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PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE I COMARCA

L’Escola i l’Institut obren les portes

L’Escola i l’Institut obren portes

la

Palanca

Una vegada acabades les obres de
remodelació de l’antic edifici per a l’Institut
i la construcció d’un nou edifici per a l’Escola, amb una inversió d’uns 5 milions
d’euros, ambdós centres van organitzar una
Jornada de Portes Obertes el passat 23 de
maig.
Fotos: Imaga i Jesús Martí
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L’AGENDA

Agenda ciutadana

Actes que sabem que es faran

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

30 de maig
- A les 13h, a la Dàlia Blanca, Lliurament de premis
del XXI Premi de Narrativa Breu (veure pàg. 33)
- A les 17:30h, al poliesportiu d’Artesa, Festival
de primavera. Organitza: Club de Lleure Altis
A partir de l’1 de juny
A Artesa de Segre, Campionat d’estiu de futbol
sala. Organitza: CENG
Fins al 12 de juny
Setmana del llibre infantil i juvenil a la
Bilbioteca Joan Maluquer i Viladot
4, 5 i 6 de juny
- A la Dàlia Blanca, representació de la comèdia
Fuita pel Grup de Teatre d’Artesa (veure pàg. 33)
- A Vilanova de Meià, Jornada sobre el Front
del Montsec a Meià (veure pàg. 11)
5 de juny
Visita guiada al castell de Montmagastre. Organitza:
Amics del Castell de Montmagastre (veure pàg. 25)
12 de juny
Durant la tarda, al poliesportiu, Festa de fi de
curs. Organitza: AMPA de l’Escola Els Planells
19 de juny
A les 8h, sortida des de Cubells: Descoberta de
la flora del Montsec i de la Conca de Meià.
Organitza: Terres del Marquesat
20 de juny
A les 18h, a la Dàlia Blanca, Concert de fi de curs.
Organitza: Aula Municipal de Música d’Artesa
23 de juny
Revetlla de Sant Joan

Municipi d’Artesa de Segre
Naixements
Pendent del 29 de març:
Ànnia Camats i Tomàs, filla de Francesc i de Margarida
dia 1: Roberto Conovalciuc, fill de Valerium i de Svetlana
dia 5: Valentino Rua i Calisse, fill de Marcelo i de Vanesa M.
dia 8: Isolda Porta i Esteve, filla de Manel i de M. Lurdes
dia 12: Emmanuel Isaac Fernandes i Campos, fill de Tulio C.
i de Elida P.
Matrimonis
dia 24: Sergi Balasch i Segarra (veí d’Albesa)
Mercè Parisi i Daviu (veïna d’Albesa)
Defuncions
dia 10: M. del Valle Schnidrig i Figueroa (74 anys),
natural d’Argentina
dia 21: Maria Camarasa i Terés (89 anys),
natural de La Sentiu de Sió
dia 23: Núria Jové i Rosell (62 anys), natural de Barcelona
dia 28: Jordi Vela i Sales (80 anys), natural de Benissanet
dia 29: Joaquim Aumedes i Serra (55 anys), natural de Foradada
Municipi de Foradada
Defuncions
dia 3: Domingo Roqué i Fons (82 anys), natural de Rubió
dia 4: Josep Vilanova i Ariet (88 anys), natural d’Artesa de Segre
Municipi de Vilanova de Meià
Matrimonis
dia 10: Rodolfo Jäger (veí de Barcelona)
Jorgelina Beatriz Giordano (veïna de Barcelona)

FESTES MAJORS
19 de juny: Vernet
3 i 4 de juliol: Collfred

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.
ABRIL
Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana:
11,9°
Temperatura màxima:
25,1° (dia 26)
Temperatura mínima:
-0,1º (dia 5)
Dies amb precipitacions:
11
Precipitació màxima:
10,8 mm (dia 12)
Total precipitacions:
17,2 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:
4 la Palanca

5
14 mm (dia 12)
20 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:
13,9°
Temperatura màxima:
28º (dia 28)
Temperatura mínima:
0º (dia 5)
Dies amb precipitacions:
8
Precipitació màxima:
10,5 mm (dia 12)
Total precipitacions:
20,5 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana:
12,1°
Temperatures màx. i mín.: manquen dades
Dies amb precipitacions:
12
Precipitació màxima:
11,9 mm (dia 12)
Total precipitacions:
22,2 mm
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Pluja de milions
La ciutadania va poder visitar la nova escola Els Planells el passat
22 de maig. La jornada de portes obertes va permetre observar
que es tracta d’una instal·lació moderna i ben equipada, digna
d’elogi i, potser, d’enveja per part d’altres municipis catalans. La
inversió feta per la Generalitat ha estat molt gran (5 milions
d’euros) i dota Artesa i Comarca d’un centre modèlic.
Històricament els artesencs ens hem vingut queixant que
estàvem deixats de la mà de Déu (i dels polítics) i que no rebíem
les inversions i atencions que ens mereixíem. Ens havíem
instal·lat, amb raó o sense, en un pessimisme col·lectiu que ens
feia mirar els nostres veïns més pròxims (Ponts i Agramunt, per
citar els dos municipis més propers i semblants al nostre) amb
complex d’inferioritat.
Els projectes i inversions fetes a casa nostra de 7 anys cap
aquí ens posaran al lloc i al nivell que creiem ens mereixem.
Podem dir ben satisfets que Artesa ha rebut o rebrà una pluja de
molts milions d’euros. Els més significatius són: el Casal Cultural,
la nova Biblioteca i la nova Escola de Música (amb una inversió
global superior als 3 milions d’euros), el nou Casal d’Avis (600
mil euros), la variant d’Artesa (18 milions), l’ampliació del CAP
(1,3 milions), la rehabilitació de les Monges (600 mil euros), la
gespa artificial del camp de futbol (400 mil euros) i la rehabilitació
del nucli antic (1,4 milions d’euros d’inversió total, més de la meitat
aportats pel govern català).
Malgrat que es tracta de diners que provenen de diferents
administracions i algunes obres són d’interès general (la variant)
o provenen de plans específics on tots els municipis reben unes
quantitats proporcionals als seus habitants (plan E a les Monges
i a la gespa), podem dir que Artesa ha sortit ben parada en el
repartiment d’ajudes i subvencions.
Aquí cal donar el mèrit a qui el té i està clar que sense el treball
i la perseverança dels alcaldes Domènec París i Domènec
Sabanés i dels seus respectius equips de govern a l’hora de trucar
a la porta de les diferents administracions, aquestes inversions
milionàries no haguessin estat possibles. I també cal reconèixer
que aquestes inversions s’han aconseguit durant els anys de
govern tripartit, que pel que fa a Artesa no li ha anat pas malament.
Esperem que aquests projectes, la majoria ja començats, no
es vegin afectats per la crisi econòmica que viu l’Estat espanyol,
i que l’anunci de retallades generals fet pel presidente Zapatero
afecti el menys possible a Artesa.

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

Homenatge a la memòria al poble d’Anya
n un raconet aixoplugat dels
vents es va erigir un monument a la memòria de dos
veïns d’Anya desapareguts en la
Guerra Civil. En un acte entranyable i familiar, el passat 9 de maig es
va retre un petit homenatge de recordança i agraïment a l’Antoni
Farré Sorribes, de cal Periquet, i al
Miquel Tarré Ros, de cal Quelo.
A més del monument, es va inaugurar una placa que deia: “EL
VOSTRE SACRIFICI ÉS LA NOSTRA MEMÒRIA”. L’acte en sí va ser
molt emotiu i va reunir molta família i gran quantitat d’amics i gent del
poble.
A finals de 1938, inicis de 1939,
el Miquel i l’Antoni van ser detinguts
i traslladats a un camp de treballs
forçats, ja que va sortir una ordre
que obligava als pares dels fills pròfugs a ocupar el seu lloc en la guerra. La família no va recuperar mai
els seus cossos, ni saben res del
seu final.
L’acte va ser organitzat per la
Glòria i l’Àngels en nom de les famílies del Miquel i l’Antoni. A més

E

dels familiars, que eren nombrosos,
va donar relleu a l’acte l’assistència de Domènec Sabanés, alcalde
d’Artesa de Segre, i de l’alcalde
d’Anya, Joan Bròvia, entre altres
autoritats.
Es van recitar vàries poesies de

recordança i es van repartir roses i
regals. Hi va posar un toc de sensibilitat la música suau de l’acordió
de l’Àlex. Tot plegat, es va viure un
dia molt especial.
Bartomeu Jové i Serra

Dates a
recordar

Deixalleria
Comarcal

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.

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

Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dijous 17 de juny
Artesa de Segre: dijous 17 de juny (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)

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
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NOTICIARI

Inauguració del Portal del Montsec de
Montsonís
a poc més d’un any que el
Consorci del Montsec va inaugurar el primer Portal del
Montsec al monestir de les Avellanes. L’han seguit Gualter, Cellers i
Vilanova de Meià i en un futur immediat se n’han d’obrir alguns més.
El 25 d’abril, el conseller del Departament d’Innovació, Universitat
i Empresa (DIUE) Josep Huguet va
inaugurar el Portal del Montsec ubicat a l’agrobotiga que l’empresa turística Castells de Lleida té a
Montsonís. L’acte va tenir lloc amb
la presència de nombroses autoritats, especialment alcaldes i regidors de l’àrea del Montsec, i gent
del territori.
Castells de Lleida va obsequiar
els assistents amb un esplèndid
d’un esmorzar, després del qual es
va procedir a la inauguració del
Portal del Montsec. Es tracta d’un
espai dins de l’agrobotiga (anomenat tècnicament “còrner”) que funciona com a punt d’informació d’activitats i de venda de productes de
tota l’àrea del Montsec.
En els parlaments de rigor, primer va intervenir l’alcalde de Foradada, Salvador Boliart, que va reivindicar la col·laboració de les administracions en diferents projectes
de dinamització del municipi. Tot
seguit, el vicepresident de la Diputació de Lleida, Miquel Aguilà, va
centrar el seu discurs en com han
canviat les prioritats de les inversions en els municipis al llarg dels
anys, ja que primer van ser les
infraestructures bàsiques mentre
que avui es treballa molt de cara a
dinamitzar els pobles i promoure els
seus atractius. El delegat del Govern a Lleida i vicepresident del
Consorci del Montsec, Miquel
Pueyo, va fer incís en les actuacions més importants del Consorci
realitzades al territori (Parc Astronòmic del Montsec, Tren dels Llacs
i Portals del Montsec), de l’inici de l

F

a construcció de la Casa del
Montsec a Àger (serà centre d’interpretació del Montsec i seu del
Consorci) i de la futura posada en
marxa del Centre d’Interpretació del
Ferrocarril a l’estació de Cellers,
sense oblidar-se d’un personatge
històric de l’àrea del Montsec que
serà motiu d’una futura ruta turística: Arnau Mir de Tost. Finalment, el
conseller va afirmar que s’havia
aconseguit “posar el Montsec al
mapa” amb totes aquestes actuacions liderades des del Consorci del
Montsec i que s’estava aconseguint
que ja no fos un lloc de passada
sinó d’estada turística gràcies a l’esforç en la promoció de tots els atractius que ofereix aquest territori. Va
explicar que la fórmula de la majoria d’aquests portals significa una
col·laboració entre la iniciativa pública i privada molt interessant, ja
que permet mantenir un espai d’informació turística sense carregar
les economies dels ajuntaments.
Concretament, és un conveni de
col·laboració entre la Generalitat
que fa la inversió, i una empresa
privada, que en fa el manteniment
aprofitant una estructura pròpia,
com és el cas de Montsonís. Un

dels principals gestors dels portals
és el director territorial del DIUE,
Vidal Vidal, també present a l’acte.
Després dels parlament, es va
passar un dels dos vídeos que els
visitants podran veure en aquest
espai, el que ens mostra els atractius del Centre d’Observació de
l’Univers ubicat a la Vall d’Àger. L’altre és un recull dels principals atractius que podem trobar a tota l’àrea
del Montsec.
Pocs dies després, el 30 d’abril,
el conseller Huguet inaugurava l’oficina de Turisme de l’estació de ferrocarril de Balaguer i un nou Portal
del Montsec al càmping La Noguera de Sant Llorenç de Montgai, on
també va presentar el programa
turístic Montsec Essencial.
L’empresa Castells de Lleida, dirigida per Ramon Orpinell, fa pocs
anys que va obrir l’agrobotiga de
Montsonís com a complement de
les diferents activitats turístiques
que promouen en el territori. Poc a
poc, l’agrobotiga ha anat ampliat la
seva oferta i ara compta també amb
un dels Portals del Montsec.
Text: Ramon Giribet
Foto: Ramon Orpinell
la
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MUNICIPIS

Festa de Santes Creus a Vilanova de Meià
ot i la primavera tan remullada que tenim, els passats
1 i 2 de maig va tenir lloc a
Vilanova de Meià la tradicional Festa de Santes Creus. És una festa
històrica que commemora la trobada de la veracreu per Santa Elena
el dia 3 de maig.
Dins dels actes de la festa i per
tal de recordar els orígens de la vila,
el dissabte dia 1 a la tarda, tingué
lloc una xerrada a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament a càrrec de l’historiador del nostre poble, Ramon
Bernaus Santacreu, en què es
mostraren fotografies i mapes antics, amb les quals el Ramon explicà a tots els assistents, que per cert
eren uns quants, ja que la sala era
plena de gom a gom, l’origen del
poble, la seva història i el perquè
de la festa de Santes Creus.
Durant la tarda, també va celebrar-se la 12a Tirada de Bitlles Provincial al camp de futbol, que organitzà el Club de Bitlles Gàrzola i que
malauradament acabà remullada
per la pluja. Però això no és tot, a
les set de la tarda, a la plaça Major,
hi va haver teatre amb l’obra titulada “Habitació per a tres” i interpretada per la companyia Teatre Talia,
però que també acabà una mica
molla. Els actors, però, no varen
abandonar en cap moment l’escena i varen continuar l’obra fins al
final. I és que el públic assistent
tampoc no va marxar de la plaça,
ja que fos amb paraigües o bé aixoplugant-se sota els porxos, continuaven gaudint de la divertida
obra.
El diumenge, a primera hora del
matí feia fred, tot i tenint en compte

T

que ja som al maig, però resulta que
aquesta primavera vol ser com
aquelles que hi havia fa alguns
anys enrere, canviant cada dia de
temps, aigua de maig i un dia calor
i un dia fred. Malgrat el temps i tal
com marca la tradició, els veïns de
la vila varen pujar a l’ermita del Puig
de Meià, on a mig matí tingué lloc
la Santa Missa. Es varen cantar els
Goigs a la Mare de Déu del Puig
de Meià i seguidament, a la sortida
de l’acte solemne, es va repartir
coca i mistela per a tothom. Acompanyà la festa la Cobla Triomfal,
amb la qual es varen ballar sardanes a la plaça de l’ermita.

A la tarda, després del dinar de
cada colla dalt del Puig de Meià, hi
hagué sessió de ball a càrrec del
duet Zarabanda, la qual va haver
d’acabar abans d’hora a causa de
la pluja.
Per tant, enguany podríem dir
que la Festa de Santes Creus ha
estat una mica passada per aigua,
però que hi farem. Potser l’any vinent serà massa calorosa, “qui lo
sà?”, però com diu el refrany “mai
plou al gust de tothom”.
Text: Iolanda Masanés
Fotos: Antònia Estrada i
Iolanda Masanés
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MUNICIPIS

Cubells compleix amb la tradició de Sant Marc
a gent de Cubells ha complert, un any més, amb la tradició de la prometença que ve de temps molt
llunyans d’anar en “processó” al santuari de Salgar. Així es fa cada any (qui pot caminar) el 25 d’abril,
per Sant Marc. L’acte és presidit pels regidors de l’Ajuntament, els quals guarden silenci fins arribar al
santuari de Salgar.

L

La sortida té lloc a les 8 del matí de l’església parroquial de Cubells

Després de la missa, el tradicional esmorzar amb els panets i la
llangonissa

Tot fent camí, la “processó” passa per Foradada

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

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:

10 la Palanca

30 de juliol.

Gràcies per la vostra participació.

MUNICIPIS

Cubells licita l’arranjament de “la Muralla”
Ajuntament de Cubells ha
tret a concurs públic la “Millora del vessant nord del
poble”, que compta amb la subvenció del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
El projecte que es va presentar
a aquesta convocatòria d’ajuts consisteix en millorar la vegetació i els
passos del vessant nord del poble,
que es veu des de la carretera C26
quan es travessa el poble i que a
Cubells anomenem “la Muralla”.
El consistori va creure convenient endegar aquesta actuació pel
mal estat en què es troben els pins
existents, a causa de la seva vellesa i el seu estat precari. En els últims anys han hagut de suportar les
inclemències meteorològiques
(ventades, nevades...) que han
avançat el seu deteriorament, trencant-se i sent un perill pels vehicles
i vianants quan accedeixen a la
zona alta del poble.
Les actuacions previstes consisteixen en arrencar l’arbrat existent;
netejar i adequar els marges naturals; ampliació i millora dels senders
existents; obertura de passos per
arbrar amb espècies autòctones re-

L’

Divendres 4 de juny
- Sala del cafè del Poble:
20h Inauguració Jornades
20:30h Presentació del llibre
“TREN CORREU 1104” a càrrec

sistents a la climatologia
de la zona i a les particularitats del terreny;
plantació d’espècies
adequades per assegurar els talussos; eixamplar els trams més estrets millorant el seu ferm
i posant baranes de protecció als llocs amb un
desnivell important i
instal·lar un reg per degoteig.
També es restaurarà el pou de
glaç, conegut com a “el pou de la

Marota”.
El conjunt de totes
aquestes millores està
valorat en 41.954 euros.
La voluntat del consistori
només és, doncs, que
tota aquesta inversió serveixi per dignificar, recuperar i conservar aquest
indret urbà tan emblemàtic de Cubells.

del seu autor, Joan Ventura
21:30h Teatre amb l’obra “Goig a
Sant Pancraç” a càrrec de la companyia EL GALL ROIG
- Camp de Futbol:
23:30h Concert “II Resistència
Rock”

“Quico Sabatè”
19h Xerrada amb Dolors Marín
(doctora en Història) i Lúcio Urbia
(històric militant anarquista)
- Camp de Futbol:
23h Concert VII Maquis Rock amb
grups sorpresa

Dissabte 5 de juny
- Casa Colònies de Santa Maria Meià:
9:30h Explicació de la sortida a càrrec de Pol Galitó
10h Sortida amb cotxes i caminada
d’unes 2h
13h Explicació sobre la 26a Divisió
(antiga Columna Durruti) a la zona
14h Dinar campestre (cal portar
menjar i beure) i tornar
- Sala d’actes de l’Ajuntament:
18:30h Projecció de la pel·lícula

Diumenge 6 de juny
12h Ruta guiada a peu per
Vilanova de Meià (Guerra Civil i
maquis) a càrrec de Ferran
Sánchez (historiador)
12:45h Inauguració del carrer
dels Maquis
13:15h Vermut al local de l’Associació de Joves

Salvador Soldevila i Pedrol

Informació:
infotrinx@nodo50.org
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Hospital lleuger a Balaguer
La consellera de Salut, Marina Geli, ha garantit que
l’hospital lleuger de Balaguer estarà en servei el 2011.
Dins el pressupost de l’obra també s’inclou l’ampliació
i la reforma de l’actual CAP, de manera que passarà
de 2.300 a 7.900 metres quadrats. L’hospital, que serà
utilitzat per a petites intervencions quirúrgiques, donarà
cobertura a més de 35.000 usuaris de la Noguera.

Camps de treball 2010
Preixens i Montgai estan entre les 11 poblacions
lleidatanes que aquest estiu acolliran els camps de
treball, on joves de 18 a 30 anys participaran en la
recuperació de la memòria històrica. Ho organitzaran
l’Associació Jovent de Montgai i l’Associació Jovent
Preixens amb la col·laboració directa dels ajuntaments
d’aquestes localitats.

Servei de Treball Jove
La Secretaria de Joventut ha posat en marxa el Servei
de Treball a l’Oficina Jove de la Noguera. Aquest servei
pretén informar i assessorar per tal de facilitar l’accés
dels joves al món del treball i vetllar per les seves
condicions laborals. Per tant, s’hi oferirà servei
d’orientació professional, d’intermediació en el mercat
de treball, d’assessorament laboral i d’autoempresa.

ja tradicional de tocs que representen diferents
anuncis, com ara els de naixement, defuncions i
tempestes.

Castelló i la zona esportiva
L’ajuntament de Castelló de Farfanya té previst cobrir
la pista poliesportiva municipal. El projecte inclou, a
més de l’estructura metàl·lica de la coberta, la
fonamentació i pavimentació de la pista. Les obres
començaran a finals d’any.

Mestre Artesà Alimentari
El DAR (Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural) ha atorgat el diploma de Mestre Artesà
Alimentari a 26 persones, entre les quals en destaquen
2 de la comarca de la Noguera. Aquests són la Pura
Canes Cou, mestra artesana cansaladera-xarcutera
de Vilanova de l’Aguda, i el Ramon Llurba Franch,
mestre artesà pastisser de Bellcaire d’Urgell. Els
diplomes seran lliurats pel conseller Joaquim Llena el
proper 18 d’octubre al Teatre Nacional de Catalunya,
dins del Fòrum Agroalimentari Tàstum.
Anna M. Vilanova

2a Fira del Sabó
El diumenge 25 d’abril es va celebrar a Montgai la 2a
Fira del Sabó. Una de les novetats d’enguany va ser
el reciclatge, a partir del qual se’n van fer unes activitats
paral·leles, com ara una xerrada sobre la recollida
selectiva. D’altra banda i relacionat amb el sabó, el
dissabte es va poder veure un espectacle de bombolles
de sabó desenvolupat pel grup La Pompa Atómica, a
més d’una vintena d’expositors artesans del món del
sabó i uns 55 d’altres relacionats amb la neteja i la
cura personal.

Mirador a Montgai
L’ajuntament de Montgai està impulsant la creació d’un
mirador i un punt d’interpretació de les zones d’especial
protecció de les aus, conegudes com a ZEPA, amb
una caseta d’observació d’ocells a la serra BellmuntAlmenara.

Trobada de Campaners
L’últim cap de setmana d’abril es va celebrar a Os de
Balaguer la Trobada de Campaners i la 12a Fira de la
Campana. Més de 70 campaners d’arreu de Catalunya
van participar en la trobada, que van realitzar la mostra

Vesteix el teu establiment
de FIRA
L’Associació de Comerciants et convida a
engalanar el teu establiment per la Fira.
Vine i informa’t a Cal Borrell o Cal Massana.
Data límit: 15 de juny

la
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El català, una llengua amagada (VIII)
Bufen vents de canvi
A finals de la dècada dels 50, la rigidesa de la situació va començar
a canviar. A nivell econòmic va acabar el temps de l’autarquia i, a nivell polític, l’Estat franquista va ser
admès a les Nacions Unides, fet
que va obligar el govern a millorar
la seva imatge internacional.
En aquest nou context històric, a
principis dels seixanta van aparèixer iniciatives de primera línia. Alguns valors i conceptes socials
tàcitament acceptats, per imperatiu
legal, estaven canviant.
Va ser la primera fase d’un procés de transició que duraria anys.
Tot i que el "Movimiento" mantenia
ferma l’estructura de poder: control
d’institucions, seguia l’estat policial,
obligació de parlar castellà en alguns cercles, seguien formes de
censura, encara hi havia prohibicions... Per tant, molt control. En algun aspecte seguia l’immobilisme.
Amb tot, a Catalunya van començar a bufar suaus vents de canvi.
Es va permetre llicències en la llengua i la cançó que el sistema no va
considerar essencials. En certa forma, algun membre del nou govern
va relaxar la rigidesa de conceptes
d’anys anteriors.

Revista Serra d’Or. 1959
Es va iniciar a finals de 1959. Des
de bon començament es va proposar crear un espai eficaç de diàleg i
col·laboració, oferint les seves pàgines a gent molt diversa. Amb un

temari ample, tractava de religió,
política, disseny, arquitectura, urbanisme, economia, arts plàstiques,
cinema, teatre, literatura, llengua,
etc.
A instàncies d’un grup universitari i editada per l’Abadia de
Montserrat, de vegades es va convertir en una plataforma pels intel·lectuals catalans enfront de les poques possibilitats que oferia el franquisme amb la censura. Van sortir
noms com Montserrat Roig, Oriol Pi
de Cabanyes, Carme Riera,
Baltasar Porcel, entre altres, gent
d’una altra cordada d’escriptors de
la revista "Destino" de 1942.

Òmnium Cultural. 1961

atenció a la cançó catalana, va editar discs de Joan Manuel Serrat, La
Trinca, Ovidi Montllor, Guillermina
Motta, Enric Barbat, Ramon Muntaner, Joan Isaac, Al Tall, Uc, Marina Rossell, Pere Tàpies i altres artistes. Tot el ventall, des dels Setze
Jutges a la Nova Cançó.

Els Setze Jutges. 1961
Va ser un grup de llengua catalana
fundat aquell any per Miquel Porter
Moix, Remei Margarit i Josep M.
Espinàs. El cercle s’anà ampliant
amb Delfí Abella, Xavier Elias,
Guillermina Motta, Martí Llauradó,
Joan Manuel Serrat, Maria del Mar
Bonet, Lluís Llach i Rafel Subirats,
entre altres.

Entitat fundada el 1961 de caràcter
privat i polític que treballa per la promoció i normalització de la llengua
catalana, la cultura i la identitat nacional, i per a potenciar, si cal, el
concepte de país. A grans trets, va
ser i encara és avui, una eina per a
difondre el llegir, pensar, escriure,
ballar i actuar en català en tots els
àmbits socials.

EDIGSA (discogràfica). 1961
Va ser constituïda el 29 de maig de
1961, amb seu a Barcelona, dedicada inicialment a l’edició de discos
catalans. Va ser fundada per Josep
Espar Ticó, Claudi Martí, Ermengol
Pessola i Enric Cirici, seguint els fils
de la divulgació de la Cultura Catalana.
Sempre dedicant una especial

Miquel Poter i Moix

Els Setze Jutges es van començar a dissoldre a la fi de la dictadura (1975) i amb la progressiva
professionalització d’alguns dels
seus membres.

La Nova Cançó. 1959-1962

Carme Riera

Montserrat Roig

Per a ubicar la importància històrica de la Nova Cançó, cal recordar
que sols feia vint anys de l’ocupació franquista a Catalunya i la repressió posterior contra la cultura
catalana, que es pot definir com "un
genocidi cultural".
la
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Un dels capdavanters de la iniciativa era Miquel Porter Moix. L’amor
a la música el va animar a cantar
un disc en solitari en català per ajudar a normalitzar la llengua. Compaginava la cançó amb la feina de
llibreter i crític de cinema.
Els primers èxits de la Nova Cançó vindrien els anys 1963-1965 i es
projectaria més enllà dels Països
Catalans el 1966.

Guillermina Motta

vei Social era el pas previ imprescindible per a què les noies es traguessin el carnet de conduir als
anys 60, així com per a qualsevol
activitat o paper oficial que hagués
de passar per l’administració.
A Artesa ho coordinava la
"Perutxa".

Espanya comença a rodar.
1959-1964

El Servei Social. 1961

En aquells anys Espanya encara no
anava sobre rodes, però va ser el

Calien tres mesos estudiant religió
i "Formación del Espíritu Nacional"
(FEN, però la gent en deia Falange). Els donaven un llibre i després
d’estudiar els 3 mesos des de casa,
s’havien d’anar a examinar a Lleida.
Això era el pas previ del Servei
Social (una espècie de "mili" per a
les noies). Després havien de cosir
tres mesos més i s’havien de pagar
elles el material per a fer una
"canastilla" cada mes. L’anècdota,
segons un programa de TV3, és
que eren per a orfenats i hospicis
per a canalla petita; però sembla ser
que algunes, les que estaven més
ben brodades i cosides, se les quedaven les senyores dels "jefes".
Les "canastilles" eren la roba per
a un nadó: dues camisetes, dos jerseis, dues gorres de llana, dos parells de peücs i dos faldons. El Ser-

La primera cadena de producció del Seat 600

Maria del Mar Bonet

Joan Manel Serrat
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La cartilla verda: acreditació d’haver fet el Servei Social

INFORME
21 de juliol del 1959, data en què
s’adopten les primeres mesures del
"Plan de Estabilización", que
s’anuncia que Espanya comença a
rodar.
Control de la inflació i equilibri en
la Balança de Pagaments seran els
objectius fonamentals de la política
econòmica. A més, entre el 1959 i
el 1964 roden els primers SEAT
600, vehicle que esdevindria un signe de prosperitat de l’època.

pretende infectar el alma de Espanya".
Setmanari "¿Qué pasa?", de
Madrid, el 23 de gener de 1964.

Tele, cotxe i xalet... 1964

catalans que parlessin entre ells en
la llengua prohibida, si eren descoberts, podien incórrer en sancions
físiques i ser arrestats per un dia a
netejar cuines o altres. No era cosa
ben vista per part dels comandaments militars.

L’estaca. 1968

Edicions 62. 1962
Editorial fundada l’any que li dóna
nom, publicà en català, obres de
pràcticament tots els gèneres i totes les modalitats d’edició. La seva
projecció editorial és ambiciosa i
llarguíssima. A la col·lecció El Balancí hi trobem grans autors catalans contemporanis com Cabré,
Janer, de Pedrolo, Perucho, Porcel,
Puig, Espriu, Riera, Rodoreda,
Roig, Villalonga o Villatoro.
També una relació de prestigiosos autors estrangers contemporanis com Auster, Bellow, Böll, Durrell,
Faulkner, Greene o Grass. Va ser
un esforç editorial molt important
per a què la gent pogués accedir a
llegir amb normalitat els millors autors, en la seva pròpia llengua.

"Pacem in Terris". 1963
Publicada aquell any, l’encíclica
"Pacem in Terris" del papa Joan
XXIII reconeix el dret dels pobles a
la seva llengua i a la seva cultura.

Clausura d’Òmnium. 1963
Campanya d’Òmnium Cultural en
defensa de l’ensenyament i de l’ús
públic de la llengua catalana.
Aquell any, el general Ibáñez
Fraire, governador civil de
Barcelona, clausura Òmnium Cultural. Val a dir que va ser per poc
temps i que encara avui fa activitats multisectorials en defensa de
la llengua i del concepte de país.

Pesta infecciosa. 1964
"No debemos consentir que ‘Serra
d’Or’, al amparo del símbolo más
sagrado para los catalanes, sea una
trinchera pestífera, desde la que se

Mirant la televisió. TVE la “millor” i l’única que
hi havia en aquell temps

Va ser el missatge de fi d’any de
Franco. A mitjans dels 60, Espanya
accedeix a la desitjada societat de
consum. Es tractava d’il·lusionar la
gent amb el desig del confort occidental que ja s’estenia pel país.

La cançó de l’enfadós. 1966
"Cataluña no ha sido nunca una
nación". Torna Julián Marias, qui en
qualitat d’historiador i catedràtic de
Filosofia, no semblava estar ben
informat del tema.
Ho publicà a "Consideración de
Cataluña", Aymà SA Editora,
Barcelona, 1966.

Les casernes de Melilla. 1967
Devia de formar part de la disciplina militar que als quarters de Melilla,
i suposem que d’arreu d’Espanya,
estava prohibit parlar en català. Els

Lluis Llach

Composta en plena dictadura,
aquesta cançó-himne de Lluís Llach
criticava l’estat de coses i esperava que s’acabaria (com les dues
cançons mencionades anteriorment
de Raimon). En el seu dia, es va
traduir a varis idiomes i es va popularitzar entre el jovent d’aquí que la
sabia de memòria.
Bartomeu Jové i Serra

Fonts de documentació:
- El llibre negre de Catalunya, de Josep M. Ainaud de Lasarte.
- Crónica del siglo XX, editat per Plaza-Janés.
- Diversos diaris.
- La memòria de la gent.
- Internet, la xarxa que ho sap tot.

la

Palanca 17

ESPORTS

Diverteix-te i fes amics jugant a bàsquet
ns dels objectius del CENG
es la formació esportiva i
personal dels nens, des dels
primers anys d’escola. Per als més
petits, l’objectiu principal és
totalment lúdic: els nens s’ho
han de passar bé entrenant,
jugant i aprenent. A mesura que
vagin creixent, els hi anirem
transmetent els fonaments del
bàsquet i els valors d’un esport
d’equip. El més important és que
els nens tinguin il·lusió per a fer
un esport.
D’aquesta manera els nens i
nenes de l’Escola de Bàsquet
poden iniciar-se en l’esport de la
cistella d’una forma lúdica, seriosa
i formativa.
Lúdica perquè s’enfronten al
bàsquet des de la seva vessant de
joc i a través d’unes sessions de
pràctica on les formes jugades
marquen les pautes de treball.
D’aquesta manera, els nens i nenes
realitzen una activitat física,
relacionada amb el bàsquet però

U

enfocada cap a la diversió i la
realització personal.
Seriosa perquè l’activitat es duu
a terme sota la supervisió i el
control d’entrenadors i monitors. Els
nens i nenes s’agrupen en funció
de la seva edat per tal de crear
grups de treball uniformes que
afavoreixin la dinàmica d’aprenentatge. La tasca que desenvolupen els entrenadors respon a
una planificació global del club i
està orientada a posar els fonaments necessaris per a què, el dia
de demà, tots aquells nois i noies
que ho vulguin puguin seguir
gaudint del bàsquet en els equips
de competició del club.
Formativa. Objectius:
- Crear: un espai lúdic, seriós i
formatiu on els nens i nenes puguin
iniciar-se en l’esport de la cistella.
- Ensenyar: les habilitats físiques,
tècniques i tàctiques bàsiques del
bàsquet, així com les normes
bàsiques del nostre esport.
- Educar: mitjançant l’esport en els

valors del treball, cooperació,
respecte i afany de superació.
- Divertir i emocionar: fer que els
nens i nenes estimin el nostre
esport i s’ho passin el millor
possible (sempre dins d’unes
certes normes).
- Desenvolupament físic, psíquic i
intel·lectual mitjançant el moviment
(psicomotricitat).
- Incidir en el desenvolupament de
l’esquema corporal, la coordinació
dinàmica general i el moviment del
cos en general.
- Iniciació al món del bàsquet
incidint en la relació del nen i la
nena amb la pilota.
Apunta’t-apunta’l a Bàsquet
com a activitat, tota la família en
gaudirà.

cengbasquet@gmail.com

Beneficis de l’activitat física
a inactivitat física i la manca
d’exercici estan relacionades amb l’aparició de diversos trastorns de salut. Són una causa important de mort prematura i
d’incapacitat en els països desenvolupats.
S’ha demostrat que un nivell
moderat de condició física suposa
una reducció del nombre de morts i
té efectes comprovats en la prevenció i el tractament de moltes malalties i alteracions de l’estat de salut.
Realitzar activitat física de manera moderada pot aportar una sèrie
de beneficis:
- Prevenir l’infart i l’arterosclerosi.
La progressiva acumulació de subs-

L

tàncies grasses (colesterol i altres
greixos), cèl·lules, sals de calci i altres dipòsits en la capa de cèl·lules
pot acabar obstruint les artèries.
- Prevenir els problemes de l’aparell locomotor. Els més freqüents
són l’artrosi, osteoporosi i mal d’esquena.
- Beneficis respiratoris. Augmenta
la capacitat ventilatòria i redueix la
freqüència respiratòria per a cada
grau d’esforç.
- Beneficis gastro-intestinals. Afavoreix una major activitat de la premsa toraco-abdominal, facilita el trànsit intestinal i la defecació i redueix
la constipació intestinal, amb les
seves corresponents seqüeles o

fenòmens associats.
- Beneficis musculars: Desenvolupa i manté la força muscular.
- Beneficis neuro-psicològics. Augmenta la sensació de benestar, disminueix la tensió o estrès emocional, disminueix l’ansietat, depressió... Millora la capacitat de relació
personal i social. Millora el funcionament intel·lectual.
Observeu i reflexioneu!! Veureu
com la pràctica d’activitat física és
molt important per al nostre organisme, i al mateix temps ens socialitzem
amb persones que mai ens haguéssim pensat que coneixeríem.
Eduard Camarasa

revista@lapalanca.cat
la
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El CENG arriba a les finals a 4
nguany ha estat una
temporada molt positiva per
als equips de bàsquet sènior
i júnior del CENG, que han realitzat
una excel·lent fase regular i s’han
plantat a les respectives finals a
quatre de Lleida.
El renovat sènior A ha realitzat
una campanya molt bona, tot
quedant quart a la lliga regular (17
victòries i 9 derrotes). Després
d’uns inicis dubitatius, van
protagonitzar una gran remuntada
que els va portar a les places
privilegiades de la Lliga, fent del
pavelló d’Artesa un autèntic fortí, on
van caure gairebé tots els rivals. Cal
destacar la gran afició que ha
despertat de nou el bàsquet, ja que
les grades estaven plenes en quasi
tots els partits.
A destacar els emocionants
encontres de quarts de final,
disputats davant l’Alpicat, on hi va
haver un ambient difícil de trobar
en tota Lleida i on els artesencs van
classificar-se en guanyar d’un punt
al tercer i decisiu partit de
desempat. La temporada va acabar
a Torrefarrera, on es jugava la final
a quatre. El CENG Cooperativa
d’Artesa es va enfrontar en la
primera semifinal al campió de la
Lliga regular, el Torrefarrera, amb
qui va perdre per 72 a 54. Així
doncs acabava la competició

E

Sènior A CENG Cooperativa d’Artesa entrenat per Joan Ramon Estrada

quedant tercer, donat que l’altre
semifinalista perdedor va caure per
més punts de diferència. Tot un èxit.
El sènior B, el CENG Calvet,
també ha realitzat una temporada
fantàstica, batent el rècord de
victòries de l’equip (16 partits
guanyats i 14 de perduts), classificat a mitja taula i amb un ambient
fenomenal entre tots els integrants
de la plantilla. Per molts anys
segueixin contagiant l’alegria de
gaudir de l’esport amb companyonia.
Finalment, els júniors (CENG
Alexan) han tornat a la final a
quatre, per cinquè any consecutiu.
Han completat una temporada en
la qual han passat d’uns inicis
complicats a quedar campions del
seu grup a la segona volta. La final
a quatre es va disputar de nou a
Artesa, amb un resultat desfa-

Sènior B CENG Calvet Baella entrenat per Quique del Río
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vorable per als seus interessos, ja
que van caure eliminats a les
semifinals contra el Pardinyes, en
un partit molt ajustat (56 a 59).
No obstant, han demostrat que
el futur esportiu del club està en
bones mans, ja que mantenir-se a
l’èlit del basquetbol lleidatà durant
tants anys demostra que hi ha una
molt bona feina feta, que tindrà els
seus fruits tard o d’hora. Ànims i
endavant.
Així doncs, els més grans del
CENG tanquen la temporada
carregada de victòries i a un pas
del títol, això sí, queda un gran
regust pel treball ben fet. L’any que
ve... hi tornarem!!!

CENG Artesa de Segre

Júnior CENG Alexan entrenat per Marc Vilanova

RETALLS D’HISTÒRIA

“Batec”: una revolució pacífica de mestres
l’inici dels anys 30, la
renovació pedagògica a les
terres de Lleida fou una
realitat a través del grup “Batec”,
definit pel pedagog Alexandre Galí
com “una revolució pacífica de
mestres”.
Dolors Piera ens explica el
funcionament del grup: “... ens
reuníem (...) Ens rebia el mestre a
la seva escola. Ens explicava el
seu treball i els seus problemes
pedagògics, als quals entre tots
els assistents buscàvem solucions. (...) Retornàvem als nostres
pobles cantant i més animats que
mai a continuar les nostres
classes.”
Era un grup força heterogeni,
sorprenent en una època tan
radicalitzada com fou la republicana;
els docents batequistes tenien
diferències ideològiques importants
–hi trobem catòlics, republicans,
llibertaris, socialistes, comunistes...–
, superades per un interès comú: el
nen. Així ho explicava Josep de
Tàpia: “En Batec hi ha de totes les
creences, de totes les ideologies
possibles, demostrant que hi ha
possibilitats d’una franca i lleial
cooperació”. Mitjançant la revista
“Escola”, òrgan oficiós del Grup,
declaraven els seus fonaments
ideològics: “un ideal: l’escola; un
sentiment: el nen; un amor: la
vida; un amic: el mestre; un
company: el treballador; un
deler: avançar”.
En una de les primeres reunions
de “Batec”, la celebrada el
setembre del 31 a Vilanova de la
Barca, poble on exercia l’Antoni
Piera que abans havia estat mestre
a Santa Maria de Meià i Baldomà,
proclamaven la necessitat del
treball en equip amb projectes
educatius, per tal d’aconseguir una
educació més coherent, i
reclamaven de l’administració els
mecanismes que ho fessin
possible.
Analitzant la relació de docents
batequistes veiem que molts d’ells

A
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En col·laboració amb l’Ajuntament, La Palanca i la Dàlia Blanca, FETE-UGT va muntar una
exposició sobre el grup Batec durant tot un cap de setmana. A la foto, moment de la inauguració, el dia de Sant Jord

eren o exercien en aquestes
contrades.
Docents del grup nascuts o que
van viure a la zona:
- Antoni Blasi i Casamajó, d’Artesa.
Mestre a Alòs de Balaguer del 31
al 33 i després a l’escola annexa
de l’Escola de Magisteri de Lleida.
- Dolors Piera, que va viure a Santa
Maria de Meià (1910-20) i Baldomà
(1920-28). Mestra a Bell-lloc i
Balaguer; exercí després a
Vilafranca del Penedès.
- Josep Sabaté, nascut a Ponts.
Director de les escoles de Cervera.
- Ramon Costa Jou. Fill dels
mestres de Montclar, on va viure la
seva infantesa i primera joventut.
Exercí a Granollers i Olèrdola.
- Antoni Garrabon, de Tiurana.
Mestre a Tudela de Segre i Ponts.
Mestres de Batec que treballaren
a la comarca en temps de la
República:
- Josep Ambrós, de Tragó de
Noguera. Mestre de Ponts i després
d’Albatàrrec.
- Ricard Barqué i Pau Xuriguera;
exerciren a Tudela de Segre.
- Montserrat Carné; mestra a
Cubells.
- Jaume Farré, mestre de Montgai.
- Jaume Garret i Florejats, d’Albesa.
Del 1924 al 37, mestre i director de

les escoles noves d’Artesa.
- Antoni Piera, de Puigvert
d’Agramunt. Mestre a Santa Maria
de Meià i a Baldomà.
- Ramiro Vila. Als anys 20 fou
mestre a Vilanova. És considerat un
dels fundadors de Grup.
Acabada la guerra tots ells foren
depurats: Antoni i Dolors Piera,
Costa Jou i Barqué s’exiliaren.
Ambrós morí en un camp
d’extermini nazi. Xuriguera en un
camp de treball al Perelló. Farré
patí consell de guerra a Menorca.
Blasi, Sabaté, Vila i Garrabon foren
traslladats fora de la província i
durant molts anys no van poder
tornar. Del mestre Garret i de la
mestra de Cubells, Montserrat
Carné, se’n va perdre el rastre.
Finalment, comentar que tot
buscant els orígens de la Federació
de Treballadors de l’Ensenyament
de la UGT (FETE-UGT) a les terres
de Lleida, ens adonàrem que molts
d’aquells mestres capdavanters de
la renovació pedagògica havien
participat en la fundació del
sindicat. Així trobàrem el Ricard
Barqué, el Ramon Costa-Jou, la
Dolors Piera i el Pau Xurriguera a
l’acte fundacional del sindicat, al
desembre de 1933. Alguns d’ells,
com la Dolors Piera o el Ramon

RETALLS D’HISTORIA
Costa Jou, esdevingueren dirigents
del sindicat a Catalunya.
Conclusions: el moviment
sindical i la renovació pedagògica
han estat íntimament lligats des
dels seus orígens; són cabdals per
avançar cap una educació que
garanteixi els principis de qualitat i
equitat. Pel que fa al laïcisme i el
respecte a l’alumne, el treball
cooperatiu i el projecte educatiu; no
us sembla un debat ben actual?

Javier Giménez (FETE-UGT
Terres de Lleida)

1932. Reunió de Batec a Juneda.

PARLEN LES ENTITATS

Gent gran, gent dinàmica
questes són imatges de l’activitat del dimarts 4 de maig,
en què es va dur a terme el
taller “Compartim Experiències”.
A més de la xerrada, de treballar
un tema i de la posada en comú,
vam compartir fotografies de quan
a Artesa es feia ball a la carretera

A

d’Agramunt, per exemple. També
vam admirar les labors que fèiem
quan anàvem a l’escola...
Però el millor va ser que ens ho
vàrem passar d’allò més distret.
Vam riure, explicar... vam compartir la tarda.
Convidem tothom a participar-hi,

ja que els tallers i les activitats estan oberts a tota la gent gran i dinàmica del nostre municipi.

La Junta
Associació de la gent gran
d’Artesa de Segre i Comarca

la
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Montmagastre, una història de fa mil anys (I)
l maig de l’any 1010 una expedició militar encapçalada
pel comte de Barcelona
Ramon Borrell I, el comte d’Urgell
Ermengol I, Bernat Tallaferro de
Besalú i els bisbes d’Elna,
Barcelona, Girona, Urgell i Vic sortia de Montmagastre en direcció a
Còrdova per donar suport a
Muhàmmad Ibn Hixàm (també conegut com a Muhàmmad alMahadi) i proclamar-lo califa.
L’exèrcit format per 9.000 combatents entre cavallers, servidors,
escuders i peons creuava les terres d’al-Àndalus i arribava a
Còrdova. El 2 de juny s’enfrontava
a l’exèrcit de l’altre candidat al califat, Sulaimàn ibn All-Hàkam, que
havia rebut el suport de faccions
nord-africanes i de nobles castellans, en una violenta batalla de la
qual en sortiren victoriosos els catalans.
Tot i això, a finals de juny, en un
nou enfrontament, els catalans van
ser severament derrotats. El nombre de baixes catalanes va ser molt
alt i moriren, entre altres, el comte
d’Urgell i els bisbes de Barcelona,
Vic i Girona. Davant l’evidència que
Hixàm no seria califa i que no podria pagar els mercenaris catalans,
abans d’iniciar el camí de tornada,
els supervivents saquejaren la ciutat.
La pugna pel poder del Califat,
de la qual en va formar part l’expedició, va marcar un punt d’inflexió i
els comtes catalans de la frontera
van saber aprofitar-ho per canviar
el destí de la història. Pocs anys
després començarien la conquesta de les terres de la frontera d’alAndalús...
Aquest fets, succeïts fa mil anys,
són relatats per diversos historiadors quan fan referència a l’edat
mitjana a les nostres contrades,
certament un període apassionant
de la nostra història.
Segurament l’expedició catalana
no elegí el Castell de Montmagastre
per casualitat, hem de pensar que

E
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la seva situació estratègica, situat
en la frontera entre el Comtat
d’Urgell i al-Andalus, hi tingué alguna cosa a veure.
Tanmateix, però, el Castell de
Montmagastre es força més antic.
De fet, apareix esmentat per primer
cop l’any 926, en un document en
el qual el prevere Gaudí dóna al
monestir de Sant Pere de Codinet
terres, cases i vinyes situades als
castells de Montmagastre i Rialp1.
En aquest moment el castell formava part del comptat d’Urgell, però
l’any 1003 fou assaltat per ordre
d’Abd al-Malik. Va ser el seu general al-Wadih qui assetjà i prengué
la fortalesa de Montmagastre, que
passà a mans àrabs2. Tanmateix,
l’any 1010 ja tornava a estar sota
el domini del comtat d’Urgell, any
en que partí la famosa expedició
cap a Còrdova.
És, precisament, també l’any
1010 quan apareix esmentada per
primer cop l’església de St. Miquel.
Es tracta d’un document amb data
de 28 de setembre, en el qual el
comte Ermengol II d’Urgell i els
comtes de Barcelona, Ermenesenda i el seu fill Ramon I, fan una sèrie de donacions a l’església de St.
Miquel de Montmagastre, les quals
van convertir-se en la primera dotació de la canònica.
Tanmateix, és possible que
aquest document es signés, en realitat, l’any 1019, ja que no hi apareix la signatura del comte Ramon
Borrell de Barcelona, mort el 1018,
i que se signaria per voluntat
d’Ermengol I, mort en l’expedició de
Montmagastre a Còrdova3.
Així doncs, el 1010 és un any
d’una importància cabdal per a
Montmagastre. És per això que l’associació d’Amics del Castell de
Montmagastre no volia deixar passar aquesta ocasió sense celebrarho. Al cap i a la fi l’aniversari d’uns
fets que van succeir fa mil anys no
passa pas cada dia! Per aquesta
celebració hem preparat diverses
activitats que s’iniciaran al mes de

juny i s’allargaran fins al mes d’octubre d’enguany.
Visita guiada “Juny de 1010- juny
de 2010. 1.000 anys de l’expedició a Còrdova. A la frontera d’alAndalus i el Comtat d’Urgell”
Començarem aquests actes el dia
5 de juny quan, conjuntament amb
el Museu de la Noguera, hem organitzat una sortida. La visita ens
transportarà a temps passats, quan
Montmagastre era un indret de
frontera, testimoni de les batalles
entre els exèrcits dels comtes catalans i els musulmans.
Començarem, al matí, gaudint
d’una visita al conjunt del Castell de
Montmagastre (les restes del castell, l’església de St. Miquel, l’antic
poble de Montmagastre...). Per la
tarda ens endinsarem en la vida
dels habitants d’al-Andalus, visitant
el Pla d’Almatà i el Museu de la
Noguera, l’únic museu de
Catalunya dedicat a al-Andalus
(que tenim, a més a més, al costat
de casa!).
De la resta d’activitats n’informarem en el proper número de la revista.

Amics del Castell de Montmagastre

1 i 3

Per aprofundir es pot consultar: Fité, Francesc (1994)
“Sant Miquel de Montmagastre”
a Catalunya Romànica. La Noguera. Vol. XVII. Barcelona.
Gran Enciclopèdia Catalana.
2

Aquests fets són relatats per
Dolors Bramón, que cita l’historiador al-Bayan, al llibre:
Bramón, Dolors (2002) De quan
érem o no musulmans. Textos
del 713 al 1010. Capellades. Institut d’Estudis Catalans i Institut
Universitari d’Història Jaume
Vicens i Vives.
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Camp de Treball a Montmagastre
ola, amics i amigues!
Tenim una novetat que us
volem fer saber: la Secretaria de Joventut ha aprovat un Camp
de Treball a Montmagastre pel
aquest estiu!
Es tracta d’un camp de treball
destinat a joves d’entre 18 i 30 anys
de tot l’Estat i està previst que es
dugui a terme del 3 al 16 d’agost.
El seu objectiu és recuperar alguns
dels antics camins de ferradura que
anaven des de diverses poblacions
(Artesa, Ponts Folquer...) a l’antic

H

9h Concentració a la plaça de
l’Ajuntament, davant de
l’Ajuntament d’Artesa de
Segre, i sortida cap al Castell
de Montmagastre
9:30 h Visita al Castell de
Montmagastre
14h Dinar
17h Visita al Museu de la
Noguera i al jaciment
arqueològic
del
Pla
d’Almatà (Balaguer).
Visita gratuïta i guiada pels
tècnics del Museu de la
Noguera.

poble de Montmagastre, que es troba a la muntanya del Castell.
El camp estarà organitzat per
l’associació ASCALFO i compta
amb la col·laboració de l’Ajuntament
i, evidentment, dels Amics del Castell de Montmagastre.
Si voleu informar-vos o bé apuntar-vos al camp (el termini d’inscripció ja està obert!) podeu trucar al
012 o bé consultar aquests enllaços:
- www.gencat.cat/joventut
- www.noguerajove.cat

Dissabte, 5 de juny
Visita guiada
al

Castell
de
Montmagastre

- w w w . a s c a l f o . c a t /
camps_de_treball.htm
Finalment, no volem deixar passar aquesta oportunitat per donar
les gràcies a totes i cadascuna de
les associacions del municipi que
van fer-nos arribar cartes de suport
per tal que aquest camp de treball
fos una realitat.
Gràcies a tots!

Amics del Castell de
Montmagastre

Preu del dinar: 12 euros. Per
assistir al dinar és imprescindible
que us inscriviu fins al 31 de maig
a:
- Ajuntament d’Artesa de Segre:
973 400013
- Museu de la Noguera:
973 445194
- Amics del Castell de
Montmagastre:
montmagastre@gmail.com
Organitza: Museu de la Noguera
Associació d’Amics del Castell de
Montmagastre

la
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VIDA SOCIAL

Grup de Primera Comunió d’Artesa

rup de nens i nenes que van fer la Primera Comunió a l’església de l’Assumpció d’Artesa de Segre el
diumenge 16 de maig: Pedro H. Carvalho Souza Leao, Júlia Cusola Hervàs, Maria Eduarda de Araujo
Arruda, Anna Estany Macià, Maximiliano Esteban d’Olivo, Carme Esteve Selva, Èlia Fernàndez Belchi,
Mar Fernàndez Belchi, Jordi Garriga Serés, Eduard Hernàndez Vila, Àngel Nieto Cerrillo, Noèlia Santacreu
Badia, Aleix Serra Perals, Núria Tomàs Capdevila

G
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TEMA DEL MES

L’Escola i l’Institut obren les portes
n aturar-se les activitats acadèmiques, els caps de setmana acostumen a ser molt
tranquils als centres educatius. A
l’Escola Els Planells i a l’Institut Els
Planells d’Artesa de Segre, però, els
dies 22 i 23 de maig es va viure un
moviment de gent inusual.
El dissabte, ambdós centres van
organitzar una Jornada de Portes
Obertes entre les 10 del matí i les 2
del migdia, de manera que qualsevol persona pogués visitar les noves instal·lacions escolars, estrenades aquest curs 2009-2010.
Per altra banda, l’AMPA de l’Escola va organitzar una Escala en HiFi amb alumnat voluntari, que es va
representar amb molt èxit de públic
el diumenge a la tarda, precisament
a la nova sala polivalent. Al final de
l’article (pàg. 30) es pot veure un
collage de fotografies de les diferents actuacions.
A la revista núm. 286 (abril de
2006) ens fèiem ressò de l’anunci
que el director territorial d’Educació
d’aleshores, Carles Vega, va fer
públic en el mateix complex educatiu: tindríem escola nova! Un anunci molt esperat per tota la comunitat educativa, després d’anys de
petites reformes i ampliacions que
no acabaven de resoldre el problema d’espai que tenien tant el centre de Primària com el de Secundària.
En aquell moment vam escriure:
"La inversió total es calcula en uns
4,5 milions d’euros i es preveu que
les obres estiguin ja realitzades en
iniciar el curs 2008-2009". Al final
ha calgut esperar un curs més, durant el qual s’han anat acabant diferents parts de l’obra. I pel que fa
a la qüestió econòmica, el pressupost de licitació va ser de 5,3 milions d’euros i el d’adjudicació de 4,9
milions. L’adjudicació a l’empresa
Imaga Proyectos y Construcciones
SA va ser el 26 de juliol de 2007 i
l’obra es va començar a finals de
novembre d’aquell any.
De fet, a hores d’ara està per
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Les visites a l’Escola començaven al menjador

Grup de visitants als passadís de l’Institut

estrenar un tros de pati enjardinat
del centre de Primària, mentre que
la sala polivalent només fa uns dos
mesos que es va posar en funcionament.
Amb la reforma de l’edifici i l’ampliació fent-ne un de nou, l’antic
centre (estrenat el curs 1976-1977)
ha quedat com a Institut i el nou com
a Escola, amb un parell d’espais
compartits: el menjador i la sala
polivalent. Els espais, per tant, han
quedat molt ben delimitats, tot i te-

nir connexions en totes les plantes
dels edificis.
Així doncs, a l’espera que el conseller d’Educació vingui a fer la inauguració oficial en qualsevol moment, les direccions dels dos centres es van posar d’acord per a
mostrar unes instal·lacions que ara
són l’orgull de tota la comunitat educativa. Durant la Jornada de Portes Obertes del dissabte, s’anava
agrupant els visitants per a oferirlos visites guiades tant a l’escola

TEMA DEL MES

Descobrint l’ús de les noves tecnologies a l’Institut

Activitat a l’aula de música de Primària

com a l’institut. Es van fer petites
demostracions de com s’utilitzen les
noves tecnologies i, a l’escola, també sobre el funcionament de l’aula
de Música. Aquesta interactivitat va
agradar força i la gent sortia fent
comentaris molt positius de les
magnífiques instal·lacions educatives que tenim a Artesa.
Per altra banda, l’AMPA de l’escola va contribuir a fer el matí una
mica més agradable convidant a
coca, xocolata i beure. A més, al

voltant de 130 alumnes agrupats
per torns van anar confeccionant un
mural durant tot el matí. El disseny
i la direcció del mural va anar a càrrec d’un grup de persones que tenen diferents vincles amb l’escola:
Núria Aranés, Andrea Bornancini,
Meritxell Cirera, Teresa Guiu,
Myriam Gutiérrez, M. Àngels Leal,
M. Àngels López, Paquita Marsà i
Núria Serret.
Ramon Giribet i Boneta
la
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Escala en hi-fi a l’escola
rganitzada per l’AMPA de l’Escola Els Planells, nens i nenes de diferents edats van participar en l’Escala
en hi-fi que va tenir lloc el diumenge 23 de maig a la tarda. Les actuacions estaven molt ben preparades
i van agradar a un públic que es va mostrar totalment entregat des del principi i que emplenava la sala
polivalent del centre.

O

Fotos: Jesús Martí
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SANT JORDI

Sant Jordi 2010 en imatges
ón nombrosos els actes que
s’organitzen al voltant de la
diada de Sant Jordi. En
altres seccions de la revista

S

trobareu constància de l’Hora del
Conte, l’Exposició sobre el grup de
mestres Batec i el Concert de l’Aula
Municipal de Música. I en aquesta

Rafel Santapau va presentar el seu llibre 100 moments a la Dàlia Blanca una setmana abans de Sant Jordi.

pàgina us presentem algunes
imatges d’altres activitats.

Les activitats organitzades per l’Ajuntament d’Artesa de Segre a la Pl.
Ajuntament van aplegar força gent.

A Cubells, durant el matí l’Associació de Dones va vendre llibres i roses davant de l’Hostal Roma. A la tarda es van repartir els Premis Sant Jordi
als nens i nenes de l’Escola a la Sala d’Actes de l’Ajuntament.

Curs de natació 2010
Reunió informativa: dimecres 2 de juny a les 22h a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
Matrícula:
- 7 i 8 de juny: Nens i nenes de P3 a 6è
- 10 i 11 de juny: Nens i nenes de P2 i places disponibles
- Formalitzar al Banc Santander segons disponibilitat de places
Ajuntament d’Artesa de Segre

la
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MÚSICA, MESTRE!

Activitats de l’Aula Municipal de Música
Trobada de guitarres
El dissabte 17 d’abril, l’Escola de Música d’Artesa de
Segre, fou seu i punt de trobada de 21 alumnes de
guitarra, procedents de les escoles de música de
Guissona, Sant Guim de Freixenet, Ivars d’Urgell,
Bellpuig, Tàrrega, Cervera i Artesa de Segre.
Els alumnes de guitarra, de nivell d’Aprenentatge
Avançat, foren guiats sota el mestratge dels professors Xavier Gómez (antic professor de la nostra escola de música) i Miquel Hortigüela (actual professor de
guitarra i d’orquestra de guitarres del nostre centre
musical).
Durant el dissabte al matí, a l’escola de música, els
alumnes varen treballar en la interpretació parcial i
conjunta de l’obra “Astúries”, del compositor Isaac
Albéniz (1860-1909).
A les 18h de la tarda, fou quan els joves guitarristes
lluïren el seu treball en el Concert dut a terme a la Sala
de la Dàlia Blanca.
Amb aquesta trobada de guitarres ja en són sis les
edicions celebrades. Durant els anteriors temps s’han
anat desenvolupant únicament a Cervera. És per això
que ens honora i ens satisfà el fet d’haver gaudit
d’aquesta experiència a la nostra vila i a la nostra escola, amb els nostres alumnes.

Concert de Sant Jordi
El divendres 23 d’abril es va celebrar a la Dàlia Blanca
el concert de Sant Jordi en el qual hi van participar els
grups de la coral Brots d’Il·lusió i el grup de guitarres
de nivell elemental de l’Aula Municipal de Música.
El concert va començar amb la interpretació de tres
peces a càrrec del grup de guitarres dirigit pel professor David Giné. El grup està format per Jordi Maluquer,
Judit Algué, Noel Colom, Romà Colom i Adrià Castellà. En aquesta ocasió també van comptar amb la col·laboració d’en Jordi Badia.
A la segona part, la coral Brots d’Il·lusió va interpretar la cantata “La comèdia del gall”. Aquesta cantata
de Michael Hurd explica les aventures que viu l’Espinguet, el gall protagonista, quan una guineu l’enganya i
com aconsegueix escapar-se i tornar a casa. La cantata va estar dirigida per la professora Neus Carles i
acompanyada al piano pel professor Adolf Gassol. També va comptar amb la col·laboració de Núria Font, Adrià
Fernàndez i Romà Colom, que van fer de narradors
de la història.

Pianades
El dimecres 28 d’abril, el Departament de Piano de
l’Escola de Música va dur a terme dues “pianades” en
les quals hi varen participar la majoria dels alumnes
de piano de l’escola i alguns alumnes de percussió.
Les “pianades” son un intent d’oferir als alumnes de
32 la Palanca
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piano l’experiència de formar part, com a instrumentistes, d’un grup més ampli; experiència similar a la del
nen que toca en un conjunt instrumental de vent o corda o bé en una orquestra.
Així els pianistes més petits de l’escola, juntament
amb els alumnes de percussió, van interpretar el conte “Tempesta al bosc” sota la direcció de la professora
Isabel Blanch.
En aquest conte el alumnes donen vida als diferents
personatges i situacions mitjançant petites improvisacions musicals.
La resta d’alumnes de piano, sota la direcció de la
professora Glòria López, van interpretar dues peces
transcrites per a sis mans: “Ho Sussanna” i “The
Drunken Sailor”.
Cal esmentar que per tal de garantir la participació
simultània de tots els alumnes es van haver d’agrupar
en un sol espai 4 pianos. Els alumnes petits estaven
distribuïts de dos en dos a cada piano i els que varen
interpretar obres a 6 mans estaven distribuïts de tres
en tres.
Tant els pares (en qualitat d’espectadors) com els
alumnes (com a intèrprets) van gaudir d’aquesta iniciativa que s’espera que tingui continuïtat en altres cursos.
Jordi Morera i Noguerola
Isabel Blanch i Dolcet
Aula Municipal de Música d’Artesa de Segre

XXI Premi de
Narrativa Breu
Lliurament de premis

L’acte comptarà amb la
presencia de l’escriptor

Ramon Rubinat

30 de maig, a les 13h,
a la Dàlia Blanca
Organitza: Biblioteca Joan Maluquer i Viladot i
Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Artesa de Segre

la
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats de maig
ADULTS

citat de reflexió amb tocs d’humor.

Les primaveres i les tardors.
Baltasar Porcel. Edicions 62
Premi Sant Jordi 1986 i premis Joan
Crexells i de Literatura de la Generalitat de Catalunya.

- Agora (La novela basada en la
película de Alejandro Amenabar).
Marta Sofía. Ed. Planeta
- Lleida és femení. Dones per a la
història. Ed. Alfa zeta
- La casta. El increíble chollo de
ser político en España. Daniel
Montero. Ed. La esfera de los libros

Tres vidas de santos. Eduardo
Mendoza. Ed. Seix Barral
Es tracta d’un volum de tres relats
amb un argument diferent cadascun, però que tenen en comú el fet
que parlen de personatges que estan disposats a renunciar a tot per
una idea. En aquests textos,
Mendoza utilitza altra vegada el seu
llenguatge personal i la seva capa-

INFANTIL
- L’enigma de Stromboli. Jordi
Cortès. Ed. Columna
- Quan sigui gran vull ser Premi
Nobel de la Pau. Isabel Pin. Ed.
Proteus

Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
C/ Escoles, 6
25730 ARTESA DE SEGRE
http://bibliotecaartesa-desegre.blogspot.com/

- 10 Líders que van canviar el
món. Cive Gifford. Ed. Llançalletres

DVD ADULTS
- Revolutionary Road. Leonardo Di
Caprio
- X-men orígenes. Lobezno

DVD INFANTIL
- Las aventuras de Merlin. Primera temporada. Universal
- DragonBall Z. La saga de
Freezer. Paramount

De dilluns a divendres: de 16:30h a 20:30h
Dissabte: d’11h a 13h
Préstec de llibres, revistes i audiovisuals
Servei d’internet i multimèdia
Connexió wifi

Tel: 973400754

Activitats de la setmana de Sant Jordi

El dimecres 21 d’abril, la Riet va explicar contes de la
famosa escriptora holandesa Annie M.G. Schmitt:
Las aventuras de los amigos Yip i Yannieke.
Activitats de la biblioteca
Del 27 de maig al 12 de juny:
Setmana del llibre infantil i juvenil
34 la Palanca

El dijous 22 d’abril al matí, La Fina va anar a la llar
d’infants a explicar dos contes: En Patufet i La llegenda de Sant Jordi. A la tarda, la Teresa Sellart (a la foto)
ens va explicar i vam escoltar la cantata El follet valent. I a la nit, la Josefina, acompanyada de la Marissa
van ser convidades a la primera trobada del club de
lectures de la Biblioteca d’Agramunt.
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Carta oberta a la Comissió, al jovent i a tot el
poble de Cubells
egut a les acusacions
rebudes per part de la
“Comissió de Festes” i
l’Associació de Joves “jo Qblls”
referents a “les ganes del grup
d’ERC d’acabar amb la Festa
Major”, ens veiem obligats a
contestar.
Primer, voldríem dir que si en
aquest escrit surten noms de
persones, deixem clar que no ens
referim a elles, sinó al càrrec que
posseeixen. Som i serem molt
curosos en diferenciar l’exercici de
la vida publica respecte de la
privada.
El motiu de la nostra resposta no
és altre que deixar clar que el grup
d’Esquerra de Cubells mai ens hem
carregat, ni ens carreguem, ni ens
carregarem res. No sé si d’altres
poden dir el mateix.
No ens agrada entrar en aquesta
mena de carteig a través de la
premsa, ja que som del mateix
poble, ens veiem cada dia i fins i
tot compartim associacions. De fet,
ens agradaria més poder-ne parlar
cara a cara i esperem poder-ho fer
així. Per part nostra hi estem
totalment predisposats.
Respecte a les associacions, els
agraïm la feina feta. Nosaltres
també hem ficat el nostre granet de
sorra per a què algunes d’aquestes
associacions poguessin rebre
alguna que altra subvenció i així ho
continuarem fent.
Ganes d’acabar? Sí, moltes. A
Cubells hi ha moltes coses que
s’han d’acabar. Segur que
s’acabaran, i tant de bo no acabin
malament. No serà pas perquè el
grup municipal d’ERC no hagi fet
el possible per a redreçar la
situació. Si se’ns hagués fet cas a
temps, d’un altre manera podrien
acabar.
Ganes d’acabar amb la Festa
Major? Au va, home, que ja som
tots “grandets”! Qui es pot creure
això? La “idea” de demanar

D

col·laboració ciutadana per
aconseguir ingressos per a la Festa
Major va ser nostra, és a dir, d’ERC.
Es van recaptar 2.600 euros, que
si fóssim rigorosos seria el
pressupost per a la Festa Major, ja
que és la quantitat amb la qual el
poble es va pronunciar. De fet, amb
aquests 2.600 euros ni tan sols es
va cobrir el cost de les llotges i els
escenaris. La nostra idea, però,
només es va agafar en part, perquè
anava acompanyada d’una
proposta de reunió amb el poble per
explicar que, degut a la situació de
tresoreria, ens vèiem obligats a
demanar col·laboració per la festa.
Aquesta assemblea no es va fer,
potser serà perquè “no hi estem
habituats”. Per cert, “diuen” que
enguany no es demanarà aquesta
col·laboració.
Tal com diuen la “Comissió de
Festes” i l’Associació de Joves “jo
Qblls”, la Festa Major de Cubells és
un “referent provincial”. D’acord,
però el que sí podem assegurar és
que amb aquesta recaptació (2.600
euros) no arriba a ser ni “referent
municipal”. Potser és hora de
buscar-ne de nous (referents) en
benefici de tots. La vila de Cubells
també ha de ser coneguda per
altres coses -que ja ho és- a més
de la Festa Major. I no precisament
per irregularitats urbanístiques i
administratives.
Anem, però, al que ens ocupa.
Abans de fer acusacions d’aquesta
mena, caldria informar-se una mica
més bé. I si algú no es fia de les
nostres afirmacions, el convidem a
què vingui als plens de la
corporació. Si li cau malament per
l’horari, pot passar en qualsevol
moment per l’ajuntament i
preguntar pels dubtes que tingui.
Us podem assegurar que us
atendran molt bé.
L’endemà mateix del preocupant
ple del dimecres 24 de març de
2010, en què es va posar de

manifest que les coses no es fan
tan bé com requereix la situació
econòmica de l’Ajuntament, el
nostre grup (sí, els d’Esquerra) va
sol·licitar reunir-se amb l’alcalde. Li
vam exposar el nostre desacord
amb la manera d’actuar del regidor
Josep Camps, posada de manifest
en el ple esmentat. Li vam
manifestar que ens sentíem
estafats i enganyats per aquesta
gestió de gastar 32.126,44 euros
no pressupostats, i perquè havia
trencat, una vegada més, el
compromís pressupostari adquirit
personalment amb tots els regidors
d’aplicar austeritat en la gestió.
També li vam exposar que
consideràvem molt greu aquest fet,
més quan a finals d’any, en
considerar greus les necessitats de
tresoreria, en el ple vam aprovar la
pujada del tipus aplicable de l’IBI
urbà, que passa del 0,60 a 1 punt
(un impost incrementat en un
66,67%!). Per aquest augment
recaptarem 33.600 euros més a
l’any 2010, però ara ens trobem que
aquest diners serviran per pagar
aquesta mala gestió, quan
nosaltres hi vam donar suport pel
compromís de destinar-los
adequadament.
És per això que li vam demanar
que rellevés Josep Camps de les
funcions de tresorer i de festes, i
que aquesta petició la donaríem a
conèixer mitjançant una nota de
premsa. L’alcalde ens va dir que
consideréssim aquesta decisió i
ens va fer l’oferiment que el nostre
regidor Pere Papell entrés a
Hisenda i que compartís regidoria
amb el Josep Camps. El Pere li
respongué que no, que aquesta
proposta podria tenir coherència si
s’hagués fet a l’inici de mandat,
però que avui li semblava un
despropòsit i que l’oferiment no
podia servir per tapar actuacions
irresponsables i inacceptables.
Degut a l’oferiment de l’alcalde,
la
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tan errats no devem anar els de
l’Esquerra!
Més tard, vam trucar al regidor
Camps per a què es presentés a
l’ajuntament i, un cop allí, li vam fer
la nostra exposició. També li vam
dir que la seva mala gestió podria
interferir en la gran feina feta per la
secretària-interventora
de
l’ajuntament. Ell va manifestar que
la secretària no li havia fet cap
referència al respecte i que si tenia
el suport de la Comissió de Festes,
ell continuaria. Nosaltres, perplexos
per aquest “fugir d’estudi”,
defensant allò que és indefensable,
li vam fer saber la nostra decisió de
demanar la seva dimissió i que
faríem un comunicat denunciant la
seva
acció
i
la
nostra
disconformitat. Aquest comunicat,
abans de trametre’l als mitjans, va
ser enviat per correu electrònic a
l’Ajuntament.
La “Comissió de Festes” i
l’Associació de Joves “jo Qblls”
diuen que se senten enganyats i
que nosaltres només fem
referència a les despeses i no als
ingressos. Que ells diguin això es
pot “entendre”, però que ho digui
el regidor tresorer de l’ajuntament
no es pot acceptar. Ell hauria de
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saber que la consignació definitiva
és neta. En el ple del 24 de marc,
en el punt cinquè de l’ordre del dia,
l’alcaldia va posar a aprovació la
modificació de crèdit, mitjançant un
suplement, per poder atendre el
pagament de les obligacions per a
les quals la consignació
pressupostària és insuficient. El
grup d’Esquerra també és mostra
molt preocupat pels 216.000 que
l’ajuntament perdrà o li costarà molt
de cobrar per deutes prescrits.
Si es fa la suma de les dues
partides de festes del 2009 (226.07
i 226.08), s’observa que en el
pressupost inicial hi havia un total
de 18.000 euros i en la consignació
definitiva se n’ha gastat 50.126,44
euros, la qual cosa suposa un
increment de 32.126,44 euros.
Cubells té un pressupost total de
335.365,47 euros per a l’any 2010,
però el seu pressupost d’ingressos
corrents és de 170.435,77 euros
(impostos directes, impostos
indirectes i taxes, preus públics i
altres ingressos). Si fem els
percentatges, vosaltres mateixos!
Amb la partida de festes, veureu
que aquest percentatge és massa
alt. Pensem que la quantitat és prou
significativa i, degut a que no és la
primera vegada que es passa del
pressupost i podria ser que no fos
l’ultima, ens veiem en l’obligació de
denunciar-ho per no sagnar encara

més el calaix de l’Ajuntament.
Penseu que per aquest 2010
estem amortitzant 57.900 euros de
préstecs. Una part venç el 2014 i
un altra el 2020.
Per què fem tanta referència a
la partida de la Festa Major?
Perquè és la de més despesa
ordinària, en la qual podem
estalviar una quantitat molt
significativa. Nosaltres l’anomenen
despesa innecessària, perquè el
poble funcionaria igualment sense
ella, sobretot tenint en compte el
desgavell
econòmic
de
l’Ajuntament.
Repetim, nosaltres no volem
acabar amb la Festa Major! Traieuvos-ho del cap això! Volem fer
festes amb unes despeses que
realment puguem pagar. Algú ha
d’explicar la situació tal com és. De
portes endins, ens hem cansat de
fer-ho, però ara toca fer-ho de
portes enfora, sense angúnies ni
rancúnies, sense buscar rèdits
polítics, però sí demanant
responsabilitats. Sense la
comprensió de tothom, cap
ajuntament se’n sortirà.
Ja per acabar, us direm que el
dimecres 31 de març vam fer un
escrit dirigit a l’alcaldia en què fem
una relació dels fets i reiterem la
nostra sol·licitud del 25 de març en
què demanàvem el relleu de Josep
Camps en dues de les quatre
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regidories
que
regenta,
concretament Hisenda i Festes, per
a les quals va ser nomenat en el
ple del 27 de juny de 2007.
Voldríem aclarir també que
l’Ajuntament no té formalitzada cap
Comissió de Festes. Si l’Alcalde
creu oportú la seva creació, podria
fer-ho nomenant els seus membres
mitjançant una resolució de
l’alcaldia, després que la Regidoria
de Festes li fes arribar la seva
proposta. Abans, però, el ple hauria
d’aprovar un reglament per
canalitzar les funcions d’aquesta
Comissió i, després de la pertinent
exposició pública, podria començar
la seva funció. Almenys, un cop
creada, sabríem qui en forma part,
les seves competències i també a

qui dirigir-nos.
Referent a l’associació de joves,
a la qual tenim un afecte especial, i
ells ho saben, els diem que
continuïn amb les mateixes ganes
de sempre en organitzar activitats
pel poble, tant si és la Festa Major
com d’altres, i que no es deixin
manipular i influenciar per ningú,
que tinguin iniciativa pròpia i que
vetllin per a què totes les
subvencions que l’Ajuntament rep
de Joventut d’aquí endavant es
destinin a la finalitat per a la qual
han estat demanades. Fins ara això
no ha estat així. Sabeu que
nosaltres també som ferms
defensors que això no torni a
succeir, però ens hi hem d’ajudar
tots. Un altra irregularitat... I les que

hi poden haver!
Als d’Esquerra no ens en
trobaran cap d’irregularitat. Ah!, és
veritat... I tant que sí!... Volem
“acabar amb la Festa Major!!!”
Si voleu, no calen disculpes, ni
calen dimissions, però sí que cal
explicacions. I sobretot, cal
rectificar per a corregir aquest caos.
Aquesta és en definitiva la nostra
intenció, que es rectifiqui abans no
sigui massa tard.

Salvador Soldevila i Pedrol
Josep Alfons Eroles i Carrera
Pere Papell i Papell

Joan Carretero visita Artesa de Segre
oan Carretero, president de
Reagrupament Independentista, va visitar Artesa de
Segre el passat 9 de maig
acompanyat de l’alcalde de
Rosselló, en Jaume Fernàndez, i
de membres de l’associació
d’Artesa de Segre i de la comarca.
La seva estada a la població va
consistir en un esmorzar-col·loqui
a l’Hostal Muntanya al qual hi van
assistir una trentena de persones.
Reagrupament va fer la seva
presentació a Artesa de Segre el
passat mes d’octubre en un acte a
la Sala d’Actes de la Cooperativa.
Aquesta vegada, ha estat el mateix
Joan Carretero el qui ha volgut
estar entre la gent d’Artesa de
Segre.
Durant l’esmorzar-col·loqui els
assistents van poder preguntar a
Joan Carretero totes les qüestions
relatives a Reagrupament i a la
situació que actualment viu
Catalunya i de la necessitat

J

d’obtenir un Estat propi. Durant el
transcurs de l’acte es va generar
un debat intens i enriquidor parlant
de temes diversos, com la possible
incorporació de Joan Laporta,
president del Futbol Club
Barcelona, a Reagrupament, la
situació econòmica de Catalunya i
el sector agrari del país, entre altres
temes.

Joan Carretero va aprofitar la
seva estada del cap de setmana a
les terres de Lleida per a fer una
parada a Artesa de Segre, després
de visitar altres poblacions
lleidatanes com Alcarràs o Cervera.
Posteriorment a l’acte, Carretero va
viatjar fins a la població noguerenca
de Ponts, on va fer-se un dinarcol·loqui i la presentació de Reagrupament en aquesta localitat.
L’associació Reagrupament, que
ja compta amb uns 3.500 associats
repartits per tota la geografia de
Catalunya, impulsa una candidatura transversal independentista a
les properes eleccions al Parlament
de Catalunya per a la proclamació
unilateral de la independència de
Catalunya.

www.lapalanca
palanca.cat
la
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Final feliç del cas del Capitán Garfio
Suposem que tots recordareu el cas
del Capitán Garfio, el gos que vam
trobar al canal d’Artesa de Segre.
Per sort, és un dels casos amb final feliç, ja que ha trobat una família que l’ha adoptat. Després de
passar uns dies al centre veterinari
(on el van curar i després castrar,
xipar i vacunar), va ser de seguida
adoptat per una parella que es va
assabentar del seu cas i va voler
donar-li una oportunitat.
L’adopció d’un animal comporta
molts beneficis. En primer lloc, els
cuidadors coneixem el caràcter de
l’animal i podem assessorar l’adoptant sobre quin és el gos o gat que
més li convé, segons el temps de
què disposin per ell, de l’espai on
viurà l’animal, etc. A més, l’animal
que ha estat abandonat és molt
agraït i valora moltíssim el fet de
tenir una família que se l’estimi i li
ofereixi temps i estimació.
L’adopció responsable i meditada és el que promovem des de la
protectora Amics dels animals de la
Noguera. Els gossos es donen amb
un contracte d’adopció amb unes
clàusules que cal complir i un se-

guiment per comprovar que tot va
bé i que la família d’adopció i l’animal s’adapten feliçment. Fomentar
la castració per prevenir problemes
de salut i camades indesitjades, i el
microxip, per evitar possibles abandonaments, són dues tasques imprescindibles per evitar el col·lapse
als centres d’acollida i per evitar la
imatge, desgraciadament tan habitual, d’animals atropellats a les nostres carreteres.

Per tal de canviar les coses hem
de parar el naixement de més animals, sobretot mentre les protectores i gosseres estiguin plenes de
gossos i gats que busquen una
oportunitat que, sens dubte, mereixen. I optar sempre per l’adopció i
no la compra d’animals, moltes vegades compulsiva.
Amics dels animals de la Noguera
www.amicsdelsanimalsdelanoguera.com

www.lapalanca.cat
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Sermó ciutadà i al·legació pública
La rehabilitació del casc antic en lloc
de ser acollida pels veïns com un
projecte municipal engrescador ho
es més com un projectil devastador
disparat des de l’Ajuntament.
Com es diu, “per a mostra un
botó”: a la reunió del passat 16
d’abril entre l’Ajuntament i els veïns, en principi només estaven convocats els del carrer de Sant Joan,
però es registrà l’assistència de
veïns de tots els carrers i places
afectats pel Pla, l’estat d’ànim al finalitzar quedava definit per conceptes com ràbia, impotència, indignació o frustració.
La causa de tant mal rotllo la trobem en allò que es va donar a entendre durant el desenvolupament
de l’acte: els veïns no comptem per
a res més que per a fer de simples
“paganos”.
El punt final de l’acte va ser informar a cada veí dels carrers Sant
Joan i Carnisseries de quant els
tocaria pagar. La notificació va ésser rebuda majoritàriament com si
es tractés d’una sentència condemnatòria, amb “alivio” pels menys
castigats (900 euros) i amb llàgrimes de ràbia pels “condemnats en
ferm” (2.700 euros).
Els lectors més sensibles i més
dotats d’empatia, arribats en aquest
punt de l’article, potser pensaran
que alguna cosa ha de fallar quan
una crònica d’actualitat que narra
un encontre entre administració i
ciutadans sembla que és un fragment extret de “Robin Hood” i no
pas la descripció d’una trobada cordial entre electors i representants,
pròpia d’una democràcia.
I potser fins i tot cap pensar, solidàriament amb nosaltres, que
aquesta actuació s’ha de reconduir
amb voluntat negociadora fins a posicions menys lesives per l’economia dels ciutadans.
A aquests lectors els agraïm la
seva implicació i els fem saber que
si volen poden ignorar la resta del
text.
D’altres lectors, més amants de
la Llei i l’Ordre i menys donats a
40 la Palanca

Carrer Sant Joan. Foto: Eduard Bergonyó

“sensibleries” pensaran, solidàriament amb l’Ajuntament, que aquest
té dret a exigir i que nosaltres tenim el deure de correspondre, i segurament reflexionarà que si el procediment que es segueix és l’establert per la Llei, llavors els veïns no
tenim cap raó valida per a queixarnos.
A aquests lectors voldríem recordar-los que no tot el que és legal és
moralment correcte. Tots sabem
que hi ha llocs al món on la tortura
o l’execució de presoners és considerat legítim, a fi de comptes el corpus legal (lleis, decrets, ordres, etc.)
és el reflex de la moral (ai!) del qui
ho redacta (govern, parlaments...)
que per regla general es regeixen
per altres principis que els que
acostumen a arrelar entre la majoria de la població (raons d’estat, interessos inconfessables, etc.) i que,
a més, el sistema permet que normes establertes, en principi neutres
per definició, siguin interpretades
pel funcionari competent en l’assumpte en qüestió, i depenent de
qui sigui distorsiona i recargola el
contingut a la seva “discreció”, amb
un resultat que al final escandalitza
la majoria de la població.
¿Realment hi ha algú capaç de

dipositar la seva confiança en un
col·lectiu que afirma que “el desconeixement de les lleis no eximeix del
seu compliment”, alhora que simultàniament es dedica a modificar-les
contínuament? De què van?
El cívic lector que hagi aguantat
aquesta “parrafada” és probable
que pensi que això és poc més que
un pamflet antisistema que no treu
cap a res i que la pràctica demostra que el Sistema, tot i que imperfecte, funciona bastant satisfactòriament per a tothom i que l’aplicació
de les normes mai és fàcil, ni popular, que ja ho deien els romans
“Dura Lex Sed Lex”.
Lo trist d’aquest assumpte és que
el greuge als veïns no ens el causa
el rigor en l’aplicació de la norma,
sinó el que ens “solivianta” és l’arbitrarietat amb que aquesta s’aplica.
Resulta, ves per on, que la base
legal que justifica que nosaltres
haguem de pagar contribucions
especials permetria a l’Ajuntament
cobrar-ne també als veïns del Casal Cultural de la plaça de l’Ajuntament, als veïns del nou Casal d’avis
d’Artesa, als veïns de les Monges i
en general a qualsevol veí proper a
alguna de les moltes obres que tenim en marxa al poble, cosa que no
succeeix i que ens fa pensar que
des de l’Ajuntament es creu que els
rics del poble viuen al Casc Antic.
Les contribucions especials són
un recurs que disposen els Ens
Locals per a finançar el dèficit de
l’obra pública. Si atenem al fet que
el dèficit d’una obra depèn de la
dotació pressupostaria disponible i
que aquesta es decideix prèviament
en els pressupostos anuals resulta
que el dèficit imputable a qualsevol
obra és fruit d’una decisió de govern. A la vista d’aquests antecedents, pretendre que el que hauria
d’ésser el dèficit públic conjunt de
l’obra pública artesenca és imputable exclusivament a les obres del
Casc Antic, és tant com pretendre
que “la part és el tot” i que una argúcia comptable legitima l’espoli
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dels nostres migrats recursos que
planeja l’Ajuntament.
Certament nosaltres tenim un
deure i ells un dret, però no som
els únics a tenir-lo i sí que som els
únics a qui se’ls exigeix. No és això
una injusta arbitrarietat?
I per acabar de rematar-ho, contemplem l’escarni que se’ns fa, mirant la intensitat abusiva d’aquesta
arbitrarietat. L’obra esta pràcticament finançada per la Generalitat i
els veïns (en conjunt en paguem el
90%!), quan resulta que els carrers
són de domini públic i competència
municipal. Amb la seva “racaneria”
l’Ajuntament esta autoproclamantse incompetent (que trist!) en les
seves atribucions, alhora que
“s’escaqueja” de les seves obligacions vers nosaltres, veïns de carrers amb segles de tributacions,
atorgant-nos el mateix tracte que
s’acostuma a donar als carrers que
s’urbanitzen per primera vegada.
Espero que en aquest punt de la
lectura ningú que sigui “com cal”
(per molt amant que sigui de la Llei
i l’Ordre) tindrà ànims de recolzar
tan infame actuació municipal.
En democràcia tots tenim drets i

Carrer Carnisseries. Foto: Eduard Bergonyó

obligacions, els ciutadans i també
els governants. Quan alguna de les
parts s’atorga tots el drets i s’espolsa les obligacions, carregant-les a
d’altres, alhora que se’ls hi retiren
drets (no ens volen deixar aparcar
els cotxes als carrers, volen
“peatonalitzar” la zona fent-la només transitable per a càrrega i des-

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

càrrega), estem sortint del que hauria de ser un govern democràtic per
entrar a formes de govern dictatorials.
Malament, molt malament, rematadament malament el que està fent
l’Ajuntament amb nosaltres. Malament el que fa i el com ho fa.
De tota manera, ens neguem a
creure que la maldat s’hagi instal·lat a l’Ajuntament i preferim pensar
que actuen buscant el bé comú;
però, inconscients del mal que fan,
s’han convertit en un clar exemple
d’aquella sentència de saviesa popular que afirma que el infern és ple
de gent que tenia bones intencions,
però que va errar en el mètode per
aconseguir-les. La fi, per enaltida
que sigui, no justifica els mitjans. Els
maquiavèl·lics ni van al cel ni és
mereixen governar.
Creiem, en justícia, que el segon
lloc al podi dels “paganos” correspon a l’Ajuntament i no als veïns.
Tant costa d’entendre-ho?
Ah! I aquestes paraules recullen,
en general, l’esperit del manifest que
aplega les signatures dels veïns.
Felicià Espinal i Aubet
Envia’ns un correu a
turisme@artesadesegre.cat
o a través de la pàgina web
www.artesadesegre.cat
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DE COLLITA PRÒPIA

La generació “ni-ni”
ores d’ara ja gairebé tothom però de què? Difícil sense una pre- Que persones amb màsters estan
deu haver sentit a parlar de paració acadèmica i això és el peix fent de conserges? Segurament!
la generació “ni-ni”. De fet es que es mossega la cua!
Cal, però, mantenir-se en actiu i
defineix la generació “ni-ni” com
I si un jove vol estudiar? Aquí i esperançat ja que no estem preciaquella que ni estudia ni treballa. ara hi ha totes les facilitats, estem sament en els millors temps per
D’entrada, particularment que a en un moment en el qual hi ha una aconseguir la feina ideal.
aquest col·lectiu se’l denomini ge- oferta molt àmplia d’estudis a nivell
Deixeu-me, però, ser malpensaneració no em sembla bé, ja que de formació ocupacional, professi- da amb el grup “ni-ni”! No serà que
una generació és un conjunt de onal i també una gran oferta de titu- aquests joves que ni estudien ni trepersones que viuen en una matei- lacions universitàries, postgraus, ballen, no ho fan perquè no volen?
xa època, en un mateix període de màsters, cursos, cursets, especia- Perquè s’han acomodat amb una
temps, i etiquetar un grup de joves litzacions, de tot i més! Que una posició que ja els va bé i com que
com una generació
les seves necessitats
no em sembla corbàsiques i més estan
recte. En tot cas calcobertes (per l’hotel
Què hi ha darrera d’aquests joves que no esdrà veure en xifres
familiar
gratuït),
tudien ni treballen? Personalment penso que
aquesta realitat “nidoncs ja ho farem!
hi ha joves desil·lusionats, desmotivats... que
ni” i el cert és que el
Per què cal estudiar
no volen o no poden estudiar?... no volen o
15% dels joves espao treballar si tinc allò
nyols entre 16 i 24
que em cal sense cap
no poden treballar? Una mica de tot!
anys ni estudien, ni
esforç? Trist, molt
treballen, és a dir no
trist! Perquè són jofan res i aquest percentatge va en vegada fets aquests estudis la per- ves sense futur, sense il·lusió per
augment.
sona treballarà en allò pel qual s’ha aconseguir res, sense ganes... seAlgú em pot dir que no cal filar preparat tant? Doncs en un alt per- gurament fruit d’una educació mastan prim pel que fa a la definició de centatge segurament no! Però jo sa permissiva, on se’ls ha donat de
generació en global i segurament crec que quan una persona prepa- tot sense ni demanar-ho i sense netingui raó; però allò realment preo- ra el seu futur professional i acaba cessitar-ho i on el valor de l’esforç,
cupant és el percentatge de joves els seus estudis està il·lusionat, del treball no ha estat interioritzat
“ni-ni”.
engrescat i fa mans i mànigues per com a valor propi.
Què hi ha darrera d’aquests jo- aconseguir un treball i en un princiSolucions a aquesta xacra socives que no estudien ni treballen? pi si aquest no s’adequa a les pers- al? La reeducació a tots els nivells.
Personalment penso que hi ha jo- pectives... doncs potser més enda- Normes, responsabilitats, tasques...
ves desil·lusionats, desmotivats... vant! No ho sé, però no es pot llen- en definitiva tot allò que els faci desque no volen o no poden estudi- çar la tovallola al primer fracàs la- pertar de la seva apatia i els espear?... no volen o no poden treba- boral, cal mantenir la il·lusió, l’opti- roni a agafar les regnes del seu fullar? Una mica de tot! De sempre, misme i no defallir. Que cada vega- tur.
quan un no vol estudiar, què ha de da hi ha més titulats universitaris
Noemí Farré Cortadelles
fer? Doncs posar-se a treballar, fent de becaris fins als 30 anys? Sí!

H

www.lapalanca
palanca.cat
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FA 25 ANYS

Maig de 1985
a revista d’aquest mes ve
marcada sens dubte per la
defunció d’un dels components del Consell d’Administració i
membre fundador de La Palanca.
PORTADA. Amb un titular força
cridaner, resulta evident que el maig
que ens ha tocat viure aquest any
2010, amb temperatures força baixes fins més enllà de mig mes, no
és un fet tan excepcional com ens
podíem pensar.
EDITORIAL. Fa referència a la
defunció de Pere Blanch i Rebolleda, component de La Palanca, i soci
actiu (en molts casos també membre fundador) de diverses entitats
artesenques, com ara Creu Roja,
Club de Futbol, Club de Lectures,
Museu d’Artesa, Futbolistes Veterans...
LOCAL. La Informació Municipal
consta d’una pàgina amb la relació
de factures municipals del mes
d’abril. En aquesta ocasió, les llicències d’obres aprovades apareixen
més endavant, a la pàgina 20.
En el Noticiari Local de Josep M.
Solans destaca diversos actes: cantada de Caramelles per Pasqua,
l’Escala en Hi-Fi organitzada per la
Creu Roja i l’Assemblea de Socis
de la Cooperativa d’Artesa. Altres
notícies són: l’aparició d’un full d’informació periòdica, Nova Artesa,
publicat per l’Agrupació d’Amics
Nova Artesa; l’adquisició de diverses propietats de la Colònia La Fàbrica per part de l’empresa Explotacions Energètiques del Bages; la
concessió d’una subvenció de
245.000 ptes. a l’Àrea de Defensa
Sanitària d’Artesa per part de la Diputació de Lleida; i l’aprovació en
Ple de l’Ajuntament d’Artesa de la
sol·licitud d’un préstec de 30 milions de ptes. per al poliesportiu.
COMARCA. Alòs de Balaguer. El
conseller Bigatà inaugura una sèquia és la crònica de la inauguració
d’una obra realitzada pel Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, pressupostada en 4,8
milions de ptes. L’alcalde Martí

L
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Galceran afirmà que Alòs ja no patiria més pels regs.
Obres de restauració a Cubells
és una breu notícia sobre l’aprovació d’un ajut de 7,6 milions de ptes.
per part Departament de Cultura per
a restaurar l’església de Nostra
Senyora del Castell.
El jovent i els pobles, de J.
Marquilles, és un article dedicat a
la iniciativa del jovent de Tudela,
organitzador de la Festa Major i creador del Club de Jovent d’aquesta
localitat amb seu a l’antiga escola.
L’article parteix de les dites dels
pobles de la rodalia recollides per
Joan Amades. Després, planteja la
difícil situació dels pobles petits de-

LA FITXA
Número:
Data:
Preu:
Pàgines:

41
maig de 1985
75 ptes.
24

gut a l’èxode del jovent. Per això
presenta el cas de Tudela com a
"sorpresa agradable".
Administració Local. Diputació
Provincial de Lleida recull les obres
aprovades per la Diputació en el Pla
Biennal 1984-1985 d’Infraestructures Municipals a càrrec del
Cànon d’Energia Elèctrica pel que
fa als municipis de la nostra zona

FA 25 ANYS
(Alòs de Balaguer, Artesa de Segre,
Cubells Foradada i Vilanova de
Meià). El municipi amb més obres
és Artesa de Segre, però la quantitat de subvenció global més alta
correspon a Vilanova de Meià.
RECORDANÇA. En recordança
del Peret del Rebolleda, un home
bo és l’article que Sícoris va dedicar a un dels fundadors de La Palanca, aquest artesenc que tenia
una botiga de merceria, coneguda
com a Cals Pastors o Cal Rebolleda, amb el seu oncle al C/ Bisbe
Bernaus. He escollit aquest fragment a tall de resum: "El Peret estava sempre a primera fila, a la bretxa, en tots els esdeveniments esportius, artístics i culturals de casa
nostra. I el que és més important,
era una bona persona, humil, generós i disposat sempre a tothora a
servir la comunitat".

Pere Blanch i Rebolleda, al centre, el dia de
la inauguració del Museu d’Artesa (Festa
Major de 1980)

INFORME. Gairebé 3 pàgines
ocupa l’article Urbanisme i
poliesportiu, signat per B.J. En la
primera part es planteja la necessitat d’unes Normes Subsidiàries de
Planejament urbanístic, ja que l’únic
instrument urbanístic d’aquells moments era la delimitació del nucli
urbà. La segona part i més extensa
fa referència a la necessitat de tenir un pavelló poliesportiu, als avantatges d’aconseguir els terrenys a
base de cessions urbanístiques per
part de propietaris privats i, finalment,
al sistema de finançament previst
amb un endeutament assumible.
OPINIÓ. Signat per Josep Lluís
Socias, Miralls per a conèixer-se exposa la teoria que les persones que ens
envolten són els miralls on podem
descobrir millor com som en realitat.
La gent en parla és un article de
Sícoris on per una banda expressa
la seva disconformitat en la inversió que es farà al poliesportiu, ja que
tot i considerar-la necessària opina
que s’hauria hagut de prioritzar l’adquisició de les antigues instal·lacions de La Fàbrica. En sentit contrari, aplaudeix la bona imatge de
la carretera amb la construcció de
noves voreres.
Tot un any per als joves, signat per
Roca Galceran, ens recorda que
l’any 1985 va ser l’Any Internacional
de la Joventut. L’autor aprofita per
denunciar els incompliments electorals de l’Ajuntament pel que fa al jovent i fa una crida a aquest sector
per a què es comprometi amb temes
importants: la pau, les drogues, la
delinqüència, l’ensenyament...
ASSOCIACIONS. L’Assemblea
Local de la Creu Roja d’Artesa de

Efemèrides a recordar de l’any 1985
Aquests són fets destacats que van passar fa 25 anys, segons consta
a La Palanca:
- Abril: Mor un dels fundadors de La Palanca, Pere Blanch i Rebolleda.
- 10 de maig: El conseller de Política Territorial i Obres Públiques
Xavier Bigatà inaugura la nova sèquia de reg d’Alòs de Balaguer.

Segre informa és un text d’agraïment
d’aquesta entitat (amb una llarga llista
de comerços i empreses col·laboradores) després de l’èxit del festival organitzat el 7 d’abril. També
es fa pública la recaptació total (entrades, 130.000 ptes.; bar, 7.500
ptes.; i donacions, 44.500 ptes.).
Comissió Festa Major 1985 és un
article d’aquesta comissió on s’informa de la seva formació (amb representats de diferents entitats) i
d’algunes novetats, com la intenció
de fer participar les famílies
artesenques en el finançament de
la festa. El president era Per Martí,
representant del jovent.
CARTES A LA REDACCIÓ. Gent
del segle passat és un nou text de
Brunet d’Artesa, persona que em
sembla que hauria estat mereixedora d’una secció pròpia. Tot i que
no n’especifica l’any, parla d’un
mestre que es deia Marcel Samarà
(Sr. Marcelo), quan l’escola pública
estava ubicada a l’edifici on avui hi
ha el Museu del Montsec, segons
es dedueix de la descripció. En referència a la dura disciplina d’aquella època, Brunet afirma: "Ni setanta anys enrere ni avui es pot dir que
aquesta classe d’ensenyament fos
efectiva, però sí que es pot dir que
sense la por al càstig el ‘ramat’ no
hauria seguit".
Contestació a un poble que crida: Anya és una carta signada per
la Comunitat de Regants en resposta a una carta publicada dos mesos abans demanant explicacions
sobre les inversions a Anya després
de les riuades de 1982. Els regants
emplacen el poble d’Anya a informarse directament al Govern Civil.
ESPORTS. Un somni fet realitat
ens parla de forma anònima de
l’aventura de 9 hores que va significar la dificultosa baixada des del
torrent de Gavarra fins al riu Rialb.
HUMOR. L’acudit de Quimet i
Cosme sobre l’endeutament
d’Artesa pel poliesportiu comparteix
contraportada amb les solucions
dels passatemps del mes anterior i
amb un quadre de telèfons d’interès.
Ramon Giribet i Boneta
la
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IN MEMORIAM

Recordant la Núria

Gràcies pel teu somriure, per la teva paciència...
... per tota una vida al teu costat.
T’estimem.
"Però sovint en fer-se fosc,
de lluny m’arriba una cançó.
Velles notes, vells acords,
velles paraules d’amor..."

La família Valls-Jové vol agrair totes les mostres d’afecte rebudes en uns moments tan emotius, tant
pels que ens vàreu acompanyar com els que tinguéreu el més sincer pensament.

Nuri
Aquest silenci...
El cor plora, l’ànima encongida.
Clareja el dia, sols els ocells canten.
El matí... cauen les hores...
Tot segueix, la vida, la rutina, la lluita diària.
Aquest silenci...
La tarda, la posta de sol.
La nit, la foscor, el silenci...
Aquest silenci...
Els records, els primers records.

Els nens petits, les il·lusions.
El cafè, les tertúlies, les xerrades.
Les trobades de veïns, els sopars de carrer.
Aquelles tardes de teatre...
Records, els bons records...
Això sempre romandrà en un racó del meu cor.
Els bons records...
Quan la veu calli...
El cor seguirà parlant...
Pepita

Nota de condol
Nota d’agraïment
El col·lectiu de persones
redactores i col·laboradores de La Palanca volem expressar el nostre
més sincer condol al nostre company de redacció
Sergi Valls i a tota la seva
família per la defunció de
la seva mare.
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El passat 10 d’abril ens va deixar la nostra estimada esposa,
germana, tieta i amiga Mª del Valle Schnidrig Figueroa.
Estaràs sempre en les nostres pregàries i en els nostres cors.
Moltes gràcies per la teva amistat. Et trobarem a faltar.
La família Schnidrig-Figueroa vol donar les gràcies per les
mostres de condol i suport moral rebudes en el seu comiat.
També volem agrair al personal sanitari del CAP d’Artesa de
Segre les atencions dispensades en tot moment.
Al cel estigui.

IN MEMORIAM

Princesa
En memòria de la Paquita Llagunes
Pensant amb tu, amiga princesa,
aquesta nit que és de lluna plena
les estrelles t’il·luminaran
el camí de la glòria eterna.

No estaràs mai sola, amiga.
El meu cor et farà de guia.
Ballarem una sardana un dia
i ens enllaçarà aquesta dansa divina.

Quan jo més t’estimava,
sola m’has deixat amb la pena,
no valen joies ni diners
quan es té un brillant tan gran.

Tu caminant per anar a Salgar
I jo admirant la bella natura
d’aquesta ermita tant preciosa,
Salgar, que és la joia de tots els artesans.
Verge del Carme dóna’ns sempre la mà,
que recordar també, dic jo, que és estimar.

Quantes coses et dedicaria
amb paraules dolces i tendres
per una princesa tan bella,
la més dolça i bona de tot Artesa.

Rita Ampurdanés Trobada
Mollet del Vallés

Recordatori

El 17 d’abril ens va deixar el Rosendo Casas Abella,
fill del carreter de Cubells i històric cafeter d’Artesa, on
hi tenia moltes amistats.
Els amics i la família el recordaran sempre.

Nota d’agraïment
La família Camats-Pau vol mostrar el seu agraïment al personal
del CAP d’Artesa de Segre així com a totes les persones per
les seves mostres de condol rebudes i molt especialment a
l’equip PADES de l’Hospital de Santa Maria.
Moltes gràcies a tothom.

Nota de la
Redacció
El text adjunt de la família
Camats-Pau havia de ser
publicat el mes passat.
Malauradament, i per causes que ens són totalment
atribuïbles, no ho va ser.

la
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INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

Mes d’abril
SESSIONS DEL PLE
Ple ordinari (8 d’abril)
Absències: Jordi París (ERC)
Salvador Maluquer (CIU)
S’aproven, inicialment i per
unanimitat, els padrons Fiscals corresponents a l’exercici 2010.
S’acorda, per unanimitat,
aprovar inicialment les Bases Reguladores de subvencions establertes al projecte d’intervenció integral
del Barri del Casc Antic d’Artesa de
Segre en els següents camps d’actuació: Millores de les instal·lacions
comunitàries, Reparació de cobertes i Reparació de façanes.
S’aproven, per unanimitat, les
certificacions d’obra següents:
- Certificació núm. 3, per 28.026,26
euros, de l’obra “Arranjament
d’instal·lacions i portada d’aigües en
alta a Artesa de Segre, fase 2”, realitzada per Aqualia Integral del
Agua SA.
- Certificació núm. 4, per 4.313,98
euros, de l’obra “Arranjament
d’instal·lacions i portada d’aigües en
alta a Artesa de Segre, fase 2”, realitzada per Aqualia Integral del
Agua SA.
S’acorda, per unanimitat,
aprovar inicialment el projecte tècnic de l’obra “Espai Transmissor el
Túmul Megalític de Seró” amb un
pressupost d’execució per contracte (PEC) de 730.574,30 euros.
S’aprova, unànimement, licitar la contractació, mitjançant tramitació ordinària, procediment obert i
amb varis criteris de valoració de
l’obra “Ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària d’Artesa de
Segre”, amb un PEC de
1.112.492,91 euros.
S’acorda, per unanimitat,
aprovar, amb desavinença, l’acta de
les operacions de delimitació entre
els termes municipals d’Artesa de
Segre i Foradada del dia 15 de febrer, donant com a bona la proposta de línia divisòria entre les fites
números 16 i 17, la qual dins l’acta

defensa l’ajuntament d’Artesa de
Segre, atès que no s’ha pogut localitzar la fita número 17 que possiblement seria determinant, per
ajustar-se més a l’antiga delimitació territorial i perquè defensa la
permanència al terme Municipal
d’Artesa de Segre d’una finca que
des de temps immemorials pertany
a aquest municipi, fet que també
han posat de manifest els seus titulars que reconeixen com a línia de
terme la sèquia que la limita.
JUNTES DE GOVERN
(ordinàries de 15, 22 i 29 d’abril)
S’aprova la relació de factures majors de 120,20 euros de
l’Ajuntament, pendents d’aprovació,
que pugen la quantitat de
139.819,65 euros.
S’aproven les relacions de
factures majors de 150,26 euros del
Patronat de l’Emissora Municipal de
Ràdio, pendents d’aprovació, corresponents a l’any actual, que pugen la quantitat de 3.674,21 euros.
S’aprova concórrer a la convocatòria del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
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”.
S’acorda atorgar a la senyora Esperança Caubet Solé una targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució en la
modalitat de titular no conductor
amb una validesa de 10 anys a partit d’aquesta concessió.
S’aprova assignar numeració
contínua als edificis del nucli de Vallllebrerola, començant la numeració
per l’edifici més proper a l’entrada
del poble des d’Artesa de Segre.
S’aproven les següents concessions de subvenció per a la rehabilitació de façanes:
- Jordi Guàrdia Veciana, C/ Marcel·lí

Farré 8 i Sant Cosme i Damià 9
(Artesa de Segre): 601,01 euros.
- Francisco Bernaus Inglavaga, C/
Vescomte d’Àger 6 (Artesa de
Segre): 224,53 euros.
- Josep M. Colom González, Afores s/n (Tudela de Segre): 601,01
euros.
- Cèlia Bobet Solé, Av. Maria Anzizu
18 (Artesa de Segre): 168,00 euros.
- Neus Jou París, Ctra. de Baldomar
2 (Artesa de Segre): 537,60 euros.
- Rosa M. Safont Sabaté, Ctra. de
Ponts 49 (Artesa de Segre): 138,60
euros.
- Miquel Ticó Cercós, C/ Sant Joan
12-14 (Artesa de Segre): 211,68
euros.
- Francesc Armengol Trepat, C/ La
Costa 24 (Baldomar): 601,01 euros.
- Antoni Solé Riart, C/ Sants Cosme
i Damià 34 (Artesa de Segre):
384,20 euros.
- Lluís Puigpinós Comelles, C/ Calvari 43 (Artesa de Segre): 154,98
euros.
- Avelina Zurita Galindo, C/ de Dalt
17 (Baldomar) 285,60 euros.
S’aproven les següents llicències d’obres:
- A Eladi Camats Petanàs, per la
restitució de la coberta i l’enderroc
d’un forjat en mal estat de la Masia
“El Solés”, situada al polígon 10,
parcel·la 169, d’Artesa de Segre.
- A Gas Natural Distribución SGC
SA, per l’obertura d’una escomesa
en vorera per a poder subministrar
gas natural canalitzat a l’immoble
situat al C/ Roc del Cudós 6,
d’Artesa de Segre.
- A Eduard Serradell Camats, per
fer un envà de 3,30 x 2,50 m, enguixar les dues cares i enrajolar 20
m2 de parets de bany de la Masia
“Cal Camats” de Montmagastre.
- A Àngel Cuello Garcia, per repassar teulada vella canviant teules
trencades i substitució de vàries bigues en mal estat, en el corral de
l’immoble situat al C/ Les Eres 5,
d’Alentorn.
- A Benjamí Llobet Reig, per distribució de magatzem i despatx per
la
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l’obertura de local comercial situat
a la planta baixa de l’edifici de la
Ctra. d’Agramunt 48-50, d’Artesa de
Segre.
- A Ramon Bertran Reig, per col·locació de pedra tipus rajola en paret exterior a l’immoble del C/ Escoles 15, d’Artesa de Segre.
- A Ricard Pedrosa Parra, per pintar la façana de l’immoble del C/
Corredors 6, de Colldelrat.
- A Jesús Pinen Rossell, per realització de dos banys en el lloc d’un
existent, enrajolar el terra de la cuina sobre les rajoles existents i canviar una porta, de l’habitatge situat
a Av. Maria Anzizu 12 2n 2a,
d’Artesa de Segre.
- A Marcel·lí Bernaus Marqués, per
fer repassos de la teulada
substituint la primera filada de teules trencades, netejar i portar runa
a l’abocador, per noves agafades
amb escuma de poliuretà, al C/ Escoles 10, d’Artesa de Segre.
- A Gerard Coll Vila, per pavimentar
30 m2 amb formigó dels baixos de
l’immoble del C/ Escoles 4, d’Artesa
de Segre.
- A Aigües del Segarra Garrigues
SA, per la millora de finca en sòl no
urbanitzable, de la parcel·la 81 del
polígon 506 de Tudela de Segre.
- A Matella SA, per enderrocar una
edificació de dos habitatges, al C/
del Fons 2, d’Alentorn.
- A Marc Prat Vilana, per l’ampliació de la planta baixa en un edifici
d’habitatges del C/ St. Antoni M.
Claret 21, d’Artesa de Segre.
- A Aurora Brescó Coma, per a l’extracció de teules i posterior col·locació, canviar llates malmeses,
col·locació d’onduline, canviar canalera de PVC per canal de planxa
semicircular i baixants pluvials, arrencada de xemeneia malmesa i
construcció de nova amb gero i acabat remolinat, en l’habitatge del C/
Pati 19, d’Alentorn.
- A Ramona Farré Pujol, per enrajolar terra de pati de llums i terrasses, de l’habitatge unifamiliar del C/
Únic 9, del Pont d’Alentorn.
- A Gas Natural Distribución SDG
SA, per l’obertura d’una escomesa
en vorera per a poder subministrar
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gas natural canalitzat a l’immoble
situat al C/ Àngel Guimerà 1,
d’Artesa de Segre.
- A Gas Natural Distribución SDG
SA, per les obres de desplaçament
d’un tram de 48 m de canonada de
gas natural canalitzat per la nova
construcció de la variant d’Artesa de
Segre, situada a la parcel·la 34,
polígon 9, d’Artesa de Segre.
- A Gas Natural Distribución SGC
SA, per l’obertura d’una escomesa
en vorera per a poder subministrar
gas natural canalitzat a l’immoble
situat al C/ Prat de la Riba 28,
d’Artesa de Segre.
- A Ramon Abelló Masó i Miquel
Cases Sciamma, per les obres per
subministrar i connectar a la xarxa
municipal d’aigua les corresponents
Masies Taquel i Plens, situades a
la carretera L-512, entre els quilòmetres 1,65 i 2 del terme municipal
d’Artesa de Segre.
- A Estudios y Montajes Eléctricos
SL, per l’obertura d’una cala en vorera per buscar tubs existents, estesa simple, tancament de cala i
reposició de vorera, al C/ Monges
2, cantonada C/ Àngel Guimerà,
d’Artesa de Segre.
- A Francisco Mora Eroles, per la
construcció d’un magatzem agrícola per a emmagatzematge d’estris i
maquinària agrícola, al polígon 13,
parcel·la 182, d’Alentorn.
- A Gaspar Pedrós Martí, per l’obertura de la vorera per davant de l’immoble situat a la Ctra. de Ponts 34,
d’Artesa de Segre.
- A Joaquín Martín Navas, per modificar bany adaptant-lo per a
discapacitat amb mobilitat cadira de
rodes, de l’habitatge dels baixos del
C/ Balaguer 11, d’Artesa de Segre.
- A M. Teresa Rosell Planella, per
canviar inodor de la planta baixa de
l’habitatge situat al C/ M.D. del Pla
18, d’Artesa de Segre.
- A Promalos-Olsina SL, per a revestir la façana principal i posterior
amb morter de calç de forma antiga i color, de l’immoble del C/ de
Baix 1, de Baldomar.
- A Josep M. Mayora Pijuan, per
col·locar pal d’electricitat de la companyia FECSA per a la portada de

llum a propietat privada i construcció de caseta per ubicar-hi els
comptadors d’electricitat, en l’inici
del camí de la Mesquita, a
Baldomar.
- A Josep M. Mayora Pijuan, per
canviar teules trencades i 6 m de
canalera deteriorada en la finca situada a la parcel·la 901 del polígon
3, a Baldomar.
S’aprova l’autorització de
gual a Montserrat Duran Pintó: 2,77
m al C/ Enric Granados 3, d’Artesa
de Segre.
S’aprova la llicència per la
primera utilització i ocupació a Jordi
París Córdoba, per l’habitatge
unifamiliar al C/ Molí 5, d’Artesa de
Segre.
S’acorda autoritzar les següents connexions a la xarxa d’aigua potable:
- A Promocions Ros Gené, per escomesa als 23 habitatges i una
zona comuna del C/ Sitges 19 i Trav.
de Sitges 2, d’Artesa de Segre.
- A David Herrera Hernàndez, per
escomesa al C/ Únic 20, baixos dreta, de la Colònia la Fàbrica.
- A Ramon Abelló Masó, per escomesa al km 1,8 de la Ctra. de
Tremp, d’Artesa de Segre.
- A Miquel Cases Sciamma, en representació de TILSIT SL, per escomesa al km 1,65 de la Ctra. de
Tremp d’Artesa de Segre.
S’acorda concedir el canvi de
nom de les llicències ambientals
següents:
- A Sandra Gabandé López, per
venda de roba situada al C/ Escoles 13 d’Artesa de Segre, concedida a Teresa Reig Tortajada.
- A Joan Terré Ribó, per explotació
porcina de garrins, amb marca oficial 072 EK, situada al polígon 3,
parcel·la 249, a Baldomar, concedida a Xavier Isanta Galceran.
S’acorda no reconèixer al
senyor Ramon Guàrdia Malé com
a titular de les parcel·les 3 i 5 del
polígon 4 i de la parcel·la 138 del
polígon 3.
S’aproven inicialment els següents projectes tècnics d’obra:
- “Pavimentació dels carrers Sant
Joan i Carnisseries”, redactat per
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l’arquitecta Montserrat Farré Serés
amb un pressupost d’execució per
contracte (PEC) de 279.214,25
euros.
- “Actuacions de millora del nucli de
Seró”, redactat per l’enginyer tècnic industrial Daniel Lladó amb un
PEC de 141.874,99 euros.

- “Xarxa de sanejament al nucli de
La Clua”, redactat per l’enginyer
tècnic industrial Daniel Lladó amb
un PEC de 109.504,40 euros.
- “Rehabilitació de la urbanització
de La Clua”, redactat per l’enginyer
tècnic industrial Daniel Lladó amb
un PEC de 109.504,40 euros.

- “Rehabilitació de la urbanització
del C/ St. Jordi”, redactat per l’arquitecte Miquel Ortiz Terré amb un
PEC de 94.116,52 euros.

Pot semblar que tan sols sigui
cosa que té a veure amb l’Ajuntament, però no es així, hi ha altres
veïns als quals també se’ls hi ha
fet pintades als vidres, a les parets... Parlant d’això, un dimecres
es va pintar la plaça de l’edifici de
les Monges i l’endemà s’hi va trobar unes pintades amb noms i tot...
Aquests són fets dels quals en
tenim coneixement, però segurament n’hi ha d’altres. Posem-hi fre!
Tots som conscients que aquests
desperfectes costen uns diners a
tots els ciutadans i ciutadanes, diners que es podrien destinar a altres actuacions.
Ens queixem que no s’arreglen
les coses i quan es fa, l’endemà o
el mateix dia ja estan malmeses.
Els espais públics són per poder
gaudir-ne tothom, però amb unes
normes de comportament i ètica
que moltes vegades no recordem.
Fem una crida urgent a tota la
ciutadania per a poder controlar
aquesta manca de civisme. No ens
mereixem tenir aquesta actitud vers
el nostre municipi. Hem d’estimarlo perquè és de tots!!!

ció sobre alcaldia, regidories, òrgans de govern, tauler d’anuncis,
tràmits i gestions, perfil del contractant, pla de barris…
La segona secció és Serveis i
Ens Municipals.
La tercera secció és La Ciutat,
on trobarem la història, plànols,
nuclis agregats, relació d’entitats i
associacions, entre moltes més informacions.
La quarta secció és Turisme i
Natura, amb informació sobre les
rutes turístiques, llocs d’interès, rutes amb BTT, allotjament…
La cinquena i última secció és
Som Patrimoni, on podreu descobrir el béns culturals, les festes i tradicions…
Com a novetat, el web incorpora
l’Agenda amb els diferents actes
organitzats per l’Ajuntament o informació que es facilita. També a
l’apartat de notícies hi haurà publicades les informacions d’interès o
novetats municipals.
El nou web ha estat fruit de la
col·laboració de l’Ajuntament
d’Artesa de Segre i el Consell Comarcal de la Noguera.

Eva Maza i Batlle

DES DE L’AJUNTAMENT

Cal prendre consciència
i actuar!
Des de l’Ajuntament, volem fer una
crida al civisme.
Ja fa temps que el nostre municipi pateix diferents actuacions de
manca de civisme. Un dia arrenquen una paperera de la plaça i la
deixen dintre de l’Ajuntament, l’altre dia trenquen una branca de la
magnòlia del jardí de la plaça i també apareix a la porta de la Casa del
Poble. A la tarda vas a l’Ajuntament
i t’hi trobes nens baixant amb les
bicicletes per les escales. Els arbres del parc i dels carrers moren
per ser mal tractats. Es fa un mal
ús de les zones recreatives amb les
pilotes i bicicletes. No es respecten les zones de jardins, ni a les
persones que hi descansen. Tampoc es té en compte el descans
nocturn del veïnat. S’embruten els
carrers amb actituds poc coherents,
i que quedi clar que els carrers no
són els WC públics. Tampoc se
n’escapa el Castellot, on persones
desinteressades i amb el seu esforç han aconseguit fer un lloc d’esbarjo ple de verdor. Sí, aquí també
hi arriben les persones amb ganes
de trencar les coses que amb il·lusió s’hi han anat fent. Pel carrer Prat
de la Riba, on per la Festa Major
s’hi fa baixades amb andròmines
(amb les mesures de seguretat pertinents), ara hi baixen molts dies
amb perill per les persones vianants
i pels vehicles. El camp de futbol
també ha estat objecte d’aquesta
manca de civisme, es van rebentar
les portes i van desaparèixer les
pilotes, les claus...

L’Ajuntament d’Artesa
renova la pàgina web
Ajuntament d’Artesa de Segre
L’Ajuntament d’Artesa de Segre ha
estrenat aquest mes la nova imatge del web municipal www.artesadesegre.cat, amb nou disseny i
una nova organització dels continguts que té per objectiu facilitar l’accés a la informació.
El nou web està creat a partir de
5 seccions. La primera és l’Ajuntament, on hi podem trobar informala
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Jeroglífic

Problema d’escacs

per David Fusté

per R. Monfà - www.bidmonfa.com
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Estem en crisi

SOLUCIONS
Jeroglífic
Falta pa, vi i oli (falta "pa", "vi", i, "o", "li").
Problema d’escacs
1- Df8+, Txf8; 2- Txh7+, Rg8; 3- Ch6++

a

Juguen les blanques

HUMOR

BBC*

"Penso que les institucions bancàries són més perilloses per les nostres llibertats que exèrcits sencers
preparats per al combat. Si el poble americà permet un
dia que els bancs privats controlin la seva moneda,
els bancs i totes les institucions que floriran al voltant
dels bancs, privaran la gent de tota possessió, primer
per mitjà de la inflació, seguida per la recessió, fins el
dia en què els seus fills es despertaran sense casa i
sense sostre, sobre la terra que els seus pares van
conquerir"

El passat 24 d’abril, la Laura
Inglavaga Estrada va celebrar la
seva comunió. L’acte va tenir lloc a
l’església parroquial de Sant
Salvador de Vilanova de Meià, en
companyia de familiars i amics.
Moltíssimes felicitats, Laura!

Thomas Jefferson. Tercer president dels Estats Units.
Redactor de la Declaració d’Independència (1743-1826)

* 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

la
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IMATGES D’AHIR

La classe del mestre Vila. 1929

n aquesta època, a finals de
la dictadura de Primo de
Rivera i camí de la II República, a Artesa hi havia dos mestres:
el mestre Garret i el mestre Vila que
avui ens ocupa.
El català ja estava menystingut.
En temps de Franco se’ns deia
“Hablad en cristiano” i en aquells
anys deien “Hablad en la lengua de
María Cristina”. El resultat és el
mateix: algú de fora ens volia manar com havíem de parlar.
Per aquest motiu, el 20 d’abril de
1929, en la revista de Barcelona
“Páginas de Pedagogía”, el mestre
Jaime Garret d’Artesa va escriure
un article titulat “Naturaleza y
Educación, para la formación de
hombres”, on descrivia de manera
erudita temes sobre la formació de
la gent jove.
Hi havia fortes inquietuds en l’ensenyament i debats constants sobre la manera en què es podia edu-
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car millor. Fruit d’això, a Lleida va
sorgir el Grup BATEC, que es va
estendre per tota la província. També es va fundar una escola modèlica com era el Liceu Escolar, que en
pocs anys va aconseguir força anomenada. Algú va dir: “És l’Escola on
es trenca l’esquema encongit sobre
el qual el mestre ho sap tot i l’alumne no sap res; i, en contra d’això,
s’enceta una escola activa on els
mestres i deixebles treballen plegats, on l’aprenentatge resulta engrescador”.
Es va dir que un dels fets que
acabaria per significar la II República és la importància que aquesta
donava a l’educació, fins i tot en va
ser pionera segons l’historiador
Jaume Barrull.
El grup BATEC va ser una revolució pacífica dels mestres, en el
concepte que els mestres participaven, creaven uns lligams d’amistat
i coeducació amb les famílies dels

alumnes, mentre que aquests participaven activament en les tasques
escolars.
La mateixa Dolors Piera, mestra
i activista de BATEC, va dir: “Els
mestres ens reuníem, debatíem
l’escola, els problemes pedagògics,
als quals entre tots el assistents
buscàvem solucions... Retornàvem
als nostres pobles cantant i més
animats que mai a continuar amb
les nostres classes”.
Dels alumnes de la foto n’hem
identificat alguns, però no ha estat
fàcil. Al mig, el mestre Vila, elegant
amb corbata de llacet. A dalt de tot,
a la dreta, el Clua sastre; el tercer
seguit a la dreta, el Joan Domingo;
a continuació, el Cortasa; dos més
enllà, el Càceres. El segon de baix
començant per la dreta, el Borrell, i
el quart i últim de ca la Llucieta...
Bartomeu Jové i Serra
Foto cedida per Fina Carabasse

LA FOTO

Els culers d’Artesa han trobat la “font de Canaletes” on celebrar els èxits del Barça. Imatge del 16 de
maig, després que l’equip de Guardiola guanyés la Lliga. (Foto: Ramon Giribet)

