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Nadal 2009

En portada, dues imatges d’aquelles
que s’anomenen de postal. A les pà-
gines centrals, un recull d’imatges de
les festes nadalenques, corresponents
a diferents localitats de la comarca.

Fotos: Ramon Giribet i  Marc Solé
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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

DESEMBRE

Municipi d’Alòs de Balaguer

Defuncions:
dia 6: Rosa Porta i Serentill (102 anys),

natural de Santa Regina (Argentina)
dia 28: Albino Serés i Puig (81 anys),

natural d’Alòs de Balaguer

Municipi d’Artesa de Segre

Naixements:
dia 11: Victor Novak, fill de Iurie i d’Iryna
dia 16: Biel Torredeflot i Vilaseca,

fill de Carles i de Gemma
dia 18: Alexandra Andreea Moldovan,

filla de Vasile i de Cristina
dia 28: Júlia Fontanet i Mallol,

filla de Joan i de Raquel

Defuncions:
dia 1: Domingo Duran i Baró (88 anys),

natural d’Artesa de Segre

Municipi de Vilanova de Meià

Naixements:
dia 15: Martina Giurgi i Novau,

filla de Ciprian i de M. Jesús
dia 22: Genís Cardona i Utgés,

fill de Francesc i de Lurdes

26 de gener:
A les 17:30, a la Biblioteca Joan Maluquer i
Viladot, L’hora del conte per a nens i nenes de
P5 (veure pàg. 43)

Del 13 al 16 de febrer:
Festes de Carnaval (veure pàg. 44 i 45)

14 de febrer:
Caminades per la Noguera (Camarasa: forns
de ges, camí medieval, salines i espais de la
Guerra Civil). Sortida: 8:30h de la capella de Sant
Isidre de Camarasa. Organitzen: Terres del Mar-
quesat i Centre Excursionista de Balaguer

DESEMBRE

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana: 4,4°
Temperatura màxima: 16,2° (dia 6)
Temperatura mínima: -10º (dia 20)
Dies amb precipitacions: 11
Precipitació màxima: 21,7 mm (dia 23)
Total precipitacions: 80,5 mm

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions: 6
Precipitació màxima: 23 mm (dia 24)
Total precipitacions: 70 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana: 5,5°
Temperatura màxima: 17º (dia 30)
Temperatura mínima: -9º (dia 20)
Dies amb precipitacions: 7
Precipitació màxima: 18 mm (dia 21)
Total precipitacions: 68 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana: 4°
Temperatura màxima: 16,7° (dia 4)
Temperatura mínima: -10,8º (dia 20)
Dies amb precipitacions: 21
Precipitació màxima: 17 mm (dia 21)
Total precipitacions: 71,1 mm
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-Premi Tasis-Torrent al millor reportatge pu-
blicat a la Premsa Comarcal Catalana 1997.

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

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

Membre de l’ACPC

NOTA: La Palanca està oberta a totes les
col·laboracions, però només s’admetran els
escrits signats amb el nom de l’autor o au-
tors. Amb tot, la revista es reserva el dret de
publicar-los.
La Palanca no fa seves, necessàriament, les
opinions i criteris expressats pels seus col·la-
boradors.

Any nou, imatge nova
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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.

Diu la saviesa popular: Renovar-se o morir. I també: Any nou,
vida nova. Així és que la redacció de la revista ha decidit posar
en pràctica alguns canvis que ja fa temps que ens ballaven pel
cap i que mai no acabàvem de trobar el moment de fer-los efec-
tius.
    A les acaballes de l’any passat, però, vam decidir posar-nos
les piles i aprofitar l’inici d’un nou any per canviar una mica la
imatge de la revista, no fos cas que acabéssim avorrint els nos-
tres fidels subscriptors i lectors.
    No preteníem canvis espectaculars, ni tampoc ara els detalla-
rem. Senzillament es tracta d’intentar fer les pàgines una mica
més "digeribles", d’aquelles que entren fàcilment pels ulls. Espe-
rem que us agradi el nou format, molt semblant a l’anterior però
és un altre passet endavant en aquesta bastant llarga trajectòria
(ja són 28 anys!) de la revista, durant la qual els més veterans
haureu pogut observar-ne l’evolució.
    La veritat és que els que fem La Palanca ens sentim molt or-
gullosos del producte que oferim, mes a mes, als ciutadans i ciu-
tadanes d’Artesa de Segre i de tota la rodalia, sense oblidar-nos
d’aquells que ens llegeixen d’altres indrets, alguns molt llunyans.
Malgrat això, sempre es pot millorar i és en aquest sentit que
hem introduït aquests petits canvis.
    Volem aprofitar l’avinentesa, per donar les gràcies a totes aque-
lles persones que d’una manera o altra han fet possible arribar
fins aquí. Als que van començar, als pocs d’aquells que encara hi
són i als col·laboradors i col·laboradores que –uns amb més du-
rada que altres– ens han anat aportant informacions, imatges,
opinions i continguts diversos.
    L’agraïment més especial de tots, però, l’hem de fer a tothom
que ens llegeix de manera assídua. Si no fos per vosaltres, La
Palanca ja faria temps que no existiria. Els vostres comentaris i
les vostres inquietuds demostren que tenim una revista viva, una
revista que és de tothom i la fem una mica entre tots i totes.
    Els "aficionats a periodistes" –com diem sempre– que ara pas-
sem al davant som els successors d’altres que ens han precedit
i esperem que en el futur –ja veurem si més immediat o no– unes
altres persones amb idees i il·lusió renovades ens puguin succeir
a nosaltres.
    Esperem que aquest nou any que comença no ens porti més
notícies tan tràgiques com la del terratrèmol d’Haití i que el nos-
tre país i el món en general puguin veure el progrés que desit-
gem.
    Que tinguem un feliç i pròsper any 2010!
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Despreniment de roques a Clua
l passat 24 de desembre es
va produir un despreniment
de roques de grans dimen-

sions al nucli de la Clua de Meià
(municipi d’Artesa), que van ocasi-
onar danys de consideració en una
casa del poble.
    El succés tingué lloc cap a les
10 hores del matí, quan tres roques
de grans dimensions es va des-
prendre de la muntanya i van cau-
re sobre ca l’Om.
    Una de les roques va rebentar
una paret de la casa i va entrar dins.
Les altres no van arribar a impactar
i es van quedar al pati. Les pedres,
de més de 2 metres de diàmetre i
que pesaven més d’una tona ca-
dascuna, es van esllavissar a con-
seqüència de les pluges caigudes
el mateix dia i en dies anteriors.
    La inquilina de la casa es troba-
va dins quan van succeir els fets,
però sortosament no va patir cap

E

lesió. Es van desplaçar al lloc dife-
rents dotacions de bombers, mos-
sos, protecció civil i personal sani-
tari, així com l’alcalde d’Artesa i tèc-

nics municipals. Després d’inspec-
cionar la zona i davant el perill que
es desprenguessin més pedres,
van desallotjar la veïna de la casa.

Accident en l’enderroc de la Casa dels Mestres
l veí d’Artesa Francisco Frei-
xes va resultar lesionat el
passat 29 de desembre, en

el transcurs de les obres d’ender-
roc de la Casa dels Mestres
d’Artesa.
    Segons sembla, l’accidentat es-
tava recollint fustes pel seu comp-
te i risc de dins un contenidor situ-
at al carrer les Monges, entre l’an-
tic escorxador i la casa enderroca-
da. Mentrestant, una retroexcava-
dora estava tombant parets per la
part de dins de la casa, de manera
que ni el maquinista ni l’home no
es veien.
    De sobte la paret que dóna al
carrer va cedir i es va desplomar
damunt del contenidor. Un veí que
passava per allà va alertar l’home,
el qual va intentar sortir del conte-
nidor abans de ser colgat per la
runa.
    Les pedres de la paret, però, van
atrapar-li les cames i li van produir

el trencament de diversos ossos. El
serveis d’emergència van arribar
ràpidament al lloc, i el ferit va ser
traslladat a l’Hospital Arnau de
Vilanova, on es recupera favorable-
ment.
    L’enderroc de l’edifici es va fina-

litzar el passat 31 de desembre,
data límit per poder cobrar una sub-
venció del Departament de Gover-
nació destinada a tal efecte. En els
propers mesos es realitzarà en
aquest solar la construcció del nou
Casal d’Avis d’Artesa.

E

Els danys produïts a la casa i una de les roques despreses. Fotos: Protecció Civil d’Artesa

Els serveis d’emergència van socórrer l’accidentat en l’enderroc. Foto: JME
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Artesa pressuposta 4.779.209 euros
n el ple de l’Ajuntament
d’Artesa del passat 15 de
gener es va aprovar el pres-

supost municipal per a l’any 2010,
amb els vots a favor d’ERC i el PSC
i en contra de CiU.

El debat del pressupost
Va ser defensat pel regidor de Fi-
nances d’ERC Joan Camats com
un pressupost realista, ambiciós i
ajustat als temps de crisi. Va des-
tacar l’import i la part de subvenci-
ons. Va explicar que s’ha augmen-
tat en 200.000 euros en relació al
del 2009 i que les inversions repre-
senten un 43,48 % del total. Tam-
bé va recordar les obres del pres-
supost del 2009 pendents i que
properament es parlaria de les in-
versions que es farien a través del
Pla E.
    El portaveu del PSC Joan
Fontanet va explicar el sentit del vot
afirmatiu del seu grup perquè
ERC havia acceptat les seves pe-
ticions, perquè hi havia reduccions
en determinades partides, en temps
de crisi, especialment a la partida
de fires i festes, i perquè creien que
era un pressupost equilibrat. En
feien una valoració positiva amb la
voluntat de tirar Artesa endavant i
fer poble. També va destacar que
el sou de l’alcalde hauria de ser
superior perquè l’alcalde d’Artesa
hauria de tenir un ingressos més
alts però que els temps de crisi ac-
tuals no ho fan possible. Finalment
va dir que el sou dels treballadors
els semblava baix però que ja en
parlarien en un futur. El seu com-
pany Jaume Ferré va agafar la pa-
raula per matisar que el sou de l’al-
calde no era ben bé el pactat i que
hi havia alguna partida amb la qual
no estava gaire d’acord.
    El portaveu de CiU Domènec
París va manifestar que era un
pressupost pactat entre ERC i PSC,
si bé va reconèixer que l’equip de
govern s’havia reunit amb ells per
parlar-ne. Va justificar el vot nega-
tiu en no estar d’acord amb l’incre-

ment desmesurat del sou de l’alcal-
de, punt que frenava qualsevol al-
tra negociació. També va justificar
el sentit del vot en la mala gestió
de l’equip de govern i en l’augment
de la despesa de personal, que
s’havia incrementat en un 18%,
cosa incomprensible ja que s’han
externalitzat serveis. Tampoc la
partida de despesa corrent de man-
teniment de carrers no era la ade-
quada segons el seu punt de vista i
s’havia reduït a la meitat quan hi
ha carrers que necessiten actuaci-
ons urgents. També va al·legar l’in-
compliment d’acords pactats en
anteriors pressupostos i inversions
que encara no s’han realitzat i que
s’inclouen de nou als comptes.
   En relació al sou de l’alcalde, el
pressupost 2010 contempla que la
quantitat neta a percebre és de
1600 euros nets en 14 pagues.

Les dades objectives
-Total pressupost: 4.779.209,27
euros. El de l’Emissora Munici-
pal de Ràdio Artesa puja 9.900
euros més (s’haurien de sumar als
anteriors).
-Total inversions capítol VI:
2.078.207,41, que representa el
43,48% del total.
Inversions destacables:
1. Segona fase del Casal de la Gent
Gran. Import: 500.000 euros
2. Escola de Música. Import:
457.735,41 euros
3. Pla de Barris any 2010. Import:
229.706,54 euros
4. Obres PUOSC nuclis agregats:
-Mur a Montargull (50.002,51)
-Millora d’abastament d’aigua i pa-
vimentació c. Font de Baldomar
(87.472,80)
-Pavimentació, clavegueram i xar-
xa aigua c.de Baix Tudela Segre
(125.615,10)
-Ampliació nova captació dipòsit
distribució d’aigua Pont Alentorn
(46.932,02)
-Portada aigües a Vall-llebrerola
(43.285,03)
5. Aportació pobles agregats 1r. Pla

Govern central, menys Baldomar i
Montargull (rebut any 2009)
- Alentorn (25.842)
- Anya (3.894)
- La Clua (3.540)
- Colònia la Fàbrica (6.018)
- Colldelrat (5.133)
- Collfred (4.071)
- Comiols (1.239)
- Folquer (708)
- Montmagastre (4.071)
- Pont d’Alentorn (4.956)
- Sant Marc de Batlliu (3.717)
- Seró (12.213)
- Tudela de Segre (15.399)
- Vall-llebrera (5.133)
- Vall-llebrerola (1.593)
- La Vedrenya (2.124)
- Vernet (5.841)
- Vilves (4.956)
6.Wi-Fi a edificis municipals. Import
10.000 euros
7. Trasllat de la bàscula al Polígon
i creació zona de desinfecció. Im-
port 10.000 euros
8. Urbanització tram incial Roc del
Cudós. Import: 80.000 euros.
    Per executar aquestes obres
l’Ajuntament té un finançament ex-
tern considerable, des del 100% de
la segona fase del Casal de la Gent
Gran (Governació), passant pel
90% en les obres del PUOSC dels
agregats (Governació) i acabant en
el 70% (màxim permès) a l’Escola
Música (Governació). El Pla de
Barris queda finançat externament
en un 75% (entre PUOSC i PTOP).
    A part s’han de tirar endavant
obres ja consignades l’any 2009 i
que ja han començat o comença-
ran ben aviat:
-Segona fase Casal Cultural
-Primera fase arranjament Casa
Consistorial
-Tram final carrer Jesús Santacreu
-Portada aigües a Comiols (es van
licitar l’últim Ple)
-Millora xarxa de sanejament a
Alentorn 1a fase (al mateix Ple es
va adjudicar a Promalos Olsina SL) 
-També s’executarà el 2n Pla E del
Govern central: falta aprovar per
Ple quines obres es faran.

E
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LA NOGUERA

Nou local de Càritas
El dia 4 de gener es va inaugurar un nou local de re-
partiment d’aliments a Balaguer, el qual forma part del
projecte Àgape, que està gestionat per Càritas de
Balaguer conjuntament amb el Consell Comarcal de
la Noguera i Creu Roja. Es pretén centralitzar la dona-
ció i ampliar els recursos del banc d’aliments per a
poder arribar així a un nombre més ampli de perso-
nes que es troben en situació de pobresa.

Projecte Comenius
Quatre escoles de la Noguera (Camarasa, La Ràpita,
Menàrguens i Vallfogona de Balaguer) formen part del
projecte Comenius, en el qual hi estan participant es-
coles de tot el món i que pretén desenvolupar l’entesa
i el coneixement de les cultures i tradicions dels paï-
sos de cada escola a través dels contes i llegendes
que existeixen. A tal fi, 11 mestres vinguts d’altres pa-
ïsos (Holanda, Regne Unit, Polònia, Portugal i Xipre)
van visitar aquestes escoles de la nostra comarca per
a posar en comú les activitats dutes a terme fins ara.

Una escola bressol per 1 euro
A Ponts, una quarentena d’infants de 0 a 3 anys ja
van a l’escola bressol Balú, ubicada al carrer Santa
Maria d’aquesta localitat. El bisbat d’Urgell ha cedit
aquestes instal·lacions al consistori per 15 anys, pel
preu mòdic d’un euro a l’any. L’equipament té uns 200
metres de planta i 1.500 de jardins, amb una capacitat
per a 60 alumnes.

Habilitació original
Des de fa un mes, un grup d’unes 12 persones està
habilitant a Tiurana el museu a l’aire lliure dels antics
oficis, i ho fan a canvi d’un dinar al bar del poble. Per
ara, ja estan oberts els camins que donaran accés a
la vintena d’espais on es mostraran diferents eines i
instruments, que han estat cedits pels veïns de la po-
blació. Es vol obrir aquest museu a partir de la prima-
vera.

Inauguració del camí de la Col·legiata de
Ponts

El dissabte 16 de gener es va inaugurar a Ponts la
pavimentació del camí d’accés a la Col·legiata de
Sant Pere de Ponts. L’acte va estar presidit per
Jaume Gilabert, president de la Diputació de Lleida,
amb la presència de l’alcalde de Ponts, Jaume
García, i altres autoritats. L’obra, a càrrec dels Ser-
veis Tècnics de la Diputació, ha estat realitzada per
l’empresa Pasquina SA, amb un pressupost d’exe-
cució de 169.155,56 euros. La longitud del tram pa-
vimentat és de gairebé 2 km, amb una amplada mit-
jana de 4,50 m.

A Les Avellanes, més ben comunicats
La Generalitat de Catalunya ha instal·lat una torre de
telecomunicacions al municipi de les Avellanes i San-
ta Linya, una estructura metàl·lica de 20 metres que
s’ha ubicat al terme de la població de Tartareu i que
donarà cobertura de banda ampla rural, televisió ter-
restre i serveis d’emergència.

Anna M. Vilanova

Dates a recordar
Propera 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 22 al 26 de febrer del 2010.

Propera recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dijous 18 de febrer
Artesa de Segre: dijous 18 de febrer
(només en casos molt justificats, que no puguin anar directament a la deixalleria)

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

Ajuntament d’Artesa de Segre
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MUNICIPIS

Actes de Nadal a Vilanova de Meià
n aquestes festes passa-
des, Vilanova de Meià va
rebre novament la visita del

Pare Noel. Un cop arribat al poble,
va dirigir-se cap l’escola on ja hi
havia tots els nens que l’esperaven
amb molta alegria. Carregat com
sempre i fidel a les seves obligaci-
ons, va deixar els regals i va aco-
miadar-se fins l’any vinent.
    Continuant amb les festes, el dia
de Nadal i després de la missa, els
nens i nens de les nostres poblaci-
ons del municipi varen oferir un petit
concert de nadales a tots els as-
sistents a la celebració. El
“concertet” fou un èxit i esperem
amb moltes ganes que l’any vinent
es pugui tornar a repetir.

E

    I per tancar aquestes dates tan
especials, no podia faltar pas el
més important: l’arribada dels Reis
Mags d’Orient. Ses Majestats va-
ren arribar al poble el passat 5 de
gener, carregats de regals i  cara-
mels. A l’ajuntament de la vila va
tenir lloc l’entrega de presents a
petits i grans; i pel que hem sabut,
algú que altre van endur-se una
mica de carbó. Què hi farem! Pot-
ser l’any vinent i si es porten bé, el
regal serà millor.

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Antònia Estrada i

Mar Eroles

TDT
GRATIS!

Dins el pla d’actuacions de suport a col·lectius amb risc
d’exclusió en els projectes de transició del Pla Nacional de
Transició a la TDT, es distribuirà un sintonitzador TDT entre
els ciutadans per utilitzar-lo durant 4 anys, sempre que
es compleixin els següents requisits:
- Tenir 65 anys o més i una dependència reconeguda de
nivell II o III.
- Tenir 65 anys o més i tenir un grau de discapacitat del
33% o superior i que alguna de les discapacitats sigui de
tipus auditiu o visual.
- Tenir més de 80 anys i viure sol, o bé acompanyat d’una
altra persona també major de 80 anys.Ajuntament

d’Artesa de Segre
Per a més informació podeu adreçar-vos a la recepció de l’Ajuntament.
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Inauguració del Portal del Montsec de
Vilanova de Meià

idal Vidal, director dels Ser-
veis Territorials d’Innovació,
Universitats i Empresa, va

inaugurar, el 14 de gener, el Portal
del Montsec de Vilanova de Meià.
    A l’acte, que tingué lloc al casal
municipal de la vila, hi assistiren
unes quaranta persones i comptà
amb la presència de l’alcalde
d’aquesta població, Xavier Terré,
entre altres autoritats, com el dipu-
tat provincial Bonifaci Colomina, el
delegat del Govern al Pirineu i Alt
Aran (i vicepresident segon del
Consorci del Montsec), Víctor Orrit,
els presidents dels consells comar-
cals de la Noguera i del Pallars Jus-
sà, Vicent Font i Xavier Pont res-
pectivament, a més de diversos al-
caldes de l’àrea del Montsec.
    El Portal és un punt d’informació
turística on els visitants trobaran
informació molt diversa sobre la
zona, amb l’aportació de mapes,
guies, reculls fotogràfics, etc. A
més, està equipat amb una panta-
lla on es projecta l’audiovisual del
Montsec. L’objectiu principal és di-
fondre aquests magnífics indrets de
les comarques de la Noguera i del
Pallars Jussà i donar a conèixer el
seu gran atractiu paisatgístic i cul-
tural.

    Aquests Portals d’Informació
compten amb l’ajut econòmic del
Pla de Desenvolupament Turístic i
de la Diputació de Lleida. Fins avui,
altres portals que s’han inaugurat
són al Monestir de les Avellanes, el
de Gualter (a l’Oficina de Turisme
de La Baronia de Rialb) i a l’Hotel
Terradets de Cellers. Cap a l’estiu
està previst que també entrin en
funcionament els portals ubicats al
Museu d’Isona i la Conca Dellà, a

l’agrobotiga de Montsonís i al càm-
ping La Noguera de Sant Llorenç
de Montgai. Vidal Vidal, va desta-
car la gran “riquesa” que hi ha al
Montsec, així com la importància
que tenen aquests punts d’informa-
ció per al desenvolupament turístic
de la zona.

Text i fotos: Iolanda Masanés

V

Informació
vers la TDT

i
l’apagada
 analògica

Segons informa la Direcció Ge-
neral de Xarxes i Infrastructures
de Telecomunicacions de la Ge-
neralitat de Catalunya, en el
marc de l’apagada analògica, a
partir del dia 21/01/2010 s’ini-
ciarà l’aturada de les emissions
de la televisió analògica al mu-
nicipi d’Artesa de Segre.
    En les zones del municipi on
la disponibilitat és parcial o no
hi ha disponibilitat del servei, els
ciutadans tenen la possibilitat de
tenir el servei de TDT a través
de satèl·lit. Per posar en marxa

Ajuntament
d’Artesa de Segre

el procés d’activació del servei
TDT-Sat, hauran de posar-se en
contacte amb un instal·lador
habilitat per la Generalitat de
Catalunya.
    Així mateix, possiblement
s’hauran de revisar per part d’un
instal·lador autoritzat (trobareu
la relació a la web
w w w . g e n c a t . c a t /
societatdelainformacio/stsi/ict)
les instal·lacions dels usuaris per
tal de modificar-les i/o adaptar-
les, si s’escau, a fi de garantir la
correcta recepció de la TDT.
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Sant Mamet. Pessebre 2009
n any més, el passat diu-
menge 13 de desembre,
vàrem pujar el pessebre a

Sant Mamet.
    Aquest any pintava com l’any
passat (que ho vam haver d’ajor-
nar dues vegades per l’aigua i la
neu). A tres quarts de set del matí
feia un bon ruixat a Artesa i vam
pensar que allà dalt, a 1.400 me-
tres d’alçada, seria segurament
neu, però com que ho teníem tot a
punt, vam decidir anar cap a Alòs
de Balaguer i veure sobre el terreny
què fèiem.
    En arribar a Alòs gairebé no plo-
via i aleshores vam decidir tirar
amunt. La veritat és que ho vam
encertar, perquè vam tenir una pu-
jada –pel  temps– perfecta. I cap a
la part de dalt, després de traves-

sar la boira del núvol, vàrem trobar
un dia de sol sense gota d’aire, un
matí perfecte per poder esmorzar
fora del refugi d’una manera con-
fortable (cosa ben estranya altres
anys).
    A causa de la pluja de les set del
matí es va desdir molta gent assí-
dua d’aquest esdeveniment. Això
va fer que aquest any ens arreple-
guéssim només unes quaranta per-
sones en la foto de rigor.
    Com sempre, uns van pujar a
peu, altres corrent i altres en bici.
Vam comptar amb la presència del
nostre alcalde d’Artesa i de l’alcal-
de d’Alòs, als quals volem donar les
gràcies per la seva col·laboració. A
ells tampoc els fa por matinar, ni el
fred del desembre, per poder pujar
a una de les contrades més emble-

màtiques del nostre entorn, per fer
companyia a uns quants amants de
l’esport i la natura.
    Cal felicitar també a les noves
incorporacions a aquesta gesta,
que amb força, paciència i perse-
verança van aconseguir arribar al
cim, i els convidem a continuar any
rera any en aquesta petita aventura.
    Aquesta experiència, gairebé
extraordinària, la combinació de
matinar, foscor, fred, muntanya,
esforç... l’alegria d’arribar, l’escal-
for de la llar de foc, torrades, gent
del nostre entorn... Una petita bo-
geria com a aperitiu del nostre
Nadal.
    Ja ho  sabeu, cada any hi esteu
tots convidats!!!

CUDOS

U
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III Olimpíades Rossi Delight
l dissabte 2 de gener, en el
marc de les activitats nada-
lenques, es van celebrar les

III Olimpíades Rossi Delight al Pa-
velló Poliesportiu d’Artesa de
Segre.
    Per qui en desconegui el funcio-
nament, recordem que es tracta
d’un Torneig Multiesport en què es
juga a diferents esports al llarg de
tota la tarda i vespre. Enguany, re-
petien els esports de les dues pri-
meres edicions: futbol, bàsquet,
voleibol i tennis de taula. En aques-
ta edició, com a novetat, es va am-
pliar a cinc, afegint-hi les bitlles, un
esport tradicional amb molta afició
a les nostres contrades.
    Així doncs, els participants esta-
ven convocats, en equips de qua-
tre o més jugadors, a les 16h per
tal distribuir els equipatges i fer el
sorteig dels grups. Dir que en
aquesta ocasió s’hi van reunir un
total de 23 equips, de diferents pro-
cedències; com per exemple,
Agramunt, Ponts, Cubells,
Balaguer o Lleida, aconseguint la
participació més nombrosa des que
s’organitza el Torneig.
    Els encontres entre els equips
participants s’anaven disputant al
llarg de tota la tarda, mentre pel
poliesportiu s’hi aplegaven força
espectadors. Destacar l’èxit de les
bitlles entre els participants i la gent
que va acudir a la cita, ja que es va
recrear una pista de bitlles adapta-
da al pavelló que causava força
expectació a la seva vora.
    Esportivament parlant, el fet
d’introduir un esport més, canvia-
va l’essència dels primers anys, ja
que afegint les bitlles, entra un al-
tre barem a tenir en compte i enca-
ra s’ha de ser més complet per vèn-
cer en el còmput general de tots els
esports.
    Això va quedar del tot demostrat
en acabar-se la fase de grups, on
equips sense una forma física
destacable quedaven en els pri-
mers llocs del seu quadre. I aques-
ta tònica va seguir en les fases fi-

E

nals, on van saltar sorpreses, ja que
els finalistes de les dues edicions
anteriors van caure a quarts de fi-
nal, així com algun semifinalista.
    El tercer i quart lloc, se’l van dis-
putar Ticó Team contra Companys
Team (Balaguer), quedant els de la
capital de la comarca en tercer lloc
després de vèncer en les bitlles. En

la final, disputada entre Ovidi Team
i Rio Team (Lleida), hi va haver una
clara victòria dels del Segrià, ja que
es van imposar en tres dels cinc
esports en què es disputaven les
eliminatòries directes.
    Queda agrair a tothom que va
venir al pavelló, tan participants
com espectadors, la seva presèn-
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cia, ja que sense ells no podríem
dur a terme aquesta activitat. Així
mateix, agraïm la seva col·laboració
desinteressada a tothom que ens
facilita material. També a l’Ajunta-
ment d’Artesa i al Consell Comar-
cal, el seu ajut en tot els què ens fa
falta; així com als patrocinadors
d’enguany, Segrevest i Condis, que
ens han donat un suport important
per a organitzar de nou aquest Tor-
neig.
    Gràcies per tot i us esperem l’any
que ve a tots!!!

El Lokal - Associació de Lleure
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El català, una llengua amagada (IV)
PERÍODE DE PREGUERRA. 1925-1935

ntrem en una dècada si més
no interessant, de grans
canvis socials, marcada

per iniciatives innovadores, com
l’Exposició Internacional de
Barcelona i el famós Pla Cerdà so-
bre l’eixample de Barcelona (el seu
sistema de quadrícules el van con-
siderar a la seva època més futu-
rista que altres propostes radials
presentades a l’Ajuntament de la
ciutat).
    Era un temps en què les institu-
cions i la gent vivien amb intensitat
projectes i ganes d’innovar. La mú-
sica, la cultura, el teatre i l’art van
viure a casa nostra una època flo-
rent, que de retruc quedava reflec-
tida en iniciatives de la societat.
    Amb tot, com veurem, la realitat
de la llengua anava per un altre
costat.

Sanció per portar l’escut del
Barça. 1925
Després de l’incident de l’himne
nacional ja esmentat, va venir el
càstig al Barça. Hi havia estricta
vigilància per part de la policia i la
Guàrdia Civil, fins a l’extrem que el
tinent Jobeco Martínez va enviar al
governador el següent informe: “El
dia d’ahir va ser trobat a les Ram-
bles un individu anomenat Emilio
Brugulat portant a la solapa de
l’americana un escut de l’entitat
clausurada per V.E., fet que tinc
l’honor de comunicar-li per la san-
ció que estimi pertinent.”
    Article publicat a El Periódico de
Catalunya el 16 de juny de 1994,
que demostra la fèrria repressió de
la dictadura al Barça.

Murcians i xarnegos. 1926
Catalunya ja havia acollit altres flu-
xos d’immigrants a la fi del segle
XIX, amb motiu de la Revolució In-
dustrial, gent que majoritàriament
van establir colònies tèxtils, prope-
res als rius principals. Venien a tre-

ballar i es quedaven a viure aquí.
    Amb el mateix procediment,
aquest any van començar a venir
gent de comarques de Múrcia, per
a treballar a l’Exposició Internacio-
nal de 1929. Alguns es van integrar
al país on es van quedar a viure i
van tenir família, i uns altres no es
van voler integrar, van emprar sem-
pre la seva llengua d’origen, el cas-
tellà, aquests eren els anomenats
“xarnegos”. Eren gent que no voli-
en parlar el català, encara que l’en-
tenien. Hi havia professionals com
esportistes, notaris, advocats, ar-
quitectes, guàrdies civils, assalari-
ats, gestors, etc. Sempre s’adreça-
ven en castellà. Es casaven aquí i
el seus fills i néts parlaven català,
però el “xarnego” mai. Als anys 60,
deien “murcianos” a gent que pro-
venien de les Castelles. Aquestes
eren dues paraules despectives
amb tints xenòfobs.

Articles de Juan Larch. 1927
- No som un país
geogràfic: “Catalunya no té geogrà-
ficament personalitat pròpia: no és
més que un bocí d’Espanya.”
- El castellà és sagrat: “L’idioma
castellà, o millor dit l’espanyol, és
un verb sagrat, sublim de tots els
espanyols.”
- Obligar a parlar el castellà és fer
un favor: “Obligar a
utilitzar el castellà a
Catalunya és fer-li un
favor paternal, com
ho és obligar a un nen
curt de vista i revoltós
a posar-se ulleres.”
- Anacronisme con-
trari al progrés: “Res-
suscitar avui el cata-
là, traient-lo de l’esfe-
ra familiar i de la lite-
ratura local, per inten-
tar fer d’ell un idioma
culte utilitzant-lo a les Universitats,
a la ciència i de una manera oficial,

és un anacronisme contrari al pro-
grés.”
- En català no es pot educar: “Un
estudi seré convenç de que és ab-
solutament impossible donar edu-
cació integral a ningú, ni en cap
branca del saber humà, sols en
català.”
Comentaris publicats tots per Juan
Larch a Cataluña y la nacionalidad
española, 1927.

El vaticà prohibeix la llengua
catalana. 1928
El Directori Militar aconsegueix que
el Vaticà prohibeixi la llengua cata-
lana en la predicació i en l’ensenya-
ment a Catalunya, però l’actitud
eclesiàstica catalana ho deixa ino-
perant en la pràctica. Hi ha un pro-
fund malestar en els fidels catalans
per l’actitud de Roma.

Per a la dictadura, defensar
el català és atacar el caste-
llà. 1928
“De manera que avui, no en virtut
de les idees, però sí en la força dels
fets, defensar l’ús del català és ne-
gar els drets de l’idioma castellà.”
    Publicat a la revista La Razón el
12 de febrer de 1928.

L’Exposició Internacional de
Barcelona. 1929

Realment va ser una
fita important, un punt
d’inflexió envers la
Barcelona i la Cata-
lunya del futur. El 19 de
maig, diumenge, la va
inaugurar el rei Alfons
XIII. Entre el pavellons
destacà l’alemany, que
havia estat dissenyat
per Ludwig Mies der
Rohe.
    L’anècdota és que
en aquell temps el pre-

sident de la Diputació de Barcelona
(una de les “empreses” més riques

E
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d’Espanya) era Joan Maluquer i
Viladot “Don Juanito”, molt vinculat
a Artesa de Segre i amic personal
del rei.
    Diuen que el rei, amb les autori-
tats i el seu seguici, va voler donar
un tomb per Barcelona per a conèi-
xer la ciutat. El va cridar l’atenció
que molts rètols estaven escrits en
català i va dir: “Mañana cuando
vuelva, quiero todos estos letreros
escritos en espanyol”. I així va ser,
els comerciants, davant de la ur-
gència, van posar a sobre un rètol
en castellà. Això no els va impedir
que, dies o mesos després de l’Ex-
posició, els traguessin i retornessin
els originals.
    Per invitació de “Don Juanito”, el
rei va visitar la finca de “La Peixe-
ra”, propietat de Joan Maluquer, i
és històric que va baixar en barca
pel Canal d’Urgell. “Don Juanito”,
a més d’amic personal del rei, com
a polític hàbil, li va explicar la reali-
tat política i social de Catalunya. I
sense intenció d’ofendre cap de les
parts, segur que en honor a l’amis-
tat es feien favors mútuament.

La dimissió de Primo de
Rivera. 1930
El rei Alfons XIII acceptà la dimis-
sió forçada del general Primo de
Rivera i designà el general
Berenguer com a cap de govern.
És l’ inici de l’anomenada
“dictablanda”, en contraposició a
l’anterior “dictadura”. S’aturen les
mesures anticatalanes. Creació de
Palestra.

Es proclama la República
Catalana. 1931
El 14 d’abril d’aquell, Francesc
Macià proclama a Barcelona la
República Catalana. El 17 d’abril,
d’acord amb el govern de la Repú-
blica Espanyola, Macià restitueix la
Generalitat de Catalunya.
 
I la lletania segueix...
- Catalunya no és dels catalans:
“Cataluña es de España y deberá
someterse a la voluntad de la
Nación, pese a quien pese y caiga
quién caiga...”

    Article de la Correspondencia
Militar, setembre de 1931.
- Culpa dels capellans i els mes-
tres: “Han estat els mestres i els
capellans els que han creat el ca-
talanisme antiespanyol.”
    El diputat espanyolista Antonio
Royo al debat sobre l’Estatut de
Catalunya, 16 de juny de 1932.
- Unamuno diu que no hi ha hagut
opressió. Torna Unamuno a esce-
na i diu que parlar de nacionalitats
oprimides és senzillament una
“mentecatada”. Diu que no hi ha
hagut mai tal opressió i la resta
és enverinar la història i falsejar-la.
L’home, a més de monolític, no
semblava estar ben informat.
    Ho va dir com a diputat al debat
sobre l’Estatut de Catalunya a les
Corts de Madrid, 2 de juliol de 1932.
- Lleis autocràtiques i despòtiques:
“Som nosaltres els que venim aquí,
de cara al futur, i amb què ens sor-
tiu? Amb papers vells, amb lleis
derivades de l’estat de força creat
a Catalunya per Felip V. I davant
de les nostres reivindicacions se’ns
oposa, senyors!, les lleis autocràti-
ques i despòtiques de la dinastia
borbònica.”
    El diputat català Rafael
Campalans al debat sobre l’Esta-
tut de Catalunya a les Corts de
Madrid, 27 de juliol de 1932.

Justificació de la guerra.
1932
“Antes que el Estatuto, la guerra
civil.”
    Titular a tota pàgina del periòdic
El Imparcial, que pel que diu d’im-
parcial no en deia tenir gran cosa.

Mor Francesc Macià. 1933
El 25 de desembre mor a Barcelona
el president de la Generalitat de
Catalunya, Francesc Macià “l’Avi”.
Lluís Companys és elegit nou pre-
sident de la Generalitat de
Catalunya.
 
Els governants catalans, de-
linqüents comuns. 1934
“Per a resoldre aquesta rebel·lia, no
hi ha més que declarar l’estat de
guerra, el que seria un estat de dret,

perquè el fet ja l’han declarat els
rebels. Immediatament procedir a
la detenció, empresonament i
processament per delinqüents co-
muns a tots els que es titulen go-
vernants catalans, i la següent res-
cissió de l’Estatut per incompliment
d’una de les parts. Tornar les qua-
tre províncies catalanes al règim
comú espanyol...”
    Publicació de la Història de
Catalunya de Ferran Soldevila.

Es proclama l’Estat català.
1934
El 6 d’octubre, el president de la
Generalitat, Lluís Companys, pro-
clama l’Estat Català dins la Repú-
blica Federal Espanyola. L’exèrcit
espanyol ocupa el Palau de la Ge-
neralitat i fa presoner el Govern de
la Generalitat i el seu president.
Després, el 6 de juny de 1935, el
“Tribunal de Garantías Constitu-
cionales” condemnaria els conse-
llers de la Generalitat, inclòs el pre-
sident Companys, a 30 anys de pre-
sidi.

No hi ha problema català.
1934
“Ja està bé lo de l’Estatut. Ja n’hi
ha prou. Perquè ja ens resulta mas-
sa història. Lo mateix que fa 40
anys, ara veiem que torna a em-
pantanegar-se la vida espanyola
amb el tòpic absurd dels ‘fets dife-
rencials’. Nosaltres neguem en
rodó l’existència del problema ca-
talà. No hi ha problema català.”
    La Nación, Madrid, 15 de desem-
bre de 1934.

Vénen armats. 1934
“Ha llegado Espanya”. “España ha
venido con las armas en la mano”.
    Del primer discurs de la Falange
Española a Catalunya. Citat per
J.M. Espinàs a l’Avui, 3 de juliol de
1983.

Se suspèn l’Estatut. 1935
    Ara va fer 75 anys, el 3 de gener
de 1935, es va suspendre l’Estatut
de Catalunya.

Bartomeu Jové i Serra
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La història del Capitán Garfio
l dia 28 de desembre ens
van donar l’avís que hi ha-
via un gos en el canal, a

Artesa de Segre. Després de de-
manar els bombers, en va venir un
i l’únic que va fer va ser deixar-nos
unes botes de plàstic (foradades,
per cert). Vam anar a rescatar-lo i
un company de la protectora va
haver de baixar a agafar-lo... Esta-
va molt espantat i la persona que
va donar l’avís ens va dir que el dia
anterior ja l’havia vist dins del ca-
nal.
    Una vegada fora de l’aigua, tre-
molava de fred i ens va sorprendre
el primíssim que estava. Vam po-
der comprovar que, després de
passar sota l’aigua gèlida tantes
hores, les potes del darrere esta-
ven molt inflades. Va estar ingres-
sat en el veterinari una setmana i
l’edema ja està curat.
    Té pànic a la corretja (suposem
que ha estat maltractat i que segu-
rament algú el va tirar al canal) i
que l’agafin pel collar, però només
necessita temps per oblidar tot el
que ha passat amb només vuit
mesos de vida...
    És un gos molt afectuós i agraït,
i espera una família que vulgui do-
nar-li tot el que li ha faltat fins ara...

El Capitán Garfio en el canal

E

SERVEIS MUNICIPALS

ATENCIÓ GENERAL AL PÚBLIC
De dilluns a divendres, de 9:00h a 14:00h

Dimecres de 16:30h a 19:00h

ASSISTENT SOCIAL
Dilluns i dimecres de 10:00h a 13:00h

EDUCADORA SOCIAL
Dijous de 9:00h a 11:00h

ADVOCADA D’ESTRANGERIA DEL CON-
SELL COMARCAL

Segon dijous de cada mes, prèvia visita con-
certada (trucar a l’Ajuntament)

CADASTRE
Dimecres de 9:30h a 14:00h

ARQUITECTE
Dimarts i dijous de 11:00h a 14:00h, prèvia

visita concertada (trucar a l’Ajuntament)

SERVEI D’AIGUA - SOREA
Divendres de 9:30h a 13:30h

Telèfon d’atenció d’avaries: 902 250 370
Telèfon de l’oficina de Tàrrega: 973 501 470

Telèfon de l’Ajuntament: 973 400 013 (en hora-
ris d’atenció al públic)

Ajuntament d’Artesa de Segre

Es lliura castrat, amb el microxip,
vacunat, desparasitat, amb la car-
tilla al dia i contracte d’adopció.

www.amicsdelsanimalsdelanoguera.com
protectoranoguera@gmail.com
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Valoració de l’any 2009
quest any passat ha estat un
any bastant difícil pel cos de
bombers de la Generalitat

de Catalunya, degut a la magnitud
dels serveis en què s’ha treballat,
recordant que no només aquest cos
intervé en incendis, sinó que tenim
gran infinitat de tasques a les que
acudir, des d’obrir un pis, fins a tre-
ballar en accidents de trànsit, però
per desgràcia el que ha marcat
aquest any han estat els incendis
forestals. El que ha causat mes
expectació a la ciutadania i ha es-
tat també el més mediàtic és l’in-
cendi d’Horta de Sant Joan amb
unes 1.022 hectàrees cremades,
encara que el més important de tot,
malauradament, va ser la mort de
cinc companys de la unitat especi-
alista en incendis forestals del
GRAF.
    També hi ha hagut molts més
incendis i molts d’importants, la
gran majoria a la nostra demarca-
ció (Lleida), que és on aquest any
les flames han demostrat la seva
virulència i agressivitat. Han estat
focs molt tècnics i de difícil extinció

degut a la gran quantitat de factors
negatius que els envoltaven (la cli-
matologia, el terreny, etc.).
    Nosaltres, els bombers volunta-
ris d’Artesa, hem estat treballant en
la gran majoria d’aquests incendis,
igual que hem pres part en molts
altres serveis sempre que se’ns ha
sol·licitat, sense poder oblidar que
som voluntaris i que de vegades
(gairebé mai, tot s’ha de dir) no
podem fer la sortida per manca de
personal, ja que tots els que for-
mem aquest equip tenim la nostra
feina i unes obligacions que no
sempre poden deixar de banda.
Des d’aquí demanem disculpes si
en alguna ocasió se’ns ha requerit
i no hi hem pogut acudir.
    Voldríem fer una mica de refe-
rència als serveis que hem realit-
zat aquest any 2009, amb un total
de 223 sortides confirmades, des-
triades de la següent forma:
- 38% focs de vegetació.
- 20% serveis que realitzem, no ur-
gents, per l’ajuntament i veïns
d’Artesa.
- 16% accidents (de trànsit, labo-

rals, etc.).
- 15% assistències tècniques.
- 6% altres incendis (focs d’habitat-
ge, d’indústria, en vehicles, etc.).
- 5% salvaments (rescat de munta-
nya, recerques de persones perdu-
des, etc.).
    Sabem que queden molts aspec-
tes per millorar i molts punts per
acabar de polir, però sempre que
sortim intentem donar el millor ser-
vei possible i solucionar els proble-
mes i les situacions en les quals ens
trobem.
    Així doncs, des d’aquestes rat-
lles donem les gràcies a tothom per
la seva comprensió i el seu recol-
zament, ja que nosaltres intentem
arribar a tot arreu, encara que com
ja hem dit, hi pot haver alguna ve-
gada que se’ns faci realment com-
plicat fer-ho.
    Moltes gràcies.

Bombers Voluntaris
d’Artesa de Segre

A
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17è Congrés de Bombers Voluntaris
l cap de setmana del 21 i 22
de novembre es va realitzar
al convent de les Avellanes

el 17è Congrés de l’ASBOVOCA
(Associació de Bombers Voluntaris
de Catalunya).
    El dissabte dia 21, es va inaugu-
rar el congrés amb una ponència
de la directora general del servei
d’Extinció d’Incendis i Salvaments
de la Generalitat de Catalunya,
Olga Lanau, que ens va explicar el
projecte de la nova llei dels serveis
d’extinció d’incendis i salvaments
de Catalunya.
    Seguidament, el comandant Car-
melo Benito, del IV Batalló de la
UME (Unitat Militar d’Emergències),
ens va ens van explicar com es van
crear i com funcionen, així com el
material del qual disposen i el seu
sistema d’activació per emergènci-
es. Ens va convidar a conèixer les
seves instal·lacions de Zaragoza.
    A la tarda, el caporal Lluís Do-
mingo, responsable de la nova Uni-
tat de Recerca Canina (URC), for-
mat per especialistes voluntaris i
funcionaris del cos de bombers, ens
va explicar el funcionament
d’aquest cos de nova implantació
dins del servei d’extinció d’incendis
i salvaments de la Generalitat, di-

ferències entre sistemes de ras-
treig, els àmbits d’actuació
d’aquests grup i un llarg etcètera.
    Continuant amb les ponències, i
aprofitant que aquest any el GRAF
(grup de reforç en actuacions fores-
tals) celebra el seu 10é aniversari,
un dels seus comandaments a la
Regió d’Emergències de Lleida ens
va parlar de la campanya forestal i
del seu pas per la província de
Lleida ja que aquest any ha estat
la més afectada quant a hectàrees
cremades.
    Per acabar els torns de ponèn-
cies, Pedro Anitua ens va parlar del
projecte d’implantació dels bom-
bers voluntaris al País Basc, amb
la ponència ‘’Bombers Voluntaris,
una aposta de futur?’’. S’ha de des-
tacar que el Anitua havia estat el
sots-director general operatiu del
Cos de Bombers i ara s’encarrega
d’implantar el voluntariat de bom-
bers al País Basc.
    En finalitzar les sessions, es va
realitzar una visita al Parc Astronò-
mic del Montsec i, en acabar, es va
fer una missa en record dels com-
panys morts el 2009.
    El diumenge varen obrir el con-
grés el grup de més de 40 bombers
juvenils de la Generalitat de Cata-

lunya que varen assistir a les jor-
nades. Organitzats en diferents
grups, van realitzar una instal·lació
cronometrada amb línia d’aigua,
utilitzada en l’extinció d’incendis.
S’ha de remarcar que l’equip del
nostre parc va quedar en primer
lloc, empatats amb el parc de Sant
Llorenç Savall.
    Seguidament es va realitzar una
assemblea general dels socis de
l’ASBOVOCA. I per acabar amb la
jornada, el delegat del Govern a
Lleida, Miquel Pueyo, i el nostre
alcalde, Domènec Sabanés, ens
van dedicar unes paraules i ens van
animar a continuar amb la nostra
tasca.
    En definitiva, un cap de setma-
na molt profitós, lúdic, interessant i
de retrobament amb molts dels
companys i alhora amics que rea-
litzem aquesta feina.

Bombers Voluntaris
d’Artesa de Segre

E
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Agraïment
a junta de l’Associació de
Comerç i Serveis d’Artesa
de Segre agraeix la col·-

laboració a tots els que de bon grat
heu contribuït a fer possible totes
les activitats de la campanya de
Nadal (caramels, paraula amaga-
da), ja que sense vosaltres no ha-
gués estat possible dur-la a terme.
    També volem donar les gràcies
a tots els participants del concurs,
esperant que hàgiu passat una

bona estona buscant les paraules.
Agraïm també la seva col·laboració
a Protecció Civil, La Palanca, Rà-
dio Artesa i l’Ajuntament.
    Enhorabona als guanyadors!:
- Mini ordinador portàtil, Mirca
Stamatoia.
- Pernil, M. Dolors Cuders
Tarragona.
- Cistelles amb productes d’Artesa:
Higor Silva, Maribel Colom i Adrià
Fernàndez.

- Guanyador del sorteig d’un sopar
romàntic entre els comerciants par-
ticipants: Gimnàs Altis.
    Esperem que en les properes
iniciatives que tinguem, continuem
amb aquesta gran col·laboració.
    Fins la propera.

L
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Carta a tots els pares d’Artesa
om cada any, des de l’Ajun-
tament han demanat la col·-
laboració de tots els pares

que volguessin ajudar a preparar la
Carrossa de Reis, a través de les
AMPA del Bressol i de l’Escola.
També s’han enviat cartes i s’han
repartit cartells per diferents llocs
del poble. Però sempre hi ha algun
despistat que no sap que es neces-
sita gent per preparar la festa dels
nostres fills.

Increïble!!
És molt bonic que tot estigui a
punt la nit del 5 de gener i dir
“que maco”, o bé “què han fet
aquest any?”, o simplement cri-
ticar-la.

Tots treballem i tenim canalla que
cuidar, fa fred, i s’està molt bé a
casa calentets. I el cap de setma-
na, encara pitjor!!
    Ja estem cansats, sempre la
mateixa gent que, any rere any, ens
anem cremant i fins aquí hem arri-
bat. L’única col·laboració que hi ha
hagut ha estat de les mares, unes
quantes! I pocs pares que cada any
fan el muntatge final, la feina més
pesada. Total: 5 pares, 1 fill i un que
col·labora sempre amb nosaltres
(Raül).
    On eren la resta dels pares?

Quina vergonya!!
Estem molt contents que
aquest any tot hagi sortit bé i
hem tingut sort amb el temps.
Agraïm especialment a la
Janette i al Raül que hagin es-
tat amb nosaltres fins l’últim
dia. I ells no tenen fills, ni co-
bren res (igual que nosaltres).
Deixem pas a tots els que
vulguin ajudar a crear il·lusió
als seus fills.

C

Alguns portem més de 10 anys fent
la Carrossa, sense descansar cap
any. Ens emportem molt bons mo-
ments i moltes nits de fred, però
l’hem fet pels nostres fills, pel po-
ble i perquè ens agrada!
    Així doncs, gràcies a tots els pa-
res, mares i altres persones que
han col·laborat.

Col·laboradors de la Carrossa de
Reis 2010

Any 2010

Any 2009

Any 2007
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Nadal 2009
esprés de les activitats prèvies a les festes na-
dalenques, tot un seguit d’actes organitzats per
diferents entitats o per l’Ajuntament d’Artesa de

Segre vam omplir aquestes dates en què tenim menys
hores de llum solar.
    Cal destacar el petit homenatge que l’Orfeó Artesenc
va fer a Mn. Ramon Solé (porta uns 20 anys a
Balaguer) en el tradicional concert de Nadal, ja que
ha participat en tots els concerts celebrats en els més
de 30 anys d’història de l’entitat. També destaquem
l’èxit de la Festa de Cap d’Any al pavelló i la gran par-
ticipació en la tercera edició de les Olimpíades Rossi
Deligth. Finalment, tot i que no hem pogut captar imat-
ges dels premiats en el 53è concurs pessebres, sí que
us informem de quins han estat: 1r premi, Cal Forcaire;
segon premi, família Serentill Aldavó; tercer premi, Oriol
i Alba Cercós.

D

Magnífic pessebre al peu del Sagrat Cor, obra dels Amics del Caste-
llot                                                                       Foto: Ramon Giribet

Es nostres infants i adolescents van començar les vacances escolars gaudint durant dos dies del Parc de Nadal            Fotos: Ramon Giribet

El dia de Nadal, l’Orfeó Artesenc (amb el nou director: J.L. Guzmán) i
la coral infantil Brots d’Il·lusió ens van oferir un extraordinari concert

El 27 de desembre, teatre a la Dàlia Blanca amb la representació de
Un Nadal a Lapònia                                                Fotos: JM Espinal
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La tercera edició de les Olimpíades Rossi de Ligth va ser un èxit (ve-
geu article a les pàg. 14 i 15)

3 de gener: El camarlenc dels Reis Mags amb els comerciants, que
van repartir premis                                                  Fotos: JM Espinal

Les nevades
es del punt de vista meteorològic, aquestes fes-
tes han estat atípiques, ja que va ploure so-
vint, no va fer massa fred i gairebé no vam veure

la boira. Això sí, el preludi i el final van ser les nevades
del 22 de desembre i del 8 de gener respectivament.
En la primera es va haver de suspendre el transport
escolar i l’institut d’Artesa va haver de tancar per manca
de professorat. Pel que fa a l’escola, els mestres de la
localitat (i algun més) van poder atendre l’alumnat.

D

Artesa de Segre 21 de desembre de 2009  Foto: Foto-Joan Promovideo

Cubells 8 de gener de 2010                                    Foto: Mercè Parés Vilanova de Meià                                               Foto: Antònia Estrada
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Els Reis Mags d’Orient
ny rere any, aquests personatges tan entranya-
bles ens sorprenen amb la seva gran capacitat
d’estar en centenars de llocs a la vegada. Te-

nen el do de la ubiqüitat, que a molts ja ens agradaria
tenir en algunes ocasions. Així, mentre veiem les ca-
valcades de Reis que retransmeten per televisió, tam-
bé acudeixen a moltes de les poblacions del nostre
país. Per a mostra, imatges de les cavalcades d’en-
guany a Artesa de Segre, Alentorn, Baldomar, Cubells
i Vilanova de Meià.

A

Artesa de Segre                                                       Foto: JM Espinal

Alentorn          Foto: Eva Maza

Baldomar                                                                Foto: Carme Barril

Cubells                                                                        Foto: Marc Solé

Vilanova de Meià                          Foto: Mar Eroles i Antònia Estrada
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Festa dels 40

i ha moltes persones a qui no els agrada celebrar el seu aniversari i no porten bé anar-ne fent un més,
però aquest no és el nostre cas. Hem estat molt contents de poder gaudir de la companyia d’uns amics
i amigues que ja no veiem tant com voldríem i de compartir converses, riures i records dels anys que

hem passat junts. Fins al 50 ens queda una dècada per continuar recollint experiències per explicar-nos!
Gràcies a tothom.

Text: Núria Ribes
Foto: Teresa Farràs

Vols rebre
informació de les

activitats
que es realitzen a
Artesa de Segre i

municipi?

H

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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PER QUÈ DIEM...

... que s’ha de treure el Sant Cristo gros?
questa dita s’aplica quan es
vol significar que algú ha fet
una cosa molt important o

que s’ha de prendre una decisió
transcendental que afectarà de
manera definitiva a un afer deter-
minat.
    El seu origen es troba en els cos-
tums de l’Arxiconfraria de la
Puríssima Sang de Nostre Senyor
Jesucrist que tenia per missió la
cura espiritual dels condemnats a
mort en els darrers moments de la
seva vida.
    Aquesta Arxiconfraria tenia dues
imatges del Sant Crist, una més
gran que l’altra. La petita era la que
es feia sortir habitualment per a pre-
sidir la processó que conduïa el
condemnat a la pena capital fins el
cadafal on se situava la forca que
acabaria amb els seus dies.
    La imatge més grossa, és a dir,
el Sant Cristo gros, només es treia
quan havien de ser penjats tres
condemnats, o més, al mateix
temps, en una mateixa execució, la
qual cosa es donava molt poques
vegades i, per tant, constituïa un fet
extraordinari.
    La Confraria de la Sang va ser
fundada el 1341 i al 1547 va instal·-
lar la seva seu a l’església de San-
ta Maria del Pi, a Barcelona, parrò-
quia dins la qual disposa d’un altar
propi presidida per la imatge del
Sant Crist gros (*).
    Quan l’any 1705 la ciutat va ser
assetjada per les tropes borbòni-
ques galo-hispàniques de Felip V,
durant la guerra de Successió, i
bombardejada de manera constant,
una bomba va caure damunt la vol-

ta de l’església del Pi, que la va fo-
radar, i l’artefacte va rebotar contra
el cap del Sant Cristo gros, que va
deixar escapçat i també va perdre
alguns dits de la mà dreta. Alesho-
res va caldre fer-ne un de nou i, per
tant, des d’aquest fet, el cap que
encara avui es pot veure en la imat-

ge, no és l’original.
    També val a dir, és clar, que avui
en dia, i des de ja fa uns quant anys,
l’Arxiconfraria no té feina, almenys
la feina per a la qual va ser creada.

Albert Vidal

(*) En realitat, aquesta capella no fou lliurada a l’Arxiconfraria de
manera definitiva fins l’any 1665. A partir de 1547, en què va ser
cedida per primera vegada, van haver-hi notables diferències entre
els confrares i la comunitat que regia la parròquia, per la qual cosa
la capella fou retirada del culte ordinari. Quan va tornar a l’església
del Pi, cent divuit anys després, l’Arxiconfraria va encomanar-se de
reconstruir la capella a l’estil barroc i instal·lant-hi un nou retaule,
encara que continuava conservant el Sant Crist gros, obra de Jarni
Xanxó, realitzada a mitjans del segle XVII.
    Poc després, el 1687, Sant Josep Oriol va ser anomenat benefi-
ciari de la parròquia i en aquesta capella hi tenia el seu confessio-
nari.
    El cor de la banda de dalt, que disposa de dues tribunes laterals,
es va construir posteriorment, encara que se n’ignora la data.
    Situats a les parets laterals s’hi podien veure grans quadres dels
pintor Josep Vives, que representaven escenes de la vida de Jesús,
però que en l’incendi de 1936 van quedar totalment calcinats, així
com la resta de la capella. El 3 de maig de 1952 va ser oberta
novament al culte amb l’aspecte que té en l’actualitat.
    Per altra banda, la capella, senzillament anomenada de la Sang,
va ser construïda amb la finalitat de ser Sala Capitular, és a dir per
a celebrar-hi les reunions de la comunitat religiosa i, sobretot, per a
què s’hi resés en ella l’Ofici Diví. Els primers fonaments van ser
posats el 5 de maig de 1468 i s’acabà de construir el 12 de febrer
de 1486.
    Malgrat tot, sembla ser que mai no va ser utilitzada com a Sala
Capitular i el més probable és que els sacerdots es reunissin a ce-
lebrar l’Ofici diari en el cor del centre, tal com es feia a la majoria de
les esglésies i també a la Catedral o a Santa Maria del Mar. Mentre,
la capella s’utilitzava per a servar-hi el Santíssim i administrar-hi
l’Eucaristia.

A
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Gener de 1985
 primer cop d’ull, una de les
coses que crida més l’aten-
ció d’aquest mes és la man-

ca de imatges (a excepció de la
portada i de dues fotografies que
acompanyen l’article de la Comu-
nitat de Regants), la qual cosa ens
recorda les primeres edicions. Ni
tan sols l’acudit gràfic de Quimet i
Cosme.
    PORTADA. Les dues fotografies
(plaça de l’Ajuntament i carrer Bis-
be Bernaus) ens recorden la impor-
tant nevada que es va produir
aquell any el dia de Reis (més que
per la quantitat, per les glaçades
posteriors).
    EDITORIAL. La Noguera avui és
més aviat una crònica d’unes jor-
nades sobre la nostra comarca que
van tenir lloc a Balaguer els dies
29 i 30 de desembre, en les quals
es va posar de relleu els principals
problemes de la Noguera amb la
participació de polítics i represen-
tants de diferents municipis. Per
Artesa, va intervenir Joan Clua.
    LOCAL. La Informació municipal
consta d’una pàgina amb la relació
de factures municipals i de llicènci-
es d’obres aprovades al mes de
desembre.
    El Noticiari Local de Josep M.
Solans està farcit, com és lògic,
d’actes de les festes nadalenques,
començant pel concert de Nadal de
l’Orfeó Artesenc (dirigit aleshores
per Salvador Jovell) i la coral infantil
Brots d’Il·lusió. La representació de
Els Pastorets per un grup de Plau
d’Anglesola, l’escenificació d’un
Pessebre Vivent al col·legi de les
Germanes Dominiques i la tradici-
onal cavalcada dels Reis Mags
(amb repartiment de regals a la
Dàlia Blanca) són altres actes típics
de les dates. El 29è concurs de
pessebres, que anava per catego-
ries, va tenir com a guanyadors:
Núria Serret (casolans), Agrupa-
ment Escolta i Guia (artístics) i
Ignasi Mola (aparadors). També hi
consta l’organització d’un cicle de
vídeo club, amb projecció de 8 pel·-

lícules, al desaparegut Bar del Mo-
les. L’edició del núm. 2 de Fulls del
Museu del Montsec i una subven-
ció de la Generalitat als escoltes
completen la informació.
    COMARCA. Carreteres i pressu-
postos, signat B.J., està dividit en
dues parts. En la primera s’explica
que en els pressupostos de l’Estat
per al 1985 la demarcació de Lleida

A

tenia assignats uns 5.000 milions
de ptes. per a inversions, dels quals
ens en corresponia un bon pessic
per a carreteres: Artesa-Ponts, 150
milions; Artesa-Benavent, 125; i
Balaguer-Artesa, 111. La segona
part narra la història, segons tradi-
ció oral, de la tristament famosa
“corba del caliquenyo” (entre Artesa
i Ponts), que ja estava a punt de



la Palanca  33

FA 25 ANYS

LA FITXA

Número: 37
Data: gener de 1985
Preu: 75 ptes.
Pàgines: 24

desaparèixer per les obres que s’hi
feien.
    CAMP. Francesc Pinós continua
l’article del mes anterior amb Par-
lant d’ovelles (II). Primer destaca la
importància d’una bona formació
per a portar una explotació rama-
dera. Després exposa els argu-
ments a favor de criar races autòc-
tones en lloc de creuades, donant
molta importància a l’elecció dels
marrans que s’ha aparellar amb les
ovelles: “Val més un ramat de mala
classe que un marrà de mala clas-
se”.
    La Comunitat de Regants de les
hortes d’Artesa de Segre i
Montsonís és un article de dues
pàgines signat per la Junta
d’aquesta entitat. Després d’una in-
teressant aproximació històrica als
orígens de la comunitat (constituï-
da el 1910, “però la seva trajectò-
ria es perd en el temps”), es desta-
ca la coordinació entre les adminis-
tracions per a la recuperació del riu
Segre i de totes les infraestructures
afectades per les riuades del no-
vembre de 1982. També es presen-
ta un detall de les inversions, que
en resum van ser: 71,9 milions de
ptes. de la Confederació Hidrogrà-
fica de l’Ebre, 45,3 milions de ptes.
de l’IRYDA i 25,5 milions de ptes.
subvencionats al 50% per diferents
institucions.
    INFORME. Artesa de Segre és
el títol d’un article de dues pàgines,
signat per Joan Clua i Caubet, que
fa un repàs de l’evolució del muni-
cipi, principalment al segle XX. Des-
prés de qualificar el període 1915-
1935 com el de màxima esplendor,
l’autor mostra una visió molt crítica
de tot el que va succeint després i
que fa perdre poc a poc un pes
específic que Artesa havia tingut.
En la conclusió es mostra contun-

licià Espinal com a president i Joan
Maluquer de Motes com a president
d’honor.
   CARTES A LA REDACCIÓ. Rè-
plica al Paco de Montsonís és una
carta que ve signada per mi. En ella
explico la meva versió dels fets, que
tenen a veure amb l’organització de
la ballada de La Raimundeta per
part dels escoltes durant la festa de
l’11 de setembre. Amb la perspec-
tiva del temps, he de reconèixer
que, replicant les agudes crítiques
del Paco de Montsonís, en algunes
expressions vaig estar excessiva-
ment dur amb el ell, tot i admetre la
nostra part de culpa: “Penso, amb
el cor a la mà, que no vam obrar
prou bé...”
    Gent del segle passat, de Bru-
net d’Artesa, més que una carta és
un text d’exaltació d’un personatge
al qual anomena simplement
“Barqué”, que després de ser alcal-
de, va fer d’agutzil i de sereno. Bru-
net en destaca les qualitats a l’ho-
ra de fer els pregons.
    Comunicació i cultura activa, de
Joan Aranés i Clua, té més d’arti-
cle d’opinió que de carta. Després
d’unes reflexions sobre la cultura
activa i la comunicació i les conse-
qüències beneficioses que compor-
tarien al món, Aranés acaba pro-
posant la creació d’una “Comissió
Interentitat, connectada a l’Ajunta-
ment” per tal de millorar la coordi-
nació entre les associacions i man-
tenir un canal obert a l’exterior.
    Per acabar amb les cartes i tam-
bé amb la revista, un altre text que
tampoc és una carta. Maria Marsà
dedica als jubilats i pensionistes el
poema “L’avi canta” sota el títol
genèric de Nosaltres els jubilats i
l’humor.

Ramon Giribet i Boneta

dent: “S’ha de canviar Artesa de
Segre per una ciutat que no estigui
avergonyida dels seus dirigents...”
    CULTURA. La festa de Sant
Antoni i el ball rodó ve sense sig-
nar i no correspon a cap secció. Pel
contingut, m’ha semblat adient en-
cabir l’article dins de Cultura. A par-
tir d’un text de Valeri Serra, se’ns
recorda la importància que la festa
de Sant Antoni (17 de gener) havia
tingut a Artesa, a finals del segle
XIX, i la seva relació amb el ball
rodó i una de les seves tonades
més coneguda: “la Raimundeta”.
Pel que es veu: “El ball rodó es
ballava de Sant Anton a Carnestol-
tes”.
    CARTES A LA REDACCIÓ. Tot i
que l’incloc com a carta, tampoc el
text La decadència dels pobles, sig-
nat per J. Farrando i Alés, corres-
pon a cap secció. Farrando critica
la decisió del consistori de construir
un pavelló poliesportiu i enumera
altres projectes que creu prioritaris
per al desenvolupament d’Artesa.
    ECONOMIA. El que hem de co-
nèixer sobre l’IVA (II) és la continu-
ació d’un tema iniciat el mes ante-
rior. S’hi explica diferents concep-
tes relacionats amb l’IVA: deducci-
ons, IVA repercutit, liquidació, ex-
portacions i règims especials (per
a petites empreses i per agricultu-
ra, ramaderia i pesca).
    ASSOCIACIONS. Club de Lec-
tures Artesenc - Museu del Montsec
és un article d’aquesta entitat on
s’explica el contingut de l’assem-
blea de socis del 4 de gener. S’in-
forma dels principals acords: quo-
tes, activitats, publicacions... Des-
taca l’acord de cedir el fons de lli-
bres a la Biblioteca Joan Maluquer
i Viladot, així com el gruix d’activi-
tats programades. Es va ampliar la
Junta fins a 15 membres, amb Fe-

www.lapalanca.cat
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RACÓ CULINARI

Les àvies llamineres
es de temps immemorial,
Catalunya té una tradició
plena de llaminadures, totes

esglaonades al llarg de l’any. Infi-
nitat de dolços i pastissos, la major
part produïts aquí i que per tradició
popular es mantenen durant gene-
racions.
    Com veurem, alguns són impor-
tats de fora, però la majoria són
casolans i vénen de costums an-
tics, o més moderns que s’han anat
incorporant a la nostra cultura de
postres dolços. A risc d’oblidar-ne
algun, mirarem de posar-los-hi
data. Com veureu, cada un té una
data significativa, que per costum
esdevé més o menys tradició.
    Els xurros amb xocolata. En
alguns llocs, després de la nit de
Cap d’Any, havent passat la nit en
blanc –i no per la neu–, el dia 1 de
gener es pren xurros amb xocolata
per esmorzar.

    El tortell de Reis. El 6 de gener,
amb dues sorpreses incloses: la
fava (qui la troba paga el tortell) i la
figureta d’un rei (qui la troba és co-
ronat rei).
    La crema catalana. Abans era
coneguda com a “crema de Sant
Josep” i eren les postres típiques
d’aquesta data (19 de març).
    El bunyols de Quaresma.
Temps enrere, i encara avui, es
mengen per la Quaresma; però
també durant tot l’any.
    Les coques d’ou. Són les que
antigament feien la funció de les
mones de Pasqua.
    La mona de Pasqua. La rega-
len els padrins i padrines als seus

fillols, però en menja tota la famí-
lia. També en consumeix el jovent
a les festes i aplecs de Pasqua.

    Les coques de Sant Joan i Sant
Pere. Són coques dolces amb frui-
ta confitada, que apareixen al
temps de les revetlles.
    Una altra categoria de dolços que
apareixen tot l’any podrien ser: el
braç de gitano, els pets de mon-
ja, les ametlles garapinyades, les

torradetes (o coquetes) de San-
ta Teresa, l ’ensaïmada de

Mallorca, les tartes con-
gelades, els pastissos de noces
i d’aniversari, les magdalenes i la
gran varietat de productes i
coques que trobem cada dia a les
pastisseries per esmorzar.
    Són vinguts de França: els bom-
bons, el brioix, el croissant i les
lioneses, entre altres. D’Itàlia ens
han arribat els gelats, amb totes les
seves varietats, les profiteroles
amb xocolata i el tiramisú.
Aquests dolços s’han incorporat a
les nostres postres tradicionals. Al-
guns són de temporada d’estiu,
però també se’n consumeix tot
l’any.
    A la tardor, l’1 de novembre són
tradició els panellets, amb totes les
seves varietats, i les castanyes. I
en temps de Nadal, els torrons i
les neules.
    Com veieu, amb les pujades i
baixades que ens proporciona el
dia a dia, durant tot l’any hi ha al-
gun complement per endolçar-nos
la vida. Entre les tradicions més
nostres i les importades d’altres
països, que hem anat incorporant
per costum –per usatge–, sempre
hem pogut gaudir de coses dolces.
    Les nostres àvies ho van anar
millorant a base d’anys i d’experi-
mentar, la qual cosa ens fa pressu-
posar que eren llamineres. I els
nostres avis devien d’anar ben ser-
vits. És allò que es diu: “Un dolç per
a cada ocasió, i en cada ocasió, un
dolç”.

Bartomeu Jové i Serra

D
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PEL FORAT DEL PANY

L’esperit de La Masia
na, dos, tres, quatre, cinc i
sis. I perquè no n’hi ha
més…!

    A qui no ha subjugat aquest
Barça de les 6 copes? Si fins i tot
aquells que no havíem mirat mai
amb interès un partit de futbol, ara
esperem amb il·lusió que jugui el
Barça.
    A qui, que se senti català no se li
ha inflat el pit d’orgull en algun mo-
ment d’aquest any inoblidable?
    Però no és als èxits esportius,
prou reconeguts i àmpliament co-
mentats arreu, que vull fer esment,
si no a l’esperit de La Masia.
    De l’escola de futbol anomena-
da “La Masia” ha sortit gran part de
l’equip d’en Pep Guardiola i també
ell mateix. Pel que sembla, és la
millor cantera de futbol del món en
aquests moments, per tant, un èxit
esportiu; però, què més és?
    És l’esperit de La Masia, fet a
base de compromís, lluita, sacrifi-
ci, resistència i orgull, l’esperit dels
nostres avantpassats? No ho van
tenir fàcil aquells homes i dones, la
majoria pagesos, però també co-
merciants, artesans i obrers, sotme-

sos tots ells a les inclemències que
l’esdevenir dels fets que formen la
nostra història els van anar oferint.
Ells però, com un jonc que es do-
blega sense trencar-se, van anar

resistint i fent arrels, i fent país i amb
el seu exemple i treball van anar
construint el què avui és l’esperit
dels jugadors formats a La Masia, i
m’agradaria creure que del poble
català.
    No és gens comú veure un en-
trenador de futbol d’èxit, un triom-
fador que ho té tot, plorar d’emoció
mentre els seus jugadors feliços,
celebren la victòria. Imagino quan-
tes angoixes i renúncies quedaven
enrera d’aquelles llàgrimes. També

És l’esperit de La Ma-
sia, fet a base de com-
promís, lluita, sacrifici,
resistència i orgull,
l’esperit dels nostres
avantpassats?

l’orgull de la feina ben feta, l’orgull
d’haver assolit amb escreix les ex-
pectatives i d’haver dut a terme el
que estic segura, el Pep no havia
imaginat ni en el millor dels seus
somnis. Només aquest esperit del
qual parlava abans, juntament amb
l’amor als colors, fan possible una
gesta esportiva tan important, al
temps que evidencia que amb di-
ners pots comprar moltes coses,
però no tot.
    Tots nosaltres hauríem d’agafar
l’essència d’aquest esperit, cadas-
cú en el terreny personal i profes-
sional que ens hagi tocat, i cultivar-
lo i no deixar-nos portar pels vents
que bufen en sentit contrari a tots
els valors nostrats. Aquest esperit
ens farà forts i lliures, com a perso-
nes i com a poble. Sovint em pre-
gunto si serem capaços de retenir-
lo i que no s’escoli com l’aigua, ai-
güera avall quan treus el tap.
    FELICITATS CAMPIONS!!!

Paquita Martí

U

COSES DEL BRIMERO

Tot canvia
i ha molta gent que creu que
lo món té 2009 anys de vida.
No hi ha cap nat al món que

pugui donar compte dels milions
d’anys que lo món existeix. Ningú
no pot saber d’on venim i on anem.
Tot va a mida que lo món es des-
envolupa.
    Abans los pares deien: “Entre lo
marit i la muller, la justícia no hi pot
re”. Ara la justícia ho mana tot, igual
empresona un ministre com un po-
licia. Què vol dir això? Que los go-
verns no manen re. Los advocats
fan la llei, los governs la firmen i ja

està; o sigui que tot es va canviant.
    Abans a casa manaven los pa-
res. Ara mana la canalla i los pares
a callar. Al carrer, manava la poli-
cia; ara no creu ningú. A les esco-
les tampoc creuen, peguen els
mestres... Com volem que apren-
guin alguna cosa bona? Lo que
passa és que al mestre el veuen
com a qualsevol persona. Com que
no han cregut mai a casa, com po-
den creure a una persona que no
hi tenen ni pa ni sal. Els hi sembla
que aquesta persona no té cap dret
sobre ells. A més, si expliquen a

casa que lo mestre els ha castigat,
al nen li diuen: “Què s’ha cregut
aquell poca-solta, no hi té cap dret!”
    I tot això ho porta lo desenvolu-
pament del temps. Jo culpo el drets
humans. He fet preguntes a gent
que m’han semblat intel·ligents i
diuen que una petita surra a temps
sempre és bona.
    I fins aquí ja n’hi ha prou.

Ton Bonet

H
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MIDA I VIRACLES

Visualitzant un bon escenari per al millor
aprenentatge

aprenentatge, l’ensenyan-
ça de forma independent,
ha estat una de les meves

passions, i crec que arribar a una
entesa amb l’altri, és la millor ma-
nera de socialitzar i d’inculcar.
    Juny de 2009, llegeixo La
Vanguardia. Un grup d’estudiants
de Sant Joan de Vilatorta han de
conèixer la geografia catalana,
d’acord al programa educatiu. El
professor els suggereix fer una ac-
tivitat atípica, en comptes de me-
moritzar els pobles: els suggereix
de posar una carta a La Vanguardia
mateix, sol·licitant ajuda urbi et orbi,
demanant als ciutadans que enviïn
postals des dels seus llocs d’origen,
indicant les magnituds geogràfi-
ques per a poder localitzar-ne la
contrada (aquesta petició ja va sor-
tir també a La Palanca a l’octubre
del 2008).
    Jo, de fet, llegeixo una ressenya
a posteriori, que diu que fou un èxit
total. No s’esperaven ni 100 pos-
tals i n’hi van arribar 540 (jo també
hagués enviat una si ho hagués
sabut, és el problema de la difusió).
    La realitat és que, finalment, sí
que s’han après la majoria de les
províncies-comarques-ciutats cata-
lanes… I qui no! Amb una experi-
ència d’aquest tipus, a mi també
m’hagués agradat molt, i llegir les
cartes, i parlar amb tothom d’aquí i
d’allà, intercanviant impressions.
    Els que tenim inquietuds peda-
gògiques no podem menys que
sentir-nos copsats per aquests ti-
pus d’experiències i, sobretot, la
idea més important és… com és
que no se m’havia ocorregut la idea
a mi?
    Jo he donat algunes classes al-
guns estius, i n’he rebut bastants
més. Sé com n’és d’avorrida una
classe d’història desprès de dinar,
impartida per un senyor que es de-
dica només a llegir el llibre, o que
ens explica que els pagesos de re-

mença no volien els seus senyors
perquè els havien de pagar no sé
què… Escoltes un rotlle com
aquest i al cap d’un minut… pam!,
ja t’has adormit, has caigut als bra-
ços de Morfeu.
    Veient com pot ser de divertida
una classe de geografia, em dono
compte que potser val la pena l’es-
forç de fer-la diferent. Ja sé que els
mestres, conferenciants, didàctics,

no podem convertir-nos de la nit al
dia en comediants, "teatristes", es-
plèndids monitors d’activitats o
quelcom similar que pugui avivar
l’interès d’unes criatures què, avui
dia, el pitjor problema que tenen és
l’excés d’estímuls sense dificultat ni
esforç… però… potser val la pena?
    Una senyora gran, que els va
enviar una de les postals, va res-
pondre que li hagués agradat ha-
ver après a escriure en català. Això
va provocar un debat entre els
alumnes, que va convertir la clas-
se de geografia en una classe d’his-

tòria. Potser sí que podem fer al-
guna cosa similar, personalitzar,
encisar, sorprendre… perquè el re-
sultat és molt diferent.
    Si a mi, en comptes dels page-
sos de remença, m’haguessin citat
algunes anècdotes (avui en dia és
fàcil aconseguir-les per internet) o
explicat alguna vida en concret d’un
personatge, o m’haguessin marcat
una part per estudiar per a fer un
treball sobre un tema pràctic en
concret, jo crec… que hi hagués
posat més ganes.
    El joc de la descoberta, de la
participació, del saber plantejar i
escoltar els alumnes… és un recurs
molt poderós. Volem simplement
vomitar dades durant cinquanta
minuts o, en canvi, volem excitar
curiositats, crear tendències, des-
pertar interès?
    En el cas dels més petits, potser
és més important la llavor que es-
tem sembrant, la canalització, pel
fet de tenir un possible efecte am-
plificat en els següents anys. A més,
és important aprendre poc però
molt bé, que aprendre molt però tot
per sobre, sense aprofundir. És la
direcció no la posició, el que bus-
quem. Les fases, els més petits, les
superen en la direcció correcta si
els pares i l’entorn estan correcta-
ment posicionats.
    Salutacions.

Joan Giribet i Carlí

El joc de la descober-
ta, de la participació,
del saber plantejar i es-
coltar els alumnes… és
un recurs molt pode-
rós

L’
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DE COLLITA PRÒPIA

Volar, quina aventura!
ra que els lleidatans tindrem
a l’abast més que mai la
qüestió de volar degut a la

recent inauguració de l’aeroport de
Lleida, em permeto algunes refle-
xions per a tots aquells que ara
veuen l’oportunitat d’or de complir
el seu somni viatger.
    Volar, quina odissea!! Per poder
agafar un avió en l’actualitat calen
tota una sèrie de requisits sine qua
non. Primer que res, comprar els
bitllets. Avui dia, gràcies a l’internet
aquesta pot ser una tasca relativa-
ment senzilla, sense sortir de casa
i amb una targeta de crèdit en mà
podem fer-ho de forma totalment
segura i ràpida. Ah! però aquests
bitllets “virtuals” cal fer-los efectius
a través d’una màquina expenedo-
ra que trobarem als aeroports (això
sí, la màquina reconeix la nostra
identificació personal...) i per això i
per molt més cal arribar a l’aero-
port dues hores o més abans. A
partir d’aquí cal facturar la maleta
si la mida sobrepassa l’establerta
per pujar a cabina. Si és una male-
ta de mida considerable... te la pe-
saran i hauràs de pagar 30 o 40
euros de recàrrec (en els millors
dels casos) per sobreprès si es
tracta d’una companyia barata (el
bitllet potser només valia 20 euros).
Ja diuen que el barat acaba sortint
car!
    Bé, ja tenim l’equipatge situat...
ara toca el control de seguretat. Un
pas que fins fa pocs anys era rà-
pid, però que últimament s’ha con-
vertit en un autèntic calvari. Els de
seguretat comencen la retòrica: El
passaport, siusplau. Alguna cosa
per declarar? Algun objecte pun-
xent? Líquids? Treguis les sabates,
el cinturó, la quincalla... Escàners,
màquines detectores de metalls,
cares llargues i sèries, saquejades
i tocaments, pistoles, metralletes a
punt… com si fóssim uns terroris-
tes tots plegats. I ara l’última... en
alguns aeroports s’instal·laran tam-
bé escàners personals, els quals –
a través d’ones de ràdio– genera-

ran una imatge del nostre cos que
podrà descobrir possibles paquets
amagats. És clar que com més se-
guretat, millor, però... és que resul-
ta que aquests aparells permetran
veure una imatge molt detallada del

nostre cos despullat i... on estarà
el nostre dret a la intimitat? En fi,
tot sigui per la seguretat!
    Bé, continuem el nostre viatge.
Després de deixar en terra el per-
fum i l’ampolla d’aigua que portà-
vem a la bossa passem, definitiva-
ment, a la zona restringida, a punt
per a volar. I aquí sí, ja podem tor-
nar a comprar un altre perfum i una
altra ampolla d’aigua (a un preu en

teoria reduït, lliure de taxes, però a
la pràctica més car que enlloc).
    I res, ara només resta esperar
que l’avió surti a l’hora prevista, que
no li manqui combustible, que les
rodes estiguin en condicions, que
no hi hagi gel a la pista, que no hi
hagi vaga de pilots o de controla-
dors aeris… i un llarg etcètera.
    Si finalment l’avió s’enlaira, ja
tenim la batalla guanyada. Només
ens caldrà esperar que ens porti a
destí i, sobretot, que la nostra ma-
leta també arribi. Si després d’es-
perar una llarga estona a les cintes
transportadores no surt, caldrà re-
clamar-la i veure a quina part del
món està! Amb una mica de sort la
trobarem, si no ens haurem de
comprar roba nova, perquè haurà
quedat extraviada ningú sap on.
    Malgrat tot, viatjar és divertit i
engrescador. Sobretot no perdem
la il·lusió de veure món només per
aquests “petits” entrebancs. Ànims
i bon viatge!

Noemí Farré Cortadelles

Volar, quina odissea!!
Per poder agafar un
avió en l’actualitat ca-
len tota una sèrie de
requisits sine qua non

A

Càritas d’Urgell ha obert una campanya de recollida
de diners per a participar en les accions de suport als afectats
en el terratrèmol que es va produir a Haití.
    Càritas espanyola ja ha enviat un primer contingent de
175.000 euros per donar suport a les operacions d’ajut i
d’emergència. Els voluntaris de Càritas a Haití han començat
a distribuir 60 tendes de campanya i productes de primera
necessitat als centres hospitalaris de la capital.
    Donacions als següents comptes:
- "la Caixa": 2100-0018-19-0200471180
- Caixa Sabadell: 2059-0854-21-8000002740
- Caixa Catalunya: 2013-0307-45-0201014439
    Els donatius que es realitzen a través de Càritas d’Urgell
s’envien directament a Càritas espanyola que, a la vegada,
els deriva a Càritas Internacionalis.



40  la Palanca

PARTITS POLÍTICS

Tu decideixes, Catalunya decideix
ovint, els militants d’Esquer-
ra Republicana de Cata-
lunya presumim de les nos-

tres sigles: E d’esquerres, R de re-
publicanisme (que és molt més que
simplement ser antimonàrquic) i C
de... independència (encara que no
lligui des del punt de vista
estrictament ortogràfic). Respecte
a l’últim concepte, volem posar
èmfasi en què som l’únic partit de
l’àmbit parlamentari que es decla-
ra obertament independentista.
    En aquests moments, també ens
enorgulleix poder explicar que a
ERC hem posat en marxa una cam-
panya per a recollir l’opinió d’aque-
lles persones que es puguin sentir
més o menys properes al nostre
partit.
    El punt de partida va tenir lloc el
8 de gener en un acte organitzat a
Barcelona, de manera que tota la
militància s’ha implicat en la realit-
zació d’enquestes que, a partir
d’unes propostes determinades,
pretén que almenys unes 140.000
persones hi diguin la seva, triant
aquelles que consideri imprescin-
dibles per a què ERC entri a for-
mar part del futur Govern de
Catalunya després de les eleccions
al Parlament de la propera tardor.
    ERC es compromet a posar com
a condició per a fer Govern aque-
lles que hagin estat més triades per
les persones enquestades i que
farà públiques abans de les elecci-
ons.
    Aquestes són les paraules que
el nostre president, Joan Puig-
cercós, dirigeix a les persones que
participin en la campanya: “Estem
recollint l’opinió de la gent arreu de
Catalunya per avançar junts en la
construcció del nostre país. Tot se-
guit, et faig una sèrie de propostes
i m’agradaria que em diguessis
quines consideres més importants
a l’hora de negociar un nou Govern.
Esquerra tornarà a ser decisiva i,
aquesta vegada, tu posaràs les
condicions. Aquest és el meu com-
promís.”

    L’enquesta comença amb una
pregunta que cal contestar simple-
ment amb un sí o un no: “Estàs
d’acord que la celebració d’una
consulta sobre el futur de Catalunya
sigui el primer compromís d’Es-
querra a la propera legislatura?” En
aquest sentit, Puigcercós també ha
estat claríssim: “A la propera legis-
latura hi ha d’haver una consulta
democràtica i oficial sobre el futur
de Catalunya. Esquerra pactarà
amb qui accepti aquesta condició,
i si ningú no l’accepta, Esquerra

estarà a l’oposició. Ha arribat l’ho-
ra del dret a decidir i tots els partits
s’hauran de mullar.”
    Després de la pregunta inicial de
l’enquesta, cal triar una mesura
d’entre quatre que es proposen per
a cada un dels següents blocs:
a) Mesures que haurà d’aplicar el
Govern de la Generalitat:
- BLOC 1. Un país modern i com-
petitiu: Respostes a la crisi
- BLOC 2. El debat de les esquer-
res: Polítiques socials
- BLOC 3. Un país connectat en
xarxa: Territori i infraestructures
- BLOC 4. Identitat i republicanis-
me
b) Front de Madrid: reivindicacions
davant del govern de l’Estat:
- BLOC 5 (i únic)
    És important saber que el fet de
contestar l’enquesta implica apor-
tar-hi unes dades personals, im-
prescindibles per a què el partit us
tingui informats del procés.
    Així és que en les properes set-
manes, alguns i algunes de vosal-
tres que tingueu relació amb per-
sones militants d’ERC (els familiars,
els amics, els companys de feina,
els més propers políticament...)
sereu probablement enquestats –
si voleu– i podreu contribuir a deci-
dir el full de ruta del nostre país.
Podeu trobar informació sobre les
propostes de la campanya a la pà-
gina web www.esquerra.cat.
    En el cas que algú tingui molt
interès en fer l’enquesta, també pot
adreçar-se directament a nosaltres
i l’atendrem amb molt de gust.
    Tu decideixes.

Secció Local d’Artesa de Segre

Joan Puigcercós: "Es-
tem recollint l’opinió
de la gent arreu de
Catalunya per avançar
junts en la construcció
del nostre país. Tot se-
guit, et faig una sèrie
de propostes i m’agra-
daria que em diguessis
quines consideres més
importants a l’hora de
negociar un nou Go-
vern. Esquerra tornarà
a ser decisiva i, aques-
ta vegada, tu posaràs
les condicions. Aquest
és el meu compromís."

S
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PARTITS POLÍTICS

Pressupost 2010, òptima inversió
l grup del PSC vol explicar
en aquest article el vot fa-
vorable cap als pressupos-

tos d’aquest any en el Ple que es
va celebrar el dia 15 de gener.
    Aquest pressupost és el primer
que tenim a les mans i, per tant, el
primer en el qual podem intervindre
de manera directa. Des de fa dos
mesos, quan entràrem a l’Ajunta-
ment, ja vàrem dir que anàvem a
fer poble i a impulsar el municipi
d’Artesa, cosa que al llarg d’aquest
temps s’ha pogut comprovar per
part de la ciutadania.
    En les diferents reunions que
hem tingut per parlar del pressu-
post, s’ha arribat a un consens amb
l’equip de govern. El grup del PSC
va estudiar a fons el primer esbor-
rany que se li va fer arribar, analit-
zant sobretot les inversions a fer i
per altra banda les partides de des-
pesa que podíem optimitzar en la
mesura que no anés en perjudici
del servei al ciutadà. Tot això, te-
nint en compte la novetat de tenir
un document d’aquestes caracte-
rístiques tan complexes, el conei-
xement a fons del seguiment dels
anteriors pressupostos i les bases
legals en què s’ha de basar un
pressupost.
    Després de vàries reunions,
l’equip de govern va acceptar les
nostres peticions i es va trobar el
punt d’equilibri per al progrés i de-
senvolupament del municipi d´Ar-
tesa. Unes peticions que es basen
en dos premisses fonamentals:

dotar el municipi en equipaments
necessaris i demanats per la ciuta-
dania i, per altra, austeritat en se-
gons quines partides.
    Aquest és un Pressupost ambi-
ciós en obres previstes, tenim un
full de ruta ple d’accions a portar a
terme i tenim sobretot la força ne-
cessària per a què en els terminis
previstos tot això sigui una realitat.
    Cal fer esment en el tema AUS-
TERITAT. S’han reduït partides que
per nosaltres eren desproporciona-
des, com ara la Fira del Meló i la
Festa Major. Cosa que agraïm per
part de l’equip de govern. Nosaltres
pensem que avui per avui, el muni-
cipi necessita invertir més en equi-
paments que en despesa. Des de
fa anys que les mancances en
aquest apartat són més que evi-
dents. Ara la direcció de la gestió
ha d’anar per un altre camí. Això
no vol dir que el dia que trobem la
fórmula de promoció òptima en una
fira que doni la rendibilitat màxima
en benefici dels comerciants i ciu-
tadans, i doni una òptima promo-
ció al nostre municipi, es pugui
apostar per incrementar aquestes
partides.
    També ens agradaria fer esment
a la partida de sous i salaris. Per a
nosaltres, és evident que els sous
que es paguen als treballadors són
molt justos, però no ens volem pre-
cipitar a prendre decisions. Tenim
tot aquest any per estudiar-ho i ar-
ribar a un consens amb l’equip de
govern. I del sou en concret de l’al-

calde, cavall de batalla des de prin-
cipi de legislatura, creiem que hau-
ria de ser superior, però davant de
les dificultats econòmiques l’incre-
ment que s’ha arribat a consensuar
amb l’equip de govern, pensem que
és un primer pas per, en la mesura
de les possibilitats, poder aconse-
guir el sou digne, just i necessari
per un alcalde d’un municipi com
el nostre.
    Resumint, tenim un PRESSU-
POST POSITIU, BENEFICIÓS I
CONSTRUCTIU, que té la nostra
confiança, les màximes facilitats i
el suport necessari per tirar-ho en-
davant en tota la seva magnitud.
    El GRUP DEL PSC aposta cla-
rament per convertir el nostre mu-
nicipi en un model de benestar. La
innovació, el progrés i els equipa-
ments són les eines bàsiques que
ens han de portar al municipi que
tots desitgem, sempre pensant en
benefici dels ciutadans i ciutada-
nes, que en definitiva són els que
han dipositat la confiança cap a
nosaltres.

Joan Fontanet i París
Jaume Ferre i Yegola

Grup Municipal del PSC
a l’Ajuntament d´Artesa de Segre

E
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Inici dels assaigs
dissabte 16 de gener

a les 10 de la nit
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Festes de Nadal amb Els músics de Bremen
l dilluns 4 de gener, a la Dà-
lia Blanca, la companyia de
teatre Xip Xap ens visità per

oferir-nos una versió en titelles del
conte tradicional Els músics de
Bremen (germans Grimm, Alema-
nya, s. XVIII-XIX).
    Un ruc, un gos, un gat i un gall
veuen que el seu futur com a ani-
mals domèstics comença a perillar
i decideixen fer una orquestra i anar
cap a Bremen a triomfar.
    Aquesta és una història d’amis-
tat, de companyonia i de treball en
equip, per adonar-nos que cadas-
cú amb la seva personalitat i les
seves particularitats pot aportar
quelcom positiu, i d’aquesta mane-
ra ajudar-nos els uns als altres i ti-
rar endavant quan van maldades.
    La música i les cançons que ens
ensenyen els protagonistes de la
història són el vehicle i el motor del

E

Novetats de gener
NOVEL·LA
- El observatorio. Michael Connelly.
Roca Editorial
- El vencedor està sol. Paulo
Coelho.  Ed. Proa
- La isla  bajo el mar. Isabel Allende.
Ed. Plaza i Janes
- La Societat literària i de pastis de
pela de patata de Guernsey. Mary
Ann Shaffer. Ed. Amsterdam llibres
- Tokio ya no nos quiere. Ray
Loriga. Ed. Alfaguara

GUIES DE VIATGES
- Guía de viaje por los sitios
declarados Patrimonio de la
Humanidad en 2008. Ed. Planeta

CONEIXEMENTS
- Volar sin miedo. Duane Brown.
Ed. Amat
- Qui té raó? El permanent debat
dialèctic en l’educació. Jaume
Sarramona. Ed. Cossetània

- El condó. Article petit, repercus-
sió gegantina. Paul Allen. Ed.
Intermón Oxfam
- Jardín práctico. Flores de balcón
y terraza. Iris Jachertz. Ed. Hispano
europea
- El franquismo año a año. 1939-
1940. Franco-Hitller: diálogo de
sordos en Hendaya. Ed. Biblioteca
el Mundo

CONEIXEMENTS INFANTILS
- Ós polar, saps per què s’està fo-
nent el teu món? Robert E. Wells.
Ed. Joventut
- El meu primer atles il·lustrat de
dinosaures. David Burnie. Ed.
Llançalletres

DVD
- Che, el argentino
- Crepúsculo
- Gomorra
- Los falsificadores

Activitats
 de la biblioteca

El 26 de gener, a 2/4 de 6 de
la tarda, l’HORA DEL CONTE
per a nens i nenes de P5: Les
3 taronges de la vida i El moli-
net màgic.

- Curs de Word avançat. És
necessari portar ordinador
portàtil. Horari: de 3 a 5 de la
tarda, dimecres i divendres.
Durada del curs: 20 hores.
Més informació a la biblioteca.

conte. Així, mentre escoltem les
peripècies d’aquests intrèpids ani-

mals, aprenem cançons i partici-
pem de la seva aventura.
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Programa d’actes
Dissabte, 13 de febrer

18:30h CONCENTRACIÓ DE COMPARSES i
COMPARSITES a l’Av. Maria Anzizu (cruïlla amb Bal-
mes). Inscripció: de l’1 al 8 de febrer.

Seguidament, amb el Rei Carnestoltes, ens tras-
lladarem a la Pl. Ajuntament, on Sa Majestat
SALTASEKLES XVIIIè ens farà el tradicional pregó des
del balcó de l’Ajuntament.

A continuació, RUA DE COMPARSES i
COMPARSITES pels carrers d’Artesa, encapçalada
pel SALTASEKLES XVIIIè.

En finalitzar la Rua, hi haurà –gratuïtament-
SOPAR DE CARNESTOLTES al Pavelló per a totes
les COMPARSES i COMPARSITES que s’hagin ins-
crit.

Després del Sopar, SESSIÓ DE BALL DE CAR-
NESTOLTES amb l’orquestra BRONZE.

I a continuació, DISCOMÒBIL amb DJ locals.

Diumenge, 14 de febrer

17:00h TROBADA DE DISFRESSES al pavelló.

17:30h GRAN DESFILADA DE DISFRESSES, amb
la participació del SALTIRÓ.

A continuació, BERENAR POPULAR i FESTA
INFANTIL amb la companyia TRES QUARTS DE
QUINZE.

Dimarts, 16 de febrer

MATANÇA DEL PORC

Durant el matí, ELABORACIÓ DE LLONGANISSES
I BOTIFARRES a les Sitges.

A partir de 17:30h, BERENAR DE GERMANOR, al
mateix lloc, amb derivats del porc, cuits a la brasa i
acompanyats amb pa i vi del país.

www.lapalanca.cat revista@lapalanca.cat www.lapalanca.cat
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INFORMACIONS D’INTERÈS

Comparses i comparsites
- Inscripció: de l’1 al 8 de febrer, a les oficines de l’Ajuntament (de 9h a 14h) o al telèfon 973400013
(extensió 031 o 032) en el mateix horari.
- La Rua de Carnestoltes estarà formada per COMPARSES (grups de més de 10 persones) i
COMPARSITES (grups de  2 a 9 persones).
- Durant els matins podeu recollir un full informatiu a les oficines de l’Ajuntament i apuntar-vos.
- Les COMPARSES i COMPARSITES es concentraran a l’Av. Maria Anzizu (cruïlla amb Balmes).
- Els vehicles de les COMPARSES s’hauran d’aparcar a voltant de la Pl. Ajuntament. Es col·locaran per
ordre d’arribada, des de davant del Disbo, continuant per l’Av. Maria Anzizu, fins el rentador).
- Les COMPARSES i COMPARSITES s’hauran de traslladar a peu cap a l’Av. Maria Anzizu (cruïlla amb
Balmes). Allí ens recollirà el SALTASEKLES XVIIIè.
- Caldrà que cada COMPARSA i COMPARSITA porti música o elements que facin soroll.
- Mentre el SALTASEKLES XVIIIè realitzi el seu discurs caldrà que els vehicles tinguin el  motor apagat
i la música també.
- Itinerari de la rua: Pl. Ajuntament, Balmes, Monges, Prat de la Riba, Ctra. Agramunt, Escoles, Ctra.
Montsonís i Pavelló. Es prega la col·laboració dels veïns de no deixar vehicles ni obstacles en aquests
carrers.
- Tant les COMPARSES com les COMPARSITES podran assistir gratuïtament al sopar que tindrà lloc al
pavelló.
- Les COMPARSES seran obsequiades amb un valuós i energètic premi.
- En cas de pluja, no es farà el recorregut. Les COMPARSES i COMPARSITES aniran directament al
pavelló, on es farà el tradicional pregó i el SOPAR DE CARNESTOLTES.

Balls
- L’entrada és gratuïta tots els dies.

Desfilada infantil
- La desfilada té caràcter local.
- Cal apuntar-se a l’Ajuntament fins el 10 de febrer (en horari d’oficina).
- Les disfresses que concursaran han d’estar confeccionades a mà. no podran entrar a concurs  les
disfresses llogades o comprades, però si que podran participar a la desfilada.
- Les disfresses que no estiguin confeccionades a mà, no duran número, però caldrà inscriure’s igual-
ment.
- Primer desfilaran els nens/nenes amb la disfressa confeccionada a mà, per això, demanem molta
puntualitat.
- Els números per la desfilada es recolliran a l’ajuntament, en el moment de la inscripció. No us oblideu
de portar-lo el dia de la desfilada.
- Podran particpar tots els nens/nenes fins als 14 anys.
- Tots els participants rebran un petit obsequi.

Berenar de germanor del dia de la Matança
- Venda anticipada de tiquets a 0,50 euros, fins el dia 23 de febrer als següents llocs: Frankfurt Balmes,
Cal Cristòfol, Estanc Massana i Detalls.
- El dimarts de la Matança, la venda de tiquets serà al mateix recinte i al preu d’1 euro, en horari de 4 a
7 de la tarda.

L’organització es reserva el dret d’alterar el programa.

Organitza:
Ajuntament d’Artesa de Segre
Comissió de Festes
Comissió de Carnestoltes
Comissió de Matança del Porc
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Mes de desembre
SESSIONS DEL PLE
Ple ordinari (3 de desembre)

S’aprova, per unanimitat, el
reconeixement de crèdit núm. 3 del
2009 per un import de 50.487,85
euros.

S’aprova concertar amb el
Banc Bilbao Vizcaya Argentària una
operació de crèdit, en la modalitat
de préstec a llarg termini, per un im-
port de 425.887,00 euros a can-
cel·lar en un termini màxim de 10
anys.
A favor: 7 vots (5 ERC + 2 PSC)
En contra: 4 vots (CIU)

S’acorda, per unanimitat, co-
municar al Departament de Gover-
nació i Administracions Públiques
l’acord de procedir a l’alienació pa-
trimonial de les parcel·les relacio-
nades, atès que llur valor no exce-
deix el 25% dels recursos ordinaris
del pressupost consolidat de la Cor-
poració per a l’exercici econòmic
2009. Una vegada informat aquest
acord, s’endegarà els tràmits de li-
citació pública d’aquests béns pa-
trimonials:
- Finca 8074: 2.284,75 m2

- Finca 8078: 3.216,13 m2

- Finca 8084: 3.292,95 m2

- Finca 8086: 1.999,62 m2

S’acorda, per unanimitat, im-
posar contribucions especials com
a conseqüència de l’execució de
l’obra “Millora de la xarxa de sane-
jament i adequació dels entorns de
la carretera d’Alentorn, 1a fase” per
un import de 34.153,88 euros
(20,40% del cost de l’obra), així
com aplicar com a mòduls de re-
partiment de la base imposable el
valor cadastral, els metres lineals
de façana i la superfície dels immo-
bles beneficiats.

S’aprova, per unanimitat, li-
citar la contractació, mitjançant tra-
mitació ordinària i procediment ne-
gociat sense publicitat, de l’obra

“Millora de la xarxa de sanejament
i adequació dels entorns de la car-
retera d’Alentorn, 1a fase”, amb un
pressupost d’execució per contrac-
te de 167.812,46 euros, així com
aprovar el plec de clàusules admi-
nistratives particulars que regiran el
contracte d’obres i també sol·licitar
ofertes als contractistes d’obres
d’Artesa de Segre i comarca.

S’aprova licitar la contracta-
ció, mitjançant tramitació ordinària
i procediment negociat sense pu-
blicitat, de l’obra “Construcció del
Casal de la Gent Gran d’Artesa de
Segre, 1a fase”, amb un pressupost
d’execució per contracte de
142.857,14 euros, així com apro-
var el plec de clàusules administra-
tives particulars que regiran el con-
tracte d’obres i també sol·licitar
ofertes als contractistes d’obres
d’Artesa de Segre i comarca.
A favor: 7 vots (5 ERC + 2 PSC)
Abstencions: 4 vots (CIU)

S’acorda, per unanimitat,
desestimar el recurs de reposició
presentat per les senyores Carmen
Ariet Solé, Maria Ariet Solé i Teresa
Ariet Solé sobre l’acord d’imposició
de modificació de mòduls de re-
partiment en la imposició de contri-
bucions especials per al finança-
ment de l’obra “Remodelació de
l’Av. Maria Anzizu 1a i 2a fases”,
atès que es considera més equita-
tiu aplicar dos mòduls de reparti-
ment en lloc d’un i que no es pot
acceptar la disminució proporcional
del valor cadastral perquè la majo-
ria dels edificis implicats en l’expe-
dient donen a més d’un carrer i es
crearia un greuge comparatiu, així
com aprovar definitivament les con-
tribucions especials de l’obra.

S’aprova, per unanimitat, ac-
ceptar la subvenció de Cofinan-
çament FEDER (tram local), per un
import de 365.287,15 euros, per a
la realització de l’obra “Espai trans-
missor del túmul megalític de Seró”,

així com acceptar el compromís de
cofinançar el 50% restant de la des-
pesa elegible.

S’acorda aprovar el conveni
col·lectiu regulador de les condici-
ons de treball dels empleats públics
(laborals i funcionaris) de l’Ajunta-
ment d’Artesa de Segre, 2009-
2010.
A favor: 7 vots (5 ERC + 2 PSC)
Abstencions: 4 vots (CIU)

S’aprova, per unanimitat,
concórrer a la convocatòria del
Departament de Medi Ambient i
Habitatge, demanant-hi ajut econò-
mic per a la realització de les se-
güents actuacions, per ordre de
prioritat:
- Arranjament d’instal·lacions i por-
tada d’aigües en alta en el municipi
d’Artesa de Segre.
- Nova canonada en alta per abastir
el nucli de Vernet.

S’acorda, per unanimitat,
aprovar el protocol de col·laboració
de l’Ajuntament d’Artesa de Segre
amb el Consell Català de l’Esport
per a implementar al nostre muni-
cipi el Pla d’Activitat Física, Esport
i Salut (PAFES) de foment de l’es-
port com a eina terapèutica d’ús
habitual.

JUNTES DE GOVERN
(ordinàries 17, 22 i 29 de desem-
bre i extraordinària 2 de desem-
bre)

S’aproven les següents lli-
cències d’obres:
- A M. Goretti Miralles Vilanova, per
fer un envà divisori d’uns 22 m2 ti-
pus pladur i col·locar els serveis
adequats per a una nova activitat
del local situat a Ctra. d’Agramunt,
15 baixos (Artesa).
- A Teresa Bastús Gabarra, per can-
viar 15 o 20 teules de coberta, ca-
nalera i porta exterior de fusta per
una de nova, de l’immoble situat a
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C/ Migdia, 4 (Baldomar).
- A Antonio Tarragona Tarragona,
per enderrocar balcó de l’immoble
situat a Ctra. de Ponts, 24 (Artesa).
- A Pere Borrell Riart, per instal·lar
un nínxol de subministrament elèc-
tric de 60x160cm en el forat de la
porta, clavant dos tubs al terra, tren-
cant vorera uns 30 cm per compli-
ment de la normativa de Fecsa-
Endesa, i aixecar el celobert 20 cm
per a compliment de normativa de
gas de ventilació d’escomesa, a
l’immoble situat a C/ Monges, 25
(Artesa).
- A Joan Estany Espuga, per canvi-
ar les rajoles de la terrassa de l’im-
moble situat a C/ Jesús Santacreu,
17 (Artesa).
- A Art-Cons SCP, per canviar ca-
nalera de façana de l’immoble situ-
at a C/ Carnisseries, 2 (Artesa).
- A Aigües Segarra Garrigues SA,
per la millora de finca en sòl no ur-
banitzable, situada en la parcel·la
66 del polígon 502 (Tudela).
- A Aigües Segarra Garrigues SA,
per la millora de finca en sòl no ur-
banitzable, situada en la parcel·la
23 del polígon 288 (Tudela).
- A Applus Iteuve Techonology SL,
per les obres d’instal·lació d’una
bàscula pesaeixos a l’estació ITV
L.07, situada a la carretera L-512,
pk 0,900 a Artesa de Segre.
- A Xavier Rendé Pujol, per
substituir la coberta existent de l’im-
moble situat a C/ M.D. de Salgar,
40 (Artesa).
- A Emilio Ribó Berengueres, per
les obres de modernització, ampli-
ació, canvi d’orientació productiva
i legalització d’una activitat rama-
dera existent, a situar a la parcel·la
22 del polígon 16 (Comiols).
- Carles Calveres Badia, per folrar
amb pedra el mur posterior de la
façana de l’edifici situat a C/ Jesús
Santacreu, 20 (Artesa).
- Mobles Llobet SL, per la col·-
locació d’una porta enrotllable per
un forat de 360x252cm, motoritza-
da, en el local de planta baixa de
l’edifici situat a C/ Escoles, 12
(Artesa).
- Francisco Vilella Sala, per canvi-
ar les rajoles de la terrassa de l’im-

moble situat a C/ Marcel·lí Farré,
18 (Artesa).
- Roser Betriu Caubet, per canviar
paviment de terratzo malmès en
terra de 2n pis (menjador i cuina)
per tarima de fusta, amb reparació
de bigues de fusta i treure escales
de planta baixa a 1r pis i posar-ne
de noves, a l’immoble situat a C/
Sant Joan, 26 (Artesa).
- Josep M. Ribera Ticó, per amplia-
ció d’un habitatge unifamiliar aïllat,
situat a Pl. Forques, 5 (Alentorn).

S’acorda concedir la llicència
de primera ocupació a Celurubí
Promocions SL, pels 24 habitatges
unifamiliars de les escales A i B,
situades a C/ Enric Granados, 4 i 6
respectivament, i de l’edifici
plurifamiliar situat a C/ Marcel·lí
Farré, 5 (Artesa).

S’acorda concedir el canvi de
nom de la llicència ambiental a
Remigí Farré Giribets, per l’activi-
tat d’una explotació porcina de pro-
ducció, amb marca oficial, situada
a la parcel·la 7 del polígon 15, ter-
me municipal d’Artesa de Segre,
concedida a favor de Primitivo
Farré Franqué.

S’aprova la concessió de les
següents llicències ambientals:
- A Emili Ribó Berengueres, per dur
a terme la modernització, amplia-
ció, canvi d’orientació productiva i
legalització d’una activitat ramade-
ra existent, a situar a la parcel·la
22 del polígon 16 (Comiols).
- A Queviures Cogar SL, per la
ampliació d’una activitat destinada
a establiment comercial de roba i
complements tèxtils, alimentació,
cosmètica i productes de drogue-

ria entre altres, a desenvolupar als
baixos de l’edifici situat a l’Av. Maria
Anzizu, 6 (Artesa).

S’acorda autoritzar les se-
güents connexions a la xarxa d’ai-
gua potable:
- Carlos Guàrdia Massana, esco-
mesa a C/ Bòbila, 31, 2n 2a
(Artesa).
- UTE Carrers i Obres SL i Electro-
mecànica Soler SL, escomesa per
dotació provisional per obres a Av.
Maria Anzizu, 30 (Artesa).

S’aprova adjudicar provisio-
nalment l’obra “Construcció del
Casal de la Gent Gran, separata I”
a Construccions Montsec SCCL,
per 109.957,78 euros més
17.593,24 euros d’IVA.

S’atorga una subvenció de
125 euros a l’Associació de Pes-
sebristes pel concurs de pessebres
2009.

INFORMES D’ALCALDIA

Es subvencionarà l’esmorzar
que cada any organitza el CUDOS
quan fa la pujada del pessebre a la
muntanya de Sant Mamet.

Per a l’enderroc de l’edifici
Casa dels Mestres s’han presentat
tres pressupostos: 1) Construcci-
ons i enderrocs Rull SL, 23.500,00
euros; 2) Enderrocs Badia,
10.000,00 euros; 3) Excavacions
Jumela, 9.850,00 euros. S’encarre-
garà a l’oferta econòmica més
avantatjosa.

Eva Maza i Batlle

Nota d’agraïment
Des de la Regidoria de Festes i
Fires, volem agrair l’ajuda i la
col·laboració d’aquelles perso-
nes, entitats i associacions, grà-
cies a les quals han estat possi-

bles les diverses activitats que
s’han dut a terme per aquestes
Festes de Nadal.

Ajuntament d’Artesa de Segre
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SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Desentrenat.- 2.
Època. areiR.- 3. Sina. Amarra.- 4. Aca-
rarà. óeN.- 5. Ra. Dieta. SS.- 6. R. Pit.
Sud. B.- 7. éranoS. Taco.- 8. No. SN.
rogiR.- 9. Dur. Amara. D.- 10. aruC. As.
Ca.- 11. Recapitular.
VERTICALS: a partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Una camisa (un, a, ca, mis, a).
Problema d’escacs
1- ..., Dh1+; 2- Rxh1, c1=D+; 3- Rg2,
Dc6+; 4- Rg1 (si Rh2, Txf2+; 5- Rg1,
Dg2++), Tb1+; 5- Rh2, Th1++

Horitzontals
1. Estat en què es troba tot individu que fa temps que no ha fet
esport.- 2. Part diferenciada de la vida d’una persona. Al revés,
espai on es poden deixar els cotxes amb el perill que l’aigua
se’ls emporti.- 3. Espai entre dos pits. Ferma bé l’embarcació
per a què no marxi.- 4. Confrontarà dues persones per a extreu-
re’n l’entrellat. Al revés, gas noble present en rètols lluminosos.-
5. Déu egipci que personifica el Sol. Règim que cal seguir per
qüestions de salut, d’estètica, etc. Dígraf que serpenteja.- 6.
Consonant tossuda. Part del cos que alimenta els petits i diver-
teix els grans. Punt oposat al nord. Consonant rabassuda.- 7. Al
revés, emetré sons. Faig una taca.- 8. Negació rodona. Sense
número. Al revés, severitat inflexible.- 9. Contrari de tou. Mulla,
xopa. Cinc-cents.- 10. Al revés, guareix. És el millor. A Mallorca,
gos.- 11. Resumir de manera sumària allò que s’ha expressat.

Verticals
1. Donar comiat a l’arrendatari.- 2. Femení, relatiu a l’epopeia.

Arbre símbol de fortalesa.- 3. Emet sons. L’aliment demanat al parenostre. Ase.- 4. Ordre de braquiòpodes.
Nom de consonant gens usual en català.- 5. Tractament femení. Població del Segrià. La consonant de la pau.-
6. Consonant amb teulada. Al revés, on se separava el gra de la palla. Consonant amb forma de meandre.
Negació amb puntet.- 7. Plural, conjunt d’animals menats per un pastor. Sèrie de coses posades l’una al costat
de l’altra.- 8. Espai de temps caracteritzat per un invent. Creador d’una obra. Vocal usada per imitar el llop.- 9.
Emperador romà amb fama d’incendiari. Espècie d’espasa curta de dos talls. Consonant cantonera.- 10. Plu-
ral, barreja de gasos que respirarem mentre es pugui. L’inici de la cirera. Interjecció que indica desmentiment.-
11. Canviar d’embarcació.

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jeroglífic
per David Fusté

Què has comprat?

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

Juguen les blanques

I A
nenenenenegggggacióacióacióacióació

la més guapa
aaaaa

L’infern són els altres.
Jean-Paul Sartre. Filòsof  francès (1905 -1980)
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El cosidor de “la Perutxa”. 1933
arlar d’una de les colles del
cosidor de “La Perutxa” és
aturar-nos en una època

passada i, alhora, intentar fixar el
seu entorn en aquells anys.
    Artesa vivia una època en certa
forma tranquil·la, entre dues guer-
res, la Primera Guerra Mundial
(1914-1918) i la Guerra Civil Espa-
nyola (1936-1939). També l’entorn
polític era entre
dues dictadures,
la de Primo de
Rivera i la del
franquisme.
    Amb tot, el jo-
vent vivia –es
podria dir– un
somni benes-
tant. Hi havia
dues associaci-
ons fortes i cada
una feia un ball:
“La Lluna” i la
“Germanor”. Es
feia festes molt
importants: els
Reis, Carnestol-
tes, les Fires, la
Festa Major, les
festes de l’església, els sants (sant
Antoni, sant Sebastià, sant Cris-
tòfol), el Nadal, etc. A més del ball i
el futbol, el jovent i la gent gran co-
mençava a afeccionar-se al cine-
ma, que després esdevindria un
fenomen de masses.
    Les noies anaven totes a apren-
dre de cosir, per la qual cosa –en
un temps o un altre– totes estaven
una temporada al cosidor. Volien
anar ben mudades i es feien els
propis vestits, sempre supervisa-
des per la cap del Cosidor, la qual
tenia estudis de Tall i Confecció i
ajudava a dissenyar els patrons.
    Als cosidors s’hi anava a treba-
llar, però també es feien comenta-
ris del dia a dia del poble. En certa
forma era inevitable. A més s’hi can-
tava i, entre cançó i cançó, sempre
s’hi feien bromes i tips de riure. El
record del temps de cosidor i dels
primers "novios" era per algunes un

record d’una època feliç.
    A més d’aquest ambient jovení-
vol, el cosidor de “La Perutxa”,
l’Angeleta Pla, era especialment un
excel·lent caldo de cultiu per les
inquietuds polítiques, pel que pas-
sava en aquells anys pel país, a
fora d’Artesa. Subsistia un senti-
ment catalanista, de defensa de les
tradicions i els costums i, general-

ment però no tothom, hi havia com
a altres pobles de Lleida un pensa-
ment i tendència d’esquerres. No
cal dir que aquest cosidor era un
reflex de l’ambient del carrer.
    A més, els dies festius era cos-
tum el “ramblejar”: nois amb nois i
noies amb noies, ben mudats, en
collades es passejaven carretera
amunt i carretera avall. Era una di-
versió d’aquells anys. En creuar-se
es saludaven i després, al vespre,
es trobarien al ball. Per a poder
practicar aquest “esport” és obvi
que no passaven gaires cotxes per
la carretera.
    Ja hem dit que en aquest cosi-
dor hi havia molt ambient i el retra-
tista Solanes, el Sisquet, hi passa-
va molt sovint per a immortalitzar
les diferents formacions de cosido-
res. Quedaven un dia i s’hi posa-
ven, lluint la roba, els abrics o els
vestits que s’havien confeccionat

elles mateixes. Per a retratar-se no
calia massa motiu, un dia de festa,
una celebració... tot valia per la foto.
De fet, era el resultat de dies de fil,
estisores i agulla. Era com un re-
coneixement a la feina feta.
    Les noies, a més, participaven en
entitats com les Caramelles, la Fes-
ta de Santa Llúcia (patrona dels
sastres i les modistes), la Festa de

Carnestoltes, les
sardanes, el tea-
tre i la sarsuela,
entre altres.
    La formació
de la foto, d’es-
querra a dreta:
una noia de ca
l’Enric Barber,
l’Antonieta de
cal Patac (pas-
tissera de Bala-
guer), la Milieta
de cal Tonet de
l’Alberto (casada
a cal Carbassa),
la Sessé, la
Cecília Capell de
cal Flores (casa-
da a cal Ribes),

la Ramona Piqué, mare de la Do-
lors de l’Artigues.  Al bell mig, “la
Perutxa”, cap de cosidor, i assegu-
da al davant, la Cecília Sirvan de
cal Bepeta. Tot seguit, una noia de
la casa de la presó (al carrer Bisbe
Bernaus), l’Elvireta del Betre (ca-
sada a cal Gasset), una descone-
guda, la Pepita de les Llums (ger-
mana del Ramonet), una altra des-
coneguda i, per acabar, la Ramona
del Boter (de cal Farreny, després
cal Perellada).
    Era un grup de noies d’aquell
temps, quan al poble hi havia mol-
tes colles de jovent –potser com
sempre–, per la qual cosa les fes-
tes es feien molt lluïdes, i algunes
anècdotes i bromes eren comenta-
des durant anys.

Bartomeu Jové i Serra
Foto cedida per Cal Carló del Pont
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A les nostres contrades, l’hivern no sempre ens porta neu. Aquest, però, ja portem dues
nevades. La imatge és de la segona, a Vilanova de Meià. (Foto:  Antònia Estrada)
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