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Inauguració de Les Monges

la

Palanca

Amb la posada en marxa del Centre d’Entitats Les Monges, Artesa de Segre recupera un edifici per a destinar-lo a les associacions i guanya un espai públic. El
dissabte 5 de juny es va inaugurar, tot i
que encara no ha entrat en funcionament.
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L’AGENDA

Agenda ciutadana

Actes que sabem que es faran

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

Mesos de juny i juliol:
- Nits, a la pista poliesportiva del Camp d’Esports
d’Artesa de Segre, Campionat d’estiu de futbol sala. Organitza: CENG
- Vespres, a la pista poliesportiva del Camp d’Esports d’Artesa de Segre Campionat infantil de
futbol sala. Organitza: CE Artesa de Segre

MAIG
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 13:
Dalin Sala, fill de Viorel i de Mariana
dia 22:
Aleksandar Aleksandrov Yordanov,
fill d’Aleksandar i de Gabriela
Matrimonis:
dia 9:
Antoni Oliva i Balasch (veí d’Artesa)
Priscila Aparecida (veïna d’Artesa)
dia 15:
Francesc Aymerich i Sabartés (veí d’Artesa)
Noemí Pursals i Tusell (veïna d’Artesa)
Defuncions:
dia 4:
Joan Codina i Novau (87 anys),
natural d’Artesa de Segre
dia 23:
Miquel Aregall i Urgellés (80 anys),
natural de Corbera de Llobregat
dia 29:
Ramona Vilalta i Aremngol (91 anys),
natural d’Alentorn
Municipi de Foradada
Matrimonis:
dia 22:
Àngel Inglavaga i Samarà (veí de Ponts)
Sònia Utrilla i Hueso (veïna de Ponts)
Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 19:
Ignasi Abad i Perrín (81 anys),
natural de Barcelona

De l’11 de juny al 30 de juliol:
Cada divendres, a les 22h, a la Pl. Ball d’Artesa,
Sardanes a la fresca amb pica-pica i refrescos.
Organitza: Amics de la Sardana d’Artesa de Segre
3 de juliol:
- A les 18h, sortida des del transformador d’Alòs:
Una volta per la natura d’Alòs. Organitza: Terres del Marquesat
- A les 20:45h, al Casal Cultural d’Alòs: Les joies
de la prehistòria, conferència de M.A. Petit, J.M.
Fullola i X. Mangado (Catèdra de Prehistòria de
la UB). Organitza: Terres del Marquesat

FESTES MAJORS
26 i 27 de juny: Vernet
3 i 4 de juliol: Collfred
16, 17 i 18 de juliol: Foradada
i Tudela de Segre
23, 24 i 25 de juliol: Montclar
31 de juliol: Colldelrat
31 de juliol i 1 d’agost: Vilves

NOTA DE LA REDACCIÓ
En l’apartat AGENDA CIUTADANA d’aquesta secció hi publiquen els naixements, els matrimonis i les defuncions dels
municipis d’Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Foradada i Vilanova de Meià dels quals en tenim coneixement, excepte
quan les persones interessades ens fan saber de manera explícita que no ho volen.

METEOROLOGIA
Fonts: Ajuntament d’Artesa de Segre, Ajuntament de Vilanova de Meià, Ajuntament de Foradada i Servei Meteorològic de
Catalunya.
MAIG
Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana:
13,8°
Temperatura màxima:
28,5° (dia 30)
Temperatura mínima:
0,8º (dia 5)
Dies amb precipitacions:
15
Precipitació màxima:
24,4 mm (dia 3)
Total precipitacions:
83,3 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:
4 la Palanca

4
36 mm (dia 3)
49 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:
16,8°
Temperatura màxima:
29,1º (dia 24)
Temperatura mínima:
4º (dia 16)
Dies amb precipitacions:
7
Precipitació màxima:
20,5 mm (dia 3)
Total precipitacions:
49 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana:
14,5°
manquen dades
Temp. màx. i mín.:
Dies amb precipitacions:
15
Precipitació màxima:
29,6 mm (dia 3)
Total precipitacions:
47,5 mm
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Ja era hora!
Quan els ciutadans i ciutadanes ja estem tips de sentir parlar de
casos de corrupció –pública i privada–, immersos en aquesta crisi del carall que sembla no acabar de tocar fons, ens ha arribat
una alenada d’aire fresc: Millet i Montull són a la presó!
Aquests personatges són els protagonistes del cas probablement més escandalós de tots els que es fan i desfan, almenys
des de l’òptica catalana, i saber que es passejaven impunement
pel carrer perquè un jutge no ho va considerar necessari malgrat
la borratxada de diners que ens han estafat... a la majoria ens
feia regirar els budells.
Ara, una jutge, aplicant uns altres criteris més a l’abast de la
resta dels mortals, els ha fet tancar per un presumpte delicte urbanístic també relacionat amb el Palau de la Música.
Els seus advocats, però, al·leguen que això no té sentit, que si
els deixen anar no poden influir en ningú perquè tothom els fa el
buit (ai, pobrets!). I per si no n’hi hagués prou, han començat a
deixar anar noms de contactes que abracen pràcticament tot l’arc
polític. Que si havien parlat amb aquest, que si l’altre els va prometre el seu suport... És clar que uns o altres hi deuen tenir alguna cosa a veure, però empastifar-ho tot i sembrar l’ombra del dubte
és el més fàcil del món, sobretot en aquests moments en què
estem tan predisposats a creure’ns-ho tot. Ja ho diuen, embolica
que fa fort!
A banda d’aquest cas, no sabem si quan llegiu aquestes línies
ja podrem dir també “Ja era hora!” pel que fa a la sentència del
Tribunal Constitucional respecte a l’Estatut del 2006 (sí, ho heu
llegit bé, del 2006). Les notícies que ens arriben a última hora,
abans de portar la revista al “forn”, ens fan pensar per enèsima
vegada que ara potser sí que hi haurà sentència.
No siguem passerells, però... Què se’n pot esperar d’aquesta
sentència vist el que s’ha vist i amb tot el que s’ha dit? Res de bo!
Ja sabem que la sentència més favorable que ens puguem arribar a imaginar retallarà poc o molt aquest ja “ribotat” estatutet
(recordeu el ribot del Guerra, no?).
Malgrat tot, no hem de defallir en la nostra lluita. I per acabar
en la línia de com hem començat, és a dir, ben animats, expressarem en poques paraules allò que ens cal i tal com ho va dir el
president Macià: “Catalans, Catalunya!”

-Premi Pica d’Estats al millor reportatge local 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 autors. 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·laboradors.

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.
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NOTICIARI

La Cooperativa d’Artesa obté 1,42 milions de
benefici
a Cooperativa d’Artesa de
Segre va celebrar el passat
12 de juny l’assemblea general de socis, on es van aprovar
els comptes de resultats de l’exercici 2009.
L’estat de comptes reflecteix un
benefici net després d’impostos
d’1.426.000 euros i un cash-flow
(beneficis més amortitzacions) de
2,2 milions. El gerent Ricard Purroy
va explicar que s’havia fet un pla
de gestió i un treball rigorós i que
gràcies a això s’havia aconseguit un
marge de beneficis sobre les vendes del 2,6%, quan la mitjana del
sector és de l’1,5%.
L’empresa artesenca va tancar
l’exercici 2009 amb una facturació de
56 milions d’euros, molt lluny dels 88
milions d’euros del 2008 o els 130,5
milions del 2007. La raó, va recordar
Purroy, “és la decisió, acordada en
assemblea, de desprendre’ns de
tots aquells negocis que llastraven
els nostres comptes i centrar-nos
en el que realment sabem fer i en
el que podem ser competitius”.

L

La Cooperativa d’Artesa ha centrat la seva activitat en la fabricació de pinsos

D’aquesta forma, la Cooperativa
va vendre L’Agudana de Cervera,
va centrar la producció de pinso a
la fàbrica d’Artesa, a controlar els
marges, va retallar plantilla fins als
52 empleats actuals i va tancar, prèvia devolució de dipòsits, la secció
de crèdit. Aquestes decisions, juntament amb una ampliació de capital de 2 milions d’euros, han per-

mès centrar-se en la producció de
pinsos (170.000 tones). “El secret
està a generar activitat i que aquesta doni beneficis i confiança als socis”, va afirmar Purroy.
Precisament, la cooperativa ha
comercialitzat 200.000 caps de bestiar el 2009 “com a intermediària, a
comissió i sense córrer cap risc”, va
concloure.

Obliguen a derruir un edifici de Cubells
l Tribunal de Justícia de
Catalunya
va
dictar
sentència en què obliga
l’Ajuntament de Cubells a enderrocar un edifici de planta baixa, sis
pisos i altell que supera l’alçada
màxima permesa per la normativa
urbanística d’aquest municipi.
La sentència és ferma i
desestima un recurs del consistori
cubellès contra una primera
sentència del Jutjat contenciós
administratiu núm. 1 de Lleida, que
declarava nul·la la llicència d’obres

E

d’aquest edifici.
El TSJC ordena l’enderroc per
part de l’ajuntament, per tal restituir
la legalitat urbanística alterada per
les obres realitzades a l’empara
d’una llicència nul·la.
Ara s’obren un seguit
d’interrogants sobre com afectarà
aquesta sentència a les arques
municipals de Cubells, ja que al
cost de l’enderroc s’hi pot unir haver
de fer front a possibles indemnitzacions a l’empresa constructora
de l’edifici.

revista@la
lapalanca
palanca.cat
la
palanca
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PERSONATGES

Conxita Solans i Marsà
Investigadora en química col·loïdal i interficial
a néixer a Montargull el
1947 i actualment és
professora d’investigació
del CSIC. Responsable del Grup de
Química Col·loïdal i Interficial (QCI)
a l’Institut de Química Avançada de
Catalunya (IQAC) del Consell
Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) de Barcelona.
Abans de dedicar-se a la
recerca, va treballar quatre anys en
una indústria de compostos.
L’estudi dels processos d’autoagregació de molècules tensioactives ha estat l’objecte de les
seves investigacions.
Ha publicat més de 100 articles
originals en revistes científiques
prestigioses, nombrosos capítols
de llibres i és coeditora del llibre
“Industrial Applications of Microemulsions”.
Ha estat presidenta de la
Societat Europea de Col·loides i
Interfícies de les Reials Societats

V

Conxita Solans: “Investigar en química col·loïdal és fonamental per al
desenvolupament de les
nanotecnologies.”
Espanyoles de Química i Física. Va
rebre el XIII Premi Jordi Camp l’any
1983 a la investigació científica i

tècnica en productes tensioactius.
Com a aficions, li agrada llegir,
viatjar, caminar i cuinar.
Recentment, els mesos de febrer
i març, va participar amb altres
científiques, a l’Exposició a
l’Auditori del Centre Cívic Les Corts
amb el títol “16 Cientifíques
Catalanes”, la qual va copsar
l’interès i la curiositat de la premsa
i de la gent. Aquesta exposició va
deixar com a molt evident el
creixent pes femení en el progrés
científic. Les dones europees ja
signifiquen el 45% de doctorats,
però tant sols un 18% de
catedràtics.
Desitgem a la Conxita molts èxits
en el futur en els seus treballs
d’investigació i que continuï amb la
mateixa paciència que ha
evidenciat fins ara.

La Palanca

MUNICIPIS

Activitats a Cubells
ntre els mesos de gener i
març, a Cubells es va dur a
terme un curs d’informàtica
totalment gratuït, a càrrec del
professor Òscar Fabregat, amb una
durada de 36 hores. La participació
va ser tan important que els
assistents es van dividir en dos
grups. En acabar, es van lliurar els
diplomes corresponents.
Per altra banda, el dia 1 de juny
va tenir lloc un curset de cuina amb
microones i tupperware al local de
l’Associació de Dones Mareselva,
a càrrec de M. Dolors Gilabert. La
participació també va ser important
i tots els assistents van rebre un
obsequi.

E
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MUNICIPIS

Actes a Santa Maria de Meià
Aplec a l’ermita de Sant
Sebastià
Com ja és tradició a Santa Maria
de Meià, el dia de la segona Pasqua, enguany el 23 de maig, es
celebra l’aplec a l’ermita de Sant
Sebastià. Molts veïns del poble,
s’apleguen aquest dia per celebrar
una gran festa i un dinar conjunt en
honor a aquest sant.
Entre els actes que es dugueren
a terme hi hagué la celebració
d’una missa solemne, en la qual es
beneí la coca que va ser repartida
després entre tots els assistents.
Un magnífic dia acompanyà la jornada festiva.
Text : Mar Eroles Novau
Fotos: Josep M. Pastor

Tomàs Molina visita Santa
Maria
El passat 29 de maig va tenir lloc a
la plaça del Planell de Santa Maria,
el primer dels actes commemoratius del 25è aniversari del Centre
Cultural de Santa Maria de Meià:
una xerrada-col·loqui protagonitzada per en Tomàs Molina, home del
temps a TV3 i director i presentador del programa "Espai Terra",
també a la mateixa cadena.
També vàrem comptar amb la
presència d’Esteve Soler, presentador del canal 3/24, que juntament
amb el president del Centre Cultural, Sebastià Miranda, varen fer la
presentació d’en Tomàs Molina.
La xerrada va ser molt amena,
tractant de temes del temps i explicant curiositats d’una manera mol
entenedora i distreta. Després es

Centre Cultural de
Santa Maria de Meià, en
El

motiu de l’aniversari de la
seva constitució , té
programats pel mes d’agost els
actes següents:

va procedir al torn de preguntes, on
tothom va poder consultar el que li
inquietava sobre aquest tema.
Tot seguit es va fer una visita pel
poble amb el presentador i els
membres de la junta. Finalment es
va fer un sopar que també va re-

sultar mol acollidor.
Cal destacar que l’assistència als
actes va ser molt nombrosa.

- 9 d’agost: Nit de country.
- 11 d’agost: Xerrada i visita guiada
a l’antic Priorat de Santa Maria de
Meià (Ramon Bernaus).
- 12 d’agost: Actuació de l’actor
Toni Albà.

- 15 d’agost: Actuació de la Colla
Gegantera del Col·lectiu Cultural
de Cappont de Lleida.
- 2a quinzena d’agost: Conferència de l’honorable conseller
Ernest Maragall.

Text: Sebastià Miranda
i Conxita Escobar
Fotos: Josep M. Pastor

Us hi esperem a tots!

la
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LA NOGUERA
Planta potabilitzadora a Penelles
L’ajuntament de la localitat de Penelles ha acceptat la
construcció d’una planta potabilitzadora per millorar
el servei d’aigua de boca. Es preveu l’ampliació dels
dipòsits municipals per duplicar la capacitat d’aigua
amb l’objectiu de garantir-ne el subministrament durant
el tancament del Canal d’Urgell.
Locals socials de la comarca
Al municipi d’Àger, el president del Parlament Ernest
Benach va inaugurar el nou local social de la població
de Corçà. Per altra banda, l’ajuntament de Vallfogona
de Balaguer ha tret a licitació la construcció d’un local
social i uns vestidors al nucli de La Ràpita.

Cant coral a Ponts
A finals de maig va tenir lloc a Ponts la IX Primavera
Coral, organitzada per la Coral Pontsicana, la parròquia
de Ponts i la Federació Catalana d’Entitats Corals de
Lleida. Hi van participar la Coral Avui d’Agramunt, la
Coral d’Albelda, i la Coral Estel de Lleida. D’altra
banda, el 29 de maig, Ponts també va acollir el Juguem
Cantant, organitzat pel Secretariat de Corals Infantils
de Catalunya, i que va reunir uns 200 infants d’Arbeca,
Agramunt, Artesa de Segre, Cervera, Pont de Suert i
Ponts.

Anna M. Vilanova

Trobada de la Lleva del Biberó a Camarasa
l 23 de maig, a Camarasa,
va tenir lloc la 29a Trobada
Nacional de Germanor de
l’Agrupació de Supervivents de la
Lleva del Biberó-41.
Aquesta trobada es fa cada dos
anys alternativament a Camarasa i
a Pàndols (Terra Alta), un dels espais de la batalla de l’Ebre, i reuneix els membres de la Lleva del
Biberó d’arreu de Catalunya per
retre homenatge als companys
morts i desapareguts durant la
Guerra Civil.
L’acte va comptar amb el suport
de l’Ajuntament de Camarasa i del
Consell Comarcal de la Noguera, i
amb la participació del secretari de
Participació i Relacions Institucionals, Sr. Josep Vendrell i Gardeñes.
El programa de la jornada va
anar així. A les 11h, els assistents
es van trobar al cementiri de
Camarasa, on es va fer una ofrena
floral i un respons a càrrec de Mn.
J.M. Llauradó, canonge de la catedral de Barcelona i exsoldat biberó. A les 12:30h, es va haver una
missa concelebrada pel rector M.
Vergé de Camarasa i Mn. J.M.
Llauradó. També es va visitar els
espais de memòria històrica del
Merengue i Palous. I per acabar, a

E

les 14:00h, un dinar de germanor.
Cal recordar que la Lleva del Biberó és el nom amb què es coneix
els soldats de la lleva republicana
de 1941, formada per uns 27.000
joves d’entre 17 i 18 anys que el
1938 van ser mobilitzats per la República per a prendre part en els
combats. La Lleva del Biberó comprenia dues quintes, la del 40 i la
del 41, és a dir, tots aquells joves
que, si no hi hagués hagut la guerra, haurien fet el servei militar els
anys 1940 i 1941.
Es creu que va rebre aquest nom
quan Frederica Montseny, ministra

de la II República, va referir-se a tots
ells d’aquesta manera: "Disset
anys? Però si encara deuen prendre el biberó". Malgrat la seva joventut, la seva inexperiència i l’escàs ensinistrament que van poder
rebre, van participar en les cruentes batalles del Merengue i el
Baladredo, les dues al front del
Segre. També prengueren part en
la batalla de l’Ebre.
Però també hi hagueren biberons en
zones menys conegudes com el
Pirineu lleidatà, destinats al batalló alpí.
Salvador Soldevila i Pedrol

revista@la
lapalanca
palanca.cat
la
palanca
la
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COSES DEL BRIMERO

Històries de la guerra (I)

N

o m’agrada parlar de la guerra, camps o presons, però a
petició de La Palanca ho

faré.
Estàvem descansant en un poblet de vora Fraga (Velilla de Cinca),
ens carreguen en camions i ens
porten al vedat de guerra, un bosc
molt gran a 4 km. Hi havia lo poble
de Guara i allí va començar l’ofensiva. Tot un fracàs.
Jo era enllaç del famós comandant “Pancho Villa”. Arriba una ordre pel nostre batalló. Havíem

d’anar a destruir unes peces d’artilleria que estaven a uns quilòmetres, darrere les muntanyes de
Guara.
Vam sortir a la nit tot lo batalló en
fila índia, un darrere l’altre, 800 homes. Portàvem tres guerrillers que
eren del poble de Guara i ho coneixien tot. Vam anar fins al riu Gàllego
i el vam travessar, los petits amb l’aigua al coll. No va passar res. Som
a l’altra banda reagrupats i muntanya amunt tota la nit. Arribem a una
serra i davant nostre hi havia una

bandera. Encara era fosc i no s’hi
veia. Vam esperar una estona per
començar a atacar. Quan va ser
l’hora, com una colla de ruquets,
endavant. Al sentir lo rebombori,
van sortir de la trinxera una vintena
de moros. Amb un tres i no res, no
en va quedar cap. A sota hi havia
16 peces d’artilleria, que era l’objectiu. Les vam rebentar totes.
I així us aniré contant la meua
guerra.
Ton Bonet

Sardanes a la fresca 2010
Lloc: plaça del Ball
Horari: de 22h a 23:30h

Els següents divendres:
Juny: dies 11, 18 i 25
Juliol: dies 2, 9, 16, 23
i 30

Deixalleria
Comarcal
Es recorda als usuaris de la Deixalleria
Comarcal, situada al C/ Onze de Setembre
del Polígon El Pla, que l’horari d’atenció al
públic i recepció de residus és el següent:
-

Dilluns, dimecres, dijous i divendres
de 17h a 20h

-

Dissabte de 10h a 14h

Fora d’aquest horari està totalment prohibit
deixar-hi tot tipus de residus, tant a fora
(vorera) com a dins (per damunt de la
tanca).
Gràcies per la vostra col·laboració.

Ajuntament d’Artesa de Segre

12 la Palanca

Durant les ballades hi
haurà pica-pica i refrescos.
La sardana, dansa nacional de Catalunya

VIDA SOCIAL

Associació de la Gent Gran d’Artesa

El dissabte 22 de maig, l’Associació de la Gent Gran
d’Artesa de Segre i Comarca va celebrar, com cada
any al voltant de la 2a Pasqua, la seva festa
d’aniversari, així com l’assemblea ordinària.

Pocs dies després, el 26 de maig, l’associació va
organitzar una sortida a Barcelona per a visitar el Camp
Nou i l’aeroport del Prat. És evident que la foto és al
Museu del Barça, tot i que els cracks no són els de
carn i os.

la
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats de juny
NOVEL·LA
La pressa del temps. Maria Barbal.
Ed. Columna
De vegades passem anys de rutina i, en un instant, la nostra vida
canvia. Un descobriment, una girada, que apareix com a crucial, i el
present brilla i fins ens enlluerna.
Se sabrà tot. Xavier Bosch. Ed.
Proa
Periodisme, jocs de poder i corrupció formen el triangle d’aquesta
novel·la.
Tenim un nom. Premi Ramon Llull.
Vicenç Villatoro. Ed. Planeta
Narra el viatge d’un periodista i el
seu fill adolescent, distanciats des
de fa uns anys, a París per veure la
final de la Champions que ha de
jugar el Barça l’any 2006. A través
del barcelonisme explica la
Catalunya contemporània.
La dona que fugia de la boira.
Albert Llimós. Ed. Proa

Història d’una autèntica heroïna
anònima del segle XX, que viu i
conviu amb les grandeses i les misèries de la condició humana.
La pista de sorra. Andrea Camilleri.
Ed. Edicions 62
Torna el comissari Montalbano amb
un cas ben intricat.
A PARTIR DE 7 ANYS
El triomf d’en Polit Bonaveu. Premi El Vaixell de Vapor 2009. Carles
Sala. Ed. Cruïlla
A PARTIR DE 9 ANYS
El meu germà el geni. Premi
Edebé de literatura infantil. Rodrigo
Muñoz. Ed. Edebé
NOVEL·LA JUVENIL
Paraules emmetzinades. Premi
Edebé de literatura juvenil. Maite
Carranza. Ed. Edebé
Què va passar amb la Bàrbara Molina? Mai no es va trobar el seu cos
ni es van aconseguir proves per

detenir cap culpable. Una trucada
a un mòbil capgira el destí de moltes persones: el d’un policia a punt
de jubilar-se, el d’una mare que ha
perdut l’esperança de trobar la filla
desapareguda, el d’una noia que va
trair la seva millor amiga.

Biblioteca
Joan Maluquer i
Viladot
C/ Escoles, 6
25730 ARTESA DE SEGRE
Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat
Tel: 973400754
De dilluns a divendres
de 16:30 a 20:30
Dissabte d’11 a 13

X Setmana del Llibre Infantil i Juvenil
el 27 de maig al 12 juny, la
Biblioteca Joan Maluquer i
Viladot va acollir la X Setmana del Llibre Infantil i Juvenil a les
Terres de Ponent, amb la col·laboració del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil i la Central de
Biblioteques de Lleida.
En la inauguració de l’exposició
vàrem gaudir de la visita de Joan
Portell, escriptor, pedagog i crític literari. En Joan Portell va fer un recorregut a l’exposició monogràfica
"De l’ABC a l’SMS" per als alumnes de 6è de primària de l’Escola
Els Planells, oferint una selecció de
llibres sobre l’evolució al llarg dels
anys de l’escriptura i la comunicació fins l’actualitat.
La resta d’alumnes de primària
de l’escola també han visitat l’exposició al llarg d’aquests dies, mit-

D

jançant visites escolars organitzades en col·laboració amb el centre
educatiu. L’encarregada d’endinsarlos en el món imaginari de l’evolució de l’escriptura ha estat la direc-

tora de la biblioteca, Josefina París, que ha ensenyat els escolars a
gaudir de moltes de les històries
que amaguen els llibres de l’exposició.
la
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El català, una llengua amagada (i IX)
El franquisme tardà.
1968-1975
Entrem en l’època de la fi de la
dictadura, temps de molta moguda,
de canvis socials i d’iniciatives que
serien definitives, camí cap a la
propera democràcia. Tot i que el
sistema mantenia encara fermes
les regnes del poder, la gent al
carrer començava a manifestar-se
contra l’estat de coses.
Hi havia moviments socials,
sindicals, estudiantils, obrers. La
gent tenia inquietuds, ganes de fer
coses, il·lusions per un ideal de
país. La gent tenia ganes de
treballar, de lluitar per superar
l’entorn social, tant a nivell
individual com en els aspectes de
grup, de col·lectivitat. El maig
francès del 68, a nivell d’ideologies,
i la proximitat d’Europa en el pla
econòmic, obrien al jovent unes
àmplies perspectives de futur.
També era el temps dels
"hippies", del "Kumbayà", el "Green
Peace" feia les seves actuacions,
la gent no volia més guerres, creia
que ja havia passat el temps de les
desfilades militars. Aquella joventut
pensava que ara tocava viure, que
la utopia era possible, que la tenien
a l’abast, que en certa forma
depenia de cadascú lluitar per
aconseguir-la.

L’oposició estudiantil. 19661973
En aquells anys, els estudiants
havien inventat un altre esport urbà:
"córrer davant dels grisos". En
alguna universitat s’organitzaven
assemblees estudiantils "lliures", de
vegades presidides per algun
professor. També en alguna facultat
s’organitzaven en grups, per anar
a les edicions dels diaris, a les
emissores, amb fulletons reivindicatius, combinats amb accions
calculades als carrers, que sabien
amb certesa que serien reprimides
per la policia, "els grisos".
El problema era que quan hi
havia una reunió reivindicativa a

l’aula, es carregaven la classe, i
algun estudiant de Barcelona que
volia aprofitar el temps, i alguns que
es desplaçaven de fora ciutat, que
feien quilòmetres amb el cotxe, no
aprofitaven la classe.

La Diada de Sant Jordi. 1968
A les ciutats grans de Catalunya ja
feia anys que es celebrava, els
llibres i les roses florien aquell dia
pels carrers en paradetes.
L’anècdota és que aquell any un
grup de joves d’Artesa va voler
muntar la parada de llibres en
català aquell dia. Estaven en
contacte amb els Escoltes de
Tàrrega, que feia pocs anys que
celebraven la Diada,
A Artesa hi havia capitania de
Guàrdia Civil, i el sergent era el
responsable de mantenir l’ordre
públic i de solucionar els problemes
que es podien presentar. En
assabentar-se de la possibilitat de
la paradeta, va dir "Quiénes son
estos chalaos?, que me los voy a
cargar". El sergent era bona persona
i va dir les paraules més per la gent
que l’escoltava que amb la intenció
de fer una acció contundent.

Militars i ministres madrilenys. 1969
Els tres pilars del franquisme –
Exèrcit, Església i Partit– sempre
van estar representats als diversos
governs del Règim. Una curiositat
sociològica era que entre els 119
ministres que va nomenar Franco,
n’hi va haver quatre de barcelonins
i cap dona.

Un 25% van ser falangistes,
fonamentalment als departaments
socials (Treball, Habitatge,
Sindicats...). Els seguien, amb un
9%, els de l’Acció Catòlica Nacional, vinculats a la jerarquia
eclesiàstica.
Analitzant el personal amb més
grans responsabilitats al règim
(segons Riquer), ministres, sotssecretaris, directors generals,
capitans generals... s’hi observa
una clara sobrerepresentació dels
nascuts a Madrid, Galícia i les
Castelles.
És curiós que del Ferrol hi havia
8 ministres, just el doble que de
Barcelona.

El català a l’escola. 1969
S’inicien les campanyes "El català
a l’escola" i la campanya "Llegiu
llibres en català". Es comença
també la publicació de la "Gran
Enciclopèdia Catalana". Eren anys
de les grans promocions editorials
i de fidelitzar lectors en català.

Els conjunts musicals i el
teatre. Varis anys
D’aquell temps, el més popular era
el vodevil. Era imaginació, fantasia
i un punt d’humor irònic i cruel
(destacava Alonso Millán). Una
companyia de teatre català
destacada era "Els Joglars",
d’Albert Boadella (1962). La Trinca,
va aconseguir gran èxit amb
cançons crítiques, els anys 70 i 80.
Després, El Tricicle es creà a
Barcelona com a companyia
gestual, l’1 de novembre de 1979.

la
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A la presó per parlar català.
1971

els inicis de les Nacions Unides,
totes les autoritats de Catalunya es
van trobar al segle XI a una ciutat
de França, una ciutat que llavors
era catalana per a parlar de pau.
Era el segle XI. Pau en el món
contra les guerres. La inhumanitat
de les guerres. Això era Catalunya.
Estic molt content i emocionat
d’estar aquí amb vosaltres".

La darrera visita de Franco.
1972
Eren els més destacats del gremi
lúdic musical, a risc d’oblidar-ne
alguns.

La censura al cinema. 19401975
Ja hem comentat que va ser amb
distinta intensitat. La primera
pel·lícula espanyola de l’època del
"destape" va ser "No desearás el
vecino del quinto" (1970), que va
significar una revolució gradual del
cinema comercial espanyol o
"l’espanyolada", fins a aquell
moment molt innocent. Les seves
estrelles destacades eren Alfredo

Jordi Carbonell, director de la Gran
Enciclopèdia Catalana, és
interrogat per la policia, el matí del
12 de gener de 1971, sobre la
tancada d’intel·lectuals celebrada a
Montserrat. En reivindicar el seu
dret a parlar en català, Jordi
Carbonell és enviat als calabossos
i, el dia 15, traslladat al Jutjat de
Guàrdia. El jutge de guàrdia
considera l’actitud de Carbonell
com un delicte contra "la seguridad
del Estado".

Va ser en temps de l’alcalde Josep
M. de Porcioles a Barcelona, el qual
acabaria el mandat a l’alcaldia el
1973. El seu substitut a l’alcaldia
va ser, en un anys convulsos i
intensos, l’empresari Enric Masó

Pau Casals a l’ONU. 1971
Va ser el 24 d’octubre de 1971, amb
motiu de presentar l’himne de les
Nacions Unides, va fer un discurs
molt emotiu:
"Permeteu-me dir una cosa. Jo
sóc un català. Avui és una província
d’Espanya. Però, què va ser
Catalunya? Catalunya havia estat
la nació més gran del món, us diré
perquè. Catalunya va tenir el primer
parlament molt anterior al
d’Anglaterra. Catalunya va acollir
Landa i Nadiuska. Les noies
començaven a desvestir-se amb
l’ajuda del guió o forçant una mica
la línia argumental.
La censura tenia 4 qualificacions:
"tolerada", "para todos los
públicos", "autorizada para
mayores" i "mayores con reparos".
Un exemple de pel·lícula
"altamente peligrosa", només per
l’argument, era "La gata sobre el
tejado de cinc", del dramaturg
Tennessee Williams, amb Elizabeth
Taylor i Paul Newman.
18 la Palanca

Vázquez (1973-1975). Per atzar, va
ser alcalde des de la mort de
l’almirall Carrero Blanco fins a la
mort de Franco.
Porcioles va ser durant molts
anys l’home fort no militar del
franquisme a Catalunya, i sols es
va atrevir a criticar el règim el 1992,
a les seves memòries.
La visita institucional va ser molt
comentada. Hi havia una foto on es
veu els policies protegint el Rolls
Royce del cap d’Estat. Si hagués
estat sentimental, podríem dir que va
venir a acomiadar-se de Catalunya.

Atemptats i incendis contra
llibreries i revistes. 1973
Era una mena de cacera de bruixes
tràgica. Es posava bombes
incendiàries en setmanaris i
llibreries. Va ser molt comentada la
bomba del setmanari satíric "El
Papus", on hi va haver un mort.

INFORME
tivament, és de tots, dels estudiants
i de les autoritats. Va ser potser el
primer que va dir que calia lluitar
contra la "balcanització d’Espanya".
La Trinca li va dedicar un
pasdoble satíric.

La literatura catalana.
Diverses èpoques.

Generalment eren llibreries on es
venia llibres i revistes en català. Va
ser una activitat gens honorable per
part de les persones que van
decidir fer-ho, menyspreant el cost
en vides de la gent que hi
treballava. Era allò que en diuen
"intentar matar el missatger".

Fraga Iribarne. Diverses
etapes
Era l’home important del
franquisme en aquells anys.
Sempre havia ocupat càrrecs
rellevants. De 1962 a 1966, va ser
ministre d’Informació i Turisme,
departament que controlava tot el
que es publicava en llibres,
revistes, cinema, etc. Va viure una
etapa bastant polèmica amb la
creació de la Llei de Premsa.
Després (1976), seria Ministre de
l’Interior i diria la famosa frase "La
calle es mía". Algú va escriure com
a rèplica que en un estat de dret, la
llei obliga per igual als ciutadans i
les ciutadanes. El carrer, efec-

Catalunya sempre ha tingut grans
escriptors. En una reunió internacional d’editors, algú que no
sabia de què anava, va preguntar:
"Ah!, però existeix la literatura
catalana?". Algú que sí sabia de
què anava li va respondre: "Existeix
des del segle XIII. La literatura
catalana era un dels secrets més
ben guardats dels governs
d’Espanya".
La producció literària, com en
altres èpoques, actualment està
passant per una fase florent.

Commemoració. 1974
Aquell any es va commemorar el
500 aniversari del primer llibre
imprès en català, "Obres o trobes
en llaors a la Verge Maria" (1474),
aparegut a València.

Mor el general Franco. 1975
La seva mort va ser el final de la
dictadura i la proclamació de Joan
Carles de Borbó i Borbó com a Rei
d’Espanya. S’obria una porta al vent
de la democràcia i alguns partits

Fonts de documentació:
- El llibre negre de Catalunya, de
Josep M. Ainaud de Lasarte.
- Crónica del siglo XX, editat per
Plaza-Janés.

polítics es van començar a
vertebrar.

Imagineu. Atemporal
I no és la cançó de John Lennon.
Imagineu que un dia els catalans
envaïm un país estranger i
obliguem els nadius fent ús de la
força a parlar la nostra llengua. Els
imposem la nostra cultura, les
nostres tradicions, les nostres
creences... Però sobretot els
obliguem a parlar català.
Doncs, plantegeu-vos-ho a
l’inrevés.

Estimar la terra. Atemporal
Viure la història és terrible. Viure al
marge de la història encara és més
terrible. En el nostre cas ens ha de
servir per que els errors del passat
no es tornin a repetir.
Catalunya ha estat des de sempre
la joia de la corona. La més
emprenedora, la més bonica –mar i
muntanya–, la que crea més riquesa,
la més oberta culturalment parlant,
la més oberta a Europa per
proximitat, la més acollidora d’ètnies
i religions foranes. Amb el País Basc,
la més peculiar i diferent de totes.
Per tot això i per molt més, no és
d’estranyar que hi ha gent que
estima de manera superlativa el
nostre país.
Bartomeu Jové i Serra

- Diversos diaris.
- La memòria de la gent.
- Internet, la xarxa que ho sap tot.

la
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Medalles per la nedadora Noemí Torras
l darrer cap de setmana de
maig es va celebrar el Campionat de Catalunya de Natació Màster a les instal·lacions del
Sant Jordi de Barcelona, amb la
participació de 9 nedadors del Club
Esportiu Natació (CEN) Balaguer i
uns resultats magnífics, un total de
17 medalles (6 d’or, 6 d’argent i 5
de bronze).
Destaquem en categoria masculina +35 el David Pifarré amb una
medalla d’or i campió de Catalunya
en els 50 papallona i el David Bach
amb una medalla també d’or en els
100 esquena i bronze en els 100
lliures. En categoria +25 tenim el
Gerard Nadal amb la medalla d’argent en els 200 lliures i bronze en
els 100 lliures i en premàster l’Albert
Barri amb dues medalles d’or en les
proves de 200 esquena i 200 estils
i argent en els 200 lliures, en Marc
Auberni també dues d’or en 100
papallona i 400 estils i argent en els
200 papallona.
En categoria femenina +45 tenim
l’Imma Torné aconseguint la meda-

E

L’artesenca Noemí Torras (al davant i a la dreta) va obtenir dues medalles

lla d’argent en els 200 estils i dues
de bronze en els 100 i 400 lliures,
en +35 tenim l’artesenca Noemí
Torras amb una medalla d’argent en
els 50 braça i bronze en els 50 papallona, i finalment en Premàster la

Lucía Martínez medalla d’argent en
els 100 lliures.

CEN Balaguer

Carta oberta del CENG a tots els pares i mares
es del CENG som tots
conscients dels beneficis de
l’activitat física en els nens i
nenes, i que aquesta activitat
incideix d’una manera directa tant
en el desenvolupament físic com en
el desenvolupament individual i
social dels nens i adolescents.
L’activitat esportiva té un gran
potencial educatiu.
Volem treballar aquest potencial
des de l’àmbit dels valors, del treball
en equip, la superació personal i
de l’esforç individual i col·lectiu.
Per tot això i més, volem que
apuntis el teu fill o filla a bàsquet,
al CENG.
I per què bàsquet?
- Perquè tenim un bon equip
humà i tècnic.
- Disposem de bones instal·lacions.

D

- Perquè el reglament obliga que
tots els nens/nenes tinguin les
mateixes oportunitats i a
participar per igual del joc.
- Perquè som un club amb més de
30 anys d’experiència i prestigi.

- I PERQUÈ VOLEM QUE TU
TAMBÉ FACIS CENG!!!

la
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Una afició de primera divisió!!!
es d’aquestes línies, el CE
Artesa de Segre vol donar
l’agraïment a tots els aficionats que es van desplaçar a
Torrefarrera a donar suport al transcendental partit que vàrem disputar el passat 30 de maig i que va
suposar mantenir la categoria un
any més. Així com a tots els seguidors, socis o no, que durant tot l’any
han vingut al camp o als desplaçaments a animar l’equip. LA UNIÓ FA
LA FORÇA!!!
Està clar que aquest any no hem
estat a l’altura, però de segur que
l’any vinent intentarem amb tot el
nostre treball no tornar a passar per
aquests mals moments.
Des d’aquí volem animar a tots
els artesencs que no deixin de baixar al futbol. Ja sabem que suposa
moltes vegades un esforç pel fred,
perquè fan partit per la TV... però
sense vosaltres no ho podríem tirar endavant. Dona goig anar pels
camps i veure que a casa tenim la

D

millor afició de la categoria. Esperem de tot cor que continuï així.
Per acabar, agrair el treball i patiment de tota la junta, als jugadors
que han vingut de fora, que ho han
viscut com un més d’Artesa, al Xavi
Ribera (Xulet) que estant a uns
quants quilòmetres de distància ha
sigut el nostre fan número 1 i un
record molt especial a l’Antonio

Club de Bitlles Gàrzola
om cada any, per aquestes dates i enguany el
dia 5 de juny, el Club de Bitlles Gàrzola va celebrar el dia del Club. Entre els actes, es va fer
un sopar que comptà amb l’assistència dels representants de l’Ajuntament de Vilanova de Meià, seguidors
i col·laboradors.
Però aquest any no va ser igual que els altres passats. Ens faltava una persona molt especial i molt estimada per tots nosaltres: la presència del nostre fundador i president en Rufino Gabaldón Escribano, que
ens va deixar aquest passat mes de febrer. A pesar de
la tristesa, es va fer el sopar perquè ben segur que ell
hauria desitjat que continués la festa del nostre club.
Abans de la celebració, el seu germà en Virgili va
llegir unes paraules en el seu record i la seva filla
Montse va descobrir una placa dedicada a la seva
memòria, col·locada a la plaça de les Bitlles que ell
tant estimava.
Gràcies, Rufino, per la teva dedicació tots aquests
anys. Sempre estaràs en el nostre més profund record.

C

Text i fotos: Manel Torres
22 la Palanca

Español, que de ben segur que
estaria content per tots nosaltres.
VISCA L’ARTESA i esperem que
puguem gaudir d’un bon joc, d’un
camp i una afició de primera divisió!!!

CE Artesa de Segre

ESPORTS

Èxits del físic-culturisme artesenc

Montse Tello, campiona de Catalunya i 3a
d’Europa en la categoria Body Form

Ivan Coca, 2n del Campionat de Catalunya
en categoria Sènior

Campionat de Catalunya de
Físic-Culturisme (Ripollet)

gut a aquesta primera posició va
quedar classificada per a representar Catalunya en el citat campionat
d’Europa a Fos sur Mer (França).
En la categoria Body Form, a
més de tenir un físic definit i proporcionat, s’ha de demostrar les
aptituds de ritme, coordinació, força, flexibilitat… tot dins una coreografia en un temps determinat.

El passat 29 de maig, el Club de
Lleure Altis va assistir al Campionat de Catalunya de FisicCulturisme, celebrat a Ripollet
(Vallès Occidental) i organitzat pel
Club Esportiu Gali, essent
classificatori per al Campionat
d’Europa (França) a celebrar els
dies 4 i 5 de juny.
El nostre club hi va assistir amb
la participació de tres dels seu atletes.
En categoria Júnior (menys de
21anys), Nicola Petrov, que aquest
cop va obtenir una meritòria 6a posició, en una categoria cada cop
amb més participants i de major nivell.
En categoria Sènior, fins a 70 kg,
Ivan Coca, que en una de les categories reines va obtenir la 2a posició. Cal remarcar que l’Ivan debutava com a competidor i que en
aquesta categoria podem comptar
sempre amb atletes molt experimentats.
I en categoria Body Form, reservat a fèmines, Montse Tello, obtenint la 1a posició enfront d’altres
atletes amb més experiència. De-

Nicola Petrov, 6è del Campionat de Catalunya
en categoria Júnior

Campionat d’Europa de Físic-Culturisme (Fos sur Mer,
França)
Els dies 4 i 5 de juny, a Fos sur Mer
(França), es va celebrar el Campionat d’Europa de Fisic-Culturisme,
amb la participació de la nostra atleta Montse Tello, tot representat la
Selecció Catalana en la categoria
Body Form fins a 52 kg.
Allà, la Montse es va haver d’enfrontar a dues jornades de competició amb d’altres participants provinents d’Itàlia i França, entre d’altres. La primera jornada va ser el
divendres 4 de juny, on va haver de
passar el primer tall. En la segona
ja era la competició, on va haver de
tornar a exhibir totes les seves armes, obtenint en aquest cas la 3a
posició, destacant el gran nivell que

Montse Tello durant la competició a França

presentaven les altres participants.
Des d’aquí només ens queda felicitar-los a tots i animar-los per a
futurs campionats.

Eduard Camarasa
la
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Ruta en BTT: Artesa-Montserrat 2010

om ja va sent històric (fa més
de 15 anys), els d´Artesa
anem un o dos cops a l’any
a Montserrat amb bicicleta de muntanya. El recorregut és tot per camins, menys l’últim tram d’accés al
monestir que l’hem de fer per carretera.
Acostumem a buscar un cap de
setmana de maig, perquè encara no
fa molta calor i el dia és força llarg.
Així podem sortir ben de matí i no
patir per l’hora d’arribada.
Aquest any, estem de celebració
per motiu doble:
- Ens hem arreplegat més de 30 ciclistes.
El segon motiu és que més de la
meitat dels que hi anàvem s’estrenaven en aquesta ruta.
En els últims mesos, una quantitat considerable d’artesencs i veïns
de la rodalia s’han aficionat a aquest
esport, s’han posat forts i valents
per aquestes costes que ens envolten i els uns pels altres s’han contagiat i animat a venir a Montserrat.
El dissabte 29 de maig, gairebé
la meitat del grup, van sortir a les
6:20 d’Artesa, i després de 33 km,
a les 9:20 s’arribava a Guissona, on
els esperava la resta de ciclistes.
El temps ens va acompanyar tot
el matí i no la calor no va arribar
fins a prop del Mas del Tronc, el
refugi de la parada per dinar, on hi

C

24 la Palanca

vàrem trobar bon “jalo”, bona tertúlia i fins i tot alguns una bona becaina... i sant tornem-hi!
Per la tarda, tot fent la digestió,
vam estar distrets amb una trialera
perdedora i “traïdora”, però amb les
vistes de la muntanya de
Montserrat, ni el cansament, ni alguna rampa, ni el “mal de cul”... no
ens van poder aturar.
I l’emoció de l’arribada? Cadascú, a la seva manera, amb la seva
pròpia satisfacció, la satisfacció dels
altres... En resum, una experiència
molt especial!
D’Artesa a Montserrat per camins
són 103 km i 2.300 m de desnivell,
i des de Guissona 70 km i 1.800 m
de desnivell. Ep!!! Que no són de
desmerèixer!!!

Cal agrair també la col·laboració
dels qui ens van acompanyar com
a cotxes escombra. Ens van donar
molta seguretat, encara que per sort
no ens van caldre fer anar. Tots
vàrem arribar al monestir pedalant.
Moltes gràcies per cuidar-nos i animar-nos tant!
També volem felicitar un grupet
que, buscant nous reptes, al dia
següent van continuar la ruta cap a
Barcelona: 70 km més, perdedors
entre carreteres i urbanitzacions,
però hi van arribar!!
A veure si amb tota aquesta nova
afició, de tant en tant fem tots pinya
i plantegem noves aventures!!!
Fins la pròxima!!!
CUDOS
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Artesa de Segre Solidària
Retrat d’en Vicenç Ferrer
El nostre amic, el Sr. Antoni Borrell, prestigiós escultor i pintor de
Baldomà, ens ha fet entrega a l’Associació Artesa de Segre solidària,
d’una obra d’art. Es tracta, d’un
quadre a l’oli amb el retrat d’en
Vicenç Ferrer, com a reconeixement i agraïment a la seva persona i al seu llegat, que en Joan A.
Camats farà arribar a la seva vídua
Anne i al seu fill Monxo.
Des d’Artesa Solidària volem
donar les gràcies al Sr. Borrell per
aquesta iniciativa solidària. El quadre estarà exposat a Cal Rellotger,
fins el dia de la seva entrega. Et
convidem que passis a veure’l!

Una altra escola!
Gràcies a Déu i a totes i tots vosaltres, enguany hem tornat a complir
els nostres objectius: ja podeu
apuntar una altra escola a la vostra llibreta!
A continuació podeu veure la llista. Ara bé, no us relaxeu, que això
ha de continuar i hem d’aplicar la

fórmula magistral: A + CRISI = +
SOLIDARITAT.
2007: Nemallapally
2008: Vandavandlapalli
2009: Nalakoddadi
2010: Pyadindi
+ vàries vivendes
+ nombrosos apadrinaments
Ja sabeu que podeu visitar tots

els projectes personalment i in situ,
sempre avisant a la Fundació
Vicenç Ferrer (FVF). I també podeu
viatjar a l’Índia amb viatges organitzats per la FVF. Aquests viatges
només tenen un mal... que t’hi enganxes i l’any vinent hi voldràs tornar. Prova-ho!

la

Palanca 25

TEMA DEL MES

Inauguració del Centre d’Entitats Les Monges
n un ambient festiu i amb
força assistència de gent, el
dissabte 5 de juny es va
inaugurar el nou Centre d’Entitats
Les Monges, un equipament molt
esperat per les entitats artesenques. La inauguració va anar a
càrrec del subdelegat del Govern
central a Lleida, José Ángel Flores,
que primer va fer la visita oficial a
l’Ajuntament. L’acte es va convertir
en una verdadera jornada de portes
obertes i, en acabar, es va oferir un
aperitiu popular. En general, els
comentaris entre la gent eren de
satisfacció per aquest nou
equipament municipal.
Tot plegat ha estat possible
gràcies a dues bones iniciatives
municipals. La primera, l’adquisició
de l’antic col·legi de les germanes
dominiques, va ser del consistori
encapçalat per Domènec París. La
segona correspon a la decisió del
consistori actual, amb Mingo
Sabanés d’alcalde, de condicionarlo com a equipament per a les
entitats aprofitant l’ajut del Fons
Estatal d’Inversió Local 2009,
també conegut com a “Plan E” i
popularment mal anomenat –al
meu parer– “Plan Zapatero”.
Les obres han tingut un cost
d’uns 660.000 euros i han consistit
en la rehabilitació de tota la part de
les aules i el condicionament del
pati com a espai obert.
A la planta baixa, a més del
Tanatori Municipal que ja hi estava
ubicat amb anterioritat a la
rehabilitació, hi trobem una sala de
conferències i/o exposicions amb
una superfície d’uns 50 m2.
A cadascuna de les tres plantes
hi trobem tres grans sales (unió de
dues antigues aules), que es poden
diferenciar pel color del terra
(magenta, verd i marró). En total,
doncs, un conjunt de nou espais
que es volen destinar a sales
polivalents per a diverses entitats.
Es pot accedir a l’edifici
mitjançant les escales o l’ascensor
i a cada planta es disposa de

E
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Recepció oficial a l’Ajuntament

Moment de la signatura en el llibre d’honor

serveis. Per aprofitar millor l’espai,
s’han fet uns passadissos exteriors
per entrar a les sales.
Segons fonts municipals, ben
aviat s’assignaran els espais a les
entitats del municipi que ho han
demanat i que ho necessiten per a
desenvolupar les seves activitats.
S’està estudiant les necessitats de
cada entitat i preparant una
normativa per al bon funcionament
del centre.
Per altra banda, pel que fa al
Plan E 2010, durant aquest estiu
s’han de realitzar les obres d’ins-

tal·lació de gespa artificial al camp
de futbol.
Respecte als pobles agregats, ja
que els diners de les dues
convocatòries del Plan E s’han
destinat a una única inversió
municipal per a cada any, però els
diners es concedien pel nombre
d’habitants, l’equip de govern
municipal es va comprometre a
invertir la quantitat que toca segons
els habitants en obres específiques
a cada nucli. De moment, Baldomar
i Montargull ja han fet ús dels diners
del 2009.

TEMA DEL MES

Moment de la inauguració oficial

Els redactors del projecte van acompanyar les
autoritats

El públic que va assistir a la inauguració es va passejar lliurement per les instal·lacions amb mostres de satisfacció per aquest nou equipament

En acabar, hi va haver una aperitiu popular

A més del nou centre, Artesa també disposarà d’un espai obert

Text: Ramon Giribet

Fotos: Josep Manel Gil i Ramon Giribet
la
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Primer acte del mil·lenari
l passat 5 de juny, des de
l’associació d’Amics del
Castell de Montmagastre
vam organitzar el primer dels Actes
del Mil·lenari de l’expedició de
Montmagastre a Còrdova (juny de
1010-juny de 2010), com ja us vam
fer saber el mes passat. Es va tractar d’una sortida per conèixer el
conjunt del Castell de Montmagastre, el Museu de la Noguera i el
Pla d’Almatà. En un dia vam visitar
dos elements declarats BCIN (Be
Cultural d’Interès Nacional) de la
comarca: el Castell de Montmagastre i el Pla d’Almatà. També vam
visitar un BCIL (Bé Cultural d’Interès Local), declarat com a tal pel
Consell Comarcal el mes d’abril
d’enguany: l’església de St. Miquel
de Montmagastre.
Al matí, a l’hora prevista, ens vam
reunir a la plaça de l’Ajuntament
d’Artesa per, tot seguit, dirigir-nos
a Montmagastre. Al voltant d’una
cinquantena de persones, la majoria del municipi, però també d’altres
indrets (el Pallars Jussà, l’Urgell, el
Segrià...) vam aplegar-nos per iniciar l’ascensió cap a la muntanya
del Castell. Abans, però, vam rebre
la visita del president de la Diputació de Lleida, que era el primer cop
que venia a Montmagastre. El Sr.
Gilabert ens va transmetre el seu
suport, tant a l’associació com a l’organització dels actes de celebració
del mil·lenari.
L’ascensió va ser complexa, degut a la forta calor i a la manca de

E

Grup que va participar en l’activitat del matí
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Absis de l’església de Sant Miquel

manteniment dels camins que porten al conjunt del castell (de la mateixa manera que passa amb la resta del conjunt monumental). Tanmateix, l’esforç va valdre la pena: vam
poder visitar les restes de l’antic
poble, contemplar unes vistes impressionants i també gaudir de les

explicacions de l’Eva Solanes, la
tècnica del Museu de la Noguera
que ens hi va acompanyar. L’Eva
ens va relatar el moment històric en
què es va dur a terme l’expedició
que partí de Montmagastre, la situació estratègica d’aquest castell i
també els "secrets" de l’església de
St. Miquel. Si tenim en compte el
silenci i l’interès amb que es va escoltar tota l’explicació, creiem que
podem afirmar que no va deixar ningú indiferent...
També podem dir que molts dels
comentaris dels excursionistes feien referència a l’estat d’abandó
dels elements que vam visitar. Des
de l’associació fa 5 anys que estem
treballant per a la difusió i la conservació del conjunt, però degut a
la magnitud del projecte, cal la implicació de diverses institucions
(des de l’Ajuntament fins la Generalitat). El suport que estem rebent
a nivell institucional és imprescindible, ja que el procés de recuperació del conjunt és llarg i costós, i

Ascens al turó de Montmagastre, amb Sant Miquel a la vista
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encara queda molta feina per fer.
Després de dinar ens vam dirigir
a Balaguer, on vam continuar l’excursió. En primer lloc, vam visitar el
Museu de la Noguera, on vam poden descobrir el passat andalusí de
les nostres contrades, així com les
nombroses influències i innovacions
que van aportar a la nostra cultura
els musulmans que, fa mil anys, vivien a casa nostra. El museu té força interès per entendre la nostra
història i guarda un gran tresor: es
tracta d’una harpia andalusina, una
peça única a nivell internacional.
Finalment, vam desplaçar-nos al
Pla d’Almatà, una gran extensió que
guarda, sota terra, els vestigis de
Madina Balagí, una antiga ciutat

d’Al-Andalus. Allà vam poder visitar
una antiga casa andalusina i conèixer una mica més com vivia la població de la ciutat, abans que aquesta fos conquerida per tropes cristianes i, posteriorment, abandonada.
La visita de la tarda va ser el complement de la que vam realitzar al
matí i les dues ens van ajudar a

conèixer, una mica més, el nostre
passat. Perquè conèixer el passat
ens ajuda a entendre el present i,
en definitiva, a entendre qui som.

Fotos: Anna Guixes, Lluís Isanta,
Elsa Mas i Eva Maza

Grup que va participar en l’activitat de la tarda

Eva Solanes va fer el relat històric de l’expedició

El Pla d’Almatà és un dels jaciments islàmics més importants de Catalunya

la
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Lliurament d’Orles de l’Escola Els Planells
a junta de l’AMPA, amb la
col·laboració de l’Escola Els
Planells, va organitzar el
passat 11 de juny l’acte de
lliurament d’Orles als alumnes de
P5 (que el curs vinent faran el salt
de parvulari a primària) i als
alumnes de 6è (que faran el salt a
secundària).
En anys anteriors es feia
l’entrega d’orles només als
alumnes de 6è i en el marc de la

L

festa de final de curs. Enguany se
li ha volgut donar un caire més
solemne i per això es va fer un acte
independent a la recent estrenada
sala polivalent de l’escola.
Aquest lliurament d’orles serveix
per reconèixer l’esforç i el treball
dels alumnes i per esperonar-los
davant del repte que significa
passar a primària i secundària,
respectivament.
Així mateix, l’endemà dia 12 es

va celebrar la festa de final de curs,
on els nens i nenes van gaudir amb
els inflables, llits elàstics i cars
gentilesa de l’AMPA. També es va
realitzar una exhibició de sardanes
i gimnàstica per part dels alumnes
que participen en aquestes
activitats extraescolars. Finalment
es va celebrar un sopar de
germanor amb més de 300
comensals.
Text i fotos: MRG

P5

6è
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Subscripcions gratuïtes a diaris i revistes
pels joves de 18 anys
El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ofereix una subscripció sense
cost a una publicació periòdica als més de 68.000 joves nascuts l’any 1992 i residents
a Catalunya.
Els joves de Catalunya que compleixen 18 anys durant aquest any 2010 podran obtenir una subscripció gratuïta a un diari o revista de la seva elecció. A més de la subscripció, els joves rebran a casa seva una samarreta
“18!”.
Aquest és el tercer any que es porta a terme aquesta iniciativa, de la qual ja es van beneficiar més de 30.000
joves els anys 2008 i 2009. La iniciativa, emmarcada dins del Pla de Foment de la Lectura, té per objectiu
incidir especialment en la promoció de la lectura de premsa entre els joves. Aquest Pla del Govern té com a
lema “Llegir ens fa més lliures”,

Les publicacions
L’oferta de les 80 publicacions seleccionades (diaris i revistes) que els joves poden escollir es divideix en tres
grups: d’informació general; culturals, de divulgació científica i històrica; i esportives, de lleure o d’entreteniment.

Pla de Foment de la Lectura
Entre les altres actuacions del Pla de Foment de la Lectura destaquen accions com el programa Tasta’m, que
distribueix primers capítols de novetats editorials als transports públics; la posada en marxa del fòrum virtual
www.quellegeixes.cat; el programa de Municipis Lectors; i la creació del postgrau en Mediació Cultural pel
Foment de la Lectura amb la Universitat de Barcelona.

www.gencat.cat/18
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Fuita, obra còmica
l grup de teatre d’Artesa, de
les “Artesenques Actives”,
ens va tornar a sorprendre
amb una obra divertida. El 5 de juny
va escenificar a la Dàlia Blanca una
actuació brillant. La gent va gaudir
d’una història interessant.
En principi, sense massa informació sobre l’obra, en pensàvem:
“Serà la típica comedieta en tres
actes”. Res a veure amb la realitat.
Es tractava d’una crítica ferotge,
amanida amb una subtil ironia, sobre l’evolució mental d’un polític
que havia caigut en una corruptel·la. Per un tracte de favor, li havien regalat un xalet.
El tema està per demés d’actualitat amb els afers destapats darrerament per la premsa. La cosa ja
ve de lluny i ens quedarem amb els
casos Marbella, València, Palma de
Mallorca i el “cas Palau”, el més

E

Isidre Galí, conseller de
la Generalitat
Josep Miró

sonat a Catalunya, tot i que n’hi ha
hagut molts més. Més o menys, tots
estan relacionats amb el poder polític, desviament de fons públics i,
en principi, presumpta estafa o
apropiació indeguda.
Les característiques dels polítics
comentats sempre són paregudes:
situació de privilegi, accés a la informació, ambició de poder, en principi,
gaudir de la confiança de la gent i
passar de la conducta moral a fi i
efecte de satisfer els seus objectius.
El protagonista tenia problemes
de consciència, tenia por de ser
descobert i havia pensat en suïcidar-se. Sabia que havia fet una
malifeta, tot i que diu “per un xalet
de res”. La seva desgràcia, però,
cau en les mans d’un grup de delinqüents professionals que d’estafar en sabien més que ell.
En resum, la gent s’ho va pas-

Vicenta, venedora a
domicili
Maribel Colom

Iolanda, bagassa fina
Emma Estrada

sar molt bé. Amb la conducta del
polític, hi podíem posar la cara del
polític mediàtic que més ens agradés. Queda retratat el polític grimpador que espera l’ocasió per aprofitar-la, però que generalment acaba per ser descobert.
Ens va agradar molt la frase del
protagonista que intenta ser poètica: “Ara anem a travessar la mar
blava”, quan era un personatge
bastant curt i primari, i així queda
ben retratat, quan estava voltat de
gent molt llesta.
Ens van fer gaudir molt els actors i valorem molt positivament la
direcció, així com la feina de tot
l’equip que tenen al darrere. Per
molts anys a tots i, si no és massa
demanar, no ens abandoneu.
Text: Bartomeu Jové
Fotos: Josep Manel Gil

Manolo, assassí per
encàrrec
Vicenç Farràs

Mariano, padrí molt
paralític
Jaume Ferré

Equip tècnic
Vestuari:
amb
Primers apunts:
Regidores:
Imatge:
Caracterització:
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Montse Duran
M. Àngels Gili, Divina Mateo
Pepita Monell, Dolors Palet
Eva Cendra, Dolors Morera,
Iolanda Massana
Roger Mateo
Raquel Galera

So i luminotència: Josep Manel Gil, Xavier Farràs
Escenografia:
Xavier Farràs
amb
Eva Cendra, Núria Mases,
Iolanda Massana, Juan Vega
Producció:
Dolors Morera
Direcció:

Eva Cendra, Joan Roca

MÚSICA, MESTRE!

Trobada de conjunts instrumentals Artesa-Abrera
l dissabte 15 de maig, l’Escola Municipal de Música
d’Artesa de Segre fou la seu
de la trobada i intercanvi amb l’Escola Municipal de Música d’Abrera.
En aquesta trobada hi participaren els alumnes dels conjunts instrumentals i orquestres de les dues
escoles de música.
Aquesta trobada-intercanvi s’inicià l’any passat a Abrera i amb
aquesta segona edició s’hi dóna
continuïtat i il·lusió renovada per a
què es pugui tornar a repetir en properes ocasions.
Durant el matí del dia de la trobada els alumnes assajaren el programa de concert amb els seus respectius directors. Fou a les 12:30h,
a la sala de la Cooperativa, on s’esdevingué l’esperat concert, en el
qual cada conjunt interpretà diferents obres del repertori clàssic i tradicional. Cal destacar les interpretacions de composicions dels directors Neus Carles i Jordi Sucarrats,
obres tradicionals, tres obres de R.
Schumann (en commemoració dels
200 anys del seu naixement) i d’una
obra comuna, "Soup, soup" de D.
Goodkin, interpretada conjuntament
amb els tots els alumnes de les
dues escoles. Els directors del concert pedagògic foren Neus Carles,
Jordi Sucarrats i Julià Borràs. Després del concert hi hagué un dinar
de germanor per a tots els participants de la trobada.
Des de l’equip directiu de l’escola de música volem agrair a tots els
pares i mares dels nostres alumnes
dels conjunts instrumentals i orquestres, la gran ajuda i col·laboració que
ens varen oferir en l’organització i
realització de la trobada. Esperem
doncs que aquest enllaç i esforç entre professors-escola i pares fructifiqui en la futura creació d’una
AMPA i en una estreta col·laboració
durant els propers cursos.

E

Jordi Morera i Noguerola
Director de l’Aula Municipal de
Música d’Artesa de Segre
la
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CARTES A LA REDACCIÓ

Aclariments a l’article "BATEC: Una revolució pacífica de mestres"
Apreciats amics de La Palanca,
En el passat número del mes de
maig, heu publicat un article dins
de la secció “Retalls d’Història” amb
el nom “BATEC: Una revolució pacífica de mestres”, signat per en
Javier Jiménez (FETE-UGT).
En el transcurs del relat hi trobem a faltar la referència a dos
mestres –per a més dades, germans–, que són l’Antonieta Jusmet
Feixes i el Melcior Jusmet Feixes,
ella mestra a Montsonís i ell mestre a Artesa de Segre, company del
Sr. Garret i del Sr. Vila.
Encara que no tenim el record
de si tots dos eren membres del
Grup Batec (la foto de la reunió de
Juneda no és gaire clara), sí que
tenim la seguretat que tots dos
combregaven amb els fonaments
ideològics del Grup, i també estem
segurs de la seva militància a la
FETE-UGT. La meva mare encara
recorda haver vist a casa, a
Montsonís, la revista que
periòdicament publicava la federació.
L’Antonieta va tenir dos fills, la
Carmeta de Montsonís (la meva

mare) i el David Fusté (el meu tiet).
La Carmeta té una gran memòria i
encara recorda moltes coses de llavors, per exemple, recorda quan
acabada la guerra, tots dos germans van ser depurats, només per
les seves idees i la seva militància.
El Melcior Jusmet va ser destinat al Pont de Claverol, on es va
incorporar i va exercir de mestre
fins que va ser destinat a La Pobla
de Segur. Posteriorment va acabar
la docència a Cerdanyola del
Vallès.
La meva àvia, l’Antonieta
Jusmet, va tenir més mala sort. Ella
va ser destinada a una petita població de La Rioja (Ambas Aguas),
però tenia dos fills i la família a
Montsonís, no hi va anar i va perdre la carrera. Al poc temps, als 52
anys, va morir d’una insuficiència
cardíaca. Segons el metge Ignasi,
del disgust que tenia.
Curiosament, a la foto de les
“Imatges d’Ahir” del mateix número, surt la classe del mestre Vila de
l’any 29 que, com us he dit, va ser
company del Melcior Jusmet i tampoc se’l menciona.

Per últim, només recordar que la
tradició de mestres als Jusmets, ja
havia començat en el seu pare, en
Domènec Jusmet, mestre a
Alentorn, i no es va acabar en ells
dos, ja que la meva mare, la
Carmeta Fusté Jusmet, ha fet de
mestra a Barcelona fins a la jubilació. I una quarta generació ha continuat en les filles del David,
l’Antonieta i l’Olgueta Fusté Guiu. I
encara una cinquena generació
continua en els fills de l’Antonieta,
el Jaume i la Núria Badia Fusté, de
moment.
Res més, si considereu oportú
fer-ne alguna menció en propers
números, us estarem agraïts.
Aquells van ser anys plens d’esperança per a tots ells, especialment
pels mestres que creien en una
educació propera al nen, d’amics i
companys, avançada al seu temps,
truncada per la guerra.
Estic a la vostra disposició per a
qualsevol aclariment que pugueu
necessitar. La meva mare està
subscrita a La Palanca des de fa
molts anys i cada mes, quan la rebem a casa, a Barcelona, ens serveix per mantenir fresc el record
d’Artesa i els artesencs.
Una abraçada.
Joan Tohà Fusté
Fill del Joan de Cal Pauleta
i de la Carmeta de Montsonís
PD: Us adjunto una foto que correspon a uns exercicis espirituals
que es van fer a Balaguer a l’agost
de 1949. La majoria de les noies
que hi ha són d’Artesa de Segre,
fàcilment identificables. Aquests
exercicis van ser a conseqüència
d’una visita que va fer a Artesa el
claretià Padre Misser, en allò que
en deien “missions”.

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

Envia’ns un correu a
turisme@artesadesegre.cat
o a través de la pàgina web
www.artesadesegre.cat
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El Síndic de la Premsa Comarcal
Una figura per explicar què fem, com ho fem i per què ho hem fet... i demanar
excuses
ap el finals dels anys 60 del
segle passat el periodisme
nord-americà va crear la figura del “defensor del lector”. Es
pretenia atendre les queixes del
públic, i, tanmateix, justificar els errors dels diaris i dels periodistes.
Tot va néixer quan un diari dels
EUA va informar que tropes de Líbia havien envaït el Txad i la guerra estava declarada. Però al dia
següent no es va informar d’aquesta suposada guerra, ni a l’altra, ni
al tercer dia. Els lectors es van queixar... i els editors van reaccionar
creant la figura del “Defensor...”1.
Fou un pas de responsabilitat
dels editors que ara ha estat assumit per l’Associació Catalana de la
Premsa Comarcal (ACPC), ampliant-la amb la defensa de la llibertat
d’edició, la lliure circulació de totes
les publicacions i el dret a la seva
difusió, en paper o en digital.
A partir d’ara, el Síndic de la
Premsa Comarcal s’encarregarà
d’atendre les queixes i suggeriments del lector i anunciants i ajudarà a que en l’elaboració dels textos periodístics s’observin les normes professionals i ètiques del sector.
Aquesta figura recentment creada per Premsa Comarcal (ACPCFCPC) és singular perquè la junta
de govern ha decidit nomenar un
expert aliè com a mediador de conflictes. Generalment, els mitjans de
comunicació nomenen a un periodista propi, de la plantilla, però
aquesta decisió pot generar problemes donat que el professional sempre està sotmès a la jerarquia
organitzativa de l’empresa.
L’associació de Premsa Comarcal ha decidit crear la figura del Síndic basant-la en un expert de fora
de l’entitat i sense cap relació pro-

C

fessional o comercial amb els editors associats. És tot un repte.
A Catalunya –i a l’Estat espanyolsempre s’ha nomenat a un periodista propi, en canvi a Llatinoamèrica s’opta per elegir a una persona aliena, com ara un jutge, un
advocat, una figura local...
El repte, un cop presa la decisió
de crear la figura del Síndic, és desenvolupar-la, posant-la a disposició
dels lectors i lectores, i presentarla a l’Administració com a referent
de mediació en cas de conflicte. Per
exemple, no seria lògic que el Govern, o un ajuntament, ajudés més
a un mitjà que a un altre... o que
d’un any per l’altre rebaixés les ajudes als editors... en aquests casos
hauria d’intervenir públicament el
Síndic.
A partir d’ara, els lectors podran
presentar dubtes i queixes al Síndic,
a través d’un correu electrònic propi
(sindic@premsacomarcal.cat), o els
editors podran dirigir-se a ell quan es
considerin “maltractats” per qualsevol administració.
Cada queixa o consulta tindrà un
número de registre i serà resolta en
el mínim temps possible, tot depenent de les gestions que calgui fer.
De tot això s’anirà informant al lector o a l’editor... fins la resolució del
tema. Les dades de les persones
implicades seran sempre objecte de
reserva i en cap cas s’empraran en
activitats promocionals o en qualsevol altre que no tingui una relació
directa amb la notificació.
La intervenció del Síndic no suspendrà de cap manera els terminis
previstos legalment per a presentar qualsevol tipus de recurs enfront
de les administracions o els tribunals de justícia, ni l’execució de la
resolució o acte afectat.
En certs casos caldrà derivar la

queixa, o tema plantejat, a una Junta d’Arbitratge i Equitat que dirimeixi tots els aspectes relacionats amb
la qualitat del servei prestat, compliment de terminis, etc.
També es podran derivar a assessors jurídics o laborals si el cas
fos d’altres àrees.
En resum, l’associació de Premsa Comarcal ha donat un pas de
responsabilitat cívica i professional
de gran envergadura perquè significa que obre les seves portes al
públic i li diu a les diferents administracions que caldrà que treballin
amb normes clares per evitar la
seva inculpació pública.
Finalment, i seguint amb la històrica figura del “Defensor del lector” dels EUA, estem disposats a
que no comenci cap guerra al Txad
sense estar segurs que hi ha una
guerra. És per això que, des d’ara
mateix, estem a la vostra disposició.

Manel López2
Síndic de la Premsa
Comarcal i Loca

1

“De la premsa, per la premsa, per
a la premsa (i alguna cosa més)”
The Washington Post. Ediciones
Gernika, 1978. Mèxic.
2
Manel López (Barcelona, 1949),
doctor en Ciències de la Informació, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, periodista,
fundador d’El Periódico de
Catalunya i exdirector de diverses
publicacions locals. Autor de cinc
llibres. Periodista. President de la
Sociedad Española de Periodística.
Director de la TV de Gràcia.
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Les Borges Blanques, capital de la premsa comarcal
ls cent vint editors de premsa comarcal i local de tots
els racons de Catalunya van
estar citats a la capital de Les Garrigues el dissabte 29 de maig. La
cita va coincidir amb la 5a Convenció de la Premsa Comarcal i Local i
la 28a assemblea d’associats. La
trobada va servir per aprofundir en
el moment actual del sector,
pressionat per la crisi econòmica i
per abordar les oportunitats que
poden sorgir en temps difícils.
Organitzada per l’ACPC (Associació Catalana de la Premsa Comarcal) i “Som Garrigues”, la Convenció del sector constitueix la més
important reunió d’editors de premsa en català de pagament que té
lloc anualment a Catalunya, a més
d’una referència en l’àmbit editorial, tant nacional com estatal. La
Convenció d’Editors de la Premsa
Comarcal i Local, a la qual hi són
convidats prop de 200 editores,
expertes i professionals del ram, ha
assolit enguany la seva cinquena
edició, “amb el repte d’aconseguir
que es posin de relleu les inquietuds i necessitats del sector de la
premsa de proximitat, que traves-

E

sa un dels moments més difícils de
la seva bicentenària història per la
confluència de la crisi econòmica
general i una profunda crisi estructural del model”. Per tot plegat, en
aquesta edició de la Convenció es
presentà el “Llibre Blanc 2010 de
la Premsa Comarcal i Local” que,
a més de ser una radiografia única
del sector, vol buscar solucions per
a sobreviure a l’actual conjuntura
de pèrdua d’ingressos publicitaris,
reducció de despeses i d’ajuts públics.
L’alcalde de Les Borges Blanques, Miquel Àngel Estradé, va ser
l’encarregat d’inaugurar l’assemblea d’associats i la convenció.
Aquesta darrera s’estructurà en tres
sessions, dedicades a la presentació del Llibre Blanc, a càrrec de
Celestino Manzano (Marketing
Media Europe) i Enric Yarza (Media
Hotline); presentació del treball “Els
canvis en el model econòmic de la
premsa comarcal i local a
Catalunya”, guanyador del Premi
de Recerca de l’ACPC, patrocinat
per l’Agència Catalana de Notícies
(ACN), i la presentació del nou web
2.0 de la premsa comarcal. A més,

es va presentar públicament la
nova Associació de Premsa Periòdica Valenciana.
L’acte va rebre suport institucional en la figura de Joan Manuel
Tresserras, conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació, qui ressaltà la importància de la premsa escrita de proximitat, com a servei al
país, i ens encoratjà a seguir treballant en el futur.
La Palanca
Membre de l’ACPC
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FA 25 ANYS

Juny de 1985
l contingut de la revista
d’aquest mes és força interessant, tant per les notícies com pels articles d’opinió i altres
col·laboracions.
PORTADA. Amb un parell de fotos espectaculars, ens recorda un
fet que va tenir ben preocupada la
Comunitat de Regants del Canal
d’Urgell i totes les poblacions que
se n’abasteixen.
EDITORIAL. L’esport com a eina
és una reflexió sobre les vessants
esportiva i sobretot social d’aquesta activitat, a partir de la celebració
de les “24 hores d’esport” del
CENG.
LOCAL. La Informació Municipal
ocupa una mica més d’una pàgina
amb la relació de factures municipals i llicències d’obres aprovades
el mes de maig.
Com cada mes, el Noticiari Local de Josep M. Solans es fa ressò
de diverses activitats: les Jornades
Culturals del Club de Lectures, la
representació teatral del grup de
teatre de l’Institut de Formació Professional, la celebració de l’aniversari de la Llar del Jubilat, una cantada d’havaneres a Foradada, l’escalada del Canigó per un grup de
muntanyencs artesencs i la creació
de l’associació Amics de Montsonís.
Per altra banda informa de l’aprovació de diversos projectes per a
sol·licitar ajuts al Pla d’Obres i Serveis d’Artesa, de l’assoliment dels
2.500 m en la perforació petrolífera
de la zona de Comiols i de la creació d’un servei d’assistència social
a Artesa.
COMARCA. En l’article Tècnica
d’unes caramelles Mn. Joan
Marquiles explica els inconvenients
per a formar un grup de caramelles
en pobles petits i la manera de motivar gent de diferents poblacions
per a què participin en un sol grup.
Festa Major, de Jaume
Armengol, ens fa cinc cèntims dels
actes de la Festa Major de Sant
Urbà a Foradada, celebrada per la
Pentecosta: tir al plat, havaneres,

E

38 la Palanca

processó, missa, repartiment de la
tradicional coca, ball i... pluja.
CAMP. La modernització de les
explotacions familiars agràries és
un text que sembla, pel format, extret d’algun diari. En ell s’explica, a
partir de la publicació del reial decret que regula aquest tema, les
condicions que caldrà complir per
a obtenir la qualificació d’explotació familiar agrària, així com els tipus de crèdits i subvencions que
s’estableixen a tal efecte.
INFORME. L’Ajuntament
d’Artesa guanya el contenciós de la
Química és un altre text que sembla extret d’un diari. Aquest, però,
ve signat per Tomeu Ferrer. Es trac-

LA FITXA
Número:
Data:
Preu:
Pàgines:

42
juny de 1985
75 ptes.
24

ta d’un resum molt interessant dels
6 anys de litigis entre l’Ajuntament i
l’empresa Industrias Químicas
Artesanas SA, la qual pretenia
instal·lar una fàbrica de colorants
per a peces de texà a La Fàbrica.
Va ser el Tribunal Suprem que va
fallar en última instància.
La intranquil·litat de 10 dies és
l’article que ocupa les pàgines cen-

FA 25 ANYS

trals, on Bartomeu Jové explica
amb pèls i senyals un fet molt rellevant per a les comarques regades
pel canal d’Urgell: l’esbotzada d’uns
40 m del canal a l’alçada de La Peixera (Collfred), que va estar tancat
durant uns 10 dies i va ocasionar
pèrdues d’almenys 150 milions de
ptes. en conreus, a més de provocar problemes de subministrament
d’aigua en 66 poblacions.
OPINIÓ. Signat per F. Solé, Comentari a “Tot un any pels joves”
recull l’opinió de l’autora respecte a
un text publicat el mes anterior sobre l’Any Internacional de la Joventut. Solé creu que des de la “casa
gran” s’ha escoltat el jovent i que
aquest col·lectiu té una àmplia participació en l’organització de la Festa Major, mentre la Dàlia Blanca “seguirà reclosa”.
LEGISLACIÓ. Arrendaments urbans: lliure contractació pel temps
que pactin les parts des del dia 9
de maig de 1985, aquest és el llarg
títol amb què l’advocat Padullés

Auge encapçala el seu article. En ell
exposa les novetats de la nova llei
d’arrendaments en relació amb la
normativa anterior, tant pel que fa als
propietaris com als arrendataris.
ASSOCIACIONS. CENG: 24 hores d’esports és un text de la pròpia entitat on s’explica el desenvolupament de la quarta edició
d’aquesta jornada, que va començar en dissabte i va acabar en diumenge, en la qual van participar 300
esportistes en competicions de futbol sala, bàsquet, tennis i handbol.
El diumenge es va fer un dinar de
germanor a Salgar i el fi de festa va
anar a càrrec del grup d’animació
local Els Pinyols.
Penya Barça d’Artesa de Segre i
Comarca també és un text de la
pròpia entitat. S’hi explica les gestions de la Comissió Gestora presidida per Ramon Ros i Jounou des
del mes de febrer fins a la realització de la primera Assemblea ordinària el 4 de juny, data en què s’escollí el primer president, Josep M.

Llorens i Cugueró, al qual l’acompanyaven 17 persones més a la junta.
10 anys d’escoltisme a Artesa és
la primera part d’un text on l’Agrupament Escolta i Guia Mare de Déu
del Pla explica els principis bàsics
de l’escoltisme. El motiu és la celebració del seu 10è aniversari, ja que
l’escoltisme va iniciar la seva activitat a Artesa el curs 1974-1975.
També s’anuncia que la cloenda
dels actes de celebració serà la
darrera setmana d’agost.
CARTES A LA REDACCIÓ. J.
Farrando i Alès, en la carta Les confusions d’un ciutadà, exposa les
contradiccions entre dues seccions
de la revista del mes anterior pel
que fa al finançament de pavelló
poliesportiu. Segons els seus càlculs, l’obra sortia per gairebé 100
milions de ptes., incloses l’amortització del crèdit i les obres d’accés
al pavelló. Conclou: “la quantitat és
elevada per una població de poc
més de 3.000 habitants”.
En aquest número, Brunet
d’Artesa escriu Un mercat d’Artesa,
una descripció acurada sobre com
devia ser aquest mercat cap a principis del segle XX. Val la pena recuperar aquest text i llegir-lo, ja que
amb el seu to natural i amb un ritme accelerat ens transporta al mercat d’aquella època on “tothom parlava i cridava la mateix temps, fent
que amb tant rebombori costés molt
d’entendre’s”.
HUMOR. L’acudit de Quimet i
Cosme tanca la revista compartint
contraportada amb un anunci.
Ramon Giribet i Boneta

Efemèrides a recordar de l’any 1985
Aquests són fets destacats que van passar fa 25 anys, segons consta a La Palanca:
- 9 d’abril: El Tribunal Suprem falla de forma definitiva contra Industrias Químicas Artesanas SA
respecte a la seva intenció d’instal·lar una fàbrica de colorants tèxtils a Artesa de Segre.
- Maig: Creació de l’associació Amics de Montsonís.
- 8 de juny: El canal d’Urgell rebenta a l’alçada de La Peixera (Collfred).
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DE COLLITA PRÒPIA

Dret a la intimitat?
araules com intimitat, pudor,
privacitat... segurament en
poc temps es podran treure
del diccionari, atenent al poc ús que
se’n fa. Aquesta exageració em serveix per introduir el tema que vull
tractar que és: l’exhibició de la intimitat en la qual estem caient, sobretot, les generacions joves.
El fenomen de l’exhibició pública de la privacitat de les persones
ens l’ha dut els avenços tecnològics
dels mitjans de comunicació. Per
una banda les nombroses cadenes
televisives que competeixen entre
elles per la morbositat d’experiències personals i programes amb
càmeres arreu que van gravant la
vida real, on la gent es despulla literal i figuradament sense cap
mena de pudor. També per internet,
amb el xat, la webcam, les xarxes
socials (faceboock, twenty, twiter...).
Amb això no vull pas dir que
aquests mitjans que tenim a l’abast
no siguin necessaris ni importants,
ans al contrari, crec que són l’eina
idònia i gairebé imprescindible per

P

Moltes persones no
tenen cap mena de
problema en exhibir
impúdicament la seva
intimitat
treballar, comunicar-nos, divertirnos, etc. Però com en la majoria
dels casos també en això en fem
una abús i no parlo d’utilitzar-los
massa (que potser també), sinó del
mal ús que moltes vegades se’n fa.
Moltes persones no tenen cap
mena de problema en exhibir impúdicament la seva intimitat i mostrar a través de la càmera o del xat
la seva faceta més personal, ja sigui exhibint-se físicament o bé explicant les seves experiències més
íntimes, per no parlar d’aquelles
persones que poden arribar a penjar a la xarxa les seves relacions
sexuals. Deplorable!
Sense arribar a aquests extrems,
però, sovint algunes persones ex-

pliquen o mostren al món imatges
personals i exposen converses privades de coses prou particulars...
coses que només s’expliquen o es
mostren als més íntims, però que
una vegada a la xarxa poden ser
l’aparador per als ulls menys indicats. I si, a més a més, tot això està
en mans dels més joves, el resultat
pot ser letal!
Els mitjans de comunicació en
general i internet en particular són
una poderosa eina d’informació que
ben emprada ens pot fer la vida
més fàcil, però no podem caure en
el parany de mostrar-nos al món.
L’ésser humà necessita una part de
privacitat, una part d’intimitat a la
qual ningú hi ha de poder accedir i si
nosaltres mateixos vulnerem aquesta intimitat i no ens respectem una
mica, què en quedarà d’allò que és
personal i privat? Qui ens respectarà si no ens respectem a nosaltres
mateixos? O és que en el fons tots
tenim alguna cosa d’exhibicionistes?
Noemí Farré Cortadelles

PER QUÈ DIEM...

... que a algú li donen carbassa?
ixò es diu quan algú no accepta els requeriment amorós que algú altre li fa.
El seu origen es remunta a un vell
costum de la pagesia, avui ja perdut, quan es disposaven el tractes
per a un festeig. Era costum que el
noi que pretenia la noia anés el que
se’n deia a vistes, és a dir, en fer
una visita a casa d’ella. Aleshores
es parlava d’interessos, del dot que
el pares d’ell li donarien i del que els
pares ella aportarien al casament.
Un cop feta aquesta primera trobada, sovint s’acordava a tornar a
fer una visita a la casa al cap d’unes
setmanes i, durant aquest temps,
les dues famílies feien les indagacions que creien més convenients

A

sobre l’altra família.
Si es trobava que el futur casament no era convenient pel noi, segons el parer de la seva família, es
buscava una bona excusa per a no
fer la visita prevista dies enrera i,
amb això, tothom es donava per
entès. Si pel contrari era la família
de la noia qui no veia amb bons ulls
el casament i tenir al fadrí com a
gendre, i per a no haver de dir amb
paraules la seva manca d’acord,
quan novament es trobaven les
dues famílies el dia previst se servia un plat de carbassa, indicant
d’aquesta manera la negativa a les
pretensions del minyó. Amb això,
el pretendent ja sabia que no hi tenia res a fer en l’assumpte amorós.

A les comarques lleidatanes, i
amb el mateix significat, se solia
utilitzar la forma donar garronada,
en lloc de donar carbassa, perquè
durant l’àpat se servia un guisat de
garró. També se’n diu donar pota a
alguns indrets, ja que el garró és
una part de la pota del bestiar.
L’origen més remot de la dita per
a indicar un desdeny amorós o un
mal resultat en els estudis, potser
va molt més enrera, ja que en els
jeroglífics egipcis, en el seu simbòlic llenguatge escrit, ja es troba la
carbassa com a símbol d’un desig
no assolit o d’una esperança fallida.
Albert Vidal
la

Palanca 41

PEL FORAT DEL PANY

Res de nou sota el sol
eig a la televisió els diputats
del PP cridant a ple pulmó
“Zapatero
dimisión,
Zapatero dimisión” al Congrés de
Diputats en plena sessió
parlamentaria mentre els del
PSOE, drets, aplaudeixen el seu
líder efusivament. L’expressió de
les seves cares indica clarament
que per a ells allò és gresca i
xerinola, i em ve al cap la trista
escena que ja van protagonitzar a
la Comissió d’investigació creada
arran dels atemptats de l’11 de
març a Madrid, concretament el
moment en què la Sra. Pilar
Manjón, presidenta de l’Associació
de les Víctimes, els hi va preguntar
de què carai se’n reien, quan el que
allà s’estava investigant era tan
greu i seriós.
Salvaguardant les distàncies de
les dues situacions, si els hagués
tingut al davant jo també els hagués
fet la mateixa pregunta: De què
carai se’n riuen tots, tan cofois? Els
fa gràcia que el país sencer estigui
immers en una de les pitjors crisis
que es recorden, o bé els gairebé
cinc milions d’aturats? O potser
estan contents perquè s’han
d’abaixar el sou entre un 10 i un
15% o perquè des d’Europa no paren
d’arribar notícies negatives sobre
l’economia espanyola i advertiments
sobre que es facin els deures
ràpidament i que es facin bé?

V

Evidentment no tinc la resposta.
Fa temps que la classe política ha
deixat d’actuar amb coherència,
lògica i sentit comú, fa temps que
ja no són exemple de res de bo. Si

Fa temps que la classe
política ha deixat d’actuar amb coherència,
lògica i sentit comú, fa
temps que ja no són
exemple de res de bo
el país és una gran empresa i
aquests polítics són els directius
que l’han de fer funcionar, ja ens
podem anar preparant per un
expedient de fallida.
Segurament la Sra. Manjón va
pensar que no haurien tingut tantes
ganes de gresca si qui hagués
perdut la vida en aquell fatídic
atemptat hagués estat un fill seu,
igual que molts ciutadans pensaran
que si aquests senyors haguessin
de passar amb el seu salari,
acusarien més la retallada que els
ve al damunt i no s’ho prendrien tan
a “catxondeo”. Però els seus
"super-sous" donen per aquesta
retallada i més i potser tenen raó
aquells que pensen que el que
perdin per la banda del sou, ja s’ho

compensaran per la banda de les
dietes.
Només puc entendre la seva
actitud des de les ganes de fer mal.
Fer mal a l’enemic polític, que no
adversari, perquè tots volen el
poder i per a fer-se amb el poder
tot s’hi val. El seu acarnissament
amb aquest enemic polític és un
arbre que no els deixa veure el
bosc. El bosc és la realitat del país
que governen, els problemes reals
que ens afecten a la gent, el nostre
futur dins Europa i el món i tantes
altres coses. Però ells viuen tancats
al seu món, incapacitats per a posar
els interessos comuns per davant
dels personals i de partit, ni tan sols
davant d’una situació crítica com la
que estem vivint ara mateix. Potser
sempre ha estat així en alta política,
però almenys fins fa uns anys eren
més dissimulats. Espanya té dues
forces polítiques irreconciliables, i
aquest joc pervers durarà mentre
no es faci net d’aquesta mena de
polítics mancats d’ideals i mancats
també de lideratge.
Des de Catalunya mirem cap al
nostre Parlament i tampoc no hi
veiem res tan diferent que ens
convidi a l’optimisme. En fi, ja ho
poden veure; nihil novum sub sole,
o el que és el mateix, res de nou
sota el sol.

CONCURS DE PORTADA
EL LLIBRET DE LA FESTA MAJOR 2010 - ARTESA DE SEGRE

Paquita Martí

Ajuntament
d’Artesa de Segre

La Regidoria de Festes de l’Ajuntament d’Artesa de Segre, en el procés de preparació de la
Festa Major 2010, convoca el concurs de la portada del Llibret de la Festa Major d’acord amb
les bases que podeu trobar a les oficines municipals i a www.artesadesegre.cat.
Termini de presentació:
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30 de juliol.

Gràcies per la vostra participació.

NARRATIVA

XXI Premi de Narrativa Breu

D’

acord amb la informació facilitada per la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, en l’acte de lliurament de
premis del diumenge 30 de maig que es va fer a la Dàlia Blanca, es van concedir els següents premis
i accèssits corresponents a la XXI edició del Premi de Narrativa Breu d’Artesa de Segre:

1a Categoria: Cicle Inicial de Primària
Accèssits
El golafre d’Eloi Navarro i Díaz (Artesa de Segre)
La lluita entre comtats de Gerard Silvestre i Gatell
(Agramunt)
1r premi
El ratolí fantàstic de Cesc Lluch i Armengol (Artesa de
Segre)

2a Categoria: Cicle Mitjà de Primària
Accèssits
La maleta màgica de Laura Farré i Guarné (Balaguer)
El safareig d’or de Damià Badia i Martí (Artesa de
Segre)
1r premi
La Clara ja és padrina de Mireia Solsona i Olives
(Balaguer)

1r premi
El conte de l’estel del padrí de Judit Algué i Font (Artesa
de Segre)

4a Categoria: 1r CICLE D´ESO
1r premi
Amor gallec de Laura Ripoll i Galan (Agramunt)

5a Categoria: 2on CICLE D´ESO
1r premi
Sols d’Albert Rico i Andrés (Sabadell)

6a Categoria: De 17 a 19 anys (nascuts/udes
1989,1990 i 1991)
Accèssit
Una societat monstruosa de David Gonzàlez i Caballero
(Sant Carles de la Ràpita)
1r premi

3a Categoria: Cicle Superior de Primària
7a Categoria: Més de 19 anys
Accèssit
Una baralla entre fruites d’ Anna Roca i Regué (Artesa
de Segre)

1r PREMI
Cecília de Coral Romà i Garcia (Barcelona)

la
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PARTITS POLÍTICS

Assemblea de la Secció Local d’ERC
om cada any i com és
habitual en les entitats, la
Secció Local d’ERC a
Artesa de Segre ha realitzat la seva
assemblea anual ordinària, que va
tenir lloc el passat 13 de juny a la
sala d’actes de l’Ajuntament.
Es van tractar els temes de
costum: informes, comptes... En
aquesta ocasió, però, també
s’havia de renovar la Presidència i
l’Executiva Local, cosa que toca
estatutàriament cada dos anys. Així
doncs, Mingo Sabanés ha assumit
el càrrec de president de la Secció
Local,
rellevant
Francesc
Puigpinós, per al proper període
bianual.
A més, vam aprofitar l’ocasió per
a fer un senzill homenatge a una
persona que ja porta 25 anys de
militància. Es tracta de Josep Ros,
que va rebre la insígnia de plata
d’ERC de mans del president
comarcal del partit, Carles Comes.
Finalment, després que el 8 de
juny la mesa del Parlament
admetés a tràmit la iniciativa
popular promoguda per la
Coordinadora Nacional per la
Consulta sobre la Independència
per a organitzar un referèndum per
a decidir el futur de Catalunya, la

C

D’esquerra a dreta: Mingo Sabanés, president local entrant; Josep Ros, militant homenatjat;
Francesc Puigpinós, president local sortint; i Carles Comes, president comarcal d’ERC

Secció Local d’ERC es va
comprometre a col·laborar en la
recollida de signatures (es calcula
que se’n necessiten unes 220.000)
per a tirar endavant la iniciativa. Cal
deixar clar que, una vegada
recollides les signatures, el Ple del
Parlament ha d’aprovar per majoria
absoluta la realització de la
consulta. A més, una vegada
aprovada la proposta, l’Estat pot
negar-nos el dret a fer-la (això és
gràcies a l’esquifit Estatut que
tenim). En aquest darrer cas, la
decisió recaurà en el Govern de
Catalunya: s’haurà d’acatar la

voluntat del poble o fer cas de
Madrid?
Per altra banda i dins l’àmbit de
la Noguera, el 18 de juny va tenir
lloc a Balaguer un congrés
comarcal extraordinari en el qual va
ser escollit com a primer candidat
de la comarca a les properes
eleccions al Parlament de
Catalunya el nostre alcaldable per
Balaguer, Jaume Canal, metge de
professió. L’acompanyarà a la llista
el professor Josep Miquel Benseny.

Artesa de Segre

IN MEMORIAM

Carta de comiat a l’Antoni Feixes i Castellana
Avui hem vingut a donar l’últim adéu
al Tonet, a guardar per sempre el
seu record en un racó dels nostres
cors.
Ton, Tonet, papa, padrí... moltes
maneres afectuoses d’anomenar-te
per la família, els amics, els companys, els coneguts.
Vas viure èpoques en què el sacrifici i l’abnegació s’uniren per tirar endavant una família, que, amb
l’ajuda i el suport de la Nuri, s’ha
engrandit en generacions de les

quals n’has pogut gaudir la companyia, l’estima i l’afecte, i a les quals
has pogut encara ajudar, perquè
mai has deixat de ser pare i de ferne.
Ens has transmès molts valors
sense parlar gaire, ho has fet amb
les eines de la teva actitud i el teu
exemple, de qui ha matinat i plegat
tard de la feina i el treball passant
fred i cansament, però sense queixa sempre.
I fins i tot quan vas saber on era

la darrera parada del teu viatge, el
vas continuar amb la serenor i coratge del qui encara té moltes estacions per passar i molts quilòmetres per recórrer; una vegada més
la teva actitud valenta ens ha estat
exemple fins que el teu cor amb la
pau i serenor de qui no ha patit i no
ha volgut fer patir, ha dit ja prou.
Siguis on siguis, vagis on vagis,
sempre per nosaltres ho seràs.
La família
la
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INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

Mes de maig
SESSIONS DEL PLE
Ple ordinari (6 de maig)
Absències: Jordi París (ERC)
S’aproven, per unanimitat, les
certificacions d’obra següents:
- Certificació núm. 1, per 29.023,04
euros, de l’obra “Casal Cultural, 2a
fase” realitzada per l’empresa Carrers i Obres i Electromecànica Soler SL-UTE.
- Certificació núm. 9, per 98.983,05
euros, i certificació final, per
127.187,40 euros, de l’obra “Rehabilitació de l’aulari de l’antic col·legi
de les Germanes Dominiques com
a edifici sociocultural i condicionament de l’espai exterior” realitzada
per l’empresa Construcciones
Lumbierres SL.
S’acorda, per unanimitat, adjudicar provisionalment les següents obres:
- “Gespa artificial al Camp de Futbol d’Artesa de Segre” a l’empresa
UTE Viasfalt-Limonta Sport Ibérica,
per 378.825,76 euros (IVA inclòs).
- “Construcció d’un mur amb gabions a Montargull” a l’empresa Construccions Gilabert SL per 49.877,68
euros (IVA inclòs).
- “Ampliació i nova captació del dipòsit de distribució d’aigua del nucli del Pont d’Alentorn” a l’empresa
Construccions Montsec SCCL per
44.067,62 euros (IVA inclòs).
S’acorda, per unanimitat,
aprovar els Plecs de Condicions Administratives que hauran de regular la venta mitjançant subhasta
pública, així com convocar la seva
licitació, per a l’alienació de les
parcel·les patrimonials següents:

S’aprova, per unanimitat, imposar contribucions especials com
a conseqüència de l’execució de les
obres “Urbanització de l’enllaç entre els carrers Jesús Santacreu,
Sants Cosme i Damià, Mare de Déu
de Salgar, Av. Maria Anzizu i Sant
Sebastià”, l’establiment i exigència
de les quals es legitima per l’augment de valor dels immobles de
l’àrea beneficiada. El cost suportat
per l’Ajuntament és el 59,82% i la
quantitat provisional a repartir entre els beneficiaris és el 40,18%.
S’aprova, per unanimitat, licitar la contractació, mitjançant tramitació ordinària, procediment obert i
diversos criteris d’adjudicació de les
obres:
- “Urbanització de l’enllaç entre els
carrers Jesús Santacreu, Sants
Cosme i Damià, Mare de Déu de
Salgar, Av. Maria Anzizu i Sant
Sebastià”, amb un pressupost
d’execució per contracte (PEC) de
113.230,13 euros.
- “Arranjament de l’Ajuntament, 1a
fase”, amb un PEC de 137.142,84
euros.
S’acorda, per unanimitat,
aprovar inicialment els següents
projectes tècnics d’obra:
- “Pavimentació dels carrers Sant
Joan i Carnisseries”, amb un PEC
de 279.214,25 euros.
- “Actuacions de millora al nucli de
Seró”, amb un PEC de 141.874,99
euros.
- “Xarxa de sanejament al nucli de
la Clua”, amb un PEC de
109.504,40 euros.
- “Rehabilitació de la urbanització
del carrer Sant Jordi, 1a fase”, amb
un PEC de 94.116,52 euros.

S’aprova, amb el vot de
qualitat de l’alcalde, revisar a la
baixa l’import de l’arrendament de
la finca rústica de propietat municipal “Partida Calivent” per a la implantació d’una planta de reciclatge de residus de la construcció, i
acceptar una reducció de 125
euros a favor d’Excavacions
Jumela SCP com a conseqüència
d’una reducció de la superfície
inicial pactada.
- A favor: 4 vots (ERC)
- En contra: 4 vots (CiU)
- Abstencions: 2 vots (PSC)
S’aprova, per unanimitat,
concórrer a la convocatòria de subvencions a municipis de menys de
5.000 habitants per a l’adquisició de
vehicles destinats a tasques i serveis municipals, demanant-hi ajut
per a l’adquisició d’un vehicle escombradora.
S’acorda demanar al Dep. de
Governació i Administracions Públiques, Secretaria Gral. d’Acció Ciutadana, una subvenció directa de
290.000 euros per a la construcció
del Casal de la Gent Gran d’Artesa
de Segre.
- A favor: 6 vots (4 ERC + 2 PSC)
- Abstencions: 4 vots (CiU)
S’aprova, per unanimitat, ratificar la concurrència a la convocatòria del Dep. de Treball de concessió de subvencions per a la realització de Plans extraordinaris d’ocupació local, demanant-hi ajut econòmic per a la realització de la següent actuació: “Millora dels centres
socials i culturals d’Artesa de
Segre”.

JUNTES DE GOVERN
(ordinàries 13, 20 i 27 de maig)
S’aproven les relacions de
factures, majors de 120,20 euros i
pendents d’aprovació, que pugen
156.069,60 euros.
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INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA
S’acorda concedir pròrroga
de llicència d’obres a Anna
Armengol Solsona i Dani Mardones
Musoll, per l’acabament de les
obres de rehabilitació d’un edifici per
habitatge unifamiliar entre mitgeres,
al C/ Pont s/n, Alentorn.
S’aprova concedir les següents llicències ambientals:
- A Susanna Gilabert Talavera, per
l’activitat d’un bar musical al C/
Sants Cosme i Damià 22 baixos,
Artesa de Segre.
- A Sandra Santacreu Duque, per
l’activitat d’adequació d’una explotació avícola, amb una capacitat de
18.000 pollastres d’engreix, al polígon 14, parcel·la 353, Alentorn.
S’aproven les següents llicències d’obres:
- A Angelina Ariaca Brescó, per arrebossar el sotabalcó i pintar la façana de l’immoble del C/ Calvari 30,
Artesa de Segre.
- A Josep Boher Samarà, per canviar 60 m2 de rajoles de la terrassa
de l’habitatge de la Ctra. de Tremp
59, Artesa de Segre.
- A Gas Natural Distribución SDG
SA, per l’obertura de dues escome-

ses en vorera per poder subministrar gas natural canalitzat a la Ctra.
d’Agramunt 48-50, Artesa de Segre.
- A Gas Natural Distribución SDG
SA, per obrir una rasa d’aproximadament 18x0,40x1 m per a la instal·lació d’una canonada per subministrar gas natural canalitzat al C/
M.D. de Salgar 38, Artesa de Segre.
- A Joan Nogués Sirvan, per la
col·locació d’una porta enrotllable
motoritzada, per un forat de
310x350 cm en la planta baixa de
l’Av. Maria Anzizu 15, Artesa de
Segre.
- A Aigües del Segarra Garrigues
SA, pel creuament de diversos camins municipals als entorns de Seró
i de Tudela de Segre.
S’acorda autoritzar les següents connexions a la xarxa d’aigua potable:
- A Enric Ros Gené, escomesa a C/
Ponent 6, Artesa de Segre.
- A Miquel Cases Sciamma, en representació de TILSIT SL, escomeses a C/ Enric Granados 2 (Artesa
de Segre): baixos 1a, baixos 2a i 1r
4a.
S’aprova l’autorització de

Dates a
recordar
Renovació del DNI
Fins pròxim avís per part de la Policia, no
es tornarà a renovar el DNI a l’Ajuntament d’Artesa de Segre.

Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dijous 22 de juliol
Artesa de Segre: dijous 22 de juliol (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

gual per a vehicles a Montserrat
Blanch Serralta: 3 m al C/ Monges
14 baixos, Artesa de Segre.
S’aprova, prèviament, el projecte per a la legalització d’edificis
existents en sòl no urbanitzable, al
polígon 14, parcel·la 353, a
Alentorn, promogut per Sandra
Santacreu Duque, per l’ampliació
d’una explotació avícola d’engreix.
S’acorda atorgar els següents ajuts:
- Associació de la Gent Gran
d’Artesa de Segre: 3.350 euros per
a l’arrendament del local (1r semestre 2010).
- AMPA de l’Escola els Planells:
1.500 euros per al manteniment
dels jocs pintats al terra de l’escola
i per contractar inflables per a la
festa de l’escola.

INFORMES D’ALCALDIA
Es proposa com a nom de la
plaça de l’antic pati de les Monges:
plaça de la Nació Catalana.
Eva Maza i Batlle

Anuncis al Llibret
de la Festa Major
Si esteu interessats en publicar
un anunci al Llibret de la Festa
Major, podeu posar-vos en
contacte amb l’Ajuntament
d’Artesa de Segre, o visitar la
nostra pàgina web
www.artesadesegre.cat.

Ajuntament d’Artesa de Segre

la
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PALANC-OCI

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Horitzontals
1. Que va contra els cristians.- 2. Aturar o entomar. Al revés, allò
que ens fa passar per l’adreçador.- 3. Gènere de formigues cap-i1
cua. Al revés, desfilada que es fa per Carnestoltes. Dues o tres
2
cartes del mateix nombre.- 4. Igualtat o semblança de les terminacions del versos. Les consonants de la nit. Cent. Consonant que té
3
forma de falca.- 5. Recipient de cuina usat com a urna. Al revés,
4
roman en un lloc.- 6. Vocal en forma d’escala plegable. Entre la
5
grava i la terra. Ni tu, ni jo, ni ella.- 7. Part del cos amb què s’acostuma a escriure. Inflamació del recol·lector de sons. Cinquanta.- 8.
6
Plural, on se separava el gra de la palla. Que no brilla. Aliment que
7
fa companyia a la coca.- 9. Al revés, quasi fregant. Matrícula d’una
província espanyola que toca a Galícia. Consonant que representa
8
el sofre. Al revés, la primera nota musical.- 10. Consonant martellera.
9
Pronom de tercera, de la mateixa categoria que ella. Espai on es
10
troben dues cares.- 11. Crear un producte a partir dels ingredients.
Verticals
11
1. Plural, habitatges de dimensions reduïdes.- 2. Que es troba en
estat natural, indígena. Adverbi de temps cap-i-cua. Vocal que es
clava.- 3. Parany. Es trobaven en un lloc.- 4. Al revés, vocals que expressen queixa. Que en surt amb sort. Les
consonants del patriarca bíblic que va fugir de la crema de Sodoma i Gomorra.- 5. Al revés, tros de circumferència. El
parent de nom més lluent. Al revés, pronom de tercera.- 6. Consonant que sembla una B rebentada. Que tothom hi
està d’acord. Consonant dental.- 7. Al revés, ensarronà un amic. Gènere de formigues que ja han estat esmentades.
Al revés, terminació usada en química per indicar que actua amb la valència més alta.- 8. Les consonants de l’oncle
americà. Vocal extravertida. Al revés, degusti un aliment.- 9. Acords comercials, tipus de relacions. Consonants
assortides.- 10. Embarcació esportiva descoberta, llarga i fina amb quatre, sis o vuit remadors i amb popa de quadre.
Les consonants d’un riu gallec. L’extremitat d’un animal.- 11. Que posa les coses a nivell.

Jeroglífic

BBC*

per David Fusté

ALERTA
TOT
Per a fer aquesta feina cal estar
molt atent i...
El passat 8 de maig vàrem batejar la petita June Masanés Antonio a
l’església parroquial de Sant Salvador de Vilanova de Meià. Els seus
germans Mònica i Dídac la van acompanyar molt aspectants en un moment tan especial. Moltes felicitats, vailets!

* BBC són les sigles de la secció Bodes, Batejos i altres Celebracions.
Feu-nos arribar una foto ben graciosa i us la publicarem.
Només cal ser subscriptor de la Palanca
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SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Anticristià.- 2. Parar.
amroN.- 3. Ata. auR. Ali.- 4. Rima. NT. C.
V.- 5. Tupina. atsE.- 6. A. Arena. Ell.- 7.
Mà. Otitis. L.- 8. Eres. Mat. Pa.- 9. naR.
LE. S. oD.- 10. T. Ell. Canto.- 11. Sintetitzar.
VERTICALS: a partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Sobretot alerta (sobre TOT, alerta).

IMATGES D’AHIR

L’Aplec de Bon Repòs. 1937
ra l’aplec, la reunió de personal, més multitudinari de
la província. Hi acudia més
gent que a l’Aplec de la Torre del
Capità i que a l’Aplec de Salgar. Per
la seva privilegiada situació geogràfica, s’hi feia punt de trobada entre
molta gent de les valls del Segre i
de l’Urgell per una banda, i per l’altre costat gentada dels Pallars,
Conca Dellà, conca de Tremp i encara de més amunt. També gent de
les masies i pobles del Rialb.
Des de temps immemorials, es
celebrava sempre el dilluns de la
segona Pasqua, la Pasqua Granada. La gent d’aquestes comarques,
bàsicament agrícoles, esperava la
Festa de Bon Repòs amb un cert
interès per a veure’s amb parents,
amistats i coneguts, que rarament
es podien trobar tots junts en un sol
dia, arreu de l’any.
Deien que la finca era propietat
del clergat. Subsistia una certa devoció a la Mare de Déu de Bon
Repòs, es celebrava una Santa
Missa, que havia de ser per força
de campanya, davant l’enorme
quantitat d’oïdors. També hi havia
sessió de ball, la pista era una mica
polsosa, sobre l’explanada central.
De vegades amb orquestra i de
vegades amb acordió. La gent xalava d’allò més.
Hi havia carnissers que portaven
el seu ramat i mataven els corders
allà mateix de tanta demanda que
havia, parades diverses, gent que
feien el “catxo” i rifaven “xampany”
amb gran cridòria. Es feia algun
tracte comercial, alguna parella de
duració efímera i per tots els racons
de la muntanya hi trobaves gent.
Es vivia l’aplec en tota la seva intensitat.
En tractar-se d’una trobada important, la Guàrdia Civil de Sant
Salvador de Toló, primer, i en tancar la caserna, després de Tremp,
hi enviava dues parelles. Actualment hi van els nostres Mossos
d’Esquadra.
S’encenien multitud de fogueres

E

50 la Palanca

per a coure la carn del dinar i, que
es recordi, mai hi havia hagut cap
problema amb el foc, la gent era
cuitosa en apagar-lo. Entre els aromes del bosc d’alzines i altres plantes, al migdia era molt forta la sentor de la carn i la llonganissa a la
brasa. Era el típic, el que es repetia cada any.
A peu o en carro, però la gent hi
anava. El jovent d’Artesa hi anava
de vegades a la caixa del camió del
Betriu. Abans de la guerra s’hi anava amb camionetes petites, però
sempre, d’una manera o altra, la
gent hi arribava.
Sempre s’havia celebrat el dilluns de la segona Pasqua, però
aquell any, suposem que per exigències de la pressa de la gent, la
festa es va fer el dia abans, el diumenge de Pasqua.

La gent de la foto era bàsicament
de Montargull. D’esquerra a dreta,
a dalt: Joan Obiols, Ramon Boix,
desconeguda, Rosita Alés, Emilio
Solé, Antonio Sala, Tomàs Bernaus
i Joan de la Casa Gran de Folquer.
Segona filera: Trinitat Salud, Tomàs
Bernaus, Indalecio Riart i Elvira
Riart. A baix: Elvira Ubach, Angelina
Obiols, Pepe Obiols, Josep
Comabella. I per acabar: Esperança Bernaus, Maria Obiols i
Hermenegildo Torres.
Era sols una de les moltes colles, formades per raó de veïnatge
o amistat. Totes portaven el tiberi,
el vi –en aquest cas, la bota–, el pa
i les ganes de gresca.

Bartomeu Jové i Serra
Foto cedida per Neus Novau

Nota d’agraïment
Cinc dies després de sortir l’anterior revista al carrer, ens van trucar
dos subscriptors des de Barcelona per informar-nos que ens havíem oblidat el mestre d’Artesa d’aquella època, Melcior Jusmet Feixes, a l’article "La classe del mestre Vila.1929". La primera era d’un
familiar d’aquest mestre i la segona d’un alumne seu, Melcior Solans Torres, d’Alentorn, que havia estudiant Magisteri amb ell de
l’any 1926 al 1929. Aquest després exercí de mestre a Vall-llebrera,
entre d’altres pobles.
La seva col·laboració ens informa de fets on la nostra recerca no
hi havia arribat. Moltes gràcies.

LA FOTO

El 5 de juny, en la visita guiada al castell de Montmagastre, es va captar aquesta espectacular vista des
del cim del turó, amb l’església de Sant Miquel. (Foto cedida per Amics del Castell de Montmagastre)

