, Camp de Fut-
bol, Sitges i Av. Eduard Maluquer,
d’Artesa de Segre.
- A Francesc Solé Monfà, per enra-
jolar 20 m2 amb rajola rústica, del
magatzem situat a l’immoble del C/
Església 5, d’Artesa de Segre.
- A Isidro Clotet Traveset, per fer
claraboia per cel obert de 300 x 400
cm amb policarbonat de 12 mm en

l’immoble situat al C/ Bisbe Bernaus
5, d’Artesa de Segre.
- A Jordi Massana Tohà, per l’en-
derroc d’una part del darrera de l’im-
moble ubicat a la Ctra. de Tremp
65, d’Artesa de Segre.
- A Enric Ros Gené, per la nova
construcció d’un edifici unifamiliar
aïllat al C/ Ponent 6, d’Artesa de
Segre.
- A Ricard Aldavó Andreu, per l’ad-
dició d’una planta segona i una sota
coberta, a l’immoble situat al C/
Calvari 25, d’Artesa de Segre.
- A Francisco Guàrdia Brescó, per
col·locar sòcol i pintar façana de
l’immoble situat a la Ctra.
d’Agramunt 53, cantonada amb C/
Barcelona 17, d’Artesa de Segre.

S’aproven les següents auto-
ritzacions de guals per entrada de
vehicles a través de la vorera:
- A Vilart Nostrum SL, 4 m lineals al
C/ St. Antoni M. Claret 1, d’Artesa
de Segre.
- A Ricard Manen Sans, 3 m lineals
al C/ Metge Pau Pla 5, d’Alentorn.

S’aprova concedir la següent
pròrroga de llicència d’obres:
- A Antònia Serentill Brescó, per
l’acabament de les obres de la
construcció d’un edifici d’habitatges
i garatge a Pl. Catalunya 1,
d’Alentorn.

S’aprova concedir la següent
llicència d’obertura d’establiment:
- A M. Goretti Miralles Vilanova, per
la instal·lació i obertura d’un centre
podològic a la Ctra. d’Agramunt 15
baixos, d’Artesa de Segre.

S’aprova atorgar els se-
güents ajuts:
- Al Motoclub Segre, per a suport a
les activitats de la secció de BTT
del Club, temporada 2010: 400
euros.
- A l’Escola Els Planells, per a la
celebració de la XXIV Setmana
Cultural: 1.050 euros.
- A Josep Galceran i Sellart, en re-
presentació de la Junta Veïnal de
Baldomar, per a la celebració de les
V Jornades de Recreació Medieval:
un ajut del mateix import que l’any
passat.

Eva Maza i Batlle
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DES DE L’AJUNTAMENT

PREINSCRIPCIONS ALPREINSCRIPCIONS ALPREINSCRIPCIONS ALPREINSCRIPCIONS ALPREINSCRIPCIONS AL
CURS ESCOLAR 2010-2011CURS ESCOLAR 2010-2011CURS ESCOLAR 2010-2011CURS ESCOLAR 2010-2011CURS ESCOLAR 2010-2011

AULA MUNICIPAL DE MÚSICA
 D’ARTESA DE SEGRE

Centre autoritzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, codi 25008315

- Adreçat a alumnes nous (a partir de 3 anys) i exalumnes.
- També per a persones adultes.
- Descomptes per a famílies nombroses.
- A partir de 1r d’ESO, convalidació de crèdits a l’Institut.

ASSIGNATURES
- Instrumentals: Trompeta, Fagot, Flauta travessera, Violí, Percussió, Violoncel, Guitarra i Piano.
- Grupals: Cant Coral - Brots d’Il·lusió, Desenvolupament sensorial - Sensibilització musical, Llenguatge
musical i audició, Música de Cambra, Conjunts instrumentals, Orquestres.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Tallers monogràfics, Audicions pedagògiques, Activitats del SCIC i ACEM (Juguem Cantant, Trobades,
Intercanvis...), Participació en concursos, mostres de música, Màster classes

Del 10 al 15 de maig
Horaris:
- dilluns de 16 a 17h
- dijous de 16h a 17h i de 19:30h a 20:30h
- divendres de 15:15h a 16h

C/ Monges, 59-63 - 25730 Artesa de Segre - Tel. 973 400 757
escolademusica@artesadesegre.cat

Ajuntament d’Artesa de Segre
Regidoria d’Educació i Cultura

CONCURS DE PORTCONCURS DE PORTCONCURS DE PORTCONCURS DE PORTCONCURS DE PORTADADADADADAAAAA
EL LLIBRET DE LA FESTA MAJOR 2010 - ARTESA DE SEGRE
La Regidoria de Festes de l’Ajuntament d’Artesa de Segre, en el procés de preparació de la
Festa Major 2010, convoca el concurs de la portada del Llibret de la Festa Major d’acord amb
les bases que podeu trobar a les oficines municipals i a www.artesadesegre.cat.

Termini de presentació: 30 de juliol.                Gràcies per la vostra participació.

Ajuntament
d’Artesa de Segre
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IMATGES D’AHIR

El Cafè del David i el joc

s una història ben curiosa,
segurament per molta gent
ignorada. De fet, no és una

història ni positiva ni negativa, però
durant una època bastant llarga el
joc va marcar una pauta al nostre
poble.
    Venia molta gent a jugar a
Artesa, d’arreu de la província i de
fora també. Es reunien als baixos
del Cafè Exprés, conegut pel Cafè
del David (qui el va portar durant
anys amb la seva esposa Olga).
Avui anomenat Cafè del Poble, en-
cara se’l coneix també pel nom de
l’antic propietari.
    Es reunien a partir de les 12 de
la nit la major part dels dies de la
setmana. Hi venia molta gent de
fora i algun dia hi havia tan ambi-
ent que semblava un Casino, però
un casino de poble. Sovint les par-

tides s’acabaven de 5 a 6 de la
matinada. Els jugadors tornaven a
casa amb la butxaca calenta o ben
“escalfats”. Sigui com sigui, la set-
mana segünet tornaven a venir.
    Es practicava “el golfo”, anome-
nat el 42, el bacarrà, el set i mig i el
pòquer. En ocasions es feia un joc
anomenat “el malparit”. Hi havia
jugadors legals i alguns que juga-
ven brut, però aquests estaven con-
trolats. Va venir gent de tot tipus,
inclosos professionals. Malgrat tot,
els jugadors d’Artesa i comarca van
sortir airosos del tramposos i dels
professionals.
    Els jugadors freds (professio-
nals) en tenien prou en 15 o 20 mi-
nuts per a recuperar tot el que ha-
vien perdut durant la nit. Per a “ma-
tar-te”, en el llenguatge del joc.
    Encara que en plena partida eren

enemics totals, abans i després del
joc hi havia una relació d’amistat i
de cordialitat. En el cas dels foras-
ters, hi havia un tracte correcte in-
clòs amb la família d’ells en alguns
casos. Fora de la taula del joc, de
vegades, si podien, també es feien
favors. Tal com avui es diria, hi ha-
via bon “rotllo” entre ells.
    Era gent de tota l’escala social,
des de treballadors i pagesos fins
a gent amb títols universitaris i car-
reres. Com en tot acte públic, hi
estava reflectida tota la gamma de
la societat, encara que predomina-
va gent distingida, d’una certa ca-
tegoria. Venia gent de Lleida i de
més avall, i de diversos pobles de
l’Urgell i la Segarra. De vegades,
fins i tot de Barcelona.
    Durant 30 anys, el cafè va estar
regentat per un bàrman que es diu

É
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SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Anticristià.- 2. Parar.
amroN.- 3. Ata. auR. Ali.- 4. Rima. NT. C.
V.- 5. Tupina. atsE.- 6. A. Arena. Ell.- 7.
Mà. Otitis. L.- 8. Eres. Mat. Pa.- 9. naR.
LE. S. oD.- 10. T. Ell. Canto.- 11. Sintetit-
zar.
VERTICALS: a partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Marroc (mar, roc).
Problema d’escacs
1- Txf5, a1=D (si Rxf5; 2- Th5+, Rg4; 3-
Txa5 i es guanya); Txa5, Dc1 (si Dxa5; 3-
Th6+, Rf5; 4- Th5+ i es guanya); 3- Th6+,
Dxh6; 4- Ta6+ i es guanya.

Jeroglífic
per David Fusté

País africà

Problema d’escacs
per R. Monfà - www.bidmonfa.com

Juguen les blanques

Mediterrani

És molt difícil que la mateixa ment que ha generat un problema el pugui
sol·lucionar.

Albert Einstein. Premi Nobel de Física (1879-1955)

Tros de pedra

PALANC-OCI

David Fusté Jusmet, el qual ha dei-
xat com a tal bon record en la me-
mòria col·lectiva i dubtem que en
surti un altre amb la mateixa
professionalitat i carisma.
    Uns anys després, tot i que hagi
canviat de nom, la gent encara diu
“ens trobarem al Cafè del David”,
en record del bon ambient que s’hi
respirava.
    Era un punt de trobada per a la
gent d’Artesa. Era i és un lloc ideal
per fer petar la xerrada, per parlar
del Barça, per jugar a la botifarra,
als escacs i al “xapolín”. També per
a trobar-se la gent de la comarca,
inclòs els diumenges.
    Amb gent tan diversa i tant d’am-
bient, es van viure circumstàncies
interessants per alguns, descone-
gudes per uns altres i que tal vega-
da no es repetiran mai més.
    Tots els camioners i els viatgers
de la Vall d’Aran i dels Pallars pa-

raven a la carretera fins on hi havia
la bàscula (a la “placeta del Pelaio”
o plaça del Progrés). Era l’únic cafè
obert legalment les 24 hores des
de la frontera fins a Barcelona. Sols
hi havia el Cafè del David d’Artesa
i un altre a la Panadella. La resta
estaven tancats.
    Eren uns altres temps, amb poc
trànsit i hi havia espai per aparcar
per a tothom. Així, els viatgers de
nit podien parar còmodament.
    Hi havia moltes anècdotes de
diferent color. De vegades alguna
esposa venia a veure des dels vi-
dres si el seu marit jugava. La tim-
ba o reunió de jugadors era un joc
prohibit. Llavors alguna dona ho
denunciava a la Guàrdia Civil, que
havia de donar curs oficial a la de-
núncia. Seguidament el governador
de Lleida contestava al
“comandante de Puesto” d’Artesa,
el qual havia d’actuar en conse-

qüència.
    En aquells ambients circulava un
acudit que va estar molt comentat.
La història era que un pagès va
anar a jugar a una timba. Es veu
que no tenia diners, es va jugar els
ramats i va perdre. Després, les
terres, que també va perdre. Es va
jugar la masia i va perdre. Llavors
va dir: “Ho he perdut tot. Sols em
queda la dona. Si voleu, també me
la jugo”. Ell sabia que al seu con-
trincant li agradava la seva dona.
Li van acceptar la juguesca. Va co-
mençar a recuperar i va aconseguir
tot el que havia perdut. En marxar
va dir: “Estic molt content. He estat
de molta sort”. I abans de sortir per
la porta, es va girar i li va dir al seu
contrincant: “Ah, i la dona ja te la
regalo!”
    Si non é vero, é ben trobato.

Bartomeu Jové i Serra

IMATGES D’AHIR





Dilluns 19 d’abril, típic dia variable de primavera. Emboirat al matí, sol al migdia, tapat a la
tarda i... pluja. El colofó va ser l’aparició un magnífic arc de Sant Martí. (Foto: Antoni Colom)
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