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La travessera d’Artesa en obres

Aquest mes de setembre s’estan duent a
termes les obres de reforma i millora de la
travessera d’Artesa, després que a princi-
pis d’estiu s’obrís la variant al trànsit.

Fotos: Dolors Bella i Marta Serret
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L’AGENDA

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

Agenda ciutadana Actes que sabem que es faran

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

METEOROLOGIA

AGOST

AGOST

Municipi d’Artesa de Segre

Matrimonis:
dia 27:Gemma Canes i Camats (veïna d’Artesa),

  Gerard Castells i Gasia (veí d’Artesa)

Defuncions:
dia 31:Jaume Gallart i Betriu (82 anys),

  natural de Tiurana

Municipi de Foradada

Defuncions:
dia 31 de juliol:
Carme Trepat i Farrando (86 anys),
natural de Montsonís

Municipi de Vilanova de Meià

Defuncions:
dia 27:Josep Serra i Corts (65 anys),

  natural de Vilanova de Meià

9 d’octubre:
De 10h a 13:30h, a la plaça de les Escoles de Tudela,
Festa de Tardor, 7a Trobada de plaques de cava i
de puntaires

15 d’octubre:
A les 19h, al Centre d’Entitats les Monges, Confe-
rència “Joan Maragall: Catalunya i Espanya”, amb
Adolfo Sotelo, degà de la Facultat de Filologia de la
Universitat de Barcelona. Organitza: Club de Lectu-
res Artesenc (55è aniversari)

22 d’octubre:
A les 14h, a l’Hostal Muntanya, Dinar-col·loqui “Les
retallades en Sanitat”, amb Albert J. Jovell. Preu:
18 euros. Organitza: Club de Lectures Artesenc (55è
aniversari)

22 d’octubre:
A les 17:30h, a la Biblioteca Municipal d’Artesa, L’ho-
ra del conte per a nens i nenes de P-5

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana: 25,7°
Temperatura màxima: 39,5° (dia 20)
Temperatura mínima: 11° (dies 9, 10, 27 i
28)
Dies amb precipitacions: 1 (dia 31: 0,5 mm)
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana: 24,7°
Temp. màx. i mín.: manquen dades
Dies amb precipitacions: 1 (dia 31: 0,1 mm)

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana: 24,1°
Temperatura màxima: 38,3° (dia 20)
Temperatura mínima: 9,2° (dia 27)
Total precipitacions: 0 mm

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions: 1 (dia 31: 1 mm)

NOTA DE LA REDACCIÓ

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

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

Sobre la immersió lingüística
    Si no en teníem prou amb la flagrant crisi econòmica que sem-
bla que no té aturador, Catalunya torna a estar amenaçada en
una de les bases de la nostra identitat: la llengua.
    Els tribunals espanyols, a expenses de les denúncies de 3
famílies, han fallat que la immersió lingüística que s’aplica al nostre
sistema educatiu no és el mètode adequat i que cal introduir el
castellà com a llengua vehicular a l’ensenyament.
    Des dels anys 1980 i a partir de la recuperació de la Generali-
tat i del Parlament, Catalunya ha consolidat un model educatiu a
l’empara de la doctrina constitucional. La gent, els professors i
els alumnes, no han tingut durant aquest temps cap problema en
assumir i practicar la llengua catalana a les aules i utilitzar-la
com a idioma vehicular. Sortien enriquits, perquè a més de la
llengua pròpia, coneixien bé el castellà i feien les beceroles amb
l’anglès.
    Sense immersió lingüística de ben segur que la llengua de
Cervantes s’hauria engolit del tot la de Ramon Llull, ja que és
una evidència que el castellà té un clar domini social sobre el
català. A Catalunya qualsevol persona pot viure sols coneixent el
castellà; en canvi, els catalanoparlants no tenim opció i hem de
canviar d’idioma per fer coses tan simples com anar al cinema o
ser atesos per algun operari o dependenta de l’empresa o co-
merç de torn.
    Així doncs, està clar que la immersió serveix perquè els in-
fants i adolescents estrangers nouvinguts, o catalans que tenen
com a llengua materna el castellà, aprenguin la llengua pròpia
del nostre país i se la facin una mica seva. Perquè el castellà ja
s’aprèn sol, al carrer, a la tele, etc. I només cal una empenta a les
aules per tal perfeccionar-lo.
    ¿Quin objectiu té, doncs, trencar un pacte ampli que, fins i tot,
està avalat pel “Sagrat Tribunal Constitucional”? ¿Es tracta de
dinamitar la convivència dels catalans o de retornar la llengua
castellana a la posició dominant dels temps franquistes?
    Uns jutges empesos per un ambient hostil a tot el que fa olor a
català, volen trencar un acord més que majoritari que funcionava
i que només inquietava a quatre botiflers. Però això que és?
Aquest model educatiu està validat i funciona. Resulta impensa-
ble que es vulgui revisar allò que, a més, estava “dat i beneït” per
milions de catalans i catalanes.
    Arribats a aquests extrems, i havent perdut ja la fe en un siste-
ma polític i judicial espanyol que no ens respecta ni ens té en
compte, hem de seguir el nostre camí sense donar el braç a
tòrcer.
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Comença la reforma de la travessera

 principis de setembre van
començar les obres de mi-
llora de la travessia de la C-

14, a càrrec de la Generalitat, uns
treballs llargament reivindicats des
d’Artesa que han durat tres setma-
nes i que han comportat algunes
restriccions al trànsit. Les més no-
tables van ser la segona setmana,
quan es va tallar completament la
circulació al tram entre la cruïlla de
les carreteres de Tremp i Ponts i la
Plaça del Progrés. La resta de
trams s’han pogut fer donant pas
alternatiu, per la qual cosa la reper-
cussió ha estat menor. Una altra de
les mesures que s’han pres per
reduir les molèsties als veïns ha
estat la de remullar la calçada per
evitar, com a mínim en part, la pre-
sència de pols.
La reforma ha consistit en fresar
l’asfalt i eliminar les capes que s’ha-
vien anat acumulant al llarg de suc-
cessives intervencions en què no-
més s’afegia quitrà sense treure
l’antic, i asfaltar de nou. Ha calgut
rebaixar uns 40 centímetres, tot i
que al tram central, el més deterio-
rat, aquest gruix s’arribava a dupli-
car. La millora incrementarà la se-
guretat tant de vehicles com de vi-
anants i facilitarà les tasques de les
màquines de neteja, que ara teni-
en problemes perquè en alguns
punts l’asfalt quedava per sobre de
les voreres i s’havia format un ca-
nal enmig.

L’alcalde, Domènec Sabanés, va
recordar que l’obra s’ha fet després
que es posés en funcionament la
variant, i va dir que ha de permetre
guanyar qualitat de vida al poble.
Així mateix, va afegir que s’entén
com una “compensació” per la va-
riant, ja que els més afectats, com
ara els comerços, han vist com es
millorava l’entorn.
Les obres no han comportat can-
vis en la circulació de vehicles ni
de vianants, i no hi ha hagut modi-
ficacions significatives. L’alcalde va
explicar que només s’havia propo-
sat canviar un dels passos de via-
nants, a la carretera d’Agramunt, que
quedava davant el Cafè del Poble i
coincidia amb les taules i cadires de
la vorera. Així, es proposava des-
plaçar-lo fins al punt on baixen les
escales del carrer Calvari, per des-

Baldomar es converteix en EMD

l Consell de Govern de la
Generalitat va aprovar el
passat 13 de setembre el

Decret de constitució de l’Entitat
Municipal Descentralitzada (EMD)

de Baldomar. Amb aquesta aprova-
ció es tanca l’expedient iniciat el 2
d’abril del 2009 a petició de la Jun-
ta Veïnal de Baldomar, ja que ha
complert tots els requisits i passos

legals.
Les diferents administracions con-
sideren que la constitució dóna res-
posta a la reivindicació unànime
dels veïns d’aquest nucli de pobla-

Les obres s’han executat aquest mes i han de solucionar definitivament els problemes per
l’acumulació de capes successives d’asfalt. Els treballs s’interpreten com una compensa-
ció per la variant

A

El Govern culmina el procés per complir la reivindicació unànime dels veïns. Serà la prime-
ra EMD del municipi d’Artesa

E

congestionar la vorera.

Inauguració de la variant
Per altra banda, tot i que ja va en-
trar en funcionament al juliol, la
Generalitat té previst inaugurar el
24 de setembre les obres de la va-
riant. Precisament perquè porta
temps oberta i perquè no es vol in-
terrompre el trànsit per celebrar
l’acte protocol·lari, aquest tindrà lloc
a l’interior del poble, a la carretera
d’Agramunt. Serà a les 10.30 del
matí i és prevista l’assistència del
conseller de Territori i Sostenibilitat,
Lluís Recoder, que explicarà en què
ha consistit l’obra de la variant i com
s’ha desenvolupat. Així mateix, el
conseller aprofitarà per posar el
colofó a les obres de reforma de la
travessia al seu pas per l’interior
d’Artesa.
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Foto de grup de la trobada amb la consellera Joana Ortega

Setanta persones visiten el jaciment d’Antona

na setantena de persones
van visitar el dissabte dia 3
de setembre el jaciment

d’Antona, en el marc de la jornada
de portes obertes organitzada per
l’Ajuntament per mostrar els resul-
tats de la campanya d’excavacions
d’aquest any, que ha durat el mes
d’agost. Els dos directors de l’ex-
cavació, Anna Camats i Josep Ros,
van explicar què s’hi ha descobert.
L’activitat estava oberta a tothom
que hi volgués participar i va reunir
un públic molt divers, des de cria-
tures fins a persones grans, tant
d’Artesa com d’altres pobles de la
zona.
Els arqueòlegs van explicar que en-
guany s’han acabat els treballs a
la zona del castell medieval, la part
més alta del jaciment, que han per-
mès resoldre dubtes interpretatius
com ara l’accés original. En aquest
punt van explicat la importància de
l’enclavament a l’Edat Mitjana com

a construcció en
terra de frontera i
van destacar com
aquesta rellevància
es va reflectir en les
característ iques
constructives. Així
mateix, els assis-
tents es van inte-
ressar per la histò-
ria del castell i per
la manera de treba-
llar dels arqueò-
legs, preguntant,
per exemple, per
les fonts d’informació utilitzades o
com interpretaven les restes.
La visita també va passar per la part
inferior del jaciment, la muralla ibè-
rica. És on se centraran a partir
d’ara els treballs, ja que és on es
va començar més tard i on hi ha
més feina a fer. Per ara s’han cons-
tatat les grans dimensions de la
muralla, de la qual ja s’ha desco-

bert un tram considerable, i tot
apunta que es trobaran poques res-
tes al seu recinte perquè els mate-
rials de les edificacions es van
reutilitzar al castell.
La campanya d’enguany ha estat
la 14a i ha tingut un pressupost de
13.000 euros. Ara es redactarà el
projecte de la rehabilitació i conso-
lidació. En aquest sentit, el regidor

ció i que l’entitat comptarà amb els
recursos suficients per complir les
seves atribucions sense que supo-
si una pèrdua de qualitat en la pres-
tació dels serveis generals del mu-
nicipi d’Artesa de Segre.
El Departament de Governació i
Relacions Institucionals va informar
favorablement sobre aquest ex-
pedient i la Comissió de Delimitació
Territorial també va donar el vistiplau
a la creació de l’entitat. Finalment, la
Comissió Jurídica Assessora de la
Generalitat va emetre un dictamen
positiu, justificat per circumstàncies
de naturalesa geogràfica, històrica,
social i econòmica.
Precisament per posar fil a l’agulla
en la constitució de l’EMD, l’ende-
mà de l’aprovació de l’acord, l’al-
calde d’Artesa de Segre, Domènec
Sabanés, i el primer tinent d’alcal-
de, Joan Camats, acompanyats
dels representants del nucli de
Baldomar, es van reunir amb la

vicepresidenta i consellera de Go-
vernació i Relacions Institucionals,
Joana Ortega. Van acordar que el
govern de l’entitat durant tota
aquesta legislatura serà una junta
gestora, de caràcter interí, fins a les
properes eleccions municipals. Es-

tarà formada per cinc membres,
que s’encarregaran d’escollir un
president entre ells i que es deter-
minaran en funció dels resultats
obtinguts a la mesa electoral on van
votar els veïns de Baldomar el pas-
sat 22 de maig.

La campanya d’enguany ha estat especial perquè ha permès enllestir la zona del castell

U
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Artesa demana ampliar la subvenció a la 3a fase
de les obres del nucli antic

Ajuntament demanarà a la
Generalitat una ampliació
de la subvenció del

PUOSC atribuïda a la tercera fase
de les obres del casc antic, inclo-
ses al Pla de Barris, corresponent
a la renovació del carrer Bisbe
Bernaus. El pressupost d’aquesta
obra és de 325.705 euros, però la
subvenció que hi ha concedida és
només de 23.311,75 euros. L’alcal-
de, Domènec Sabanés, ha explicat
que l’ajut del PUOSC es va dema-
nar per complementar el del Pla de
Barris, que cobreix el 50% de l’obra.
No obstant, aquesta segona línia de
subvencions ha concedit més apor-
tació a la segona fase, la de la Pla-
ça Major, que a la tercera, la de Bis-
be Bernaus, fet que es traduiria en
un greuge comparatiu pels veïns,
que haurien de pagar més en con-
tribucions especials. Sabanés ha
explicat que el mateix departament
de Governació ha aconsellat pre-
sentar aquesta al·legació.
    Precisament aquests dies s’es-
tà acabant la primera fase de les
obres del casc antic, corresponent
als carrers Sant Joan i Carnisseri-
es, que va començar al desembre de
2010 i ha tingut un pressupost de

215.861,48 euros.
Properament, es
traurà a concurs la
segona fase, que
permetrà rehabili-
tar la Plaça Major
i els seus porxos,
uns treballs que
es preveu co-
mençar aquesta
tardor. L’objectiu
de l’Ajuntament
és enllaçar també
aquesta segona
fase amb la tercera, per la qual
s’ha demanat l’augment de sub-
venció.
    Aquesta petició va ser un dels
acords presos al ple del mes de
setembre, celebrat el dilluns dia 5,
en què també es van aprovar els
projectes de millora o pavimenta-
ció dels camins d’accés a masies
situades en diversos nuclis agre-
gats i del que porta al poble de
Collfred. Una altra de les obres de
la qual es va aprovar el projecte va
ser la de reforma i ampliació de la
bàscula soterrada de Colldelrat. Per
altra banda, el ple va aprovar tam-
bé les certificacions de diverses
obres, uns tràmits que permeten

avançar els treballs que s’hi fan
actualment. En concret, les certifi-
cacions corresponien a fases en-
llestides al CAP, a l’edifici de l’Ajun-
tament, a l’espai transmissor del
túmul de Seró i a la xarxa d’aigua
de Vall-llebrerola.
    Finalment, el ple va aprovar, amb
els vots a favor de tots els regidors,
la moció presentada per l’equip de
Govern, que proposava col·locar
l’Estelada a la façana de l’Ajunta-
ment la vigília i el dia de la Festa
Nacional de Catalunya, és a dir, el
10 i 11 de setembre. El resultat
d’aquest acord ja s’ha pogut veure
durant la celebració de la Diada
d’aquest any.

de Cultura i Joventut, Francesc
Puigpinós, i els arqueòlegs van ex-
plicar que si la tramitació del pro-
jecte ho permet, els treballs comen-
çarien l’estiu que ve. “Si no hi ha

aportacions complementàries in-
clourem les primeres tasques de re-
habilitació al pressupost de la cam-
panya”, va avançar Puigpinós, tot i
que la voluntat és aconseguir aju-

des externes que permetin execu-
tar les obres amb més rapidesa. “Si
no hi ha una inversió forta s’haurà
d’anar fent de mica en mica”, va
concretar.

L’atribució inicial del PUOSC és inferior a la que s’ha concedit a la 2a fase, i suposaria un
greuge comparatiu pels veïns

L’

   Festa de Tardor a Tudela de Segre
El diumenge dia 9 d’octubre, la plaça de les escoles de Tudela
de Segre acollirà la setena trobada de col·leccionistes de
plaques de cava i la setena trobada de puntaires.
    Com cada any, es posarà a la venda una ampolla de cava
amb placa especial per a  col-leccionistes i de tiratge molt curt.
Així mateix, amb la compra de l’ampolla es regalarà una placa

que reprodueix un racó del poble, en concret el Portal Nou.
    La celebració d’aquest esdeveniment es complementarà
amb porrons de cava i un magnífic sorteig amb molts pre-
mis. Així mateix, l’organització confia en rebre una gran as-
sistència de puntaires.

Albert Gàndara

NOTICIARI
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Festa Major de Cubells 2011
ls passats 18, 19, 20 i 21
d’agost es va celebrar la
Festa Major de la vila de

Cubells, seguint la tradició de cele-
brar-la aquella setmana que té el
primer divendres passat el dia 15.
Els actes van estar repartits per in-
tentar fer gaudir tothom, fos quina
fos la seva edat.
    Els més petits van divertir-se
d’allò més amb la gimcana que van
fer juntament amb alguns pares,
superant una sèrie de proves tot al
llarg del poble. El sopar de germa-
nor del dijous, celebrat a la pista
poliesportiva, amb rècord d’assis-
tència amb més de 350 comensals,
va ser el tret inaugural de la festa.
Després d’un gran àpat, els
“mariachis” México Lindo van ame-
nitzar la sobretaula amb ranxeres i
balls mexicans fins l’hora de reco-
llir, quan el jovent i no tan jovent van
acabar de passar la nit al club Joc
d’Ous, que des de fa molts anys
complementa les festes cubelleses.
    La jornada més intensa va ser la
del divendres 19, on després de tota

una tarda de treball in-
tens dut a terme per la
majoria del jovent del
poble perquè estigués
tot a punt, es va cele-
brar la nit de foc i rock,
començant amb un
espectacular correfoc
a càrrec dels diables
Bèsties Feréstegues
de Balaguer (amb di-
versos integrants
cubellesos) i continu-
ant fins altes hores de
la matinada amb un
brillant concert de rock a càrrec dels
grups Tràfic i Buhos. Com ja ha
passat en la majoria de les últimes
edicions, el concert va començar
molt intensament amb la interpre-
tació per part de l’orquestra Tràfic
de la “Cançó del rei de França”
mentre els diables cremaven els
seus últims petards a la plaça de la
Castella. El sol ja treia el cap quan
els Buhos van tocar la seva última
cançó de la nit. Un any més, la pla-
ça de gom a gom per tal de gaudir

del gran espectacle
proporcionat per les
dues bandes i que no
seria possible sense
la incansable col·-
laboració del jovent
cubellès.
    El dissabte a la tar-
da es va celebrar el
tercer Campionat
d’escacs sub-14 Vila
de Cubells al restau-
rant la Llosa de Cu-
bells i al llarg de tota
la tarda la canalla van
poder gaudir dels in-
flables i un seguit de
jocs tradicionals de
fusta a la plaça de
Sant Julià. Cap al
vespre va tocar el
torn més seriós, el
concert a càrrec de
l’orquestra Setson,
que també es va en-
carregar del ball de

E

tarda i, després d’una pausa per so-
par, del ball de nit. Com no podia
ser d’altra manera, la festa es va
allargar fins a altes hores al club Joc
d’Ous.
    El diumenge 21 va començar amb
una ofrena floral a la Mare de Déu
del Castell, seguida de la missa so-
lemne a l’església del Castell i culmi-
nada amb l’actuació de l’esbart dan-
saire Castell Formós. Al vespre hi va
haver una sessió de ball llarg a càr-
rec de l’orquestra Cadillac a la pista
poliesportiva del poble.
    Durant tota la Festa Major hi va
haver al local de l’associació de
dones Mareselva una exposició
d’imatges de Cubells, cedides per
vilatans i vilatanes, on es van po-
der veure des de paisatges antics
del poble, la seva transformació
durant el segle XX i també d’altres
imatges, tan pintures com fotogra-
fies, que mostraven l’estat actual de
les diferents cases i llocs emblemà-
tics de la vila.
    Un any més, la Festa Major va
ser un gran èxit i va ser gràcies a
l’esforç de tots i totes els que amb
molta il·lusió han dedicat més o
menys hores a contribuir a que si-
gui una de les festes més emble-
màtiques de la Noguera, agraint
també a tots aquells que van venir
dels municipis de la vora a gaudir
dels diferents actes que s’havien
preparat. Fins l’any vinent.

Martí Regué
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Lluçars inaugura les obres de l’església
a inauguració de les obres
de reforma i restauració du-
tes a terme a l’església de

Sant Pere de Lluçars va tenir lloc
el 31 de juliol a les sis de la tarda.
Els actes de benedicció varen anar
a càrrec de l’Arquebisbe d’Urgell i
Copríncep d’Andorra, Mons. Joan
Enric Vives, acompanyat del rector
de la parròquia, Mn. Antoni Pich, el
Vicari General, Mn. Josep M. Mau-
ri, i Mn. Antoni Ballester i Mn. Cinto
Busquet. A l’Eucaristia hi van as-
sistir molts veïns del poble i de les
diferents poblacions veïnes, encap-
çalats per l’alcalde de Vilanova de
Meià i altres autoritats municipals.
Mons. Vives va donar especial im-
portància a la tenacitat de les per-
sones que viuen a Lluçars i al gran
interès i esforç per part de l’Ajunta-
ment de Vilanova de Meià i del rec-
tor, que han intentat obtenir tots els
recursos necessaris per poder dur
a terme les obres. Aquests treballs
han permès reformar i arranjar part
de les façanes, i també han fet pos-
sible la reconstrucció de la coberta
principal, el campanar i altres parts
de l’església que estaven molt mal-
meses. Mons. Vives, es va compro-
metre a realitzar pròximament una
visita a les diferents esglésies del
municipi. Després de l’acte hi va
haver un berenar de germanor per
tots els assistents.
L’obra ha tingut un import total de
54.396,10 euros, dels quals 39.000
han estat subvencionats per part de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs,
12.296,37 per la Diputació de Lleida

i 3.099,73 per l’Ajuntament de
Vilanova de Meià.

L’església de Sant Pere de
Lluçars
És un espaiós edifici renaixentista-
barroc de planta rectangular, amb
l’absis rectilini encarat a ponent.
Està cobert per una volta de canó
amb llunetes però sense cap fines-
tra a les parets laterals, en les quals
s’obren capelles a banda i banda.
El cor és als peus del temple, da-
munt la porta d’entrada, i és sostin-
gut per una gran arcada. El portal
és al mur de ponent i el forma un
arc de mig punt amb grans dove-
lles, a la clau del qual hi ha incisa
la data de 1630. Damunt del portal
hi ha un petit rosetó amb calats,
l’única obertura que dóna llum a la
nau. Hi ha un rosetó semblant al
mur de l’absis, però aquí està tapi-
at. A l’angle sud-oest hi ha la torre
del campanar, de planta quadrada,
que de manera força insòlita es re-

L

Acte d’inauguració

Rubén Martínez i el seu nou llibre, a Vilanova

n any després de la publi-
cació del seu primer èxit, El
misterio del hombre árbol,

Rubén Martínez tornarà el 8 d’oc-
tubre a Vilanova de Meià per pre-
sentar Tinieblas de seda, la seva

colza sobre una gran pedra que
forma una petita balma a sota. Al
mur exterior, a mà dreta del portal
d’entrada, hi ha una làpida datada
de 1730 on es recorda la segona
edificació, possiblement una ampli-
ació d’aquest temple. A l’interior es
conserven alguns fragments de pin-
tures murals, possiblement barro-
ques, i un tapís amb la imatge de
la Verge. Tot i això, la imatge més
venerada és la Mare de Déu de
Gràcia, situada a mà esquerra, en
un petit cambril recentment
remodelat. És una imatge moder-
na que recorda l’antiga talla, provi-
nent de l’església de la Vansa, que
va ser destruïda per la Guerra Ci-
vil. Tocant a l’església hi ha la rec-
toria nova. D’aquesta parròquia en
depenien les esglésies de Tòrrec i
Boada.     (Font: Ramon Bernaus
Santacreu)

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Mn. Cinto Busquet

segona novel·la. La primera era
una història en la qual Rubén
Martínez ens endinsava en una tre-
pidant trama de novel·la negra que
combinava la passió i la ciència
amb misteris, assassinats,... Ara de

nou, el Rubén ens parlarà del seu
segon llibre, que té la particularitat
d’estar ambientat a les nostres con-
trades.
Com ja ens va avançar al setem-
bre de l’any passat, aquesta nova

L’escriptor torna a la població amb ‘Tinieblas de seda’ un any després de presentar-hi el
seu primer èxit

U
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Projecten un càmping de 1a categoria a Alòs

n empresari de Cervera vol
construir un càmping de pri-
mera categoria a Alòs, per

la qual cosa ja ha tramitat la petició
a l’Ajuntament, que l’ha acceptat i
l’ha derivat als diferents departa-
ments de la Generalitat que també
hi han de donar el vist-i-plau. El pro-
jecte està encara en una fase em-
brionària, per la qual cosa no es pot
posar data a la materialització tot i
que, segons l’alcalde d’Alòs, Lluís
Soldevila, difícilment serà abans
d’un any i mig.
El fet que el càmping sigui de pri-
mera categoria implica l’obligació
d’oferir una sèrie de serveis, com
per exemple restaurant i piscina.

Soldevila també ha avançat que tin-
drà 450 places de les quals, per llei,
una part han de ser bungalows i la
resta, per a tendes de campanya.
En total ocuparà una superfície de
sis hectàrees i el terreny està situ-
at a la banda dreta de la carretera
que uneix Alòs i Rubió, aproxima-
dament a un quilòmetre del poble i
en una zona lleugerament munta-
nyosa. Com que és a tocar de la
carretera, no farà falta construir
nous accessos.
Soldevila ha valorat molt positiva-
ment la iniciativa, ja que “compor-
tarà la creació de llocs de treball i
generarà riquesa molt més enllà del
poble d’Alòs”. Així, recorda que

“aquí no hi ha botigues, per la qual
cosa els comerços d’Artesa, per
exemple, també se’n podran bene-
ficiar”. Un altre dels punts positius
que destaca l’alcalde és el tipus de
clients que utilitzen els càmpings.
“Es tracta en gran part de públic
familiar, per la qual cosa s’integra
amb facilitat al poble i no genera
problemes”, afirma.
El projecte presentat compleix els
requisits urbanístics de la normativa
d’Alòs, per la qual cosa el ple de
l’Ajuntament ja li ha donat el vist-i-
plau. Ara s’ha tramès a tots els de-
partaments de la Generalitat que
també hi han de dir la seva, com per
exemple Medi Ambient o Urbanisme.

novel·la s’ambienta a la Serra del
Montsec, a la població de Vilanova
de Meià i a tota la vall, per la qual
cosa també arriba fins a Artesa de
Segre, Camarasa, Tremp. A les
seves muntanyes, coves, sobretot,
a les seves nits, els inspectors de
la Mundipol, que ja apareixen a la
primera novel·la, es trobaran
immersos en una trama de venjan-
ces, conspiracions i conflictes, en-
mig de llegendes i la confecció de
la seda.
La presentació tindrà lloc a les
19.00 hores a la sala del Casal
Municipal, al Cafè del Poble. En
acabar, s’oferirà un refrigeri a tots els
assistents. Així mateix, podeu seguir

Rubén Martínez i la seva obra al blog
www.rubenensaigon.blogspot.com.

Iolanda Masanés

Tindrà 450 places i es farà en un terreny al costat de la carretera de Rubió

U

Subscriu-te a La Palanca,
la publicació d’Artesa de Segre i Comarca

Si vols rebre cada mes la revista a casa,
truca’ns i deixa el missatge al contestador (973 40 11 58)
o bé envia’ns un correu electrònic (revista@lapalanca.cat)

i nosaltres ja ens posarem en contacte.

MUNICIPIS
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Carlos Abad, director d’escola
arlos Abad Ontoria
(Pamplona, 1950) s’ha jubi-
lat aquest estiu després

d’exercir de director de l’Escola Els
Planells d’Artesa de Segre de for-
ma ininterrompuda durant els últims
35 anys. Conegut popularment com
el mestre Carlos, ha deixat una
empremta molt gran en l’àmbit edu-
catiu de casa nostra. Hem aprofitat
que el nou curs escolar s’inicia per
conversar amb ell del passat, pre-
sent i futur.

Com va fer cap a Artesa i per què
s’hi va quedar?
Jo vaig néixer a Pamplona, però de
jove amb la meva família vam ve-
nir a viure a Lleida. Vaig estudiar
Magisteri, especialitat en Matemà-
tiques, i el meu primer destí va ser
Bellver de Cerdanya (1969). Des-
prés, Alcoletge i Organyà, i l’any
1974 vaig guanyar plaça a Artesa.
Havia de ser un destí de pas, però
de seguida em vaig integrar a l’es-
cola i al poble, i m’hi vaig sentir molt
bé. Em van agradar el tracte i el re-
coneixement tant de l’alumnat, com
de les famílies i dels companys de
professió i vaig decidir quedar-me
a viure i a treballar a Artesa defini-
tivament.

Ben aviat ja el van escollir direc-
tor...
L’any 74 funcionaven encara les
Escoles Velles i el director era el
mestre Espinal. Al cap de 2 anys
(curs 1976/77) ens vam traslladar
al nou col·legi (Els Planells) i donat
que l’Espinal es va jubilar, es van
fer eleccions entre els mestres per
escollir el nou director. Vaig sortir
elegit i des de llavors he continuat
al capdavant del centre perquè els
meus companys han seguit confi-
ant en mi i m’han seguit votant cada
4 anys. És una tasca que sempre
m’ha agradat, és un repte constant,
on has de fer una mica de tot, to-
ques qüestions econòmiques, po-
lítiques i docents. No he tingut mai
l’ànim de “mando i ordeno” i sem-

pre he buscat la implicació de tot-
hom. Amb els anys, la funció de di-
rector s’ha professionalitzat i ha re-
querit més hores de dedicació, però
jo sempre he volgut mantenir el
contacte amb l’alumnat i, com a
mínim, he donat classes de Mate-
màtiques a 6è.

Vostè ha viscut en primera per-
sona la construcció i la reforma
del col·legi Els Planells
d’Artesa...
El pas de les Escoles Velles a Els
Planells em va agafar tot just arri-
bar a Artesa i poca cosa puc dir al
respecte. La reforma i ampliació

recent d’Els Planells l’he viscuda de
molt a prop i era una necessitat
bàsica per al nostre municipi i els
de la rodalia. Per volum d’alumnat,
necessitàvem dues línies i ens
mancaven espai i equipaments. Per
sort, vam agafar temps de bonan-

ça econòmica i un inspector, Baiget,
que va ser molt receptiu i ens va
ajudar a posar fil a l’agulla. Ara te-
nim un bon centre, modern, molt
còmode, acollidor i ben dotat.

Com es guanya un mestre el res-
pecte de l’alumne?
Va lligat una mica amb la persona-
litat de cadascú. Jo sempre he pro-
curat tenir un tracte agradable i
carinyós amb els alumnes i he in-
tentat ser just i respectuós amb ells.
Una de les coses que m’han anat
molt bé és tenir sentit de l’humor i
fer una mica de broma amb ells i
també, perquè no dir-ho, riure’m de
mi mateix.

Durant els anys que ha exercit de
mestre, quina evolució ha vist en
el món de l’ensenyament?
Amb el pas dels anys s’ha perdut
la cultura de l’esforç i el treball i ha
baixat el nivell escolar. Ho atribuei-
xo a la por a l’anomenat “fracàs es-
colar”, que ha fet baixar el nivell
d’exigència per part de tots els es-
taments de la societat. Abans s’ha-
via d’arribar a determinat nivell, si
no ho feies, suspenies. Ara s’ha

C

“S’ha de recuperar la
cultura de l’esforç i el
treball”

El mestre Carlos en l’actual sala de La Palanca, que havia estat una antiga aula de les Escoles
Velles, on ell va començar a donar classes a Artesa de Segre l’any 1974
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baixat el llistó i, en general, costa
posar-se a estudiar. Hi ha alumnes
que són d’excel·lent, però es con-
formen amb un notable.

Es pot canviar aquesta tendència?
Tot es pot canviar. Les decisions
sobre el sistema educatiu les hau-
rien de prendre els grans pedagogs
i no els polítics. I no pot ser que
cada tres per quatre es canviïn els
plans educatius. Si la classe políti-
ca no entén que s’ha de consensuar
un model i s’han de marcar uns ob-
jectius concrets per als nostres estu-
diants, el futur pinta malament. A
cada nivell hi ha d’haver unes exi-
gències, on haurien d’arribar un 95 -
98% dels alumnes. S’ha d’apretar i
exigir més a l’alumnat. Des de l’es-
cola s’intenta, però falta el suport
decidit de les famílies, amb les quals
tampoc voldria ser molt crític perquè
cadascú té unes realitats socials que
desconec. El que està clar és que
s’ha de recuperar la cultura de l’es-
forç i el treball.

Facetes com el càlcul mental i
l’ortografia sembla que perden
importància i que la informàtica
s’ho menja tot...
Jo sóc formador del Pla Informàtic
Educatiu (PIE) i he viscut la revolu-
ció informàtica de molt a prop. L’or-
dinador ha de ser una eina d’ajuda
i suport, de recerca, per fer presen-
tacions de treballs, etc., però se

n’ha de fer bon ús i mai ha de su-
plir la resta. S’haurien de potenciar
àmbits com el de memoritzar, ja que
és molt important i ajuda a crear
hàbits d’estudi. Per citar algun
exemple que funciona, a Corea, els
alumnes cada matí reciten de me-
mòria mig full de text que els ha
donat el mestre el dia abans. Si
practiques, crees hàbits positius.

Ara que el tema de la immersió
lingüística està tant d’actualitat,
què n’opina?
Estic a favor de la immersió lingüís-
tica en català. La nostra escola és
un bon exemple de la importància
que té i ha tingut per a la integració
dels nouvinguts. A Els Planells al-
guns anys hem tingut fins un 30%
d’estudiants d’origen estranger i la
immersió ha ajudat que nois mar-
roquins, moldaus i brasilers, per ci-
tar tres nacionalitats, parlin entre
ells en català. Això s’aconsegueix
amb la immersió.

Ens pot explicar alguna anècdo-
ta d’aquests anys?
En els cursos que he ensenyat

“Les decisions sobre el
sistema educatiu les
haurien de prendre els
grans pedagogs i no els
polítics”

matemàtiques mai he utilitzat llibre
de text, ja que crec que en aquesta
assignatura no feia falta i amb el
que explicava i apuntava a la pis-
sarra, penso que ja n’hi havia
prou...

Aquest fet estranyava a molts
alumnes i famílies, però, sigui dit
de passada, ha servit per estal-
viar alguns diners...
Sí, sí.

Per què s’ha jubilat als 60 anys?
Vaig tenir l’oportunitat d’accedir a
la jubilació amb unes condicions
favorables per a mi, que no sé si
hauria tingut en un futur, així que
vaig aprofitar el moment. Encara
em veia amb ànims i condicions per
seguir, però va ser una decisió
meditada propiciada per una bona
ocasió a nivell personal.

Què fa un mestre jubilat?
No res. Bé, alguna cosa sí que faig:
llegir, ordinador, passejar i estar
tranquil.

Vol afegir alguna cosa?
Sí, el meu agraïment als alumnes,
famílies i companys, i a tot el poble
d’Artesa en general, per tots
aquests anys en què m’he sentit
respectat i reconegut.

Miquel Regué i Gili
(exalumne del mestre Carlos)

Curs 1976-1977, imatge dels mestres de la nova Escola Pública d’Artesa de Segre (llavors
encara no tenia el nom actual d’Els Planells). Dalt, d'esquerra a dreta: Pilar Crespo; Leonor
Aubet; Isabel Santamaria; Amparo Muñoz; Palmira Brescó; Llorenç Espinal; ?; Neus Monfort
A sota: Jordi Alins; Carlos Abad; Joan Arjona i Josep Menchón (llavors mestre de taller de FP).
A la imatge de la vora, el mestre Carlos en una classe de l’escola, sota l’atenta mirada dels
joves alumnes, anys 2000
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Estramoni a la Noguera
Segons un estudi del ministeri de Medi Ambient, a la comar-
ca de la Noguera hi ha una altra concentració d’estramoni.
L’estramoni és una herba que és tòxica i desprèn una olor
fètida. Aquesta herba pot adquirir una alçada d’uns 40 a 100
centímetres. Té flors blanques i solitàries i els seus fruits són
en càpsula, coberts d’espines i dividits en quatre cavitats on
es troben les llavors amb efectes tòxics. Hi ha varietats que
poden ser utilitzades com a flors ornamentals, però n’està
prohibida la seva comercialització segons la legislació esta-
tal. Segons fonts de la Unitat de Drogodependències de l’Hos-
pital Santa Maria de Lleida s’ha afirmat que no s’ha tractat
cap pacient per addicció o intoxicació d’estramoni.

Millora al camí de la Canosa
L’Ajuntament d’Oliola ha aprovat inicialment la memòria va-
lorada per a la pavimentació del camí de la Canosa, al límit
del municipi amb Agramunt. També han ratificat la relació de
béns afectats per l’ocupació de la zona de Plandograu per a
la seva urbanització.

El quadern del mercat
L’Arxiu Comarcal també ha posat el seu gra de sorra en la
commemoració dels 800 anys del mercat de Balaguer, i ha
elaborat un quadern didàctic sobre l’origen del mercat de
dissabte. Està adreçat als alumnes de secundària i es pot
descarregar en format pdf tant des del portal web de l’Arxiu
com des del Servei Educatiu de la Noguera, i té com a objec-
tiu que els alumnes puguin associar d’una manera pràctica
el coneixement a través de les fonts originals.

Cercavins i Els Follets a Penelles
Les festes de Penelles han comptat aquest any amb l’actuació del
grup de música folk i celta Cercavins, que va presentar el seu dar-
rer disc El món sona. El concert va ser precedit per un animat correfoc
a càrrec dels Follets d’Artesa.

Comarkalada a les Avellanes
A finals d’agost es va presentar oficialment l’edició d’enguany

de la Comarkalada, que aquest any tindrà lloc a les Avellanes
el proper 8 d’octubre. La sisena edició tindrà una Fira Jove amb
el lema El meu poble al segle XXIII.

Orquestra solidària a Ponts
Del 22 al 30 d’agost la localitat de Ponts va acollir una esta-
da de l’OSRÉ (Orchestre Solidaire Résonance). Aquesta or-
questra va ser creada l’any passat a Barcelona per la
Fondation Resonnance, i van arribar a un acord amb l’Esco-
la de Música Municipal i l’Ajuntament de Ponts per preparar
durant aquestes dates una gira per Suïssa i el Líban. La gira
pretén portar gratuïtament la música clàssica a residències,
hospitals, centres penitenciaris, etc. La Fondation
Resonnance va ser creada a Suïssa l’any 1998 i té filials a
França, Líban, Bèlgica, Itàlia, i des de l’any 2009 al nostre
país. Durant la seva estada a Ponts van oferir un concert a la
Sala Polivalent.

II Travessia al Pantà de St. Llorenç
El diumenge 11 de setembre es va celebrar la II Travessia al
Pantà de Sant Llorenç, organitzada pel Club Esportiu Nata-
ció Balaguer. Es tracta d’una competició de natació en la
qual hi ha tres proves: 250, 1.000 i 3.200 metres i es l’única
travessia que es realitza a les terres de Lleida. Aquest any hi
van participar més de 160 nedadors i nedadores vinguts de
diversos clubs d’arreu de Catalunya. La travessia més gran
era puntuable per al Circuit Català de Travessies, i el gua-
nyador absolut va ser Ricard Bosch Planas, del CN Badalona.
La travessia mitjana va tenir com a guanyador a Jordi Creus
del Kemufegu i Ainhoa Benavente del CN Cervera. Altres
podis locals del CEN Balaguer van ser per Imma Torné, Noemí
Torras, primera i tercera en categoria Màster C, Lluís Pijuan,
segon Màster B, Helena Garcia, segona en Màster A, i en
Marc Auberni, tercer en la mateixa categoria, en categoria
Infantil en Nil Profitós i en Pere Barbosa, segon i tercer res-
pectivament.

Anna M. Vilanova
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La síndrome de la granota bullida
omença la metàfora amb
una granota nedant en una
olla a la qual s’hi posat per

a refrescar-se quan l’aigua estava
a temperatura ambient. Passat un
temps, la temperatura aniria pujant
de manera imperceptible per a que
no despertés cap reacció d’alarma
en la granota. Passa el temps i l’ai-
gua de l’olla es va posant tèbia, de
manera tan lenta que no sembla
molestar la granota, que segueix
banyant-se tranquil·lament al seu
pou. La temperatura segueix pujant
gradualment, però no hi cap canvi
brusc que alarmi la granota i li faci
pressentir el perill. Després, la tem-
peratura ja ha arribat a estar molt
alta, la qual cosa produeix en la
granota un estat soporífer, la calor li
produeix fatiga, cansament, emboti-
ment, i ja no reacciona. És incapaç
de fer alguna cosa que la tregui de la
trampa. A la fi, acaba bullida i mor
sense haver fet el menor intent per
sortir de l’olla per a salvar-se.
    Si la granota hagués saltat de
l’olla amb l’aigua calenta, la seva
reacció li hagués fet donar un salt
olímpic i d’un sol bot s’hauria sal-
vada. El que ens vol ensenyar
aquesta metàfora és que els can-
vis que succeeixen al llarg de molts
anys, lents, progressius i continus,

no desperten en nosaltres cap alar-
ma, ens passen inadvertits sense
provocar cap reacció.
    Els canvis medioambientals, la
contaminació de l’aire, dels rius i
dels mars, dels sòls i de la terra en
general, afecten tots els éssers

vius, afecta la salut, però aquest
canvis han ocorregut al llarg de tant
de temps que no els percebem com
a perill. Igual que la granota, seguim
tranquils sense reacció ni alarma.
    També la nostra salut pateix un
desgast lent i progressiu com a con-
seqüència dels mals hàbits de la
vida, de la alimentació inadequada,
del consum de productes tòxics –
sobretot els que fumegen– (alcohol,
drogues...), la vida sedentària, la
manca d’exercici... Tot fa que anem

C perdent vitalitat. L’organisme va
resistint fins allà on pot, després
van apareixen petites molèsties que
de vegades es van complicant fins
a derivar en una patologia.
    Quan la situació és el resultat d’uns
canvis que s’han anat desenvolupant
en un període dilatat, les solucions
d’urgència solen ser inadequades si
és que a la llarga no contribueixen a
empitjorar-la. Únicament una bona
prevenció i una educació sanitària
eficaç, poden ajudar-nos a mantenir
un estat saludable.
    La metàfora de la granota ens ha
d’encendre la bombeta d’alarma
sobre els canvis imperceptibles que
ens succeeixen al llarg de molt de
temps, i davant de la manca de re-
acció enfront la amenaça, tan sols
una consciència molt aguda, amb
una excel·lent memòria i un bon
patró de referència, ens poden aju-
dar a comparar els canvis dins nos-
tre i en el nostre entorn. Sense el
patró de referència no tindrem un
medidor ben calibrat que ens mar-
qui la realitat.
    Aquest article està inspirat en els lli-
bres de Marty Rubin “The boiled frog
syndrom” i “La rana que no sabia que
estaba hervida” d’Oliver Clerc.

Dr. Jorge Altamirano

La nostra salut pateix un
desgast lent i progressiu
com a conseqüència
dels mals hàbits de la
vida, de la alimentació in-
adequada, del consum
de productes tòxics, la
vida sedentària, la man-
ca d’exercici...

MÚSICA, MESTRE!

ràcies a la Regidoria d’Edu-
cació i Cultura de l’Ajunta-
ment d’Artesa de Segre, l’Au-

la Municipal de Música obrí les por-
tes el dia 1 de setembre. S’encetà
un nou curs musical ple d’il·lusions i
de música en essència.
    El passat 12 de setembre, uns 150
alumnes començaren un nou curs
musical, gràcies als 12 docents i pe-
dagogs que ensenyen a aprofundir i
gaudir de l’aprenentatge de diferents
assignatures, com ara: el llenguatge
musical (indispensable per la lectura

de la música escrita), el cant coral
(on es participa en grup de la pràcti-
ca vocal i cantada), l’instrument (pia-
no, percussió, violí, violoncel, flauta,
guitarra i trompeta són les especiali-
tats actuals de l’escola), els conjunts
i les orquestres (on els alumnes de
cert nivell ja gaudeixen de la pràcti-
ca instrumental en grup del diferent
repertori orquestral).
    Durant el curs es duran a terme
un seguit d’activitats, totes elles rela-
cionades amb l’aprenentatge musi-
cal: audicions, concerts, trobades,

intercanvis... Enriqueixen el resultat
musical, tothom se’n beneficia i s’ob-
té un dinamisme qualitatiu.
    L’aprenentatge musical és avui en
dia segell de cultura, d’enriquiment
personal (no cal mencionar els múl-
tiples avantatges físics i psicològics
que regala tot el món musical). La
música és un valor afegit, en les nos-
tres persones, en els actuals temps
que vivim.

Jordi Morera i Noguerola
Director de l’Aula Municipal de

Música d’Artesa de Segre

G
Una realitat musical
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Visita de Casablanca (II)
n senyor de Ghana obre al-
tre cop tots els armariets
que havia tancat amb tant

d’esforç l’hostessa, només per des-
cobrir el que tots els asseguts ja
sabem: que són plens de gom a
gom. Finalment intenta encabir una
maleta tres vegades més gran que
l’espai que li queda, en un dels
armariets sobre els nostres caps.
L’home m’encurioseix perquè no
sembla capaç de capir l’estat de la
situació, no realitza una reflexió prè-
via, simplement tira endavant. És
com que aquell home, que intenta
col·locar un cotxe
en un garatge on
no hi cap, i ratlla
el cotxe, i en
comptes de tirar
enrera, tira més
endavant, fent la
ratlla un trau irre-
cuperable, els
nervis encesos,
amb una ràbia ir-
racional. Bé,
doncs, desprès
de lluitar-hi una
estona,  treu una
macro carpeta de
dins de la male-
ta, recol·loca dos
bosses més i
aconsegueix fi-
car-li. Després
empeny la tapa
amb una certa
força, i amb l’ajuda de l’hostessa,
tot plegat l’armari es tanca. Em que-
do meravellat de la revolució de la
tècnica. No obstant, no tot són èxits.
Un altre paio, del mateix color, in-
tenta posar una maleta de mà de
mides estrafolàries dins de la bos-
sa esportiva que també duu, pot-
ser per a estalviar-se de col·locar
dues maletes, i després d’intentar-
ho durant una estona, no ho acon-
segueix. Veritablement no tenim la
mateixa idea de les dimensions,
nosaltres i ells. Ni tampoc empre-
nem els reptes amb el mateix ta-
rannà. Realment la comprensió hu-

mana comporta una despesa im-
portant de temps i esforç. Són civi-
litzacions basades en l’esdevenir,
en l’ésser, mentre que nosaltres,
només estem basats en el tenir, en
el posseir. I si em pregunten, al fi-
nal de totes aquestes reflexions, en
quin lloc tenen el pèl més arrissat
les dones, jo diria…a Àfrica!
    Com deia, hi havia molt senyors
de color. Vaig pensar que era un
vol intermig per arribar a algun al-
tre lloc. Per això vaig preguntar a
un d’ells i em va dir això, que era
de Ghana. Estava per tant confir-

mat que hi ha un circuit de trans-
port cap als països de color, a tra-
vés de Casablanca. Almenys de
cara als països que s’aguanten a
l’Àfrica negra. Jo no hi he estat mai,
en aquests països. Deu ser verita-
blement una experiència…mística.
    Casablanca, al final del meu tra-
jecte, em rep ben adormida, i així
arribo a conèixer-la sense que ni
tan sols ens hagin presentat. Enre-
ra queda un llarg i incòmode tra-
jecte massificat en un seient estret,
deformat, vell, esmicolat, aixafar-
nat, dur, en el qual lliscava cap en-
davant, i per tant em quedava la

part final de l’espina dorsal adolori-
da, i durant el qual tampoc no vaig
provar les menges que em van do-
nar, no eren pas de fiar. Físicament,
potser un dels pitjors trajectes, fet i
debatut. De totes formes, havia en-
taulat una interessant conversa
amb el meu acompanyant, un noi
català conductor d’ambulàncies. Un
cop fetes les presentacions, vaig
preguntar interessat si anava a fer
algun servei humanitari. No fou així.
Anava a Casaaa (així és com li di-
uen els marroquins a Casablanca)
a connectar amb un vol per anar a

els mereixem
d’allò més. Vam
comentar els vi-
atges, però tam-
bé vam parlar
d’idiomes, i de fi-
losofia xinesa.
D’aquesta mane-
ra, el temps del
viatge s’envolà
r à p i d a m e n t .
Aquesta entre-
vista em confir-
mà altra vegada
el que jo he en-
tès molt bé, i és
que el intercanvi
humà és més
enriquidor que
qualsevol altra
activitat, si hi ha
entesa i disposi-
ció per a

l’intercanvi…És un duel on dos hi
surten guanyant, no es tracta d’im-
posar opinions, sinó d’intercanviar-
les, de donar-les-hi la volta, de fer que
allò més important esdevingui plural,
i allò més vulgar esdevingui crucial.
No crec que puguis fer-hi res més
per a donar-hi un valor afegit.
    I vet aquí, que tot havent aterrat,
i havent passat la llarguíssima cua
dels passaports i l’entrada al país,
vaig trencar un altre rècord. El meu
contacte no apareixia. Crec que
vaig esperar durant més de mitja
hora, essent tard com era, i a més
l’endemà ens aixecàvem d’hora. I

U
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no apareixia ningú. Arribava més i
més gent, de totes les nacionalitats.
Uns alemanys, que no quadraven
en l’ambient, ni en pintura. Indis,
xinesos, i també l’ ONU ben repre-
sentada.
    Una senyoreta destapada (sen-
se mocador, amb els cabells enlai-
re vull dir, no de “destape” espa-
nyol), amb una túnica blau llampant,
em mira amb uns ulls amb parany,
penetrants, de robar el cor, i m’ofe-
reix el seu telèfon... increïble… i què
ràpid…. No, però no és això, no
m’ofereix pas el seu número de te-
lèfon, sinó l’aparell, per si calia tru-
car a qui fos que m’estava fent es-
perar. Quina extraordinària demos-
tració d’hospitalitat i de
solidaritat…M’he perdut alguna
cosa? M’han canviat els esque-
mes? Qui faria això en el nostre
benvolgut país? Vaig obtenir una
bona impressió d’aquesta ajuda in-
esperada, tot i que inútil, perquè no
tenia el telèfon del meu “recollidor”.
Vaig agrair-li de la forma més agra-
dable que vaig poder, obviant un fet

tant extraordinari, però que simple-
ment, no m’arribava en un bon
moment meu.
    M’estava posant negre, fart d’es-
perar, i el cara no apareixia. Molt
feliços, ells. Em refereixo a què, fi-
nalment, algú va aparèixer, algú
que valia per dos, que segons sem-
blava m’esperava en una altra ter-
minal, no pas gaire lluny, dos mi-
nuts caminant. No s’havia preocu-
pat de comprovar si jo havia arribat
allí o a “sant quintí”. De fet, quin
problema hi ha? Total ell ja estava
a gust, perquè preocupar-se?
Aquesta diferència d’atencions,
amb només metres de distància,
em fa reflexionar sobre la teoria de
l’oportunitat, de la servilitat i de la
afecció humana. Realment, què és
més important en aquest món?
    Quan em van fer fora de l’em-
presa X, realment em vaig sentir re-
butjat, em vaig sentir llençat, per-
què sense avisar, em van dir que
m’esperés a una reunió de les 6 de
la tarda. La reunió es retardava. A
les 18:30 més o menys, em van

cridar per a la reunió de rutina. Era
una reunió per a fer-me fora. Que
roïns i vulgars, que despiatats. Re-
alment no em sap gens de greu ara
que em fessin fora. De totes formes
havia de marxar-ne corrents, d’una
empresa així. Entenc, que no es pot
protegir un individu quan el conjunt
del sistema està a punt de caure.
Però crec que les formes, el tracte
de respecte, s’ha de mantenir fins
a l’últim moment.
    A l’empresa Y, també em van fer
fora, però em van donar temps per
a preparar-me, em van tractar bé.
El tracte és important, és el que ens
diferencia dels animals. O almenys
entre espècies, perquè dins de la
mateixa espècie, segur que som els
que pitjor ens tractem. Prefereixo
viure tranquil i no tenir la por que
algun dia un tigre em salti a sobre i
se’m mengi o em mastegui com
qualsevol depredador fa amb la
seva víctima, amb el seu aliment.
    Continuarà...

Joan Giribet i Carlí

revista @ la la la la lapalanca palanca palanca palanca palanca . cat
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Club Esportiu Artesa de Segre va
homenatjar el passat dia 28 d’agost
dos jugadors històrics del club que

es retiren aquest any, Xavier Ribera i Xavier
Solsona.
    Coincidint amb la disputa del trofeu Fira
del Meló, el club els va lliurar una placa
commemorativa a cadascun en què es des-
taca la seva dedicació durant anys. Solsona
ha jugat un total de vint temporades al club
i va estar actiu fins al final de la passada.
Ribera, en canvi, ja feia temps que no po-
dia jugar per una lesió i, finalment, enguany
ha decidit retirar-se.

L’Artesa homenatja dos jugadors que es retiren

E
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Artesa celebra la Festa Nacional de Catalunya

rtesa va commemorar la
Festa Nacional de
Catalunya amb la tradicional

pujada i hissada de la senyera la
Roca del Cudós. En el seu parla-
ment, l’alcalde, Domènec Sabanés,
va destacar la importància de rei-
vindicar la identitat catalana en un
moment com l’actual, i va fer refe-
rència a l’amenaça que plana so-
bre el sistema d’immersió lingüísti-
ca a l’escola. Així mateix, va afir-
mar que Catalunya és cada vega-
da “més lluny de Madrid” i va la-
mentar que ja hi hagi hagut un con-
sistori català que enguany no hagi
celebrat la Diada, en referència al
de Badalona. Sabanés va assegu-
rar que, tot i el moment de crisi, “no
ens han de fer mirar cap a una al-
tra banda” i va dir que lluitar per
superar les dificultats econòmiques
no ha de significar abandonar la
defensa de la identitat catalana.
    La concentració de tots els par-
ticipants per pujar a la Roca del
Cudós va tenir lloc a la plaça Nació
Catalana poc abans de les 10 del
matí, d’on van sortir un centenar de
persones encapçalades pel grup de
grallers Els Esporrets, que van ani-
mar el trajecte. La marxa va aca-
bar al peu de la Roca, al capdamunt
de la qual es va hissar una Senye-
ra d’uns vuit metres de llarg i dos

Diada de Catalunya a Alentorn

Vista d’Alentorn des del cim de Sant Armengol

quest 11 de setembre, un
grup d’alentornins i
alentornines hem tornat a

pujar al cim de Sant Armengol.
    La majoria hem enfilat el camí
dels petrolers fins arribar al cim. La
resta, els més cansats, hi han arri-
bat en cotxe. Un cop a dalt, hem
penjat la nostra senyera i hem ce-
lebrat la Diada amb un esmorzar
de germanor.

Fina Solans

A

La tradicional pujada a la Roca del Cudós va ser l’acte central del programa. Al seu discurs,
l’alcalde va defensar la identitat catalana i la immersió lingüística a les escoles

d’ample mentre es cantava l’himne
dels Segadors. En acabar, els as-
sistents van gaudir d’un esmorzar
a base de coca i xocolata i es va
repartir aigua, refrescs i mistela.
    Aquest va ser l’acte central del
programa de la Diada a Artesa, tot
i que n’hi van haver altres. Un d’ells
va ser el del dia anterior, titulat Can-
çons de lluita, amor i combat, a càr-
rec de Bernat Giribet i Meritxell
Gené, que es va fer a la plaça Na-
ció Catalana i que organitzava la
Comissió 300 amb la col·laboració

de l’Ajuntament, Òmnium Cultural i
Castells de Lleida. Així mateix, el
dia 11 a la tarda es va fer una ba-
llada de sardanes al pavelló.

A
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El 4t Aplec del Conill reuneix 300 persones

a quarta edició de l’Aplec del
Conill d’Artesa, el Cuniplec,
va aplegar més de 300 per-

sones que, agrupades en una dot-
zena de colles, cadascuna amb
nom i uniforme propis, van prepa-
rar in situ les més variades recep-
tes amb la carn de conill com a in-
gredient principal. El resultat es va
degustar en un animat dinar de
germanor.
    L’activitat va començar a mig
matí, quan els més previsors van
anar arribant al pavelló i es van
instal·lar als diferents espais reser-
vats per a cada colla. Les receptes
van ser molt variades, amb casso-
les que van fumejar durant tot el
matí i també amb graelles on es van
coure, ja més a última hora, els
conills a la brasa.
    El Cuniplec és una iniciativa úni-
ca a Lleida organitzada per l’Asso-
ciació de Comerç i Serveis amb la
col·laboració de l’Ajuntament.
Isabel Sanjosé, membre de la jun-
ta de l’entitat, va destacar la impor-
tància que se celebri coincidint amb
l’Onze de Setembre, ja que així hi

poden participar tots els comerci-
ants. Així mateix, Sanjosé va agrair
l’elevada participació i va valorar
molt positivament la implicació de
les colles en l’ambientació i la de-
coració de les taules. “Cada any es
veuen decoracions i vestimenta
més elaborades, estem molt con-
tents amb aquesta bona resposta”,
va assegurar. Sanjosé va recordar
que l’origen de l’aplec va ser la vo-

luntat de crear una festa que es
convertís en un punt de trobada de
tota la ciutadania i, a la vegada, tin-
gués una personalitat pròpia. Per
aquest motiu es va escollir el co-
nill, un producte que, des de la seva
inclusió al programa de la Fira del
Meló, ha pres molt protagonisme.

Text i fotos: La Palanca

La festa, inèdita a Lleida, ja compta amb una dotzena de colles

L
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PARLEN LES ENTITATS

Associació de Puntaires d’Artesa de Segre
om l’Associació de Puntai-
res d’Artesa de Segre i vo-
lem donar les gràcies a

l’Ajuntament, a les entitats, petits i
grans comerços, i a totes les per-
sones autònomes que amb la seva
col·laboració han fet possible la
nostra gran festa (la Trobada de
Puntaires d’Artesa de Segre), amb
motiu de la Fira de Sant Bartomeu.
    Aquest any ha estat un èxit total,
amb més de 70 pobles vinguts d’ar-
reu de Catalunya i part de l’Aragó, i
amb un número de 400 puntaires,
més un número molt elevat d’acom-
panyants, que aquest any han om-
plert de punta a punta tot el carrer
Sants Cosme i Damià, essent el
diumenge al matí un dels carrers
més concorreguts de la nostra ciu-
tat.
    També volem agrair l’acceptació
que va tenir l’exposició de labors

fetes a punta de coixí, que es va
exposar en un estand de la Fira,
moltes gràcies.
    El nou curs 2011/12 aquest any
començarà el dia 6 d’octubre, tota
persona que estigui interessada en
participar de la bonica activitat de
fer punta de coixí, pot passar per la
sala de les Puntaires (Centre d’En-

titats Les Monges) o bé trucar al
telèfon de les Puntaires
(686176037).

Molt agraïdes

Dones Puntaires d’Artesa de Segre

S
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Transcantàbrica amb BTT
quest estiu hem fet la tra-
vessa amb BTT (bicicleta de
muntanya) del cap d’Higer

a Hondarribia al País Basc fins al
cap de Fisterra a Galícia, que és
l’extrem més occidental del conti-
nent europeu i que en l’antiguitat
es considerava el final del món. Al
cap d’Higer l’any 2008 hi vam fina-
litzar la transpirinenca amb BTT.
Per tant, amb aquesta ruta hem
completat la travessa amb bicicle-
ta des del cap de Creus al de
Fisterra, del mar Mediterrani a
l’oceà Atlàntic, travessant els
Pirineus l’any 2008 i la serralada
Cantàbrica enguany.
    A Hondarribia hi vam arribar amb
taxi, ens hi va portar l’Esteve
Melchor. Al País Basc vam seguir
el camí de Santiago de la costa fins
a Bilbao. El camí de Santiago està
marcat amb fletxes pintades de
color groc i amb vieires; per tant,
solament havíem de seguir la se-
nyalització. Des de Bilbao vam anar
al valle de Mena, a la província de
Burgos. Des d’allà vam seguir, amb
alguna variant, l’itinerari que traves-
sa les muntanyes cantàbriques pro-
posat al llibre “Transcantábrica en
BTT” de l’editorial Desnivel. Tam-
bé ens va ajudar molt seguir el track
GPS d’un ciclista que l’havia fet al
mes de juny d’aquest any. La guia i
el track GPS proposen la travessa
d’oest a est; en canvi, nosaltres
vam fer-la d’est a oest, així vam
donar continuïtat a la transpirinenca
i anàvem en el mateix sentit dels
camins de Santiago. Val a dir que
al principi no les teníem totes, ja
que els camins que per la guia eren
baixades nosaltres els havíem de
pujar, i no sabíem si serien
ciclables. Després de l’experiència
considero més favorable el sentit de
trajecte que nosaltres vam seguir
que el que proposa la guia. La tra-
vessa de les muntanyes cantàbri-
ques finalitza a la Serra dels
Ancares, que limita amb Galícia. A
Galícia vam seguir el camí de
Santiago primitiu, que s’anomena

així perquè va ser
el camí de la pri-
mera peregrinació,
que va seguir el rei
d’Astúries quan li
van comunicar la
trobada de la tomba
de l’apòstol Sant
Jaume a
Compostel·la. Els
camins de Santiago
a Galícia, igual que
en el País Basc, es-
tan molt ben mar-
cats amb les flet-
xes grogues i
vieires. Des de
Santiago de Compostel·la a Fisterra
està també marcat igual, com una
continuació del camí; per tant, va ser
una ruta molt fàcil de seguir. Un cop
a Fisterra, vam enviar les bicicletes
per una agència de transport fins a
Artesa i nosaltres vam retornar amb
tren.
    A continuació us faig cinc cèntims
de les vivències del viatge. Primer de
tot, destacaria l’hospitalitat de la gent.
Com que vam viatjar sense la reser-
va d’on dormiríem o menjaríem,
agrair des d’aquestes línies la facili-
tat que hem trobat per buscar l’allot-
jament i el ben tractats que hem es-
tat. La gastronomia –confirmo tam-
bé els tòpics– consis-
tia en pantagruèlics
àpats, després del
quals es feia difícil pe-
dalar. El “chuletón” en
molts llocs i el rap a la
brasa de Getaria a la
costa basca, entre el
més destacable. Entre
nosaltres, els sis ciclis-
tes del grup, hem tin-
gut una bona compa-
nyonia amb unes vet-
llades molt agradables
al voltant de la taula. A
ressaltar també, la ver-
dor dels paisatges, els
boscos frondosos i les
valls profundes, amb
boires, plugims i nú-

vols al vessant nord de la serrala-
da cantàbrica, que contrasten amb
el vessant sud de Castella i Lleó,
amb valls altes i àmplies i cels
blaus. La impressió que tots sis
hem tingut és que aquesta és una
gran ruta amb bicicleta i que ens
costarà buscar i trobar rutes
d’aquesta categoria per a nous pro-
jectes.
    Excursió realitzada per David
Giribet, Domènec Aldavó, Pepe i
Joan Roca, del CUDOS d’Artesa,
amb els companys Albert Bifet
d’Alpicat (encara que resident a
Nova Zelanda) i Jorge Castro de
Barcelona.

A

Resum de les etapes de la transcantàbrica, amb població de
destí, distància en quilòmetres, desnivell de pujada en metres i
totals acumulats
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Etapa 1. El sis ciclistes del grup al cap d’Higer (País Basc)
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Una aventura inoblidable: Carros de Foc
l passat 22 d’agost, quatre
joves estiuejants de
Vilanova de Meià, el Josep

Maria Cuñer, el Joan Cebrian, el
Sergi Porta i l’Ivan Balagueró, jo
mateix, vam fer la Travessia de
Carros de Foc, en la modalitat
Open, en dos dies.
    Carros de Foc és una travessia
que passa per les comarques piri-
nenques del Pallars Sobirà, l’Alta
Ribagorça i la Val d’Aran.
    Per poder constatar en el forfait
que has finalitzat Carros de Foc,
has de passar per les rutes que
porten als 9 refugis de la travessa i
has de segellar en tots ells. En el
refugi del qual surts el primer dia hi
has de segellar dues vegades, una
al sortir i una a l’acabar, d’aquesta
manera queda constància que has
complert tota la ruta de Carros de
Foc. Consta d’uns 60 quilòmetres
de recorregut i de 9000 metres de
desnivell acumulat, arribant a bai-
xar fins als 1800 metres i ascen-
dint fins als 2750.
    Primer volíem fer-ho tot en un sol
dia, en la modalitat Sky-runner.
Però desprès de sàvies reflexions
ocasionades pel Sergi i el Joan, ja
que el Jose i jo volíem seguir-ho
fent en un, vàrem decidir el primer
any fer-ho en dos dies i tenir, així,
temps per gaudir del trekking
(senderisme) i del paisatge.
    El primer dia el vam utilitzar per
viatjar amb cotxe fins a Espot, on
havíem de passar a buscar els
mapes. Desprès d’això, ens vam
poder dirigir cap a l’aparcament del
Parc Nacional d’Aigüestortes, des
d’on ens dirigiríem cap al refugi on
passaríem la nit, el Sant Maurici
Ernest Mallafré, a 1898 metres.
Aquest seria el primer refugi on
segellaríem, el matí del dia se-
güent.
    Així, l’endemà, sense perdre
temps i amb molt poques hores
dormides, vam esmorzar, segellar
i, a continuació, ens vam encami-
nar, a les 7:00h, cap al pròxim re-
fugi, el d’Amitges.

   El primer dia vam segellar i pas-
sar per sis refugis (Mallafré,
Amitges, Saboredo, Colomers,
Restanca i Ventosa). A la vegada,
el primer dia de travessia vàrem
caminar 12 hores, ja que vam arri-
bar al nostre destí, el refugi de Ven-
tosa, a les 18:55h. Allà ens vam
dutxar, vam sopar i la son ens va
empènyer a ocupar les nostres lli-
teres molt d’hora, és a dir, a les
22:00h.
    El dia havia anat fenomenal. Tot
i estar força cansats, havíem gau-
dit molt del trajecte i del paisatge. A
més a més, havíem tingut alguna
que altra sorpresa: havíem vist dai-
nes, un ànec, cavalls, vaques i una
marmota, però, per afegir algun que
altre contratemps al viatge, durant
el matí ens vam perdre i vam se-
guir un camí incorrecte, per la qual
cosa vam perdre una hora i mitja
de rellotge. Tot i així, l’esforç de
caminar 30km durant 12 hores ha-
via valgut la pena, vam sopar molt
a gust!
    Al dia següent ens vam haver d’ai-
xecar, altre cop, molt d’hora, i esmor-
zar molt ràpid, perquè ens esperava
una altra llarga jornada de feina. Per
sort, aquella nit havíem descansat i

dormit més que l’anterior.
   Ja de bon de matí, ens esperava
el Coll de Contraix (2749 metres), i
nosaltres, és a dir, el refugi, estàvem
a 2215. Teníem, per tant, una bona
pujada ja de bon de matí, que no re-
sultaria gens fàcil. Podríem parlar
d’una bona “trempera matinera”.
   A l’arribar a dalt, al cap d’una hora
i mitja, el grup es va dividir, i uns (el
Sergi i el Jose) van voler anar més
ràpid que els altres (el Joan i jo).
Tot i això, a causa de voler córrer
tant, es van equivocar de camí, i
vam ser nosaltres els qui, per més
o menys 30 minuts, vam anar al
capdavant. Havent-nos retrobat,
vam arribar junts al següent refugi,
el Llong. Allà sí que ens vam dividir
i, en principi, fins al final no ens tor-
naríem a retrobar.
Però la cosa no va anar ben bé així,
ja que, en arribar al següent refugi,
a les 15:00h i, per tant hora de di-
nar, ens hi vam trobar una sorpre-
sa, el Sergi. Ell ens estava espe-
rant allà. El Josep Maria, amb mol-
tes forces i ganes, havia decidit
emprendre el final del viatge sol, i
ja feia 30 minuts que havia aban-
donat el refugi i havia marxat.
    En acabar de dinar vàrem des-

E

Caminant cap al refugi d’Amitges
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cansar 5 minuts i, quan ens dis-
posàvem a marxar, la pluja ens ha-
via atrapat. Vam decidir esperar per
veure si s’aturava, però els minuts
passaven i la cosa s’agreujava cada
cop més. Tan sols ens quedaven 3
hores de viatge, 2 refugis pels quals
passar, el Blanc i el Mallafré, però el
temps havia empitjorat massa com
per arriscar-nos a continuar.
    L’única solució que vam tenir va
ser caminar 1 hora fins al telefèric,
des d’on ens vindria a buscar un
taxi. L’hora caminant va ser molt
dura, ja que plovia i pedregava molt
intensament. No ens volíem imagi-
nar, per això, com estaria el nostre

company, ni com haguéssim aca-
bat si al final haguéssim decidit con-
tinuar el trajecte que ens quedava.
   En arribar al telefèric, un taxi ens
va venir a buscar, tal i com havíem
acordat amb el taxista i ens va dur
fins a Espot. Vam haver de fer una
volta bastant gran, però, finalment,
a les 20:10h vam arribar a Espot,
on, com ja resultava habitual aquell
dia, ens vam trobar una gran sor-
presa al bar de reunió dels excur-
sionistes de Carros de Foc, que el
Jose ja havia arribat. Ell sí que va
poder finalitzar la travessia. Però,
tot i que els altres tres no vam po-
der acabar l’última etapa de Car-

ros de Foc, jo, si més no, vaig es-
tar i estic molt orgullós d’haver-hi
anat. A més, ara em queda el gust
amarg que, per culpa de la pluja i
el mal temps, no vaig poder aca-
bar Carros de Foc i que, per tant,
l’any vinent hi hauré de tornar per
acabar-ho.
    Però bé, us puc ben assegurar
que he gaudit molt de la natura i
bellesa que envolta la ruta de Car-
ros de Foc, que passa pel Parc
Nacional d’Aigüestortes i l’Estany
de Sant Maurici. És una aventura
que et permet estar molt en harmo-
nia i contacte amb la natura i els
teus companys de viatge.
    Tot i que, tant en aquestes foto-
grafies com en d’altres que puguem
arribar a veure i trobar de Carros
de Foc, ja es pot veure la bellesa
d’aquests indrets de la travessa,
veure’ls en directe és una merave-
lla per la vista, és un sentiment que
cap foto et pot fer arribar.
Per aquest motiu, aconsello a aque-
lles persones que els agradi la mun-
tanya i la natura que facin Carros de
Foc. No crec que us en penediu
gens!

Text: Ivan Balagueró Masanés
Fotos: Sergi Porta Caubet,

 Joan Cebrian Segon i
Josep M. Cuñer UtgésDirigint-nos a Saboredo

Històries de la guerra (XI)
l cambrer va demostrar que
estimava els presos. Igual hi
tenia un familiar.

    Arriba lo tren i cap a Lleida. M’es-
perava una parella de guàrdies. Em
desfan del company i m’agafa l’altre
de la parella. Sortim de l’estació i em
pregunten per on volia passar, per
dins de Lleida o per fora que no tro-
baríem tanta gent. Jo els vaig dir que
m’era igual. Com que era una bona
parella, vam passar per dalt.
    Arribem a la presó i em planto cara

avall. Als dos minuts em diuen:
“Cuando quieras, entraremos”. Jo els
dic: “Estaba observando estos
árboles. No sé cuando los volveré a
ver”. “No tenemos prisa. Cuando tu
quieras, vamos a entrar”.
    Som a dins i lo primer que em tro-
bo és lo Bepet del Mases, lo Calsilla
i altres coneguts que ara no recordo.
Em posen al primer pis en una cel·la
junt amb uns quants companys. Allí
hi vaig ser disset dies, quan criden
“llibertats” i diuen lo meu nom. No

m’ho esperava. Un noi em diu: “Si
ho sé, et faig una carta”. M’assec i li
dic: “Fes-la!” “Et cridaran”. “Que cri-
din”. La va fer amb deu minuts i pot-
ser em van cridar quatre vegades.
Em poso la carta a la sina i cap a
baix. Ja em tornàvem a cridar. Ni per
la llibertat no corres. Feia molt temps
que m’esperava, també es podien
esperar ells.
    I ja n’hi ha prou per avui.

Ton Bonet

COSES DEL BRIMERO

E
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Arcadi Oliveres a Santa Maria de Meià
l dissabte 6 d’agost, Arcadi
Oliveres, president de Jus-
tícia i Pau, va pronunciar

una conferència en el marc de la
Setmana Cultural que organitza
anualment el Centre Cultural de
Santa Maria de Meià. La
presentació de l’acte va
anar a càrrec del perio-
dista Esteve Soler.
    Oliveres va parlar du-
rant dues hores de com
veu l’actual crisi i va
aportar dades i les solu-
cions que creu que
s’haurien d’aplicar, en un
discurs molt ben estruc-
turat i defensat on es no-
tava el llarg temps que
porta dedicat a la docèn-
cia. Va explicar que és
una crisi de les que afec-
ten el sistema capitalista
de manera recurrent i
que duren sis anys de mitjana. Per
tant, encara ens en queden tres i
mig pel davant.
    Segons Oliveres, la crisi es ma-
nifesta en tres aspectes, que són
una crisi alimentària (Somàlia), una
crisi financera i una crisi del mer-
cat de treball.
    Sobre la crisi alimentària, Olive-
res va recordar que poc abans de

l’esclat de la crisi actual, l’Organit-
zació de les Nacions Unides (ONU)
va  presentar un projecte per era-
dicar la fam al món valorat en
50.000 milions de dòlars. No va ser
aprovat. Pocs mesos més tard, per

rescatar els bancs, els governs van
trobar 2,7 bilions de dòlars, 54 ve-
gades les necessitats del pla d’era-
dicació de la fam.
    Sobre la crisi financera, va pro-
posar la imposició de la taxa Tobin,
més controls sobre bancs i finan-
cers, persecució dels delictes fis-
cals, desaparició dels paradisos fis-
cals, utilitzar la banca ètica i nacio-

nalitzar els bancs que hagin rebut
ajudes de l’estat. També va lamen-
tar que amb l’excusa de la crisi s’ha-
gi aprofitat per liquidar el sistema
de caixes espanyol.
    Sobre la crisi del mercat de tre-

ball, va proposar repartir
l’existent, reduint les jor-
nades laborals, i imposar
un salari màxim, de la
mateixa manera que hi
ha un salari mínim.
    També va proposar
abandonar el creixement
com a meta i substituir-
lo pel decreixement, ja
que el planeta no pot re-
sistir el nivell de consum
actual.
    En el torn de pregun-
tes posterior a la seva in-
tervenció, es va referir al
moviment del 15-M sen-
se assegurar que el seu

futur passi per convertir-se en un
partit polític.
    Entre la seva intervenció i les
preguntes, l’acte va durar més de
tres hores, fins gairebé les 10 de la
nit. Cal destacar la magnifica orga-
nització i les visites que hi havia des
del lloc escollit per fer-lo.

Josep M. Espinal i Aubet

El diccionari

Arcadi Oliveres: És professor d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Expert en rela-
cions nord-sud, comerç internacional, deute extern i economia de defensa, imparteix també classes de màsters
i postgraus en cooperació i desenvolupament. Col·labora amb diferents moviments socials i cristians i en
publicacions solidàries. El 1981 començà a militar a l’ Associació Justícia i Pau de Barcelona, dedicada a la
promoció dels drets humans i la pau, que presideix des de 2001. Ha estat col·laborador regular de les revistes
Canigó i Serra d’Or i el Diari de la Pau, i ha participat en més de 60 llibres o publicacions. A actuat, fins a cert
punt, com a portaveu del 15-M a Barcelona.

Justicia i Pau: Entitat cristiana que actua a Catalunya des de 1968 per la promoció i defensa dels drets hu-
mans, la justícia social, la pau i el desarmament, la solidaritat i el respecte al medi ambient. El 1993 va rebre
la Creu de Sant Jordi. Entre d’altres activitats, denuncia casos de tortura i violacions de drets humans, els
efectes del militarisme, la despesa militar i el comerç d’armes, i desenvolupa accions per promoure l’increment
de l’ajut oficial al desenvolupament, l’abolició del deute extern dels països pobres, la justícia en les relacions
comercials internacionals, la banca ètica, el comerç just i el consum responsable, la lluita contra la pobresa i la
marginació social i la defensa dels drets de les persones empresonades i la seva reinserció social.

Bàsicament de la Viquipèdia

E
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Activitats de les Terres del Marquesat
El Marquesat visita el muni-
cipi d’Artesa de Segre
El 17 d’agost va visitar el nostre mu-
nicipi l’Associació Cultural de les Ter-
res del Marquesat, en una excursió
que amb el títol “Baldomà i Alentorn,
Terra de Vi i de Forques” va aprofun-
dir en la història i geografia d’aquests
indrets.
    L’excursió s’inicià amb la visita al
Pont d’Alentorn, on a més d’explicar el
perquè de la formació d’aquest nucli i
del peatge que hom havia de pagar al
comte de Llar per passar pel pont, es
va fer un recorregut per la història
d’aquest pont i de les diverses destruc-
cions i construccions que ha patit al
llarg dels darrers segles.
    La segona parada va ser a l’ermi-
ta de Sant Salvador. Des d’aquest
indret es va explicar, segons la lle-
genda, com es va formar el poble
d’Alentorn i el que va representar l’in-
dret on es troba aquesta petita es-
glésia. Aprofitant l’aturada, es va de-
tallar quin era el llarg procés de la
construcció de forques i què va repre-
sentar aquesta indústria per al poble.
    Un cop realitzada la visita, el grup
es va dirigir cap al poble d’Alentorn,
on vàrem visitar l’església, documen-
tada l’any 1053 i que a l’any 1637 fou
reformada amb els cànons de l’arqui-
tectura barroca, característica en di-
verses esglésies del municipi. Del
seu interior es va destacar la imatge
de la Mare de Déu de Trapana, co-
neguda com la Mare de Déu de la
Pau, de gran devoció a la població.
    El recorregut va continuar pel camí
que mena d’Alentorn a Baldomà, fent
un parell d’aturades per visitar els
Pedrons de Sant Joan i de Sant
Agustí, acostant-nos al perquè
d’aquests petits monuments arquitec-
tònics i la funció que exerciren en el
seu moment. Seguint la pista el grup
es va desviar per visitar les tombes
antropomorfes dels tossals de
Vernet, fent una petita immersió a la
seva història. De camí, encara es va
poder veure l’oratori de Sant Sebastià,
a la carretera de Vernet a Baldomà,
explicant la seva doble funció d’indi-
cador de camins i d’element d’oració i
protecció.
    Un cop arribats a Baldomà es va

visitar el celler de vi Vall de Baldomar,
on els participants vam poder conèi-
xer, amb les explicacions de la Mar-
ta, el procés d’elaboració dels seus
prestigiosos vins. Acabat el tastet de
vi, el grup va fer cap a l’església de
Baldomà on es detallà el significat de
les pintures de l’artista Antoni Borrell
a l’altar major. La visita a l’església
es va completar amb la pujada al
campanar per veure de prop la cam-
pana de bomba d’aviació i sentir en
directe el so del seu toc.
    L’excursió es va cloure amb un bon
àpat de germanor al menjador de
l’Hostal Muntanya.
    Des d’aquestes línies volem agrair
la col·laboració de la família Maza
d’Alentorn i del Sr. Ramon d’Alentorn
el haver-nos facilitat l’entrada a l’er-
mita i a l’església de Sant Salvador.
Així com a la Sra. Rosalia Brescó per
obrir-nos l’església de Baldomà.
També el nostre agraïment a les
Sres. Marta i Àngels del celler Vall
de Baldomà per ajustar-se a les nos-
tres necessitats per a la realització
de la visita a aquestes bodegues, i a
tots els assistents a l’excursió.

Text i foto: Ramon I. Canyelles

Cloenda d’estiu 2011
El 25 d’agost ens acomiadarem de
les sortides culturals de l’estiu. Ens
desplaçarem al bonic i pintoresc po-
ble d’Os de Balaguer, on a les sis de
la tarda ens esperava en Jaume

León, tot un guia de luxe per aques-
ta ocasió. Érem trenta-una persones
vingudes de varis llocs de la Noguera.
    De la seva mà, ens endinsarem en
el tema de les campanes, ja que
aquest poble es pioner en les troba-
des de campaners. Vàrem visitar el
forn on es fonen les campanes (val
la pena donar-hi una ullada, ja que
no ni ha cap mes en tota la província
de Lleida).
    Després i com a primícia, ens obri-
ren la casa natal de Leandre
Cristòfol, escultor de gran prestigi i
fill il·lustre d’aquest poble. No podia
faltar la visita al castell on hi ha el
museu de les campanes. Improvisa-
rem un concert organitzat per en
Jaume León i dirigit per un músic, i
els visitants vàrem fer allò que en di-
uen “tocar campanes”. En això con-
sistia el concert. En aquest lloc es
poden contemplar algunes campa-
nes curioses i un carilló, revistes i
anuncis de diferents trobades de
campaners.
    Per finalitzar la tarda vàrem visitar
la botiga de productes elaborats a la
zona del Montsec, tots de tipus arte-
sà. Ens varen obsequiar amb una
revista de nom El Batall, una biogra-
fia de Leandre Cristòfol, escrita per
Guillem Viladot, i el llibre “Arrullos de
mi tierra”, escrit pel germà marista
Antoni Peralba, fill també d’Os de
Balaguer.

Associació Cultural
Terres del Marquesat
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Vull viure en pau al nostre poble
Fa aproximadament 6 anys, una
nova família s’instal·lava al bonic
poble de Rubió (Foradada), certa-
ment un nucli rural al qual aquesta
família encaixà, de principi, sense
cap problema.
    Evidentment, conscients de les
dificultats d’emmotllar-se en aquest
nou entorn i de l’estanquitat amb la
què els pobletans autòctons solen
rebre els nouvinguts, fórem del tot
curosos a l’hora d’establir relacions
veïnals amb ells, com no podia ser
d’altra manera.
    Ens sorprèn de forma greu la
missiva continguda a la seva publi-
cació, quan els veïns sota signants
afirmen de forma categòrica fets
incerts i transmeten una visió total-
ment esbiaixada dels incidents
existents entre la meva família i ells.
    Generalitzen el Sr. Manuel
Domingo i el Sr. Joan Torrelles que
els problemes són amb l’univers
dels pobletans, però obliden pun-
tualitzar certs comportaments que
han derivat en aquest no negat
enfrontament existent avui dia.
    La relació entre animals i perso-
nes és la què és. Un gos, sigui de
la raça que sigui, no es mostra
agressiu si no l’importunes, i això

és el què succeeix. Nosaltres hem
fet tot el possible per tal que els nos-
tres animals estiguin degudament
controlats, la qual cosa no es pot
dir d’algunes persones, que igual-
ment mereixerien un millor control
per part dels seus custodis.
    L’al·legació de l’existència de
denúncies és això, només una al·-
legació mancada de sentit, fins que
les investigacions oportunes escla-
reixin qui té la raó. De la mateixa
manera que denunciar agressions
i titllar les persones de “malaltes”,
no és pot fer amb tanta lleugeresa,
fins que un no és conscient de la
participació i el seu grau de culpa
en els problemes d’altri.
    No és una llicència o patent de
cors el dir que “nosaltres soms els
autèntics” i els que vénen s’han
d’emmotllar a nosaltres. La convi-
vència esdevé una bassa d’oli men-
tre els implicats a la mateixa saben
cedir i adaptar-se de forma mútua,
no imposant la seva manera de viu-
re a la resta, acceptant cadascú les
peculiaritats dels altres, sense que
això signifiqui posar uns per sobre
dels altres quant a drets i deures.
    No és aquest el lloc de debat
mitjançant el qual les persones han

de dirimir les seves diferències, ni
el lloc adient per emetre judicis de
valor i llençar greus acusacions
envers els altres, acusacions que
l’escrit dels senyors Manuel
Domingo i Joan Torrelles porten a
l’extrem de qualificar la meva actu-
ació com a delictiva. I la d’ells serà
un jutge qui dictaminarà, no jo. Déu
me’n guardi.
    Això és molt greu, és realment
difícil romandre amb la teva família
en un poble així, on la intransigèn-
cia i la ment tancada no sap o no
vol rebre cap “input” exterior.
    Realment no, no sé com acaba-
rà tota aquesta història, però pel bé
de la convivència espero que bé,
faré tot el possible perquè així si-
gui. Això sí, sense deixar-me tre-
pitjar ni imposar res que no sigui
just. No vull judicialitzar la meva
vida ni la de la meva família, vull
viure en pau i tranquil·litat al costat
d’uns veïns als quals pugui dema-
nar-los sal si em convé i donar-los-
en si els en fa falta, res més!

Una família preocupada
Joan Solà i família

Nota de la redacció
Amb l’experiència de casos anteriors, en què dues parts enfrontades han volgut dirimir les seves diferèn-
cies públicament a les pàgines de La Palanca a base de rèpliques i contrarèpliques, creiem convenient
puntualitzar dues coses:
- Resulta difícil de concretar el límit que estableix la llibertat d’expressió entre allò que hem de publicar i
allò que no. En qualsevol cas, la revista aposta per aquesta llibertat amb el perill i les conseqüències que
això comporta de vegades.
- Pel que fa a les dues parts del cas de Rubió, cada una d’elles ha pogut exposar els seus arguments en
aquestes pàgines i donem el tema per tancat. En qualsevol cas, la revista no és l’àmbit més adequat per
a trobar-hi la solució, que els desitgem propera.

ES LLOGA LOCAL
COMERCIAL
120 M2

C/ Balmes, 25C/ Balmes, 25C/ Balmes, 25C/ Balmes, 25C/ Balmes, 25
(Artesa de Segre)(Artesa de Segre)(Artesa de Segre)(Artesa de Segre)(Artesa de Segre)

Telèfon de contac-Telèfon de contac-Telèfon de contac-Telèfon de contac-Telèfon de contac-
te: 973 40 02 27te: 973 40 02 27te: 973 40 02 27te: 973 40 02 27te: 973 40 02 27
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats de setembre
ADULTS

El llibre negre. Orhan Pamuk. Pre-
mi Nobel de Literatura. Ed. Brome-
ra

El tiempo mientras tanto. Carmen
Amoraga. Finalista Premio Plane-
ta 2010. Ed. Planeta

Si tu em dius vine ho deixo tot...
però digue’m vine. Albert Espino-
sa. Ed. Rosa dels Vents
El títol fa referència a un bolero, Si
tu me dices ven lo dejo todo, però
tal i com comenta al començament
de la novel·la, a la cançó li faltava
l’afegit de “però digue’m vine”.
El  protagonista, Dani, és un home
que es dedica a buscar nens desa-
pareguts. El mateix dia que la seva
parella l’abandona, rep la trucada
de telèfon d’un pare que, desespe-
rat, li demana ajuda.

El cau del conill. Un retrat de la
burgesia catalana. Cristina Segu-
ra. Premi Josep Pla 2011. Ed. Des-
tino

Nius. Pep Coll. Ed. Proa

Xesco Boix. Història de la nos-
tra història. Lluís M. Panyella i
Maria-Josep Hernàndez. Ed. Publi-
cacions de l’Abadia de Montserrat.
Aquest llibre és un homenatge a
Xesco Boix (1946-1984), introduc-
tor del folk song i pioner de l’ani-
mació per la mainada a Catalunya,
en el 25è aniversari de la seva mort.

El criteri del cretí. Un viatge al
món dels perjudicis i
sobrevaloracions. Jordi Souto.
Ed. Alfazeta.
Per què ens agrada el que ens
agrada? Les nostres opinions són
nostres?

12 camins mil·lenaris. Joan Rovi-
ra. Ed. Publicacions de l’Abadia de
Montserrat
Aquest recull d’itineraris vol ser la
crònica de l’estructuració d’una xar-
xa pecuària que s’ha anat configu-
rant a través del temps i del trànsit
d’homes i bestiar, en els seus des-
plaçaments per a l’obtenció de pas-
tures.

Durant anys, diversos experts han
analitzat un estrany manuscrit anò-
nim i inacabat, sense poder confir-
mar si es tracta d’un fragment d’al-
guna obra de ficció o d’un relat ve-
rídic. Es un manuscrito que
esconde varios misterios: ¿Quién
es su autor? És un manuscrit que
amaga diversos misteris: Qui és el
seu autor? ¿Por qué está
inacabado?¿Es cierta la historia
que cuenta? Per què està inaca-
bat? És certa la història que con-
ta? De ser así, ¿a qué terrible
sufrimiento se sometió al único
personaje con nombre propio que
aparece en el texto? Si és així, a
quin terrible patiment es va sotme-
tre a l’únic personatge amb nom
propi que apareix al text?

INFANTIL

- Diari del Greg. Això és massa!
Jeff Kinney. Ed. Estrella Polar
- Qui ha robat la Gioconda?
Geronimo Stilton. Ed. Edizioni
Piemme
- Paraules embarbussades.
Carme Alcoverro. Ed. Barcanova
- I am me / Jo sóc jo. Fina
Casalderrey. Ed. Anima Llibres

NOVEL.A JUVENIL

El enigma Rosenthal. Daniel
Hernández Chambers. Ed. Algar
Editorial

Activitats de la Biblioteca

- Dimecres 26 d’octubre: L’HORA DEL CONTE, a 2/4 de 6 de la tarda, per a
nens i nenes de P-5. Explicarem dos contes de tardor.

Cursos de tardor:
- Curs iniciació a la informàtica nivell inicial. Primers passos
Data inici: 25 octubre
Durada curs: 20 hores
Horari: dimarts i dijous de 3 a 5 de la tarda
Lloc: Independent soft
Preu: 50 euros
- Curs “Fem el nostre àlbum digital de fotografies”
Data inici: 21 octubre
Durada curs: 6 hores
Horari: divendres de 3 a 5 de la tarda
Lloc: biblioteca
Requisits mínims: tenir portàtil

Inscripcions a la biblioteca. Places limitades.

Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
C/ Escoles, 6

25730 ARTESA DE SEGRE
biblioteca.artesadesegre@gencat.cat

Tel: 973400754
http://

bibliotecaartesadesegre.blogspot.com

Horari
De dilluns a divendres
de 16:30 a 20:30 h.
Dissabtes de 10 a 13 h.
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PARTITS POLÍTICS

L’auca d’Artesa de Segre
i havia una vegada un ciu-
tadà al qual li van proposar
ser alcalde d’una bonica vila

de la Noguera amb un salari no
gens menyspreable de 42.384
euros anuals treballant a temps to-
tal (dedicació exclusiva). Tot i el
suculent salari s’ho va pensar, ja
que no acabava d’entendre que en
els pobles de la vora, els batlles es
reduïen el sou. Però tot i això va
pensar que, amb majoria absoluta,
me’l puc apujar i a més treballar
parcialment, amb 36 hores setma-
nals ja n’hi ha prou.
    Tot i treure una majoria absoluta
com una casa de pagès, són lògics
els comentaris amb enuig que fan
els veïns del poble envers aquesta
mesura. A més, es va publicar en
l’editorial d’aquesta mateixa revis-
ta en la mensualitat del juliol 2011,
que el nostre alcalde tindria una
dedicació exclusiva, cosa que el
propi alcalde va desmentir en ple
del 5 de setembre, dient que tindria
una dedicació parcial com anteri-
orment hem comentat. En temps de
crisi creiem desmesurada aquesta
acció, tots sabem el que ens costa
guanyar un jornal i com deia Jordi
Pujol “això ara no toca”, el que toca
és treballar més i millor pel poble.

    A més, els que assistim als ple-
naris municipals, observem que l’al-
calde (tot i l’augment salarial) ni tant
sols es digna a contestar les pre-
guntes plenàries, potser el salari
encara no és prou alt. És habitual
veure repetidament com el tinent
d’alcalde fa les rèpliques a pregun-
tes de l’oposició en tots els temes.
Vist això, esperem que la partida
de sous i salaris no es torni a veure
incrementada per una possible re-
clamació salarial d’algun dels regi-
dors que formen part de l’”equip de
govern”. Però si som realistes, tots
els artesencs i artesenques ja es-
tem pagant un nou salari, amb la
nova incorporació d’una cap de
premsa per l’Ajuntament. Des
d’aquí donar-li la millor de les sorts,
de feina no n’hi faltarà! Encara que,
us sembla necessari i oportú que
l’Ajuntament d’Artesa de Segre tin-
gui una cap de premsa?
    Tot continuant en vessant eco-
nòmica municipal, voldríem saber
si d’una vegada per totes durant
aquesta legislatura, el consistori
ajudarà els autònoms i les petites i
mitjanes empreses del municipi
potenciant de veritat el polígon in-
dustrial. Quants anys fa que veiem
aturat el polígon industrial? Ara,

H amb la variant a peu de polígon,
creiem que és el moment de màxi-
ma implicació de l’ajuntament,
d’anar a buscar les vies necessàri-
es per tal de trobar el finançament
adequat per tal de posar en condi-
cions el polígon industrial i que els
emprenedors, autònoms i PIMES
puguin posar en marxa un nou
motor econòmic pel municipi. Es-
tratègicament, el municipi té un gran
potencial, d’una part estem en un lloc
idoni en l’eix viari i d’altra part i la més
important, els nostres productes i els
nostres serveis són molt competitius
en els mercats actuals.
    Finalment, voldríem agrair a to-
tes les persones que han ajudat en
la Fira de Sant Bartomeu. També
la participació dels comerciants i
veïns. Però cal fer una reflexió pro-
funda: cap on hem de dirigir la Fira
de Sant Bartomeu per tal que tin-
gui continuïtat? Melons, vi, produc-
tes artesanals... El que està molt
clar és que han de ser productes
de la nostra terra.

Junta Local del Partit   Popular
d’Artesa de Segre

Adéu, Heribert. Benvingut, Oriol
a poc ens fèiem ressò de la
pèrdua del nostre estimat
Víctor Torres. Quan encara

no havíem paït la notícia, ens va
deixar també Heribert Barrera.
Ambdós formen part d’una genera-
ció pràcticament extingida de pa-
triotes catalans, que dedicaren la
seva vida a defensar el país i uns
ideals de justícia social. Cal que
recordem i tinguem molt present la
seva lluita, sobretot ens uns moments
que Catalunya rep una i altra vega-
da els mastegots d’un estat que no
ens entén, que ens vol però no ens
estima i que no respecta la nostra
manera de ser.

    Pel que fa a Barrera, el recorda-
rem especialment per liderar ERC
en els moments de la transició po-
lítica, quan encara érem un partit
no reconegut oficialment. Però tam-
bé per ser el primer president del
nostre Parlament després de l’ano-
menada llarga nit franquista. En
aquests últims anys s’havia mos-
trat crític amb algunes decisions de
la direcció del partit, però ell no va
abandonar mai el vaixell, fidel a les
seves conviccions.
    Ara, després d’aquest 17 de se-
tembre, ERC ha renovat la direc-
ció del partit amb la intenció de
reconduir una situació que en els

darrers anys no ens ha estat favo-
rable, tot just després d’haver as-
solit els majors èxits des de la re-
cuperació de la democràcia en les
eleccions dels anys 2003 i 2004.
    De la mà de l’Oriol Junqueras i de
tot l’equip que formarà la nova direc-
ció d’ERC, esperem recuperar la con-
fiança de la ciutadania per a què el
nostre partit sigui l’eina més eficaç
de cara a aconseguir un país social-
ment més just i nacionalment lliure.

Secció Local d’Artesa de Segre

F
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PER QUÈ DIEM...

... que algú és un senyor canons?
a dita s’aplica a qui és un
panxacontenta o algú amb
pretensions i aires de saber-

ho tot, encara que no sàpiga res de
res o, si més no, de què parla.
    No hi ha gaires referències so-
bre qui podia ser aquest personat-
ge que, gràcies a la dita, s’ha fet
tan popular.
    Malgrat aquesta imprecisió, es
diu que era un dels regents (com
diríem ara, un directiu) de la fàbri-
ca de canons barcelonina amb el
nom popular de Refino, establerta
al final de la Rambla, un edifici del
segle XVII que s’anomenava ‘Real
Fundición de Artillería y Refino de
Metales’ i que, més tard, va ocupar
el Banc de Barcelona, la Coman-
dància del Sometent i la Farmàcia
Militar. La fàbrica va ser tancada per
ordre de Felip V. Pel que sembla,
el senyor Canons, era un home de
llargues barbes que, molt cregut en
funció del seu càrrec, parlava sem-
pre amb aires de suficiència i veu
engolada. Es va fer molt popular i
el poble li va treure aquest mot amb
motiu del seu càrrec.
    El nom de senyor Canons tam-
bé es va donar a un dels primers
vells asilats a la casa de la Caritat
pels volts de 1810. Era d’esperit
molt liberal i va ser un dels primers
homes que va abandonar la calça
curta per a adoptar els pantalons.
També va canviar el barret més
ample de dalt que de baix, anome-
nat de gresol, pel barret de copa o
de xemeneia, el qual, deien, no es
treia ni per anar a dormir. Discutia
amb tothom i per tot, i sostenia for-
tes i acalorades polèmiques amb
els absolutistes, partidaris del res-
tabliment del Sant Ofici (*1). Sem-
bla que sempre el seguia una ger-
nació de canalla que li cantava:
El senyor Canons
porta una levita,
el senyor Canons
no hi porta botons.
    Una altra cançó, segurament
més antiga, diu:
El senyor Canons

quan se’n va a sarau
la camisa blanca
i el casacot blau.
    Una altra variant, en lloc del se-
nyor Canons, té per protagonista
l’avi Pelacanyes (*2)

(*1) El Sant Ofici, conegut també
com a ‘la inquisició’ va ser una ins-
titució judicial eclesiàstica creada
pel Pontífex Innocenci III l’any 1215
amb la missió de vetllar per la pu-
resa de la fe cristiana i combatre i
castigar les heretgies, és a dir, les
idees que l’Església considerava
falses. Aquest mateix any, l’arque-
bisbe de Tarragona Aspàrec de la
Barca es determinà a combatre el
catarisme (*3), especialment a la
zona del Montsant i Prades.
    El 1231 Gregori IX, proclamà la
butlla Excommunicamus, origen
d’una inquisició dirigida directament
pel Papa, qui nomenava els inqui-
sidors, freqüentment dominics.
Aquesta institució reforçava el po-
der del papa davant els bisbes i per
damunt de reis i prínceps.
    L’any 1252 el papa Innocenci IV,
en la butlla Ad extirpanda, va auto-
ritzar la tortura per tal que el pro-
cessat confessés. A la corona
d’Aragó, entre els inquisidors hi
havia el dominic i conseller reial
Sant Ramon de Penyafort. Quan el
tribunal de la inquisició papal arri-
bava a una població, es proclama-
ven dos edictes:
- L’Edicte de Fe, que obligava als
fidels a denunciar els heretges i
simpatitzants.
- L’Edicte de Gràcia, que concedia
als heretges i simpatitzants uns dies
de termini per a confessar.
    Passat el termini sense confes-
sar, al presumpte heretge se li con-
fiscava la propietat.
    Els denunciats mai coneixien els
delators, suposant què n’hi hagués.
L’acusació exacta també es consi-
derava secret sumarial.
    Molts anys més endavant, el
1478, per iniciativa de Ferran el
Catòlic i amb la finalitat de comba-

tre els jueus, es crea la Inquisició
Espanyola, depenent directament
de la corona, la qual va destacar
pel seu rigor i virulència.
    El 1542 es va crear la Inquisició
romana, coneguda per Congrega-
ció del Sant Ofici, per a lluitar en
contra del protestantisme. L’any
1633 hi fou processat i condemnat
Galileo Galilei.
    A Espanya, la inquisició es va
suprimir el 1820, durant el Trienni
Liberal (*4), i encara que Ferran VII
va restablir la inquisició, les pràcti-
ques de tortura van acabar per part
d’aquesta institució el 1834.
    Des de l’any 1965, amb Pau VI,
es converteix en la Congregació
per la Doctrina de la Fe, ocupant-
ne el càrrec de prefecte, des de
1981 fins que va ser anomenat pon-
tífex, el cardenal Ratzinger, Benet
XVI. Joan Pau II va ordenar el 1998
que s’obrissin els arxius secrets
d’aquesta congregació, on estaven
recollides les actes dels processos
de tota l’Europa catòlica.

(*2) L’avi Pelacanyes és un perso-
natge popular que ha estat motiu
de cançons i rondalles. A la nostra
època l’han cantada Xesco Boix i
el grup ‘Ara va de bo’, entre altres.
La lletra diu:
L’avi Pelacanyes
ja se’n va a sarau,
la camisa blanca
i el casacot blau.
Virolet Sant Pere,
virolet Sant Pau,
la perruca us queia
la perruca us cau.
Amb les noies maques
el dansar li plau,
però elles riuen
perquè gens li escau.
La perruca negra
s’ha enganxat d’un clau,
al mirar sa closca
quin “xeriu-xerau”.
Avi pelacanyes
molt cremat estau,
no dugueu perruca
per anar a sarau.

L
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(*3) El catarisme va ser un movi-
ment religiós de caràcter gnòstic
(que creu en el coneixement intuï-
tiu de la divinitat i la seva relació
amb el món i l’home), que va néi-
xer al Llenguadoc en el segle X. Els
càtars defensaven una dualitat cre-
adora, Déu i Satanàs, considerant
que la salvació només pot aconse-
guir-se amb el rebuig de les coses
materials, concebudes per ells com
a obra demoníaca. Va comptar amb
la protecció d’alguns nobles de la
Corona d’Aragó. L’església catòli-
ca va considerar les seves doctri-
nes herètiques i les va condemnar.
A finals del segle XII el moviment
va desaparèixer.

(*4) El Trienni Liberal va de 1820 a

1823. Va tenir lloc durant el regnat
de Ferran VII i començà amb el pro-
nunciament de Rafael de Riego el
dia 1 de gener de 1820 a Las
Cabezas de San Juan, província de
Sevilla. El general va proclamar la
restauració de la Constitució de
1812, coneguda com ‘La Pepa’.
    L’aixecament militar va progres-
sar fins que el 10 de març d’aquell
any Ferran VII va acatar la Consti-
tució de Cadis en un manifest que
dos dies abans havia jurat a Madrid
i que establia la monarquia parla-
mentària com a forma de govern a
Espanya. No és aquest, però, l’es-
pai per a explicar aquests tres anys
d’inestabilitat que va viure el país,
fins que el 1923 la Santa Aliança
formada per Prússia, Àustria i

Rússia va acudir en ajuda del mo-
narca amb els anomenats Cent Mil
Fills de Sant Lluís, 95.000 homes
de l’exèrcit francès sota el coman-
dament de Lluís Antoni de Borbó,
duc d’Angulema, que van acabar
amb l’aventura liberal espanyola,
de tal manera que aquesta acció,
probablement, va marcar tot el fu-
tur de la història del país, instau-
rant l’absolutisme més repressiu del
segle XIX. Gairebé tots els intel·-
lectuals van haver d’exiliar-se a
Londres. Els que no van marxar van
ser ‘depurats’, marginats o ajustici-
ats. Riego va morir el 7 de novem-
bre de 1823, penjat a la plaça del
Trigo de Madrid.

Albert Vidal

PER QUÈ DIEM...

Pura rutina
PEL FORAT DEL PANY

 les acaballes del mes
d’agost podem dir que
d’aquest estiu només en

queden les engrunes.
    Per alguns entre els quals m’hi
compto, l’època on s’acaba l’estiu i
comença de nou la monotonia
constitueix el vertader canvi d’any
encara que no ho celebrem brin-
dant amb cava. Nous reptes i vells
propòsits treuen de nou el nas a les
nostres vides per fer-nos evident
que la roda no s’atura, faci fred o
calor, plogui o surti el sol.
    A mesura que la calor ens va
deixant i el dia s’escurça, ens en-
gresquem en nous projectes i bo-
nes intencions com ara les tan su-
ades: a partir de... m’apuntaré al
gimnàs o em posaré a estudiar an-
glès. Després resulta que passen
els dies i, tret d’algunes honroses
excepcions, tot es queda en no res
o en ben poca cosa. Jo m’he pro-

A posat fer algun esport, escriure
cada mes a La Palanca i mesurar
la despesa domèstica. Creieu que
ho aconseguiré?
    I és que són poques les perso-
nes que saben burlar la rutina.
Molts ho intentem però pocs ho
aconsegueixen. Davant del mateix
estímul, sempre acostumem a res-
pondre de la mateixa manera, els
humans som així i ens costa canvi-
ar els hàbits.
    Si mirem més enllà de nosaltres
mateixos, a nivell de poble, trobem
a tombar de l’estiu la Festa Major i ja
ens venen al cap les “ballaruques” al
poliesportiu, les atraccions sorolloses
per la canalla (i no tan canalla) i els
dinars en família. El de sempre, més
o menys.
    Tirem una mica més enllà. A ni-
vell de Catalunya. Pel nou any po-
lític albirem més jo estiro i tu arron-
ses Catalunya-Estat, més retalla-

des en Sanitat i Educació, més gent
sortint al carrer per protestar con-
tra tot i tothom i també més Barça
que mai, de moment i que duri.
    Si encara anem més lluny, ja
podem albirar a l’horitzó unes elec-
cions generals. Més picabaralles
(tot i que per reformar la Constitu-
ció, quan els ha interessat, s’han
posat ràpidament d’acord), més
crispació, més despropòsits i com
no, més crisi econòmica.
    A nivell europeu i mundial, sen-
se entendre-hi massa, però veient
les notícies dia a dia, la cosa tam-
poc no pinta gaire diferent: conflic-
tes, guerres, fam, caigudes a les
borses i els mateixos líders escom-
brant cap a casa seva.
    Ja ho veieu amics, hem donat el
tomb a l’any, però tot segueix igual.
Pura rutina.

Paquita Martí

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.catAjuntament d’Artesa de Segre
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Agost de 1986
i ha mesos en què em crida
més l’atenció algun tema o
article determinat de la re-

vista. Altres en què els continguts
em deixen bastant indiferent. Res-
pecte a aquest número, he de dir
que són diversos els articles m’han
resultat força interessants.
    PORTADA. El peu de la fotogra-
fia de la façana del santuari de Re-
fet, obra del recordat Sisquet, ens
fa sabedors de la recuperació de
l’activitat religiosa en aquest esti-
mat indret del poble de Seró.
    EDITORIAL. Amb el títol, L’11 de
setembre de 1986, gairebé no cal-
dria més comentaris. És un text
molt descriptiu respecte als actes
de la Diada d’aquell any, amb la tra-
dicional penjada de senyera a la
Roca del Cudós. El més destacat
és la crítica per fer les sardanes a
l’ermita del Pla enlloc d’Artesa.
    LOCAL. La Informació Municipal
recull la relació de factures i de lli-
cències d’obres aprovades en el
mes de juliol.
    El Noticiari Local es fa ressò de
la Diada, d’una exposició al Museu
del Montsec sobre la història
d’Artesa, de l’inici del curs escolar,
del pas per la ciutat de la Volta Ci-
clista a Catalunya, de l’irregular ini-
ci de temporada del CE Artesa i de
l’assemblea de l’Agrupació de De-
fensa Sanitària. Per altra banda, hi
apareixen algunes males notícies:
una denúncia del Canal d’Urgell pel
trencament de cadenats a les com-
portes de La Peixera i Collfred, una
altra per un robatori en un habitat-
ge d’Artesa, la intervenció quirúrgi-
ca de l’alcalde d’Alòs (Martí
Galceran) i un suïcidi a Vernet. A
més, la forta pujada del pa: el de
mig quilo, de 49 a 60 ptes.; i el de
quilo de 90 a 108 ptes. (uns 65 cèn-
tims d’euro).
    COMARCA. En l’article Comuni-
tat benedictina a Refet, el redactor
B. Jové ens explica com tres mon-
jos benedictins van instal·lar-se al
santuari de Refet el 3 de juliol de
1986, procedents de França, i com

tenien organitzada la vida quotidi-
ana. També fa referència del retorn
al santuari de la imatge autèntica
de la Mare de Déu de Refet en la
festa del 12 d’octubre, amb la pre-
sència del bisbe d’Urgell. Avui, 25
anys després, els benedictins no fa
molt que han abandonat Refet.
    Ferran Sánchez Agustí ens ofe-
reix Marxant, una de dinosaures!,
on parla d’aquesta espècie desa-
pareguda que ens té tan fascinats.
    L’Associació d’Amics i Veïns de
Boada, a través del seu president

Miquel París i del seu secretari
Francesc Borràs, fa una crida a la
col·laboració per evitar la desapa-
rició d’aquest poble agregat a
Vilanova de Meià, aleshores sen-
se aigua corrent, ni subministra-
ment elèctric, ni telèfon.
    FLASH. Aquest mes es publica
la tercera i última entrega de l’arti-
cle Artesa turística (i III). Consta de
dues pàgines. En la primera hi tro-
bem la descripció dels atractius del
municipi de Cubells i de la Coma
de Meià. A més, es publica una re-

H
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FA 25 ANYS

LA FITXA

Número: 57
Data: setembre de 1986
Preu: 100 ptes.
Pàgines: 24

lació de 12 rutes turístiques amb
automòbil per la rodalia d’Artesa, on
també s’inclou la prova (un anunci)
que una agència de viatges inclou
Artesa en la que anomenen “Ruta
dels tastets”.
    FESTA MAJOR. Aquesta secció
recull el programa d’actes de la
Festa Major d’Artesa, que inclou
algunes interessants il·lustracions
signades per Vilella.
    OPINIÓ. Antoni Deulofeu ex-
pressa el seus pensaments sobre
l’educació en l’article Comença l’es-
cola.
    CINEMA. Josep M. Martínez ens
presenta un interessant article so-
bre El cinema a Artesa. Després de
cinc anys sense cinema, la Dàlia
Blanca va recuperar aquesta acti-
vitat al Cine Catalunya. A partir
d’aquest fet, Martínez fa un breu
repàs històric dels diferents cine-
mes que ha tingut la localitat.
    RETALLS D’HISTÒRIA. Amb el
títol Una batalla a Cubells entre
cadells i nyerros l’any 1589, la re-
vista reprodueix un article de Josep
Lladonosa publicat a Serra d’Or el
1974. El protagonista dels fets és
Arnau Escuder, batlle d’Alòs, del
qual l’historiador afirma: “El batlle
d’Alòs no era un bandoler vulgar.
Més aviat veiem en ell una perso-
nalitat vigorosa, que es llençà al
camp contra les petites senyories
comarcals que tenien sotmès el
país”.
    ENTREVISTA. La revista entre-
vista el grup d’animació local Tres
Trossos de Tres i en publica una
fotografia que reproduïm. Els mem-
bres d’aquell grup eren, d’esquer-
ra a dreta a la imatge: Josep Baró,
Jordi Granell i Ramon Bertran.
Granell s’hi ha dedicat professional-
ment i avui forma part del grup Xip-
Xap.
    NOGUERA. Tot i que la secció
no porta títol, es tracta de la conti-
nuació de mes anterior. En aques-

ta ocasió, Josep M. Mata i Perelló
parla de dues subcomarques de la
Noguera: la Vall d’Àger i la Conca
de Meià. Al final qüestiona l’exis-
tència de la comarca de la Nogue-
ra pel fet de poder-hi distingir vàri-
es subcomarques: Ribera del Sió,
Noguera estricta, Vall d’Àger, Segre
Mitjà i Conca de Meià. Respecte a
aquestes últimes diu: “Ambdues
formen una unitat natural, centra-
da a Artesa de Segre, de 847,39
km2. El nom d’aquesta comarca
podria ésser: Segre Mitjà o Urgell
Mitjà”.
    CINEMA. Un altre cop aquesta
secció, ara de la mà de Miguel
Mota, amb l’article Cinema fila 7.
Després d’explicar el propòsit d’en-
cetar una nova secció sobre cine-
ma, Mota comenta dues pel·lícules:
“Espasa i bruixeria” i “Els immor-
tals”.
    DE LA VELLA ARTESA. Conti-
nua L’auca d’Artesa, 1900-1936 del

Brunet d’Artesa. En aquesta oca-
sió dedica mitja pàgina a un fet de
1902 en què narra l’aventura del
seu pare amb el Llaunés, el Milio i
el Tomàs Sastre, que travessaren
el Montsec a peu fins a Fontllonga
amb els seus instruments per a to-
car-hi dos dies per la Festa Major a
canvi de 15 pessetes.
    CARTES A LA REDACCIÓ.
Tomàs M. Porta i Calsina, descen-
dent d’Alentorn, signa una carta en
què felicita la tasca que desenvo-
lupa La Palanca, destacant-ne els
textos de Ferran Sánchez i de Bru-
net d’Artesa. Per altra banda dema-
na col·laboració per a trobar llibres
d’història, folklore, paisatges... de
la comarca.
    IMATGES D’AHIR. La revista
publica una imatge de la Fonda del
Manel i la seua cotxera, on s’atura-
ven els viatgers a principis del se-
gle XX. En aquesta cantonada de
la carretera, avui dia hi ha l’edifici
del Banc Santander.
    HUMOR. Un parell d’acudits dels
personatges Quimet i Cosme tan-
quen el contingut del mes. Un so-
bre l’arranjament de carrers i l’altre
sobre la reobertura del cinema.

Ramon Giribet i Boneta

www.lapalanca.cat
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INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

Mes d’agost
JUNTA DE GOVERN
(ordinària: 22 d’agost de 2011)

S’aprova la liquidació dels Pressu-
postos de 2010 de l’Ajuntament
d’Artesa de Segre i del Patronat de
l’Emissora Municipal de Ràdio.

S’aproven les següents llicències
d’obra:
- A Bartomeu Jové Serra, per arre-
glar 3 m lineals de vorera, davant
del Supermercat Pere Ramon SL,
a la Pl. Ajuntament 7, Artesa de
Segre.
- A Antoni Saura Gasset, per canvi-
ar la teulada del cobert d’uralita
vella, per uralita amb aïllament de
5 cm de gruix, als Afores s/n, Anya.
- A Juan José de Clasca Garrido,
per les obres menors per repassar
teulada i canviar canals, de la nau
de l’empresa Abrasivos Jadeca, al
C/ Únic s/n, Colònia la Fàbrica.
- A Gas Natural Distribución SDG
SA, per l’obertura d’una escomesa
en vorera per poder subministrar
gas natural canalitzat a l’immoble
situat al C/ Sant Joan 5, Artesa de
Segre.
- A Gas Natural Distribución SDG
SA, per obrir una rasa d’aproxima-
dament 92 m de llarg per 0,40 m
d’ample i 1 m de profunditat, per la
instal·lació d’una canonada de gas
per subministrar gas natural cana-
litzat a l’immoble situat al C/ Forn
1, passant per la Pl. Ball, Artesa de
Segre.
- A Gas Natural Distribución SDG
SA, per l’obertura d’una escomesa
en vorera per poder subministrar
gas natural canalitzat a l’immoble
situat al C Carnisseries 15, Artesa
de Segre.
- A Joan Castellà Gabarra, per ar-
rebossar parets exteriors i canviar
la teulada del garatge situat al C/
Església 10, Baldomar.
- A Joan Castellà Gabarra, per mo-
dificar la nau de gestació, amb ar-
rencada de boxes i posterior apro-
fitament i construcció de parets de
gero fins a 1 m d’alçària, arrebos-

sades i lliscades amb ciment, per
adaptació a la nova normativa de
Benestar Animal, de l’explotació
ramadera situada a la partida la
Guixera de Baldomar.
- A Modest Jou González, per les
obres d’una rasa per subministrar i
connectar a la xarxa d’aigua muni-
cipal la construcció situada a la
parcel·la 6, del polígon 10, terme
municipal d’Artesa de Segre.
- A Mercè Nogués Galceran, per
canviar peces velles de la clarabo-
ia i posar dos perfils de ferro i vidre
armat, a l’immoble situat a l’Av.
Maria Anzizu 15, Artesa de Segre.

S’aprova la concessió de la pròrro-
ga de llicència d’obres a Eva
Galceran Rovira i Jaume Riera
Torné, per a la finalització de les
obres per la reforma i ampliació
d’habitatge unifamiliar entre mitge-
res, situat al C/ Camp de Futbol 13,
Artesa de Segre.

S’aprova la concessió de la llicèn-
cia de primera utilització i ocupació
a David Valls Jofre, per l’habitatge
unifamiliar en edifici rehabilitat en-
tre mitgeres, situat al C/ Font 8,
Alentorn.

S’aprova l’autorització d’escomesa
d’aigua potable a Modest Jou

González, per a la construcció si-
tuada al polígon 10, parcel·la 6,
Artesa de Segre.

S’acorda concedir les següents
subvencions:
- Al CENG Futbol Sala, per a les
despeses de funcionament de la
temporada 2011-2012: 2.000
euros.
- Al CE Artesa de Segre, per a les
despeses de funcionament de la
temporada 2011-2012: 7.000
euros.

INFORMES D’ALCALDIA

S’informa que la senyora Carme
Segura Dalmases ha sol·licitat po-
der ocupar la plaça vacant de se-
cretària-interventora a partir del dia
1 de setembre.

S’informa que, a partir del dia 29
d’agost aproximadament, comen-
çaran les obres de la carretera per
a què estiguin enllestides abans de
la Festa Major. Es preveu que
s’haurà de tallar la carretera alguns
dies des de la cruïlla del Banc
Santander fins a la cruïlla de Tremp-
Ponts.

Eva Maza i Batlle

Dates a
recordar

Renovació del DNI
Fins pròxim avís per part de la Policia, no es tornarà a renovar el
DNI a l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dimecres 19 d’octubre
Artesa de Segre: dimecres 19 d’octubre (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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Problema d’escacs
per Ramon Monfà - www.bidmonfa.com

Juguen les blanques

Jeroglífic
per David Fusté

Vols jugar una estona?

NONONONONOTTTTTAAAAA
AAAAATTTTTONONONONON
NONONONONOTTTTTAAAAA
NONONONONOTTTTTAAAAA

NEGANEGANEGANEGANEGACIÓCIÓCIÓCIÓCIÓ
NONONONONOTTTTTAAAAA

PALANC-OCI
SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Defraudador.- 2. Enrocar. Alè.- 3. Nau. iraM. LP.- 4. Omís. TM. Mar.- 5. Motor. Ala. O.- 6. Ir. Ter. anoD.-
7. Nata. Roca. U.- 8. Àtona. Batec.- 9. D. Nato. R. Sc.- 10. Oli. Oir. Api. I.- 11. Reconversió.
VERTICALS: a partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Sí, al dòmino sí (si, al, do, mi, no, si).
Problema d’escacs
1- Dxe6, fxe6; 2- Txd7 i el blanc quedarà amb avantatge de material.

Encreuat per Jordi Alins

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Horitzontals
1. Individu que ens enganya econòmicament, ensarronador.-
2. Protegir el rei amb la torre. Bafarada.- 3. Vehicle marítim.
Al revés, entre les amigues, Maria. Disc, negre i sonor en
vies d’extinció.- 4. Que no ha estat mencionat. Les conso-
nants del tema. Gran extensió d’aigua salada.- 5. Tots els
cotxes en tenen. El braç d’un ocell. Vocal rodona.- 6. Termi-
nació d’infinitiu. Riu que passa per terres gironines. Al revés,
la millor amiga de l’home.- 7. El greix de la llet. Pedra gran i
dura. Vocal utilitzada per imitar el llop.- 8. Vocal que no porta
accent. Singular, el cops del cor.- 9. Cinc-cents. Part d’un or-
meig de pesca on van enganxats els suros. Consonant tos-
suda. Escandi.- 10. Greix líquid emprat per cuinar. Sentir.
Vegetal olorós que es pot menjar amanit.- 11. Acció de
reconvertir.
Verticals
1. La part de sota d’un trencat.- 2. Individu víctima del senti-
ment amorós. La matrícula de la província espanyola de nom
més ferotge.- 3. L’embolcall de la llavor. Substància que toni-
fica.- 4. Al revés, metall usat pels joiers. L’uniforme dels ca-

pellans. És troba al bell mig del Sol.- 5. Aquí. Nota musical que val ben poca cosa. Al revés i singular, l’escala
musical en té set.- 6. Al revés, forat per on passa el botó. El dígraf més tossut de tots. Al revés, nom donat als
teixits amb llistes longitudinals molt estretes.- 7. Tragèdia, desgràcia. Al revés, contrari de dolent. Nota musi-
cal.- 8. La primera vocal. Mil. Recobrir amb laca. Consonant vibrant.- 9. Al revés, preposició llatina. Ordenat per
algú. Singular, les baralles en tenen quatre.- 10. Recipient utilitzat per coure-hi aliments. Vocal que rodola.
Nom donat a diversos arbusts espinosos.- 11. Còpia d’un text, làmina, etc.
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IMATGES D’AHIR

La construcció de la Farinera. 1924

n els anys 20, juntament
amb les Escoles Noves (ara
són les Escoles Velles), va

ser l’edifici de més grandària que
es va bastir a la nostra població.
Artesa era un poble petit (es pot
veure a la imatge de 1920 del mes
passat) i la gent de l’època no es-
tava acostumada a veure construc-
cions tan espectaculars.
    El poble necessitava expandir-se
i la carretera de Tremp era un es-
pai adient per a créixer. Així, l’any
1925 es va acabar Cal Peret, avui
cal Pere Guimet, juntament amb el
seu veí, Miquel del Batlló, que s’aju-
daven. El 1933 es va acabar Cal
Boher, que era i és la casa més
gran del carrer, edificada sobre
unes vinyes. El 1934 es va acabar
Cal Gessaire de baix, de l’Antonieta
i el Tonet. El 1945 es va acabar Cal
Bonadona, de la Roser, el pare i el
padrí de la qual eren l’empresa
constructora de paletes més forta
de l’època i van construir La Fari-
nera, entre altres edificis.
    Era la Festa Major de 1916. El
jovent va córrer al “tros del Granyó”
on avui hi està edificada La Farine-
ra. Hi estaven fent una mena de
xemeneia, perquè l’endemà hi ha-

vien d’enlairar un globus Montgol-
fier, que era l’espectacle fort
d’aquell any.
    Aquell matí de Festa Major,
l’Ajuntament acompanyat pels mú-
sics –llogats pels 3 dies– que toca-
ven una marxa alegre i airosa, se-
guits de tot el poble que volia veu-
re la primícia de l’enlairament
d’aquell globus dirigit per un home.
Li deien “El capità” i portava un
matxet per les àligues –deia –, per
si l’atacaven en ple vol.
    El van anar a buscar a la fonda
per acompanyar-lo a “l’eina de tre-
ball” que ell mateix acabaria de pre-
parar. La seva figura era d’un
“Búfalo Bill”, amb penjolls de cuir a
les mànegues de la jaqueta, molt
ajustada, cinturó ample de sivella
lluent, pantaló també ajustat, amb
polaines i sabates negres amb molt
de cordons que li pujaven per les
cames. El conjunt feia d’ell una fi-
gura exòtica que la gent no acos-
tumava a veure per aquí.
    Des de dalt la carretera fins on
hi havia el globus que inflaven, hi
havia un desnivell d’uns 5 metres,
la qual cosa permetia que fos un
mirador natural, ideal per a gaudir
de l’alçament, fet que es produí al

cap d’una bona estona. Ningú no
es feia nosa i els músics, asseguts
en cadires preparades per a l’oca-
sió, tocaven alguna peça de ball per
a entretenir el públic que no para-
va de victorejar “l’heroi” i, en ocasi-
ons, segons el que feia, l’ovacio-
nava. Era un ambient molt festiu,
la gent tenia ganes de gresca, es-
perant l’aixecament que al final es
produí amb força èxit.
    És una anècdota de 1916, temps
en què el fet de volar abrandava la
imaginació de la gent, amb vols
transatlàntics i els vols de nit amb
avionetes, a l’estil de Saint-
Exupéry.
    La Farinera Balcells, avui propi-
etat d’Alsina Llorens SCP, es va
construir des del 1923 al 1927, any
en què es va inaugurar.
  Els tècnics que van muntar la
maquinària de la farinera eren de
Suïssa. Es tractava d’un ingenier i
tres muntadors especialitzats, que
van viure a Artesa. Cobraven en
francs suïssos i tenien un poder
adquisitiu molt alt.

Bartomeu Jové i Serra
Foto cedida per la família de

Gabriel Alsina

E





LA FOTO

Un incendi va cremar quatre hectàrees prop de Baldomar el passat 7 de setembre. El foc va mobilitzar
efectius de Bombers i serveis mèdics, però no va causar danys personals. (Foto: Josep Maria Mayora)


