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PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE I COMARCA

Viatge a la Mina de Montclar

1,3 milions d’euros per al CAP
Alentorn tindrà piscines
Actes a Vilanova i Santa Maria

Viatge a la Mina de Montclar

la

Palanca

Durant els últims caps de setmana de
gener i febrer, més de 400 persones han
gaudit d’una singular excursió a través
del túnel de Montclar, una espectacular
obra d’enginyeria que permet que el
canal d’Urgell salvi la serra de Montclar.

PUBLICACIÓ DELS MUNICIPIS D’ARTESA DE SEGRE,
VILANOVA DE MEIÀ, CUBELLS, ALÒS DE BALAGUER,
FORADADA I DEL POBLE DE MONTCLAR

Foto: Miquel Regué i Gili
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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.

27 i 28 de març:
A Baldomar, V Jornades de Recreació Medieval (veure pàg. 41)

FEBRER

4 d’abril:
- Tradicional Cantada de Caramelles de l’Agrupació Coral la Dàlia Blanca pels carrers d’Artesa.
A les 13h, a la Pl. Ajuntament (veure pàg. 35)
- A les 19h, a la Dàlia Blanca, Cinema en català
amb la projecció de la pel·lícula Ens veiem demà
(veure pàg. 46)

Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 15:
Liwen Que, fill de Ding Shang i de Zhuang
dia 25:
Maria Guàrdia i Gonzàlez,
filla de David i de Mireia
Defuncions:
dia 1:
Pere Farràs i Rocaspana (91 anys),
natural d’Artesa de Segre
dia 11:
Josep Farré i Sabartés (88 anys),
natural d’Artesa de Segre
dia 13:
Carme Selva i Rovira (86 anys),
natural de La Donzell
dia 17:
Juan Antonio Denis i Dellà (84 anys),
natural de Sitges
dia 22:
Teresa Samarà i Boldú (87 anys),
natural d’Artesa de Segre
dia 27:
Josep Sabartés i Gili (78 anys),
natural d’Artesa de Segre
Municipi de Vilanova de Meià

5 d’abril:
Aplecs de dilluns de Pasqua a l’ermita de Sant
Salvador d’Alentorn, al santuari de Salgar i a l’església de La Vedrenya
18 d’abril:
Actes de celebració del 25è Aniversari de la
Penya Barcelonista d’Artesa de Segre i Comarca (veure pàg. 28)
25 d’abril:
- Romiatge al santuari de Salgar des del poble
de Cubells
- Aplec a Sant Marc de Batlliu
Sant Jordi:
Veure els actes programats a la pàg. 47

Defuncions:
dia 1:
Rufino Gabaldón i Escribano (73 anys),
natural de Pozoseco (Cuenca)

METEOROLOGIA
Fonts: Ajuntament d’Artesa de Segre, Ajuntament de Vilanova de Meià, Ajuntament de Foradada i Servei Meteorològic de
Catalunya.
FEBRER
Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana:
4,5°
Temperatura màxima:
16,3° (dia 25)
Temperatura mínima:
-7,8º (dia 14)
Dies amb precipitacions:
15
Precipitació màxima:
13,8 mm (dia 16)
Total precipitacions:
41,1 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:
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9 mm (dia 16)
29 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:
5,5°
Temperatura màxima:
17º (dies 25 i 26)
Temperatura mínima:
-8º (dies 14 i 15)
Dies amb precipitacions:
7
Precipitació màxima:
11 mm (dia 4)
Total precipitacions:
32 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana:
4,4°
Temperatura màxima:
17° (dia 25)
Temperatura mínima:
-8,4º (dia 11)
Dies amb precipitacions:
15
Precipitació màxima:
7 mm (dia 16)
Total precipitacions:
27,8 mm
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Fem-ho possible: per TV3 i
la llengua catalana
El passat 2 de febrer, el Parlament de Catalunya va aprovar una
declaració d’adhesió a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Televisió sense Fronteres amb els vots favorables de CiU, PSC, ERC,
ICV i PP. En la declaració, s’afirmava que “es tracta d’una iniciativa
legislativa que respon a la necessitat d’adaptar el marc legislatiu
vigent als canvis tecnològics i d’emissió i distribució de continguts
comunicatius que s’estan produint al conjunt de l’estat espanyol” i
que l’acord es prenia “valorant la conveniència que l’estat intervingui legislativament per garantir amb caràcter general i estable, i amb
condicions tècniques i d’intercanvi equiparables, el compliment dels
objectius de protecció de les llengües oficials, regionals o minoritàries en la implementació final de la televisió digital”.
L’argumentació no pot ser més clara, i amb la seva declaració el
Parlament s’afegeix al cada vegada més unànime consens entorn
d’aquesta iniciativa impulsada per Acció Cultural del País Valencià
(ACPV). Pocs dies abans van ser els rectors de les 20 universitats
membres del Consell General de la Xarxa Vives els que aprovaven
l’adhesió a la mateixa ILP, com també ho han fet tots els sindicats
de tots els territoris dels Països Catalans, els partits polítics i les
principals entitats i associacions, des de la Federació Llull (que reuneix Òmnium Cultural, Obra Cultural Balear i la mateixa Acció Cultural) al FC Barcelona. Tots units per un mateix objectiu: fer possible
la legalització de les emissions de TV3 al País Valencià i el reconeixement del marc nacional de comunicació.
Però una ILP implica molt més que una sèrie d’adhesions i declaracions favorables més o menys entusiastes: implica, concretament,
en aquest cas, la necessitat d’aplegar 500.000 signatures vàlides
de ciutadans i ciutadanes majors d’edat. I és en aquest punt que
s’ha de concretar tot aquell consens: perquè el futur del català (que
ens ateny al conjunt de la comunitat lingüística) passa, en el segle
XXI, molt particularment perquè sigui possible crear el que s’ha anomenat “un marc nacional de comunicació”.
Per això, i afegint-nos al consens articulat al voltant de la declaració del Parlament de Catalunya, diversos mitjans hem acordat de
publicar aquest editorial conjunt com una crida a la ciutadania perquè estigui a l’alçada del repte i col·labori activament en la recollida
de signatures –que ja és en el seu tram final– per fer possible un
pas endavant. Per TV3 i per la llengua catalana.
Nota de la redacció
Aquest és un editorial conjunt de l’Associació Catalana de la
Premsa Comarcal (ACPC), l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) i 41 publicacions més en català, al
qual La Palanca (membre de l’ACPC) s’adhereix plenament.

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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1,3 milions d’euros per al CAP d’Artesa
l Centre d’Assitència Primària (CAP) d’Artesa de Segre
rebrà una inversió de
1.334.000 euros, destinats a ampliar i reformar aquest equipament
sanitari.
El passat 9 de març l’alcalde
d’Artesa Domènec Sabanés va signar un conveni amb el president de
la Diputació de Lleida Jaume
Gilabert i la consellera de Salut
Marina Geli per a l’actualització d’infrastructures sanitàries al municipi
d’Artesa. Aquest conveni permetrà
que l’Ajuntament realitzi les inversions d’ampliació, reforma i equipament del centre de salut. La Diputació de Lleida subvencionarà el
cost de les inversions, així com la
despesa financera per dur-les a
terme fins a un import màxim de
1.334.000 euros.
L’ampliació del CAP es farà al
solar adjacent adquirit durant el
passat mandat municipal. Es
construirà una planta baixa i un primer pis, amb una superfície total
de 382 metres quadrats.
A la planta baixa es situarà una
àrea d’urgències amb entrada pròpia, es construirà una àrea per als
vehicles d’emergència i s’ampliarà
la zona d’atenció continuada, sector que es comunicarà amb l’actual. A primera planta s’hi ubicaran

E

La consellera Geli, el president Gilabert i l’alcalde Sabanés en el moment de signar el conveni

noves consultes i una zona per al
personal sanitari.
El CAP d’Artesa va ser inaugurat el 28 d’octubre de 1995 pel llavors conseller de Sanitat Xavier
Trias. Va ser impulsat i construït
durant el mandat de l’alcalde
Jaume Campabadal (ERC) i el
pressupost global de l’obra era de
69.793.500 pessetes.
Dóna cobertura a l’Àrea Bàsica
de Salut formada pels municipis
d’Artesa, Vilanova de Meià i Alòs
de Balaguer, amb més de 4.000
usuaris potencials. Actualment està
dirigit per la Dra. Montserrat Coma

El CAP s’ampliarà al solar contigu

i compta amb 5 metges de família,
1 pediatre, 5 infermeres, 1odontòleg, 1 treballadora social, 3 administratives i 8 sanitaris encarregats
del transport d’emergència.

Artesa vol festa per Sant Sebastià
n una bona iniciativa que
creiem que no té precedents, entre el 8 i el 13 de
març, l’Ajuntament d’Artesa de
Segre va plantejar a la ciutadania
una consulta popular respecte a la
preferència d’una de les dues festes locals (l’altra és la Festa Major):
Sant Sebastià, festa que se celebra des de temps immemorial, o el
Dimarts de Carnaval, en què s’organitza la Matança del Porc des de
fa uns 30 anys.
Totes les persones empadrona-

E

6 la Palanca

NOTICIARI
des al municipi de més de 16 anys
podíem anar a votar a les oficines
municipals en horaris d’atenció al
públic durant tota la setmana i també el dissabte al matí. Això donava
un cens de votants de 3.373.
Malgrat el que es podia pensar,
el tema no ha despertat gaire interès entre la població, excepte entre els membres de la Germandat
de Sant Sebastià que es van mobi-

litzar fent campanya a favor del seu
sant patró, amb penjada de cartells
inclosa. Només 313 persones van
participar en la consulta, és a dir
un 9,28%.
El resultat de la votació va ser el
següent:
- A favor de Sant Sebastià: 178
- A favor de Dimarts de Carnaval:
130
- En blanc: 4

- Nuls: 1
Tal com marca el procediment
legal, el Consistori haurà d’aprovar
les festes de 2011 en un Ple. Ara,
però, ja no hi ha motiu per a la polèmica (si és que mai n’hi havia
hagut) i el deure moral de l’Ajuntament és defensar allò que ha decidit el poble, malgrat la baixa participació (cal suposar que a la resta
els és igual).

Alentorn estrenarà piscines aquest estiu
lentorn disposarà d’unes
piscines municipals aquest
mateix estiu. La iniciativa
parteix de la Junta Veïnal i del
Grup Cultural d’Alentorn que han
aconseguit que 44 famílies del poble avancin els diners per pagar les
obres d’aquesta instal·lació que es
construirà als terrenys municipals
d’El Tros, cedits per l’Ajuntament
d’Artesa.
Es tracta d’un projecte molt imaginatiu i singular: la instal·lació serà
de titularitat municipal i la gestionaran els mateixos veïns d’Alentorn,
els quals en pagaran la construcció a raó de 1.500 euros per família. Aquesta quantitat de diners
s’anirà descomptant a les famílies
del preu de les entrades que haurien de pagar cada vegada que utilitzin la piscina. La piscina estarà
oberta a tothom que hi vulgui anar,
previ pagament d’entrada, el preu
de la qual serà fixat pel consistori
artesenc.
L’Ajuntament d’Artesa assumeix
el cost de la redacció del projecte i
fa la cessió dels terrenys i els veïns d’Alentorn que així ho han
volgut, aportaran els 78.000 euros
que costa el projecte en si, amb
l’ajut del Grup Cultural (aporta
6.000 euros) i d’una aportació anònima (6.000 euros més).

A

Zona on s’ubicaran les piscines d’Alentorn, on actualment s’està fent l’excavació del terreny

Es construiran dues piscines:
una de gran, de 16 metres de llarg
per 8 metres d’ample, amb una fondària màxima de 1,65 metres i una
de petita de 5 metres per 5 metres.
La depuradora comptarà amb un
sistema innovador: en comptes de
funcionar amb clor ho farà amb sal.
La construcció va a càrrec de l’em-

presa de Bellpuig Aigua i Llum de
Ponent.
L’ajardinament i el tancat de les
piscines anirà a part i el faran els
veïns d’Alentorn a jova. Aquest estiu s’instal·laran unes casetes provisionals que faran la funicó de vestidors i en anys següents se’n
construiran uns d’obra.

En projecte el Local Social
Per a l’any 2011 està previst l’inici de les obres de construcció d’un
Local Social al Tros d’Alentorn, que compta amb una subvenció de
120.000 euros del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de
Catalunya (PUOSC). El local serà contigu a les piscines i tindrà uns
500 metres quadrats de planta. Comptarà amb un magatzem, una
sala polivalent i una zona destinada a bar.

revista@lapalanca
palanca.cat
la
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La gran nevada... al març
Foto: Josep Manel Gil

esprés d’un hivern atípic,
amb poques boires i precipitacions sovintejades encara que escasses (alguns dies amb
neu), el temps ens ha volgut deixar
una bona nevada abans de donar
pas a la primavera.
Va ser el dilluns 8 de març i va
nevar gairebé durant tot el dia. A
Artesa es va arribar a un gruix d’uns
18 cm, però a mesura que guanyàvem alçada aquest s’anava incrementat fins a arribar al voltant de
mig metre a Comiols.
Com que al darrere va arribar el
fred, vam poder veure neu durant

D

una setmana, almenys a les zones
més obagues. Les temperatures
nocturnes van baixar molt i les diürnes no pujaven gaire, de manera
que el desglaç dels primers dies va
ser molt lent. Aquest fet va donar
lloc a les típiques imatges de caramells de gel (alguns els anomenen
“canelobres”) que penjaven de
moltes teulades.
Les comarques gironines has
estat les més perjudicades, ja que
va caure un nombre important de
torres de la xarxa elèctrica i milers
d’hectàrees de boscos han sofert
importants destrosses. A les nos-

tres contrades també s’han produït
danys en boscos i en alguns arbres
de conreu com les oliveres.

Baldomar amb les tradicions
n pocs dies, la població de Baldomar ha organitzat tres actes, tots enllaçats amb tradicions
ben nostres.
Primerament, el dissabte 27 de febrer i com des de
fa una bona colla d’anys, es va celebrar la tradicional
Matança del porc. Per bé que, a priori, les condicions
meteorològiques no semblaven pas acompanyar la
jornada, la pluja, finalment, només va deslluir el matí.
Així, el “mandongo” fet per la gent del poble es va
haver de fer arrecerat del temps i a l’hora de dinar,
ens vam repartir entre les sales de l’Ajuntament, de
l’Associació de Veïns i el Casal. A la nit, l’afluència de
gent a degustar la llonganissa i la botifarra negra fou
molt bona.
Després, el dia 13 de març, se celebraren dos actes enllaçats. Primer es féu la conferència “Catalunya,
Terra de Castells” impartida pel Sr. Joan Ramon
Gonzàlez, Cap del Servei d’Arqueologia de l’IEI de la
Diputació de Lleida. Fou una conferència molt interessant i il·lustrativa, gràcies sobretot al fet que el conferenciant és un gran coneixedor i divulgador del tema.
A continuació es presentà el Grup de Recreació Medieval de Baldomar “Arnau Mir de Tost”. Aquest grup
s’ha constituït per tal de donar a conèixer els costums
medievals tant pel que fa a la roba, el menjar i altres
qüestions culturals, com pel que fa a la part bèl·lica de
simple autodefensa. El Grup ha escollit el nom d’Arnau
Mir de Tost, en homenatge a aquest gran conqueridor
de l’Edat Mitjana, en les seves lluites dutes a terme a
les nostres contrades enfront els sarraïns.

E

Text: Carme Barril
Fotos: Josep Galceran
la
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Alòs eliminarà barreres arquitectòniques a
l’església
ajuntament d’Alòs de
Balaguer impulsa un projecte d’eliminació de barreres arquitectòniques a l’església
parroquial de Sant Feliu amb l’objectiu de possibilitar-hi l’accés de
persones amb mobilitat reduïda,
gent gran i minusvàlids.
El projecte preveu la col·locació
d’una plataforma remuntadora d’escales amb un recorregut aproximat
de 15 metres lineals, que servirà
per a superar un pendent del 30%.
L’Obra Social “la Caixa” hi col·labora
amb un ajut de 12.000 euros, ja que
ha seleccionat el projecte en la convocatòria d’Acció Social perquè
dóna resposta a reptes socials actuals. L’Ajuntament d’Alòs de
Balaguer és una de les 200 entitats de tot l’Estat que rebran diners
d’aquesta línia d’ajuts.

L’

2n Curs de Cuina Catalana a Montsonís
e l’1 al 5 de març es va celebrar al Restaurant Celler
de l’Arnau de Montsonís el
2n Curs de Cuina Catalana, dirigit
pel cuiner Josep M. Morell amb la
inestimable col·laboració de Ramon
Moreno.
Per segon any consecutiu,
Montsonís va acollir aquest prestigiós curs que va comptar amb 5 caps
de cuina de 5 restaurants de primer

D

nivell de les Terres de Ponent:
-Josep Ma. Martínez Miras (L’Àncora de Lleida)
-Josep Espluga Solans (Cal Xirricló
de Balaguer)
-José Miguel Martínez Torres (Hotel Pirineos de Lleida)
-Joel Catañé Daniel (Resquitx de
Golmés)
-Sebastià Amigó Morell (La Barretina d’Alfarràs).

Les jornades culinàries combinaven la cuina en directe amb el tast
final dels plats fets el mateix dia.
Una trentena d’aficionats a la gastronomia van seguir les classes
magistrals amb atenció i van poder
descobrir alguns trucs i secrets
d’aquests xefs. Els plats de més èxit
varen ser els arrossos, la cua de
bou amb vieira i les postres amb
xocolata.

la
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Actes de Carnaval a Vilanova de Meià
al i com és costum en les
nostres contrades, no hem
de deixar pas passar el Carnaval sense treure les millors vestimentes al carrer. Diuen que per
Carnaval tot s’hi val, i així ho varen
fer el passat 13 de febrer a Vilanova
de Meià grans i petits. Cap a les 11
del matí varen organitzar la popular rua, per recórrer els carrers del
poble, passant per totes les cases
veïnes i recollir alguna que altra
“voluntat de la senyora de la casa”,
cantant tradicionals cançons de
Carnaval. Després i per acabar la
diversió, els participants varen poder gaudir d’un carnavalesc berenar.
Una reflexió personal sobre
aquest tema, que cada any és fa
més evident, és que donem molta
importància als grans carnavals,
aquells que la mateixa premsa i la
televisió ens detonen que són carnavals amb majúscules, com els de
les ciutat de Cadis, Tenerife, Rio de
Janeiro, o bé també alguns de més
a prop com els de Lleida i Solsona,
entre d’altres. És clar que són carnavals per excel·lència perquè hi ha
més afluència de gent, les vestimentes estan molt treballades, però
no hi ha “excel·lència” més gran
que poder continuar tenint vives les
nostres tradicions i costums en els
nostres pobles. També les petites
rues de Carnaval tenen la seva
gran importància, si no malauradament d’aquí uns anys haurem de
parlar de petits pobles on ja s’ha
perdut aquesta popular festa de disbauxa, alegria i color.

T

12 la Palanca

Associació de Dones “La
Coma de Meià”
Les sòcies de l’Associació de Dones “La Coma de Meià” també varen celebrar el dissabte 13 de febrer el Carnaval i tampoc no volen
deixar passar el costum de disfressar-se amb qualsevol cosa imaginable (moltes vegades de petites
coses en traiem un gran servei).

Així, un petit grup es va reunir
durant la tarda per preparar una
divertida desfilada, on es varen premiar les millors disfresses. Tot seguit i per acabar la festa, varen celebrar un saborós berenar.

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Antònia Estrada i Maria Novell

MUNICIPIS

Carnaval de Santa Maria de Meià
rans i petits es varen disfressar, el diumenge 14 de febrer, per gaudir d’una de les
festes amb més disbauxa i on, per
anar “ben elegant”, tot s’hi val.
Per no perdre la tradició que es
manté encara en molts de les nostres contrades, els disfressats van
recórrer durant el matí tots els carrers del poble, trucant a les cases i
afalagant amb dolces cançons les
mestresses, que sempre deixen
caure algun dineret que va bé per
després celebrar tots una gran festa. Tot seguit, la colla va continuar
la gresca amb un dinar a la sala del
Centre Cultural de Santa Maria.

G

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Mar Eroles

Calçotada a Santa Maria de Meià
s temps de calçots i els socis del Centre Cultural de
Santa Maria ja han celebrat
la seva cita anyal amb la popular
calçotada. La festa va tenir lloc el
passat 6 de març a la plaça Gelpi,
on es comptà amb l’assistència
d’uns 140 socis.
Tot va començar cap a les 10 del
matí, amb la preparació dels calçots, les salses i, com no, l’encesa
del foc per la brasa. Com és costum, també s’acompanyà l’àpat
amb llonganissa, botifarra negra,
altres varietats de botifarres i tot cuit
amb una bona brasa.
Després del dinar i per ajudar a
pair, música a la plaça a càrrec del
Dj Archi.

É

Text i fotos: Mar Eroles

www.lapalanca.cat
la
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LA NOGUERA
Stylmode prepara un ERO

Vázquez paralitzat

L’empresa Stylmode de Balaguer té previst presentar
un altre expedient de regulació d’ocupació (ERO) per
a una part de la seva plantilla durant aquest mes de
març. Comissions Obreres considera que podria
tractar-se del pas previ al tancament de la factoria tèxtil
de la Noguera.

La direcció general d’Urbanisme ha emès una nova
resolució que insta el secretari general d’Ipcena, Joan
Vázquez, a paralitzar les obres d’un edifici de la seva
propietat a la zona del Montsec, a Sant Esteve de la
Sarga. La zona on s’ubicaria aquest edifici es troba
immersa en un procés d’investigació per presumpte
delicte urbanístic.

McDonald’s i el Montsec
La sucursal de McDonald’s a Lleida i el Montsec han
signat un conveni de col·laboració. McDonald’s s’ha
compromès a dur a terme diverses accions de
promoció de les activitats turístiques del Montsec
entre els clients dels dos establiments que té a
Lleida. També es repartiran entre els clients infantils
entrades gratuïtes del Centre d’Observació de
l’Univers (COU) i del Castell del Mur. Per altra banda,
la firma també finançarà una part de la maqueta en
miniatura de l’estació d’Àger i donarà suport al saló
internacional Lleida Expo Tren, dedicat a l’oci
ferroviari, que tindrà lloc el 12 i 13 de juny, on
s’exposarà l’esmentada maqueta. Un cop acabada
la fira, aquesta s’exhibirà temporalment al COU fins
que estigui a punt el seu emplaçament definitiu a la
Casa del Montsec d’Àger.

Taller a l’Arxiu

Consultes sobre la independència

L’Arxiu Comarcal de la Noguera va realitzar un curs
de gestió de documents i arxius municipals, adreçat al
personal administratiu i secretaris dels ajuntaments de
la comarca encarregats de la gestió documental. Va
estar impartit per Trini Camats, arxivera de l’Ajuntament
de Balaguer, i Maite Pedrol, directora de l’Arxiu
Comarcal. Amb aquest tipus de formació, es pretén
en primer lloc donar suport i contribuir a la millora de
la gestió documental, així com conscienciar del valor
patrimonial que aquesta pot tenir.

Montgai va celebrar la consulta el 28 de febrer, mentre
que Balaguer ja ha presentat la seva davant les entitats
i la realitzarà el dia 25 d’abril, a l’igual que el municipi
de Vallfogona de Balaguer. Amb un padró de 650
votants i una participació del 49,85%, la població del
municipi de Montgai va dir sí a la independència en un
89,8%.

Expoauto 2010
Els dies 6 i 7 de març va tenir lloc a Balaguer la Fira
Expoauto, seguint amb la reconversió del monogràfic
del vehicle nou en un saló de vehicles km 0, gerència
i seminou, ja que són el tipus de vehicles més buscats
en aquests temps de crisis econòmica.

Montgai i la TDT
Dins del pla d’extensió dels serveis de comunicacions
electròniques Catalunya Connecta, la Generalitat ha
instal·lat una nova torre de telecomunicacions a
Montgai, que donarà cobertura dels serveis de TDT al
nucli de Butsènit. La construcció consta d’una
estructura metàl·lica de 30 metres d’alçada i d’una
caseta prefabricada, que dotarà la zona de telefonia
mòbil i Internet de banda ampla.

Homenatge als represaliats
A finals de febrer l’Ajuntament de Balaguer va acollir
un acte d’homenatge als veïns de la Noguera i del Pla
d’Urgell que van ser represaliats pel franquisme.
Presidit per l’alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà, i el
secretari de Relacions Institucionals i Participació de
la Generalitat, Josep Vendrell, l’acte va comptar amb
la presència de veïns de la zona que van lluitar per la
democràcia i els drets nacionals de Catalunya i van
patir la repressió franquista. Des de l’any 2000, 679
veïns d’aquestes dues comarques han rebut
indemnitzacions del govern català.
Anna M. Vilanova

www.lapalanca.cat
la
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El català, una llengua amagada (VI)
La postguerra (1a part)
Diuen que per algú va ser més dura
que l’època mateixa de la guerra.
S’establí una mena d’estat policial,
on tot o gairebé tot estava controlat i moltes coses prohibides. A més
de la persecució del català, que
com a llengua havia caigut en un
fort desprestigi social, com veurem,
en sentir-se la gent controlada com
mai (tenia por).
Per tal que les noves generacions entenguin millor aquells temps,
farem un resum dels fonaments ideològics del Règim:
- Concentració del poder polític en
Franco.
- Anticomunisme.
- Antiparlamentarisme i antiliberalisme.
- “Nacionalisme.”
- Defensa de la “Unidad de la
Patria” (aquí Catalunya hi estava
annexa).
- Tradicionalisme.
- Militarisme. Preponderància social dels militars (desfilades, uniformes, himnes, bandera...).
Aquest era l’ambient que es respirava pel carrer. Va ser molt llarg i
en certa forma per algú va ser molt
cruel. Es basava tot bàsicament en
diferències ideològiques, per tant
en diferents maneres d’enfocar la
vida i l’organització social. I també
en la força que donava el fet
de tenir el poder absolut.

Noms catalans esborrats
dels carrers de Barcelona i
d’Artesa. 1940
El llistat de Barcelona seria molt
llarg. Vet aquí alguns exemples:
- C/ Infanta Carlota enlloc de Bernat Metge
- C/ Emperador Carlos I enlloc de
Doctor Robert
- C/ General Primo de Rivera enlloc de Gaudí
- C/ Conde de Salvatierra enlloc de
Narcís Oller
- C/ Crisantemos enlloc de Joan
Gamper

- Avenida José
Antonio enlloc de
Gran Via
Avenida
del
Generalísimo Franco
enlloc de Diagonal
- Plaza Calvo Sotelo,
que avui s’anomena
Francesc Macià
A Artesa també es
va canviar varis
noms. Entre altres:
- C/ Les Monges en- Un ambient de principis dels anys quaranta
lloc de Pi i Margall
- C/ Sant Joan enlloc de Democrà- fecte enorme que té és que està
escrita en català. “Si estuviera en
cia
- C/ Bisbe Bernaus enlloc d’Inde- castellano podría autorizarse”, nota
del censor d’un llibre de Valentí
pendència
- C/ Calvari enlloc d’Ignasi Iglesias Castanys.
d) Els rètols del establiments han
- Pl. del Ball enlloc de República
d’estar redactats en l’idioma “naci- Pl. Major enlloc de Generalitat
onal”. Amenaça de fortes multes
Consell
Nacional
de per no fer desaparèixer els rètols,
Catalunya. 1940
inscripcions i anuncis en català.
Aquell any seria entregat pels na- e) Multes als comerciants que no
zis a Franco, però el president de emprin l’idioma “nacional”.
la Generalitat a l’exili, a França, f) Han de ser retirats de les escocreà el Consell Nacional de les tots els impresos no redactats
Catalunya amb Pompeu Fabra, en castellà.
Josep Pous i Pagès, Jaume Serra g) Avís als impressors (normativa):
Húnter, Antoni Rovira i Virgili i “Artículo 1º. Ningún impresor podrá
Santiago Pi Sunyer.
llevar a efecto trabajo alguno sin
que sea presentada y guardada
“Rojo y separatista”. 1940
copia de la autorización de la
En aquell ambient, quan en una dis- Dirección General de Propaganda
cussió es volia insultar o ferir algú, de Madrid, o de la Jefatura Provinamb o sense fonament, se li deia cial de Barcelona.” No fos cas que
“rojo” o “separatista”. Socialment es colés algun escrit en català.
estaven mal vistos i, a més, podien
sofrir represàlies o càstigs reals.
Hablad en cristiano. 1940
La frase completa era “Hablad en
Més persecució a la llengua. cristiano, joder, parece que habláis
en polaco”. Amb el que quedava
1940
a) Els textos catalans són separa- evident que molts d’aquells guàrditistes. L’inspector governatiu va fet es civils no entenien un borrall de
treure els quadrets que tenien al català.
vestíbul de l’Orfeó Català, reproduccions de pintures cèlebres que La trobada d’Hendaya. 1940
portaven el títol en català.
Va ser un punt d’inflexió en la hisb) L’ús del català castigat sense re- tòria d’Espanya, i en certa forma de
curs possible (funcionaris, interins, Catalunya. Hitler demanava a
corporacions, municipis, notaris...).
Franco tropes a canvi de l’ajuda
c) Defecte enorme. Una obra que d’armament en la Guerra Civil. La
té gràcia i està ben escrita, el de- gent estava cansada de guerra, per
la
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la qual cosa només li va cedir l’anomenada “División Azul”, que seria
carn de canó.

Els rucs de racionament. 1941
Val a dir que alguns soldats republicans, en la seva retirada més o
menys desesperada de 1939 cap
a França, van endur-se dels pobles
els animals de tir dels pagesos,
vehicles de tota classe (si no podien endur-se’ls, hi calaven foc), van
volar ponts... intentant retardar la
inevitable arribada dels “nacionals”.
Amb això, els pobles van quedar
bastant desmarxats.
Així, en aquell any de 1941, en
un poble de la rodalia d’Artesa, hi
va arribar 5 rucs de racionament,
que els van repartir entre els pagesos. Un veí va demanar un altre ruc
a l’alcalde de l’època i aquest li va
dir que ja li tornaria contesta. Al cap
d’uns dies li va respondre: “Mira, els
rucs els hem repartit entre gent de
dreta, i com que a casa teva sou
més aviat d’esquerra, no us en podem donar”. Pel que ens expliquen,
els rucs eren de dreta.

La revista Destino. 1942
Aquest setmanari va tenir un important paper cultural sota la dictadura franquista. Va ser creada a
Burgos en plena Guerra Civil amb
el títol inspirat en una frase de José
Antonio: “España es una unidad de
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DESTINO en lo universal”. Fou fundada per un grup de catalans i, a
partir de 1957, va abandonar el
compromís inicial amb el falangisme per a convertir-se en un referent de connexió amb la cultura
europea.
Hi van escriure Vàzquez
Zamora, Josep M. de Segarra,
Josep Pla, Sebastià Gasch, Tristan
la Rosa, entre altres.
Alguns directors van ser Néstor
Luján, que escrivia sobre cuina, i
Baltasar Porcel, que un dia va escriure: “A la Guerra Civil espanyola
no hi niaven raons, sinó víctimes i
botxins a cada un dels costats.
Oblidem sabent el que va passar,
però no ignorant ni mentint”.

Confusió de les llengües.
1942-45
A Artesa, va començar a arribar
Guàrdia Civil, un cos d’exèrcit que
es va establir a La Granja i Guàrdies d’Assalt (“de sal” en deia la
gent). La majoria no havien sentit
parlar mai el català, així com una
gran majoria de pagesos i comerciants no havien sentit mai el castellà. Això va crear situacions i
anècdotes si més no curioses:
- Es van trobar varis pagesos a la
caserna de la Guàrdia Civil que no
estaven detinguts, però els feien
“presentar” per ser d’esquerres i
estar fitxats. Els feien fer encàrrecs

i no hi havia aigua a les cases. Com
que no entenien gaire el castellà,
el sergent va dir: “A este dadle un
cubo y que suba agua”. El pagès
va entendre “A este hacedle pasar
por el tubo” i es va emportar un
espant de mort.
- “Don Claudio”. Hi havia un pagès
català que havia entrat al servei del
Pardo, la residència de Franco, i es
cuidava dels jardins. Quan es referia al cap d’Estat, sempre li deia
“Don Claudio”. Un dia li van preguntar perquè li deia així i va contestar: “Porque soy nuevo aquí y no
tengo confianza para llamarle
Claudillo”.
Anècdota de RNE: El taxista. Pius
Alibek és un kurd que parla el català perfectament. En un llibre de Víctor Alexandre explica l’anècdota. Va
pujar en un taxí a Barcelona i en
català li va demanar una adreça.
El taxista li va dir: “A mi hábleme
en cristiano”. Llavors li va repetir
l’ordre en arameu, que és la llengua de Crist. I va saltar: “¿Però que
dice?” I li va contestar: “Pues si
usted no entiende el cristiano, ¿por
qué quiere que le hable en
cristiano?”

El català encara és una llengua proscrita. 1945
“Cuando empecé a presentarme al
Premio Nadal en 1945, el uso del
catalán estaba totalmente
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prohibido. Y yo tenia vocación de
escritor, no de héroe”. Declaracions
de l’escriptor Josep M. Gironella,
recollides en el llibre d’A. Beneyto,
“Censura y política en los escritores
españoles”, Barcelona, 1975.

Ni els vaixells podien dur
noms catalans. 1945
“Queda totalmente prohibida toda
designación de buques que no esté
escrita en castellano, que es el idioma oficial, símbolo de la unidad
de la Patria”.
Aquell any, les Nacions Unides
proclamen el dret a l’autodeterminació. També va ser el final de la
Segona Guerra Mundial.

Un acudit de l’época. 1946
En aquells anys, a Catalunya va
haver-hi una llarga temporada de
secada. Els pagesos es queixaven
de la manca d’aigua. Algú va dir:
“Com voleu que plogui? Tant dir
‘¡Arriba España!, Arriba España!’,
Espanya s’ha situat per sobre dels
núvols i no pot ploure”.
L’acudit va circular i potser encara avui és recordat.

Llibertat d’expressió. anys 40
Hi havia una organització corporativa de la societat amb base en la
família, el municipi i el sindicat únic.
En aquells anys es va publicar un
decret si més no curiós, que deia:
“Tots els espanyols podran expressar lliurement el seus pensaments,
mentre no atemptin contra els principis fonamentals de l’Estat”.

Lleis de control de la població (diferents anys)
- Llei de responsabilitats polítiques
(febrer de 1939) contra la
“subversión roja”.
- Llei de Premsa de 1938, va establir una rigorosa censura. Els periodistes havien de disposar de carnet de la Falange.

- Segons la Llei de les Universitats
de 1943, els rectors havien de pertànyer a la Falange.
- Fins i tot, les pràctiques religioses prenen caràcter d’actes públics: processons, novenes,
“misiones”, anuals, etc.
- La censura al cinema. Diferents
fases de censura: 1937-1939, la
censura improvisada. 1946-1962,
continua l’autarquia, estava perfectament estructurada.

La censura
Més sobre el tema. Mogambo
(1953) és un film de John Ford candidat a varis Oscars d’aquell any.
Protagonitzat per Clark Gable, Ava
Gardner i una jove Grace Kelly.
Eren aventures de safaris a l’Àfrica
i l’actor jugava a enamorar-se de
les dues actrius. Al campament hi
va arribar un matrimoni d’investigadors científics, eren la Grace Kelly
i el Donald Sinden. Com que el
Gable, molt posat en el seu paper
de galà, va seduir la Kelly, la censura va fer passar que el matrimoni eren germans per tal d’evitar
l’adulteri. Segur que amb l’argument espanyol la pel·lícula no hauria guanyat cap Oscar.
La censura al cinema (1968).
Seguint el fil del tema encetat, val
a dir que la censura va durar molts
anys. No sols consistia en tallar
escenes tendres, sinó que ja s’exercia en la presentació dels guions
previs dels films. Si pensem que el
cinema és improvisació i creativitat
per excel·lència, en retallar-ne una
part quedava desvirtuat el guió i de
vegades no lligava del tot.
Però en aquells moments, la
gent ja hi estava acostumada i trobava natural aquella rigidesa. A
Lleida s’encarregava de la censura durant els anys 60 “Informacion
y Turismo”, el delegat era el Sr.
Tarragó, molt conegut a Artesa i
arreu. El secretari era el Sr. Corbe-

Fonts de documentació:
- El llibre negre de Catalunya,
de Josep M. Ainaud de Lasarte.
- Catalunya sota el règim franquista, de l‘Institut Català d’Estudis Polítics i Socials
- Nosaltres els catalans, de Víctor Alexandre.
- Diversos diaris.
- La memòria de la gent.
- Internet, la xarxa que ho sap
tot.

lla, el qual més endavant seria alcalde de Lleida, i l’inspector-censor
era el Sr. Riquelme, que havia estat militar.
El control era molt rigorós, molt
fort. Es censurava els impresos, les
festes, els espectacles, textos de
les cançons (hi havia lletres prohibides). En les pancartes de les pel·lícules del carrer, si hi havia una
noia que ensenyava una mica, per
ells era massa, no es podia exhibir
la pancarta. Censurar era tisorada,
mutilació o manipulació de contingut. Sense anar més lluny, al cinema del “Coro” d’Artesa, regentat en
aquells temps per la Parròquia,
també hi havia algú que feia anar
les tisores. A la mateixa època, a
Agramunt eren més suaus, quan la
parella s’anava a estimar, sols hi
posaven la mà i la gent ho acceptava com a normal.
Bartomeu Jové i Serra

revista@lapalanca
palanca.cat
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats de març
ADULTS

Sebastian Darke, príncep dels
exploradors. Philip Cavney. Ed.
Bromera

El símbol perdut. Dan Brown. Ed.
Empúries
Entramat d’històries plenes de símbols arcaics i enigmes per desxifrar.

DVD ADULTS
Gran Torino. Clint Eastwood
REC. Jaume Balagueró & Paco
Plaza
La ola. Dennis Gansel

Un segrest ecologista. Josep
Vallverdú. Ed. Cossetània Edicions
La intriga, la situació extrema i el
gir humorístic o tragicòmic són ingredients que el lector trobarà en
aquests fets…

DVD INFANTIL
El valiente Desperaux. Universal
El lince perdido (Goya a la millor
pel·lícula d’animació 2008)
Bolt. Walt Disney

Contra el viento. Premi Planeta
2009. Ángeles Caso. Ed. Planeta
Itinerari d’una memòria enfrontada. Oriol Riart i Arnalot. Ed. Fonoll
L’obra mostra a través de fotografies com la Guerra Civil Espanyola
va irrompre al Pallars Sobirà, com
es van implantar arquitectures militars de campanya i com es van
deixar trinxeres, búnquers i metralla diversa. En definitiva, mostra

com, setanta anys després, l’empremta de la guerra encara roman
en el paisatge i es confon amb la
natura.

INFANTIL
Un cas per a tu i la penya dels
tigres.

Activitats de la biblioteca
Si vols estar al dia de les activitats de la nostra biblioteca entra a:
http://bibliotecaartesadesegre.blogspot.com/

Biblioteca
Joan Maluquer i
Viladot
C/ Escoles, 6
25730 ARTESA DE SEGRE

Curs de Photoshop II
- Per a persones amb coneixement de Photoshop
- Durada: 20 hores
- Horari: dijous de 20h a 22h
- Inici: 8 d’abril
- Lloc: Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
- Preu: 90 euros

Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat
Tel: 973400754
De dilluns a divendres
de 16:30 a 20:30
Dissabte d’11 a 13
Préstec de llibres, revistes i
audiovisuals
Servei d’internet i multimèdia
Conexió wifii.

- Inscripcions i més informació a la Biblioteca

la
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III Campionat d’Espanya d’arc tradicional i arc nu
ls dies 27 i 28 de febrer, el
Club Arquers Montsec va
participar en el III Campionat d’Espanya d’arc tradicional i arc
nu.
En ell hi participaren 5 arquers
d’Artesa de Segre i el resultat va
ser molt positiu, ja que en Marc
Torné va quedar classificat en el
tercer lloc, és a dir, trofeu i medalla
de bronze.
En total hi van participar dos centenars d’arquers. Aquesta vegada
la població que el va organitzar va
ser Calahorra (La Rioja), una ciutat bonica per visitar. Cal remarcar
que els catalans van ser els equips
amb més participants.
Les altres comunitats autònomes
que hi van assistir van ser
Andalusia, Madrid, València,
Euskadi, Navarra, Cantàbria,
Castella i Lleó, Castella la Manxa,
Galícia, Aragó i Canàries.

E

Domènec Aldavó
Club d’Arquers Montsec

www.lapalanca
palanca.cat
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L’atletisme està de moda
l passat 7 de març, els
maratorians d’Artesa de
Segre, Jordi Fernàndez i
Jordi Aumedes, van anar a fer la
Marató de Barcelona, aquest cop
acompanyats de dos corredors
més, Benjamí Llobet i Gerard Castells.
Després dels entrenaments que
han dut a terme durant més de dos
mesos i la gran constància que han
tingut, els resultats han estat els
esperats, amb unes marques dignes d’envejar:
- Gerard Castells, 3h 51min
- Benjamí Llobet, 3h 48min
- Jordi Fernàndez, 3h 21min
- Jordi Aumedes, 2h 48min
Hem de fer menció que el Roger
Llorens no va poder participar a la
Marató de Barcelona a causa d’una
lesió soferta uns dies abans, però
va ser un gran recolzament pels
seus companys, ja que va estar allí
per animar-los en tot moment. Esperem des d’aquí que es recuperi

E

ben aviat.
Ei!, ja ho veieu, no tot és futbol i
bàsquet. L’atletisme també és un

esport de masses.
Núria, Gemma i Dolors

revista@lapalanca
palanca.cat
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VIDA SOCIAL

El dijous 11 de febrer, a la Residència Verge del Castell de Cubells, vam celebrar la festa de Carnestoltes. Tots
els padrins i padrines es van posar una disfressa que prèviament havien confeccionat ells mateixos en el taller
de manualitats. Les treballadores els vam acompanyar i ens vam disfressar. Va ser una gran festa, on tots i
totes vam poder gaudir de xocolata amb melindros i de molt bona companyia.

Relació de nois i noies que van rebre el sagrament de la Confirmació a Artesa de Segre el 13 de març, acompanyats de Mn. Antoni Ballester i l’arquebisbe d’Urgell, monsenyor Joan Enric Vives: Shelia Belchi Collado,
Gemma Bentanachs Gilabert, Marta Bentanachs Gilabert, Arnau Buñol Perelló, Jordi Calveres Garcia, Enric
Camats Castellà, Júlia Camats Cucurull, Pedro Henrique Carvalho de Sousa Leao, Anna Castel Berengueres,
Pau Farré Farràs, Àlex Guàrdia Massana, Quim Hervàs Aranés, Julià Jou Cardona, Pau Jovell Codina, Pol
Llena Aranés, Aïda López Ganyet, Jaume Marcé Font, Lluc Martí Calveres, Joan Morros Bernaus, Leo Oliva
Calero, Arià Palacios Cabello, Mercè Ponsa Capell, Anna Riart Pallarés, Anna Ribó Sala, Amadeu Roca Gili,
Anna Roca Regué, Judit Ros Vendrell, Guillem Sellart Barril, Laia Valero Comabella, Pau Vidal París, Laura
Viles Pola.
Foto: FotoJoan Promovideo
la
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Viatge a la Mina de Montclar
iumenge, 9 hores del matí.
Per sort, el fred i la boira no
apareixen. Desenes d’excursionistes delerosos de descobrir
una de les obres d’enginyeria més
importants del segle XIX, parteixen
de Montsonís cap a la Mina de
Montclar.
Foscor absoluta. Únicament dos
punts de llum als extrems d’entrada i sortida, que es van fent petits
o grans segons es va avançant.
Sensació de triomf al travessar els
5 km de túnel; que no es pot ni comparar a la que tingueren els
obrers que el 29 de setembre de
1861 trencaren les últimes roques
que separaven les dues bandes de
la galeria.

D

El Túnel de Montclar
El Túnel de Montclar (popularment
conegut com la Mina) permet que
les aigües del Canal d’Urgell passin des d’Artesa cap a Agramunt,
salvant la Serra de Montclar. Es
tracta d’una obra colossal, on la
major part de l’any hi passa aigua
i que normalment no es pot visitar.
Des de fa anys és un indret on
acudeixen alguns curiosos que
aprofiten l’estronca del canal per
travessar-lo a peu o, en casos excepcionals, amb un vehicle 4x4. No
ha sigut, però, fins aquest any que
se n’ha començat a fer gran difusió
i s’hi han organitzat visites multitudinàries.
L’empresa Castells de Lleida
(amb seu a Montsonís), en col·laboració amb Canals d’Urgell, ha
organitzat excursions el tercer i
quart diumenge de gener i febrer,
respectivament,
que
han
aplegat més de 400 persones.
L’excursió permet descobrir un
indret que tenim a tocar de casa
i que fa falta visitar-lo per adonarse que es tracta d’una obra
imponent, gairebé faraònica.
Els quasi 5 quilòmetres de túnel es
fan llargs, fins i tot, un xic pesats i
monòtons. Però és necessari fer la
travessa per valorar el túnel com
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es mereix, un espai únic que s’ha
convertit en un atractiu turístic de
primera categoria per a les nostres
contrades.

Visita al Castell de Montclar
L’excursió incloïa la visita al Castell de Montclar. Després de travessar la Mina, i de fer uns quatre quilòmetres més de recorregut a peu
per camins, els excursionistes pogueren visitar un dels castells més
ben conservats de casa nostra, el
de Montclar.
Es tracta d’una fortalesa medieval edificada sobre les restes d’una

antiga torre romana i que va ser
reformada al segle XVII amb un
estil arquitectònic del Renaixement
català.
Declarat Monument Històric-Artístic, des de 1986 són propietaris
del castell la família De Miguel. Està
obert al públic tots els caps de setmana i els dies a convenir. En l’interior destaquen les amples estances, l’escalinata, el celler i la biblioteca.

Text: Miquel Regué i Gili
Fotos: Jesús Martí i MRG

Les dades de la Mina
El Túnel de Montclar té 4.917 metres de longitud i fou durant 100
anys el més llarg d’Europa. El
seus 6 metres d’ample per 6 d’alçada i la profunditat màxima de
146 metres arrodoneixen unes
xifres que donen una idea de la
magnitud d’aquesta obra civil. Les
voltes i parets fetes de pedra picada li acaben de donar un aspecte d’obra feta a consciència.
Es va iniciar l’any 1853 i es va
acabar el 1861. L’any 1860 hi arribaren a treballar més de 6.000
persones (480 paletes, 4.681 peons i 977 presidiaris portats des
dels penals de tota Espanya). Va
ser necessari construir tot un poblat prop de la boca del túnel, així
com una presó que era vigilada per soldats. El número de víctimes de l’obra fou molt elevat, no hi ha
constància de les xifres totals, només se sap que entre els anys 61 i 62, quan els treballs més perillosos
de perforació ja s’havien acabat, van morir 114 persones.
L’enginyer encarregat era Pere de Andrés que compartia la responsabilitat amb l’enginyer en cap del
canal Domènec Cardenal. El constructor fou Carles Tassier que hi perdé una autèntica fortuna, atès que
les primeres estimacions situaven el preu del túnel a 850 pessetes/metre lineal passant a més de 1.300
ptes. El cost final fou de 6,2 milions de pessetes de l’època.
Les principals dificultats en la construcció sorgiren per la naturalesa heterogènia del terreny, amb zones
d’argila, guix i pedra arenisca, fent necessària la utilització de grans quantitats de pólvora. L’excavació i el
desenrunament es completaren a pic i pala, amb l’única força dels braços i les mans de l’home. Es construïren 13 pous verticals al llarg del recorregut, per on es treia la terra i la pedra i per on els homes
accedien al cor de la muntanya. Hi hagueren nombrosos esllavissaments a conseqüència de les filtracions d’aigua.
(Extret del llibre “Els tresors dels Canals d’Urgell”, Pagès editors, 1996)
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Sortida conjunta Marquesat-CEB
a sortida conjunta entre el
Centre Excursionista de
Balaguer (CEB) i les Terres
del Marquesat es va dur a terme
el passat 14 de febrer.
A les 8:45h el termòmetre marcava -8º. Caminant a bon ritme,
vàrem arribar al barranc del
Canudell, on hi ha els antics forns
de guix d’on procedeix la matèria
primera de les antigues cases de
Camarasa. Després d’esmorzar al
camí de les coves, ens vàrem dirigir a les salines, que daten de l’època andalusina.
Per acabar, vàrem visitar la tomba del soldat anomenat Joan
Montserrat, que va morir al desembre de 1938. Arran de la seva mort,
va néixer una amistat entre dues
famílies, la d’en Joan i la família
Trepat de Camarasa.

L

Francesc Gessé
Associació Cultural
Terres del Marquesat
www.marquesat.net

25è aniversari
Penya Barça d’Artesa de Segre i Comarca
V Trobada de Penyes Barcelonistes
de Ponent Nord
Diumenge 18 d’abril
11:00h Recepció d’autoritats i penyistes a
l’Ajuntament.
12:00h Visita de les autoritats i penyistes
al Museu del Montsec.
13:00h
Inauguració del nou local social de la
Penya Barça, seguida d’un vermut per als socis.
14:30h Dinar
popular
al
Pavelló
Poliesportiu. Arribada de les Copes guanyades pel FC Barcelona l’any 2009.
Durant el dinar es podran fer fotografies i visitar els trofeus.
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Tiquets pel dinar:
- Socis: 25 euros (posar-se en contacte amb
la Junta de la Penya o bé al correu electrònic
pbartesa@hotmail.com)
- No socis: 30 euros (Estanc Massana i Pub
Jack’s)
- Menú infantil: 15 euros
18:00h

Ball de tarda i fi de festa.

Artesencs! El diumenge 18 d’abril, guarniu el
vostre balcó amb banderes, banderoles, bufandes, samarretes i altres, amb motius
blaugranes.
Gràcies i força Barça!

PARLEN LES ENTITATS

Agraïment
l passat dissabte dia 20 de
febrer, unes quantes persones membres del Club de
Lectura d’Alentorn, i algunes més,
vam visitar de la mà del Ramon I.
Canyelles la Colònia la Fàbrica.
La idea de fer aquesta visita va
sorgir arrel de la lectura d’uns dels
llibres del Club, Olor de Colònia de
Sílvia Alcàntara, on s’explica, entre algunes intrigues, la vida en una
colònia industrial.
A banda de poder descobrir els
racons de la vida del dia a dia, també vam tenir l’oportunitat de visitar

E

per dins les instal·lacions de
Càrniques Pijuan de la mà del
Pepe, que ens va entretenir una
bona estona amb les seves explicacions.
Des d’aquestes pàgines volem
aprofitar per donar les gràcies tant
al Ramon com al Pepe per les seves explicacions.
El llibre que estem llegint actualment és d’en Ferran Torrent, L’Any
de l’Embotit.

Club de Lectura Alentorn

Associació de la Gent Gran
mb el lema “Gent gran, gent
dinàmica”, des de l’associació de la gent gran del nostre municipi hem encetat unes jornades amb activitats diverses i
obertes a tothom l’últim dimarts de
cada mes.
El dimarts 23 de febrer es va fer
la primera, una xerrada sobre
l’autoestima amb una gran afluència de gent, com es pot veure.
Vàrem sortir molt il·lusionats i motivats per a gaudir de la vida i ser
positius.

A

La Junta
la
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Teatre: Després de la pluja
lguns acabàvem de sortir
d’una reunió convocada per
l’Ajuntament a la sala d’actes de la Cooperativa. Era un divendres a la nit –concretament, el 19
de febrer– i feia fred al carrer. Només en arribar a la Dàlia Blanca la
cosa ja va canviar. La gent es veia
moguda, hi havia curiositat per veure “els actors locals” en acció, es
respirava entusiasme i ganes que
tot anés bé. Al carrer feia fred, però
a dins hi havia força caliu.
S’aixeca el teló i, amb l’escenari
gairebé fosc, sona un blues suau.
Això ens situa en alguns barris
nord-americans... Serà una història que no té res a veure amb nosaltres...
Es tracta d’una empresa multinacional ubicada en un gratacels,
on està absolutament prohibit de
fumar. Per a fer-ho, empleats i directius han de sortir a la terrassa
de dalt de tot. Allí, entre fum de tabac, expliquen els seus problemes,
les dèries i obsessions, els objectius a la vida, els desitjos inconfessables, les debilitats i també les
seves frustracions. Un psicòleg hi
podria prendre molts apunts. Hi ha
qui pensa en el suïcidi, però et quedes tranquil; penses “això és molt
americà”.
Després, poc a poc, suaument
com el blues del principi, la història
i la descripció dels caràcters et va
enganxant, t’atrapa fins a l’extrem
que t’oblides que els actors no són
americans i no penses ni per un
moment que els podràs trobar per
Artesa. Estàs immers en la trama i
tot el que passa a l’escenari absorbeix el teu interès, pendent del que
passarà.
L’obra aprofundeix en la conducta
humana, en la imatge que volem
donar i “l’altra més endins”, en la
lluita entre l’estatus social i la naturalitat de la persona. Té la màgia
subtil del joc de la dualitat. Això és
el teatre, real com la vida.
Quan va acabar la representació de Després de la pluja, de Sergi

A
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Belbel, vam quedar com a magnetitzats al seient, esperant que ens
expliquessin més coses. Les interpretacions van ser magnífiques,
amb tots els actors i actrius ficats
en el seu paper. Es notava una direcció extraordinària i la inestimable contribució tècnica de la resta
de components del grup.
Menció especial mereix el vestuari. Es canviaven sovint de roba,
marcant el “timing” o diferenciant

els dies, i tots i totes anaven molt
ben vestits, parlant-nos d’una societat, l’americana, amb un gust refinat i un fort poder adquisitiu.
Esperem que durant molts anys
el Grup de Teatre d’Artesa ens faci
viure estones tan intenses com les
que es van repetir el dissabte i el
diumenge d’aquell cap de setmana de finals de febrer.
La Palanca

Fitxa tècnica
REPARTIMENT (per ordre d’intervenció)
Programador informàtic
Ignasi Gilabert
Cap administratiu
Josep Miró
Secretària rossa
Helga López
Secretària morena
Marta Cañellas
Secretària pèl-roja
Núria Serradell
Secretària castanya
Emma Estrada
Missatger local
Josep March
Directora executiva
Montse Vall
EQUIP TÈCNIC
Vestuari:
Primers Apunts:
Regidores:
Imatge:
So i luminotècnia:
Escenografia:

Producció:
Regidoria/adjunt direcció:
Direcció:

Montse Duran
amb: M. Àngels Gili, Divina Mateo
Pepita Monell, Joan Roca
Dolors Morera, Yolanda Massana
Roger Mateu
Josep Manel Gil, Xavier Farràs
Xavier Farràs
amb: Eva Cendra, Maribel Colom,
Raquel Galera, Yolanda Massana,
Núria Mases i Juan Vega
Dolors Morera
Eva Cendra
M. Dolors Palet

LA PÀGINA DE L’INSTITUT

L’alumnat del Cicle Formatiu visita la Barcelona comercial
El passat 9 de febrer, l’alumnat del
Cicle Formatiu de Grau Mitjà de
Comerç vam anar a Barcelona per
tal de poder estudiar diverses estructures comercials.
Al matí vam visitar el Centre Comercial l’Illa Diagonal. L’activitat es
va centrar en l’explicació que ens
va fer la responsable de Relacions
Públiques. Ens van donar informació sobre la història del centre, la
gestió dels locals de què disposen
i l’organització i estructura d’aquest
espai.

Malgrat que el dia va ser força
plujós, en acabar aquesta visita ens
vam dirigir al Portal de
l’Àngel, punt de partida de
l’activitat de la tarda, que
va consistir en la visita i
l’estudi del comerç que hi
ha als carrerons del voltant. Així, tot passejant
cap a la plaça Sant
Jaume i els seus voltants, vam poder veure des d’establiments de les
franquícies més conegudes fins a
petites botigues de comerç propi i

amb molta història.
En acabar, i xops fins a les celles, ens vam aixoplugar al
Bosc de les Fades, on ens
vam refer mentre esperàvem que els nostres companys de Batxillerat finalitzessin la seva visita al
Centre d’Art Santa Mònica.
Un dia fred i plujós però que repetiríem molt contents.
Alumnat de CFGM Comerç

Jornada de portes obertes a la Universitat Autònoma de Barcelona i Centre
d’Art Santa Mònica
El passat 9 de febrer, l’alumnat de
1r i 2n de batxillerat vam assistir a
la jornada de portes obertes de la

Universitat Autònoma de Barcelona. Només arribar, van començar a sorgir els problemes per trobar l’aula que corresponia a cada
xerrada donada l’amplitud del
campus. Així doncs, cada alumne
podia escollir dues carreres i assis-

tir a l’explicació organitzada pel responsable de cadascuna. Aquest
explicava el funcionament bàsic del
campus en general i també el de la
carrera en concret.

Al migdia, després de dinar una
mica incòmodament a causa de la
pluja que va caure tot el dia, vam
assistir al Centre d’Art Santa Mònica, on ens van presentar dues exposicions ben diferents. Una consistia en un recull d’invents d’artistes, els quals barrejaven la tecno-

logia i la ciència de tal manera que
aconseguien crear invents totalment inversemblants a la nostra vista. L’altra, era una exposició de tot
tipus de documents recollits del
conegut i particular escriptor Quim
Monzó.
En general, pensem que la valoració és molt positiva, ja que a la
UAB vam aconseguir orientar-nos
cap al nostre futur acadèmic, a més
de gaudir de les diferents informacions que ens van proporcionar al
Centre d’Art.

Marc Serentill i Aldavó
Alumne de 2n de Batxillerat

L’esquiada
Com ja és tradició, el passat 22 de
febrer es va realitzar la sortida general de centre d’hivern al Port del
Comte.
Com cada any, la sortida va ser
a les 7:30 del matí des de la plaça
de l’Ajuntament. El viatge amb autocar va ser llarg però, quan vam
arribar a pistes, un gran dia ens
esperava.
Hi havia una neu molt bona i un
bon solet, però tal i com ja s’havia
anunciat el dia anterior, cap al mig-

dia el cel es va tapar i va començar
a nevar.
Els més valents van poder continuar esquiant fins a l’hora acordada, les quatre, mentre que els
altres van poder dinar amb
tranquil·litat a la cafeteria, davant
la gran llar de foc característica.
A les 4 de la tarda, la gent que
havia llogat material va anar a tornar-lo mentre que els altres van
anar directament a l’autobús. Ja
havíem viscut una experiència més.

L’esquiada va acabar amb un
gran èxit i, el més important, ningú
va resultar lesionat d’importància.
Com alumne de l’INS Els Planells em vull adreçar al professorat
acompanyant, ja que, gràcies a ells,
any rere any es fa un sortida en la
qual convivim junts en un espai diferent.
Moltes gràcies!
Xavier Mora Capdevila
Alumne de 1er de Batxillerat
la
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Màrius Torres i Pereña, un poeta lleidatà
Dolç àngel de la mort
Dolç àngel de la mort, si has de venir, més val
que vinguis ara.
Ara no temo gens el teu bes glacial,
i hi ha una veu que em crida en la tenebra clara
de més enllà del gual.
Dels sofriments passats tinc l’ànima madura
per ben morir.
Tot allò que he estimat únicament perdura
en el meu cor, com una despulla de l’ahir,
freda, de tan pura.
Del llim d’aquesta terra amarada de plors
el meu anhel es desarrela.
Morir deu ésser bell, com lliscar sense esforç
en una nau sense timó, ni rems, ni vela,
ni llast de records!
I tot el meu futur està sembrat de sal!
Tinc peresa de viure demà encara...
Més que el dolor sofert, el dolor que es prepara,
el dolor que m’espera em fa mal...
I gairebé donaria, per morir ara,
–morir per sempre– una ànima immortal.
29 de setembre de 1936
Màrius Torres ja doctor en medicina (1934)

quest any es commemora el centenari del seu
naixement, més concretament el 30 d’agost, i
morí el 29 de desembre de 1942.
Aquest poeta també era metge, però malauradament o dissortadament va morir de tuberculosi al sanatori de Puig d’Olena (Vallès Oriental), allunyat de la
seva família que es va exiliar a França, donades les
circumstàncies nacionals i mundials que van ocórrer
en aquells anys.
Al sanatori va tenir una companya, ingressada allà
també, que es deia Mercè Figueras (Girona, 1908 Barcelona, 1976) i que fou l’amistat més intima del
poeta i la inspiradora de la sèrie de cançons a Mahalta.
Escriví poemes sobre la mort i la música. Va tenir
correspondència amb Carles Riba i Joan Sales
(Barcelona 1912-1983), llicenciat en Dret, escriptor i
editor que va editar algunes de les seves poesies.
Estudià primària al Liceu Escolar, escola laica fundada per Frederic Godàs i Legido (1925-1920). Fou
un infant tímid, obedient, pulcre, perfeccionista, imaginatiu i enjogassat, afeccionat a la música i a la
lectura.

A
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Cançó a Mahalta
Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels.
Fem el mateix camí sota els mateixos cels.
No podem acostar les nostres vides calmes:
Ens separa una terra de xiprers i de palmes.
En els meandres, grocs de lliris, verds de pau,
sento, com si em seguís, el teu batec suau.
I escolto la teva aigua, tremolosa i amiga,
de la font a la mar –la nostra pàtria antiga–.
30 de març de 1937

Text extret de “Poesies i altres escrits” de
Màrius Torres (Edicions 62) de la Biblioteca
“Joan Maluquer i Viladot” d’Artesa de Segre.

LITERATURA
Entre 1920 i 1926 estudià batxillerat al Instituto General y Técnico
de Lleida.
El curs 1926-1927 es traslladà a
Barcelona a estudiar Medicina, on
li posen el nom de “molècula”.
El 1928 mor la seva mare, Maria
Pereña.
De 1929 a 1933 estudià Medicina. Va fer el viatge de final de carrera a Itàlia. Durant aquests anys
començà a escriure poemes que
resten inèdits. Es traslladà a Madrid
per fer el doctorat.
En el període 1934-1935 exercí
de metge a Lleida com a especialista en malalties de l’aparell digestiu. Durant la primavera de 1935
emmalaltí de grip. El 18 de desembre de 1935, a dos quarts de vuit
del vespre, esclatà la malaltia, mentre Màrius feia companyia a una
malalta. Seguiren quatre dies de
febres altíssimes i el 22 de desembre fou traslladat al sanatori
antituberculós de Puig d’Olena, situat a 819 m d’altitud, al terme de

El sanatori de Puig d’Olena des de la façana sud

Sant Quirze de Safaja, entre Sant
Feliu de Codines i Centelles.
Fins a primers de juny de 1936,
Màrius va restar en repòs absolut. Escriví una vintena de poemes. Conegué Mercè Figueras i
Joan Sales. A més, fou afectat per
la guerra civil espanyola. Però ell
llegia, estudiava, traduïa de l’an-

glès i el francès.
Finalment, morí el 1942.

Maria Teresa Solè Isanta
Fotos: web del Servei
de Biblioteca i Documentació
de la Universitat de Lleida

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

Ajuntament d’Artesa de Segre
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MÚSICA, MESTRE!

Itinerari de les Caramelles 2010
1. Inici a les 11h: Cantada davant
de la casa de l’alcalde al C/ M.D.
de Salgar
2. Av. Maria Anzizu (cal Coma)
3. Av. Eduard Maluquer (Residència de la Gent Gran)
4. Ctra. d’Agramunt (Bar Jorper’s)
5. Ctra. d’Agramunt (Bodega Jubete)
6. Ctra. d’Agramunt (Casa Mianes)
7. Ctra. de Ponts (Forn Solé)
8. Ctra. de Ponts - Ctra. de Tremp
9. Ctra. de Tremp - C/ Girona

10. C/ Fassina
11. Plaça del Ball
A les 12:45h ens traslladarem de
davant de l’església per C/ Bisbe
Bernaus, Ctra. d’Agramunt i C/ Balmes fins a:

12. Final: Plaça de l’Ajuntament, on
farem l’última cantada
Bona Pasqua a tothom!
La Junta

Final
12:45h

Inici
11h

la
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FA 25 ANYS

Març de 1985
quest número, a més de les
referències a les festes de
Carnaval, ens anunciava en
la portada la que va ser sens dubte
una gran notícia per al municipi
d’Artesa de Segre.
PORTADA. S’hi destaca la inclusió en el pressupost municipal
d’Artesa d’un equipament pressupostat en uns 60 milions de pessetes: el pavelló poliesportiu.
EDITORIAL. Amb el títol, Pànic
a les masies, no cal dir gran cosa
més. Una onada de robatoris, fins i
tot amb violència, va posar en estat d’alerta tota la zona de masies
disseminades de Montmagastre i
Folquer.
LOCAL. La Informació Municipal
consta d’una pàgina amb la relació
de factures municipals i de llicències d’obres aprovades al mes de
febrer.
En el Noticiari Local, Josep M.
Solans ens informa de la finalització
de les obres de la carretera d’Anya
(9 milions de ptes.), de l’organització d’una setmana verda entre el
10 i el 17 de febrer a càrrec del Club
de Lectures i del Museu del
Montsec (amb una repoblació d’arbres al Castellot i una xerrada sobre l’impacte ambiental de la presa
de Rialb), d’unes jornades tècnicoagràries a la Cooperativa d’Artesa
i del dinar de dimarts de Carnaval
a Foradada. Una bona part de l’espai el dedica al Carnaval d’Artesa,
organitzat per les Caramelles, i ens
informa dels premis dels concursos
de disfresses: en l’infantil, va guanyar Ivan Malé, amb premi especial per a Elisenda Malé; i en adults,
el grup Caçafantasmes.

A
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COMARCA. Dins de la secció
Des del Mirador del Montsec,
Ferran Sánchez Agustí escriu Mur,
un monument tan important com
desconegut. Després d’una ressenya històrica d’aquest conjunt medieval del Montsec pallarès, declarat monument nacional el 1920 i
format per un castell, una església
i un monestir, Sánchez parla de les
primeres obres de restauració des
dels anys 1930.
En l’article La comarca, avui J.
Farrando i Alés exposa el seu put
de vista sobre el fet comarcal, centrat en la Noguera, després d’haver participat en un debat sobre el
tema a Balaguer, organitzat pel
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Centre d’Estudis de la Noguera.
“Cal veure la comarca amb tres dimensions principalment, política,
administrativa i com a mancomunitat de serveis...”
ACTUALITAT. La revista informa
àmpliament sobre l’Aprovació de
les normes reguladores de les subvencions en l’àmbit de patrimoni
arquitectònic i arqueològic de la

FA 25 ANYS
Diputació de Lleida.
També s’informa d’un Curs bàsic d’informàtica, de 10 dies de durada, organitzat per la Confederació d’Organitzacions Empresarials
als baixos de l’Ajuntament i a petició alguns associats.
CAMP. En l’article El projecte de
llei de l’empresa familiar agrària
s’explica l’inici del tràmit parlamentari d’aquest projecte de llei i tot allò
que pot significar per al món rural:
“Cal desitjar que el redactat final
converteixi la llei en una eina sòlida i efectiva per a activar i modernitzar convenientment les explotacions familiars agràries del nostre
país”.
INFORME. Signat per Josep M.
Solans, Crònica del dimarts de Carnaval inclou diferents opinions
d’una tradició que anava prenent
cos en la seva sisena edició: la
matança del porc. S’hi recull les
paraules de Francesc Amorós, de
la Comissió organitzadora; Enric
Ribera, director de la revista Santa
Marta Hostelera; Ramon Vilalta,
president de la Diputació; i Antoni
Pallarés, governador civil.
Aquesta secció inclou un breu
però curiós article de Ferran
Sánchez Agustí. Amb el títol Ni petroli ni gas, sinó nafta hi trobaran,
ens explica com un singular personatge, Mn. Jaume Genescà i Rovira, havia arribat a la conclusió que
les prospeccions del Montsec trobarien un jaciment de gas natural
únic a l’Estat espanyol.
ECONOMIA. Com llegir el rebut

de la llum és el títol d’un article que
no necessita gaires comentaris
més.
Flexibilització de la contractació
laboral informa sobre les característiques d’alguns Reials Decrets en
relació a aquest tema: RD 1989/
1984 de 17 d’octubre sobre contractes temporals i RD 1991/1984
de 31 d’octubre sobre contractes a
temps parcial.
OPINIÓ. Signat per Jordi Cussó,
de l’Àmbit Maria Corral, Educar a
escoltar ens parla d’un tema que
l’autor qualifica “d’actualitat”: el fracàs escolar. Com a qüestió bàsica,
planteja que cal aprendre a escoltar. I jo hi afegeixo, 25 anys després: encara no n’hem après!
L’article El naturalisme o de com
espiar el món per veure-hi millor,
de Joan Aranés i Clua, ens ofereix
una interessant guia comentada
per a dedicar-nos a l’observació de
la natura, inclosos materials i recomanacions. L’autor acaba amb un
missatge adreçat a “tots els caçadors que no viuen d’aquesta activitat fonamentalment: canvieu l’escopeta per la curiositat”.
ASSOCIACIONS. Germandat de
Sant Sebastià ens exposa de forma breu el resultat de l’assemblea
anual de l’entitat, aleshores presidida per Josep Ribó i Berengueres.
Les baixes per malaltia es cobrien
amb 25 ptes. diàries i les defuncions amb 10.000 ptes. El saldo en
acabar el 1984 era d’uns 1,2 milions de ptes.
Creu Roja. S’informa de la pro-

Efemèrides a recordar
de l’any 1985
Aquests són fets destacats
que van passar fa 25 anys,
segons consta a La Palanca:
- 7 de febrer: El Consistori
d’Artesa aprova el pressupost
municipal de 1985, que inclou
la construcció d’un pavelló
poliesportiu.
- Març: Finalitzen les obres
de millora de la carretera
d’Anya (no hi consta la data).

pera realització d’una escala en hifi a benefici d’aquesta entitat.
CARTES A LA REDACCIÓ. Trista anècdota d’una festa popular
explica un incident que es va
produir en l’atorgament de premis
dels concurs de disfresses de Carnaval per a més de 14 anys. La
carta ve signada pels Membres del
Jurat.
Un poble crida!, Anya és una
carta signada per la Junta Local del
poble d’Anya. En una primera part,
s’exposa la tasca que desenvolupa la Junta. Al final, però, exigeixen que se’ls aclareixi en què s’han
invertit els més de 16 milions de
ptes. que apareixien publicats el
mes anterior a la revista per a diverses obres de reparació d’infraestructures arrel de les riuades de
1982.
HUMOR. L’acudit dels personatges Quimet i Cosme tracta aquest
mes de la matança del porc.
PASSATEMPS. Continua la nova
secció amb un encreuat, una sopa
de lletres i un salt del cavall, a més
de les solucions als passatemps
publicats el mes anterior.
ACTES I CELEBRACIONS DE
SETMANA SANTA I PASQUA. Apareix a la contraportada I recull tots
els actes, bàsicament religiosos,
des de Diumenge de Rams fins a
Dilluns de Pasqua. En destaco que
a l’aplec de Salgar encara hi havia
sardanes i jocs de cucanyes.
Ramon Giribet i Boneta
la
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DE COLLITA PRÒPIA

La tele d’avui
ra que tenim la Televisió
Digital Terrestre gairebé a
totes les cases catalanes
(tot sigui dit de passada amb més
problemes que avantatges de
moment, però que esperem que
amb el temps i les noves
tecnologies se solucionin),
m’agradaria parlar precisament
d’aquest mitjà de comunicació, la
tele. I és que costa de creure com
algunes cadenes poden emetre
certs programes... I el més greu,
com tenen l’èxit que tenen!
Suposo que a molts de vosaltres,
només amb aquesta introducció, ja
us han vingut a la ment molts
programes anomenats teleescombraries, que suposo que se’n
diuen així perquè arrepleguen totes
les escombraries de l’ésser humà
per no dir-ne una altra cosa. El que
sí que sé és que no arrepleguen
valors, són programes vulgars,
“xavacans”, d’aquells que et
provoquen “vergüenza ajena”
mentre els mires.
Jo estava pensant en programes
com El diario, en el qual les
persones van allà a explicar les
seves misèries i intimitats (“delante
de toda España”, com diuen ells).
Cada tarda durant 10 anys s’ha
mantingut aquest programa a
Antena 3, i cada tarda s’expliquen
més i més barbaritats. A vegades
em pregunto si realment totes
aquelles persones que surten són
actors i actrius, però em fa por la

A

resposta. No són actors!, són gent
sense límits, grollers, sense massa
pudor ni vergonya, que van allà i
expliquen que els deuen diners,
que estan enamorats, que han
posat les banyes a les seves
parelles o que volen sexe!

La cultura del no-esforç es transmet a través de tots aquests
programes que estan
on les 24 hores del dia

O en tants altres programes com
Sálvame, la Noria, Aquí hay tomate,
Salsa Rosa... en els quals debaten
sobre tòpics banals i estúpids, i
entrevistant qualsevol desgraciat
que se n’ha anat al llit amb no sé
qui... on els col·laboradors (que no
són pas periodistes ni tenen la
mínima educació per a parlar)
acaben cridant però ni ells mateix
saben per què, ni què és el que
realment defensen. Suposo que
simplement segueixen el guió que
els guionistes del programa han
preparat per a ells. Això sí, cobraran
una morterada per defensar el seu
rol!
I finalment tenim programes
d’aquells que jo anomeno
“salvavides” on els concursants hi
van amb unes il·lusions per

aconseguir, pensant que la fama
els “salvarà” d’un futur mediocre
que saben que sense l’esforç i la
constància els espera... Així tenim
en cartellera... Operación Triunfo,
Gran Hermano, La isla de los
famosos, Generación ni-ni i tants
altres! Aquí els joves aprenen que
el diner és fàcil d’aconseguir i que
la fama està a l’abast de tots. La
cultura del no-esforç es transmet a
través de tots aquests programes
que estan on les 24 hores del dia.
A ulls de l’espectador no és res més
que una realitat de somni en la qual
res no és real i que avergonyeixen
més d’un.
Però de tot plegat allò més
preocupant és que aquests
programes els consumeixen també,
i alguns molt especialment, gent
molt jove; nens i nenes, nois i noies
que sovint volen imitar les actituds
d’aquestes “estrelles mediàtiques”.
No ho entenc i mentrestant es parla
d’horari protegit... quan? a les 12
del matí? a les 7 de la tarda? Tot
plegat més que lamentable!
Caldria, doncs, estudiar amb
profunditat per què tenen èxit tots
aquests programes, no serà que la
nostra societat està una mica
malalta i per l’audiència tot val?
Per cert us heu adonat que si
pregunteu a amics i coneguts per
aquests programes ningú els mira
mai!! Per què serà?
Noemí Farré Cortadelles
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PER QUÈ DIEM...

... que algú va de gorra?
s diu que algú va de gorra
quan entra en algun lloc, en
què normalment s’hauria de
pagar una entrada (com ara en un
teatre, un concert, un cinema, etc.),
sense pagar, perquè hi té un amic,
té invitacions, o pel motiu que sigui.
Una gorra, tots ho sabem, és una
peça del vestit, sobre tot del masculí encara que també n’hi ha per a
dones, i que serveix per a cobrir el
cap a tall de barret. Sempre són,
però, de caient senzill, sobre tot en
l’època en què aquesta dita era
més popular, durant el segle XIX i
cap a començaments del XX. Aleshores solia utilitzar gorra la gent
amb pocs recursos i, sobretot, els
criats i servents, ja que els barrets
estaven destinats, únicament, als

É

senyors.
Es dóna la circumstància que
quan els senyors viatjaven, solien
endur-se amb ells algun servidor
per a fer-se càrrec de la conducció
de l’equipatge, tenir preparades les
coses que necessités, ajudar-lo a
vestir-se o qualsevol altre cosa que
calgués. Aquests servidors s’allotjaven en els mateixos hostals i posades que els senyors, però en
cambres de categoria inferior i amb
serveis també minvats, tant en el
menjar com en el dormir.
Quan els hostalers feien números de quant havia de pagar el senyor, era costum habitual posar en
el paper del compte “tants senyors
i tants que van de gorra” i, entre
aquests segons, hi havia compresos tots els criats, cotxers, lacais,

mossos de peu, mulaters i tota altre mena d’acompanyament que
havia dormir i menjar a l’hostal sense haver de pagar res de la seva
butxaca.
Per això, anar de gorra s’aplica
a quan un va a algun lloc sense
haver de pagar ell mateix res del
que consumeix, tal com hem dit al
començament.
En una altra ocasió comentarem
també la dita, molt semblant a
aquesta en el seu significat, que es
refereix a anar d’arròs, que no és
més que una deformació en el llenguatge habitual del que se’n deia
anar de ros.

Albert Vidal

CARTES A LA REDACCIÓ

Concentració de parcel·les, una situació tercermundista?
Durant un any i mig, els veïns de
Marcovau vivim cada dia amb el
fang, els tolls, la pols i la brutícia
com a conseqüència de les obres
de concentració parcel·lària del Reg
Sistema Segarra-Garrigues. La situació ens impedeix fer una passejada a peu i només podem sortir
de casa amb cotxe, fins i tot amb
molta dificultat en dies plujosos. Així
mateix, l’acumulació de fang durant
tant de temps comença a danyar el
sistema mecànic del cotxe.
Els responsables no només han
espatllat el paisatge rural, sinó també els propis camins rurals, que
abans de la intervenció estaven
perfectament transitables. Posar
terra i més terra i un mínim de grava és equivalent a demanar problemes. No entenem perquè

no s’arregla bé els camins amb asfalt o un altre material més sòlid que
sigui resistent a les pluges.

Visca el progrés del món rural!

revista@lapalanca.cat
40 la Palanca

Riet Caljouw

CARTES A LA REDACCIÓ

Campionat caní de Catalunya
Us presentem al Roure, un gosset
de raça pastor blanc suís que viu a
la comarca de la Noguera. Té només deu mesos i ja és reconegut
per la RSCC (Reial Societat Canina de Catalunya) com a campió de
Catalunya, categoria cadell de l’any
2009. És molt afectuós, li encanta
estar amb la gent, jugar amb els
menuts i córrer pels voltants
d’Anya.
Ferran i Magda

V Jor
nades de Recr
eació Medieval
Jornades
Recreació
Baldomar, 27 i 28 de mar
marçç
Dissabte, 27 de març

Diumenge, 28 de març

10:30h
Jocs medievals amb els grups de recreació, sota les piscines (corda, tirada de destrals,
ganivets, ferradures...).
12:30h
Concentració per preparar la sortida, a
la zona del cavalls.
13:00h
Inauguració de les V Jornades amb la
desfilada de cavalls i dels grups recreacionistes,
de l’entrada del poble fins a la plaça del mercat, a
la plaça Major. Abdicació dels sarraïns davant Arnau
Mir de Tost, conqueridor de la vila, amb la col·laboració del Grup de Teatre d’Artesa de Segre.
16:30h
Inauguració del mercat medieval.
17:00h
Batalla a la finca de cal Porta, sota el
carrer de la Mesquita.
21:00h
Concentració i desfilada amb torxes de
les recreacions fins al Campament, lloc del sopar
medieval.
22:00h
Sopar al Campament, situat als Freginals. Vestir al Cavaller i acte d’agermanament amb
el nou grup Arnau Mir de Tost.
24:00h
Encesa amb fletxes incendiàries de la
foguera del Campament. A continuació, vi calent
per a tothom.

10:00h
Obertura del mercat medieval.
10:30h
Torneig de tir amb arc al costat dels Jardins d’Arnau Mir de Tost.
11:30h
Tir amb arc amb la participació del públic.
12:00h
Esgrima als Jardins d’Arnau Mir de
Tost.
13:00h
Concentració a la plaça de l’Església i
desfilada de les recreacions cap al Campament, lloc
del dinar medieval.
14:00h
Dinar medieval al Campament, situat
als Freginals.
17:30h
Cercavila amb la catifa voladora.
18:00h
Tallers de malabars, pintures, recitació,
cucanyes...
19:00h
Cercavila i espectacle musical per diferents carrers.
20:00h
Cloenda de les Jornades.

- S’inclouran altres activitats com la tirada de trabuquet.
- Hi haurà jocs infantils a la plaça Major.
- Durant les Jornades, romandran oberts el Museu Arqueològic de Baldomar, l’Espai Casa Borrell i diferents entrades de cases.
- Hi haurà serveis de lloguer de vestits d’època, informació i WC.
- Preu dels tiquets pel sopar i el dinar: 25 euros cada àpat (40 euros per als dos).

Organitzen: Medieval Cercós i Junta Veïnal de Baldomar

la
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IN MEMORIAM

Nota d’agraïment
El passat 30 de gener ens va deixar la nostra esposa, mare, avia i besàvia Rosa.
Sempre ens recordarem de tu, moltes gràcies per la teva amabilitat i generositat que ens has sabut
donar.
La família Ampurdanés-Aparicio 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.
Moltes gràcies a tothom.

Nota d’agraïment
La família Sabartés-Guixés vol agrair les mostres de condol i suport
rebudes pel traspàs del nostre estimat Josep.
Al cel sigui.

Nota de condol
Els membres dels consells de redacció i administració de La Palanca volem expressar el nostre més
sincer condol al nostre col·laborador Josep M. Sabartés –extensiu a tota la família– per la defunció
del seu pare.

Teresa Samarà i Boldú

Agraïment

L’absència, la mancança, la pèrdua
són les vivències del passat,
és el record de l’ahir;
és el silenci, poc a poc, més dens,
és el futur, opac.
Després passaran els anys
i amb ulls clucs, somriuràs a l’absent,
el cor no es gelarà
i els dies esdevindran una mica més clars.
ABB
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La família de Teresa
Samarà i Boldú agraeix al
personal sanitari del CAP
d’Artesa de Segre les
atencions dispensades en
tot moment.
Igualment, les nombroses mostres d’afecte i condol rebudes.

IN MEMORIAM

En memòria d’una gran persona: l’Antonio Espanyol
Lluny de casa les males notícies
sempre són més costoses d’assumir. Ara doncs, a molts quilòmetres
de distància del país, la terra i la
gent que estimo i porto al cor, ha
arribat el moment d’acomiadar-me
d’una gran persona i un bon amic
que ens ha deixat darrerament. Ara
ha arribat el moment d’acomiadarme de tu, amic Antonio.
Cert és que ja feia un temps que
estaves malalt i la teva vida no era
de “color de roses”, però encara
resulta més cert remarcar que, amb
l’amor i l’entrega de la teva gran
senyora en el dia a dia, tot et resultava més fàcil de pair.
Podria escriure línies i línies sobre tot allò que em passa pel cap
en aquests moments, però sé que
amb dues paraules en tindré més

que suficient: “GRÀCIES, ESPANYOL”.
- Gràcies per ensenyar-me a somriure en les derrotes.
- Gràcies per ensenyar-me a lluitar davant les adversitats de la vida
quan ni els metges ni el món creien
en tu.
- Gràcies per ensenyar-me a estimar sense importar l’edat ni allò que
tinguis, sinó a valorar les persones
pel que són.
- Gràcies per ajudar-me a créixer
com a persona a cada pas que he
tingut l’oportunitat de compartir amb
tu.
- Gràcies, gràcies i… gràcies!
Pensant i recordant moments
que m’ha regalat la nostra amistat,
he acabat amb un somriure. Un
somriure egoista, ja que tinc la cer-

tesa que a partir d’ara una part de
tu estarà fent-me companyia en
aquest llarg viatge i, per tant, amb
tu al meu costat sé que tot anirà
genial.
Segueixo estan convençut que si
el “més enllà” existeix, ara tu en formaràs part amb altres éssers estimats que ens han deixat en els últims anys i hi haurà un altre “àngel
de la guarda” que em vigilarà arreu
del món.
Gràcies, Antonio, per tenir el gran
cor que has tingut i que m’ha permès descobrir una petita però gran
família del Pont d’Alentorn. No dubtis que et trobaré a faltar.
Algú que t’estima i t’admira ARA
i SEMPRE.
Xavi Ribera Jusmet

Al nostre amic Antonio Espanyol
Des d’aquestes línies volem rendir un homenatge al que ha estat
durant molts anys un símbol pel CE Artesa de Segre i, per damunt
de tot, un gran amic de multitud de jugadors, entrenadors... i de tots
aquells que engloba aquest món!
L’Antonio ens ha deixat, però sempre quedarà en el nostre record
com una persona molt estimada i que mai oblidarem. Gràcies per
poder haver compartit tants i tants bons moments al teu costat.
Els teus jugadors

Adéu, estimat Rufino
Marxes amb curta vida, setanta-tres anys, però per nosaltres, la teva
esposa, mare política, fills, néts, germans, cunyats i parents, mai no
marxaràs de les nostres ments.
La teva manera d’enfrontar la vida ha estat d’admirar, hem après
molt de tu. Et trobarem a faltar. Moltes gràcies.
Igualment moltes gràcies per les mostres de condol rebudes de
tots els amics i coneguts, en especial a la gent de les bitlles que heu
vingut de quasi tota la província.

la
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INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

Mes de febrer
SESSIONS DEL PLE
Ple ordinari (4 de febrer)
S’aprova, per unanimitat, licitar la contractació, mitjançant tramitació ordinària, procediment negociat sense publicitat l’obra “Modernització de la canalització i bombeig de la portada d’aigües al nucli
de Vall-llebrerola” amb un pressupost d’execució per contracte
(PEM) de 43.285,03 euros, així com
aprovar el plec de clàusules administratives particulars i sol·licitar
ofertes als contractistes d’Artesa de
Segre i comarca.
S’aprova, per unanimitat, la
certificació núm. 7, per un import
de 149.965,99 euros, de l’obra “Rehabilitació de l’aulari de l’antic col·legi de les Germanes Dominiques
com a edifici sociocultural i condicionament de l’espai exterior”, realitzada per l’empresa Construcciones Lumbierres SL.
S’acorda, per unanimitat,
promoure la declaració de l’església de Sant Miquel de Montmagastre com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), sol·licitant al Consell Comarcal que faci aquesta declaració.
JUNTES DE GOVERN
(ordinàries: 11, 18 i 25 de febrer)
S’aprova la realització d’una
consulta ciutadana per tal d’escollir el dia de festa local entre el dia
de Sant Sebastià i el dimarts de
Carnaval.
S’aproven les següents llicències d’obres:
- A Promocions Ros Gené SL, per
la modificació i ampliació de la llicència d’obres 14/2006, per la
construcció d’un edifici plurifamiliar
de 23 habitatges, 23 aparcaments
i 24 trasters, al C/ M.D. de Salgar
34, cantonada amb C/ Sitges 19,
d’Artesa de Segre.

- A Sílvia Córdoba Mur, per repicar,
escardejar amb morter de ciment i
tapar forats de paret mitgera de l’immoble situat al C/ Sant Joan 1,
d’Artesa de Segre.
- A Josep Alés Vilella, per arreglar
coberta de la casa vella, arreglar
desguàs de la casa nova i tapar
uralita que s’ajusten a la paret de
la granja, a la masia Figuerola de
Sant Marc de Batlliu.
- A Isidre Clotet Traveset, per canviar rajoles de cuina de l’habitatge
de l’immoble del C/ Bisbe Bernaus
3, d’Artesa de Segre.
- A la Junta Veïnal d’Alentorn, per
continuació de les obres del mur de
pedra de contenció, al C/ Les Eres,
de delimitació del Tros, a Alentorn.
- A UTE Variante Artesa de Segre,
per la construcció d’un planxer de
formigó de 16x16m, per a la ubicació de dos contenidors per guardar
material, una zona de residus i una
caseta per l’encarregat, una altra
per vestidor i una altra per menjador, amb caràcter temporal mentre
durin les obres de la variant
d’Artesa de Segre, a situar a la
parcel·la 3, del polígon 502, dins del
terme municipal d’Artesa de Segre.
- A la Junta veïnal d’Alentorn i Grup
Cultural i Recreatiu d’Alentorn, per
la construcció d’una piscina de
16x8m i de 5x5m, en l’espai “El
Tros”, al C/ Les Eres d’Alentorn.

- A Josep Serra Huguet, per repassar teulada vella, canviant teules
trencades i col·locació d’onduline,
en una superfície aproximada de 80
m2, a l’immoble situat al C/ Església 2, de Colldelrat.
- A M. Neus Costa Pinen, per arrebossar paret i canviar rajoles de
cuina de l’habitatge situat a l’immoble de la Ctra. de Ponts 16, d’Artesa
de Segre.
- A Gas Natural Distribución SDG
SA, tres permisos per a l’obertura
d’una escomesa en vorera per a
poder subministrar gas natural canalitzat al següents immobles
d’Artesa de Segre: Ctra.
d’Agramunt 74, Ctra. d’Agramunt
66 i Ctra. d’Agramunt 33.
- A Gas Natural Distribución SDG
SA, per obrir una rasa d’aproximadament 62 m de llarg per 0,40 m
d’ample i 1 m de profunditat, per a
la instal·lació d’una canonada per
subministrar gas natural canalitzat
als immobles situats al C/ Anselm
Clavé 4-6 i Sant Antoni Maria Claret 39, d’Artesa de Segre.
S’acorda concedir la llicència
de primera ocupació a Gemma
Pérez Garcia per l’habitatge
unifamiliar entre mitgeres situat al
C/ Calvari 5, d’Artesa de Segre.
S’aproven les següents au-

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

Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dijous 22 d’abril
Artesa de Segre: dijous 22 d’abril (només en casos molt
justificats, que no puguin anar directament a la deixalleria)
Cal trucar per informar del lloc de recollida i dels
objectes (tel. 973 40 00 13)
Ajuntament d’Artesa de Segre
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INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA
toritzacions de guals (entrada de
vehicles a través de la vorera) a
Artesa de Segre:
- A Carles Fusta Solsona, 2 m lineals al C/ M.D. del Pla 11.
- A Celurubí Construccions SL, 5 m
lineals al C/ Marcel·lí Farré 3.
- A Montserrat Capell Solé, 4 m lineals al C/ Barcelona 2-4.
S’acorda autoritzar les següents connexions a la xarxa d’aigua potable:
- A Promocions Porta Buñol SL,
escomesa al C/ Roc del Cudós 1416, 2n 2a, d’Artesa de Segre.
- A Proyectia desarrollo y apoyo a
proyectos SL, escomesa per a l’activitat de central de cogeneració, al
C/ Francesc Macià 6 del Polígon
Industrial el Pla, d’Artesa de Segre.
S’acorda concedir llicència
d’obertura d’establiment a Benjamí
Llobet Reig, havent demanat abans

la pertinent llicència d’obres per la
instal·lació i obertura d’una activitat destinada a exposició i venda
d’articles de puericultura, als baixos
de la Ctra. d’Agramunt 48-50,
d’Artesa de Segre.
S’acorda concedir el canvi de
nom de la llicència ambiental a Petar Nikolov Nikolov, per l’activitat de
venda al detall de papereria, decoració i servei de locutori, situada a
la carretera d’Agramunt 22 d’Artesa
de Segre, concedida a favor
d’Ivelina Slavova Nikolova.
S’aproven les relacions de
factures, majors de 120,20 euros,
que pugen la quantitat de 43.840,35
euros.
S’acorda aprovar prèviament
el projecte d’una actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable, promogut per TIKSI PV III

Cinema en català
Ens veiem demà
Dia: diumenge 4 d’abril
Lloc: Dàlia Blanca
Hora: 19:00h
Preu: 3 euros

Sinopsi
Fa temps que el Xavi travessa
una crisi vital i comença a plantejar-se que potser s’està tornant boig. L’aparició d’Azucena,
una noia amb esquizofrènia, li
donarà la clau del què està passant i li tornarà les ganes de
viure.

Fitxa
Estrena: 11 de març de 2010
Versió original: en català
Durada: 94 minuts
Direcció: Xavier Berraondo
Intèrprets: Marc Cartes, David Selvas, Mercè Llorens, Patrícia Bargalló, Mercè Pons
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre
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SL, per la instal·lació d’una planta
de valorització de purins i altres
subproductes orgànics amb posterior cogeneració i venda d’energia
elèctrica a la xarxa de 490 kWe, a
situar al polígon 502, parcel·la 68,
terme municipal d’Artesa de Segre.
INFORMES D’ALCALDIA
El director del Servei Territorial del
Departament de Salut, Sebastià
Barranco, ha visitat l’Ajuntament
per a proposar un conveni per a la
construcció de l’ampliació del Centre d’Atenció Primària d’Artesa de
Segre. La inversió serà finançada
per la Diputació de Lleida amb
1.300.00,00 euros. Es preveu que
1.100.000 euros siguin el cost de
l’obra i els 200.000,00 euros restants serveixin per a la resta de
despeses inherents a la realització
d’aquesta.
Eva Maza i Batlle

DES DE L’AJUNTAMENT

Punts de llibre amb imatges d’Artesa
àrea de Turisme de l’Ajuntament d’Artesa de Segre
ha editat 5 punts de llibre,
amb imatges del patrimoni de tot el
municipi, amb la voluntat d’apropar
el patrimoni cultural als ciutadans.
També es distribuiran en oficines de
turisme i fires per tal d’acostar-nos
a possibles visitants.
S’han editat 5 punts amb imatges representatives d’Artesa de
Segre i dels nuclis agregats. El preu
de venda serà de 0,50 euros la
unitat i es podran adquirir a l’Ajuntament.
Amb motiu de la Diada de Sant
Jordi, l’Ajuntament obsequia els
lectors de La Palanca amb un
d’aquests punts de llibre.

L’

Ajuntament d’Artesa de Segre

Sant Jordi 2010
Diumenge 4 d’abril
Hora: 19h
Lloc: Dàlia Blanca
Cinema: Projecció de la pel·lícula Ens veiem demà de Xavier
Berraondo
Organitza: Ajuntament d’Artesa
de Segre
Dijous 8 d’abril
Hora: 22 h
Lloc: Biblioteca Joan Maluquer i
Viladot
Club de lectura: Comentari del
llibre Bogeries de Brooklyn de
Paul Auster
Organitza: Club de Lectura
Divendres 16 d’abril
Hora: 22 h
Lloc: Dàlia Blanca

Presentació del llibre 100 moments de Rafel Molina
Organitza: Comissió 300 anys i
Òmnium Cultural
Dimecres 21 d’abril
Hora: 17:30h
Lloc: Biblioteca Joan Maluquer
Hora del conte: El follet valent, explicat per Teresa Sellart
Organitza: Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot
Dijous 22 d’abril
Hora: 17:30h
Lloc: Biblioteca Joan Maluquer
Hora del conte: Más aventuras de
los amigos Yip y Yanneke, explicat
per Riet Caljouw
Organitza: Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot

Divendres 23 d’abril (St. Jordi)
A partir de les 17:30h
Lloc: Pl. Ajuntament
Activitats: Biblioparc, tallers relacionats amb St. Jordi, jocs…
Organitza: Ajuntament d’Artesa
de Segre, Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot i diverses entitats
Hora: 20:00 h
Lloc: Dàlia Blanca
Concert de Cant Coral
Organitza: Aula Municipal de
Música d’Artesa de Segre
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PALANC-OCI

Jeroglífic

Problema d’escacs

per David Fusté

per R. Monfà - www.bidmonfa.com

aton
negació
nota
negació

SOLUCIONS
Jeroglífic
Al casino (al, ca, si, no).
Problema d’escacs
1- Dh6+, Rg8 (si Axh6; 2- Cg5+, Rh8; 3Th7++); 2- Dh8+, Axh8; 3-Ch6++

Saps on ha anat el teu
germà?

Juguen les blanques.
Mat amb tres jugades

La violència és l’últim recurs de l’incompetent.
Isaac Asimov. Escriptor nord-americà (1920-1992)
HUMOR
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IMATGES D’AHIR

La Falange
om a partit únic del franquisme va marcar una època
dins la història d’Espanya,
de Catalunya i també d’Artesa. De
fet, encara avui continua com a partit de dreta radical, ultranacionalista
i d’ideologia feixista.
Amb la ideologia del seu fundador José Antonio Primo de Rivera,
va aconseguir menys de l’1% de
vots en les Eleccions Generals de
1936. Seria després de la Guerra
Civil, amb la victòria de les dretes,
que aconseguiria un poder de masses.
El nom complet adoptat després
de la guerra era Falange Española
Tradicionalista y de las Juntas de
Ofensiva Nacional Sindicalista
(FET y de las JONS). La Falange
estava molt estructurada: Frente de
Juventudes, Sección Femenina,
Educación y Descanso (cultura, turisme, esports, biblioteques...), Auxilio Social (distribuïa ajuts de l’Estat a la població) i les milícies armades, denominades Primera
Línea (i abans Falange de la
Sangre).
Com a sindicat únic vertical
funcionava molt bé. Via governador civil de Lleida (el qual necessàriament era militar, sovint
excombatent i camisa blava), es
feia pressió als alcaldes (obligatòriament franquistes) per tal
d’organitzar la Secció Local de
la Falange.
Al principi dels anys 40, la història tenia molt èxit als pobles petits.
En aquell temps hi ha qui recorda
misses als carrers d’Artesa, amb
canalla de cases bones o normals
de l’anomenada “gent de missa” del
poble uniformats de falange, amb
trompetes i tambors. Era el que hi
havia i la gent ho trobava normal.
L’idil·li d’Artesa amb FET va durar molt anys. Adjuntem fotocòpia
de l’acta fundacional del partit a la
ciutat.
Amb motiu de la inauguració de
la plaça de l’Ajuntament va venir el
governador de Lleida José Mª

C
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Martínez Val, l’últim camisa blava
que recordem haver vist per aquí.
Eren temps de l’alcalde Joan
Macià. Hi va anar l’Ajuntament en
pes, Mn. Alòs i tot el poble.
Via governador, l’Ajuntament feia
pressió al jovent per tal de muntar
la Secció Local de FET, però a
Artesa no en van sortir mai. Prometien desfilades, uniformes, trompetes i tambors, etc.

Tot i el poder absolut, el partit de
FET tenia les seves contradiccions
internes. Un sector dels fundadors,
de la línia més pura de José
Antonio, deia que el franquisme
havia desvirtuat en benefici propi,
si no manipulat, les idees del seu
fundador.

Bartomeu Jové i Serra

LA FOTO

D’entre les moltes imatges que va generar la nevada del passat 8 de març, hem escollit -difícil
elecció!- aquesta perspectiva que inclou la Roca del Cudós i el cim del Castellot (Foto: Enric Ros)

