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Les Caramelles
canten la Pasqua

Finances municipals:
Artesa deu 1,7 milions a proveïdors

Les Caramelles canten la Pasqua
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A Artesa de Segre, parlar de Pasqua és
parlar de les Caramelles. I un any més,
malgrat les dificultats, hem pogut sentir els
seus cants.
Per altra banda, el deute d’alguns ajuntaments, justificat o no, resulta preocupant.
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L’AGENDA

Agenda ciutadana

Actes que sabem que es faran

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

1 de maig:
Aplecs al santuari de Refet i a Comiols

PENDENT DE PUBLICAR
Municipi d’Alòs de Balaguer
Defuncions:
8 de febrer: Remigi Bertran i Trepat (75 anys), natural d’Alòs
de Balaguer
MARÇ
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 9: Romà Roset i Sabartés, fill de Romà i d’Olga
dia 29: Jesús Palacios i Sans, fill de Jesús R. i d’Antònia
Matrimonis:
dia 3: Núria Canes i Graell (veïna de Lleida)
Benjamí J. Monsonís i Filella (veí de Lleida)
Defuncions:
dia 5: Manuel Duque i Reina (62 anys), natural d’Andújar (Jaén)
dia 14: Rosendo Esteve i Lladós (87 anys), natural de
Colldelrat
dia 23: Aurèlia Reig i Vilaseca (87 anys), natural de Bassella
dia 25: Maria Llinàs i Vilalta (95 anys), natural de Seró
dia 31: Antoni Bonet i Seall (96 anys), natural de Camarasa
dia 31: Maria Riera i Caelles (94 anys), natural d’Anya
Municipi de Foradada
Defuncions:
dia 23: Josefa Farrando i Solé (92 anys), natural de Foradada

5 de maig:
A les 22h, a la Dàlia Blanca, Homenatge a Sagarra.
Representació d’escenes de teatre de Josep M. de
Sagarra a càrrec de Joan Roca, Anton Not i el Grup de
Teatre d’Artesa. Organitza: Club de Lectures Artesenc
5 i 6 de maig:
- A Vilanova de Meià, Festa de Santes Creus (veure
pàg. 13)
- Festa de la Geologia a les Terres del Ponent Català.
Dia 5: 10h, sortida de l’Itinerari geològic CamarasaFontllonga-Vilanova de Meià (gasolinera de Camarasa);
20h, xerrada El patrimoni geològic i miner de la Noguera
a càrrec de J.M. Mata-Perelló. Dia 6: 10h, sortida de
l’Itinerari geològic Vilanova de Meià-Cubells (sortida en
direcció al Pas Nou). Informació: 609540706
6 de maig:
A les 18, a la sala polivalent de l’Escola Els Planells,
Escala en Hi-Fi a càrrec d’alumnes de l’escola. Organitza: AMPA de l’Escola Els Planells
27 de maig:
A les 13h, Lliurament de premis del 23è Premi de
Narrativa Breu d’Artesa de Segre

Municipi de Vilanova de Meià
Matrimonis:
dia 25: Josep Terré i Boliart (veí de Sta. M. de Meià)
Cristina G. González i Gutiérrez (veïna de Sta. M. de
Meià)

METEOROLOGIA
Fonts: Ajuntaments d’Artesa de Segre, de Foradada i de Vilanova de Meià, i Servei Meteorològic de Catalunya.
MARÇ
Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana:
10,8°
Temperatura màxima:
25,5° (dia 30)
Temperatura mínima:
-2º (dia 9)
Dies amb precipitacions:
5
Precipitació màxima:
16,8 (dia 22)
Total precipitacions:
38,8 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:
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18 mm (dia 21)
29 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:
10,4°
Temperatura màxima:
25° (dia 30)
Temperatura mínima:
-4º (dia 6)
Dies amb precipitacions:
3
Precipitació màxima:
8 (dia 20)
Total precipitacions:
19 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana:
9,2°
Temperatura màxima:
24,5° (dia 30)
Temperatura mínima:
-6,5º (dia )
Dies amb precipitacions:
5
Precipitació màxima:
8,6 (dia 22)
Total precipitacions:
26,2 mm
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Quan el vaixell s’enfonsa
Ara fa just 100 anys que s’enfonsava el transatlàntic Titanic. Va
ser la nit del 14 al 15 d’abril de 1912. Aquesta efemèride ens
dóna peu a fer una reflexió sobre aquella catàstrofe i ens serveix
per a fer un símil amb la situació econòmica i social que estem
vivint en l’actualitat.
El Titanic era el més gran, el més luxós i el més segur de totes
les embarcacions marítimes que s’havien construït fins aquell
moment. Però un cúmul de circumstàncies, d’errors humans i
d’imprevistos naturals, van fer que s’enfonsés i que morissin més
de 1500 persones.
Entre aquestes víctimes, hi havia rics i pobres, i també gent de
classe mitjana, tot i que les pel·lícules només reflecteixin les dues
classes socials dels extrems. Aquesta classe mitjana que va morir
ofegada és la que ara pateix la crisi en l’anonimat, ja que, per
sort o per desgràcia, els pobres ja no poden ser més pobres i la
majoria de rics s’escaquegen tant com poden de les seves obligacions amb la hisenda pública...
La supèrbia dels constructors del Titanic, que creien que era
impossible que s’enfonsés, va fer que posessin menys bots salvavides que els inicialment previstos, on no hi cabien ni la meitat
dels passatgers. Ni tan sols van fer un simulacre de salvament.
Diferents avisos d’altres vaixells que els informaven de la presència d’icebergs en la seva ruta, foren desatesos i menystinguts pels oficials del barco.
I la utilització de materials de baixa qualitat en la seva construcció (uns reblons d’acer amb impureses que unien les planxes que formaven el casc) van fer que l’estructura de la nau no
resistís el xoc amb l’iceberg i s’enfonsés en poc més de 2 hores.
El cas de l’enfonsament del Titanic ha generat centenars de
llibres, films, llegendes, treballs d’investigació, etc., fins a convertir-se en un mite. És una història de perfil bíblic, on les sagrades escriptures avisen la humanitat que s’ha de ser humil i honest, que s’ha de ser previsor i no s’ha de desafiar la naturalesa
fins a límits insospitats.
L’actitud poc humil, poc honesta i poc previsora de les classes
dirigents i dels poders finacers, unida a la complicitat de bona
part de la ciutadania, ens han portat a una situació límit, en què
el “vaixell social” està a punt d’enfonsar-se.
No podem desafiar la lògica de la naturalesa i de la prudència.
i pensar que podem viure al límit sense ofegar-nos.

Membre de l’ACPC

NOTA: La Palanca està oberta a totes les
col·laboracions, però ens reservem el dret de
publicar-les. Només s’admetran els escrits signats amb el nom de l’autor o autors. La revista no fa seves, necessàriament, les opinions
expressades pels seus col·laboradors.
Recepció de textos per a la propera revista:
10 de maig

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

Pasqua a ritme de Caramelles

Les Caramelles van omplir de música diferents indrets del poble
al llarg de tot el matí

l grup de caramellaires va
tornar a omplir de música
els carrers d’Artesa el matí
de Pasqua. Com ja és habitual, un
nodrit grup d’homes, dones i criatures que en total sumaven mig
centenar de persones va recórrer
diversos punts de la ciutat per
anunciar l’arribada de la Pasqua
Florida amb les seves cançons. En
total van fer més d’una dotzena de
cantades, que van començar, com
marca la tradició, davant la casa de
l’alcalde, Mingo Sabanés, que tam-

E

bé és un dels caramellaires.
La ruta partia, doncs, del carrer
Mare de Déu del Pla. Des d’allà va
continuar cap al centre d’Artesa i
va pujar cap a la carretera. Des
d’allà els caramellaires van anar
fins a l’encreuament de la carretera de Tremp amb el carrer Girona,
on van baixar fins a les places del
Ball i Major.
La comitiva també va passar per
davant de l’església, coincidint amb
el moment de la sortida de missa, i
va animar tots els assistents a se-

guir les Caramelles fins a la plaça de
l’Ajuntament. Enguany aquest tram
final del recorregut es va fer passant
altra vegada per la carretera i baixant
pel carrer Balmes, des d’on finalment
es va arribar a la plaça.
Aquí van fer la cantada més llarga i més multitudinària. Així mateix,
aquesta va ser també la part més
protocol·lària del matí, amb la presència de tots els regidors al balcó
de l’Ajuntament i amb parlaments
del president de les Caramelles i
de l’alcalde.
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NOTICIARI

L’AMPA educa en les emocions
avid Jorba va oferir a l’Escola Els Planells una conferència sobre coaching i
intel·ligència emocional que va reunir més de mig centenar de persones. L’AMPA, organitzadora de
l’acte, estudia oferir més tallers sobre el tema. Jorba va explicar com
el coaching es pot aplicar en l’educació i com pot ajudar els infants
en l’aprenentatge. Va dir que l’educació tradicional potencia que la
criatura estigui quieta i memoritzi,
un sistema que no sempre és l’adequat, ja que les tècniques han de
ser més personalitzades.

D

La conferència va reunir mig centenar de persones

Part de la plantilla municipal se suma a la vaga
na tercera part del personal
de l’Ajuntament va sumarse a la convocatòria de vaga
general del 29 de març. En concret,
van seguir l’aturada 10 de les 31
persones de la plantilla, entre elles
tota la brigada, aproximadament la
meitat del personal d’administració

U

i un dels treballadors de l’escola de
música. Tot i això, no es van haver
de decretar serveis mínims i l’atenció al públic es va desenvolupar
amb normalitat.
Els treballadors que feien vaga
es van concentrar davant de l’Ajuntament, on van mostrar una pancar-

ta en contra de la reforma laboral i
van informar la ciutadania de les
conseqüències del canvi normatiu
pels treballadors. El comitè va valorar el seguiment de la vaga molt
positivament, ja que mai fins ara
havia estat tan elevat a la plantilla
municipal.

Si vols rebre cada mes la revista a casa,

Subscriu-te a La Palanca,
truca’ns i deixa el missatge al contestador (973 40 11 58)
o bé envia’ns un correu electrònic (revista@lapalanca.cat)
la publicació d’Artesa de Segre i Comarca
i nosaltres ja ens posarem en contacte.
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NOTICIARI

Artesa celebra la tradició de Sant Jordi
Foto: Josep M. Espinal

rtesa va viure un any més
la festa de Sant Jordi amb
activitats per als més petits
a la plaça de l’Ajuntament durant
tota la tarda i amb parades de roses i llibres durant tot el dia. El centre neuràlgic va ser a la plaça, per
on van passar més d’un centenar
d’infants que van participar en els
diferents tallers de manualitats i dibuix que organitzaven l’Ajuntament,
l’AMPA de l’Escola Els Planells i la
Biblioteca.
L’activitat va començar a dos
quarts de sis i va consistir de tres
tallers, un d’elaboració d’un drac,
un altre de punts de llibre en forma
de roses i un tercer de titelles amb
les figures del drac, la princesa i
el cavaller. Aquests tallers comptaven amb la col·laboració de
l’AMPA, mentre que la Biblioteca

A

va oferir una altra activitat, en
aquest cas de pintar dibuixos també sobre Sant Jordi.

Paral·lelament, durant tot el dia
diverses botigues van treure parades al carrer per animar la jornada.

la
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NOTICIARI

Els trucaires lleidatans es reuneixen a Artesa
na quarantena de joves escoltes de 18 anys procedents d’agrupaments de tota la demarcació de Lleida
es van reunir a Artesa el dia 14 d’abril per celebrar
la trobada provincial de la branca de Truc. Aquestes trobades, que reben el nom de Garbes, es fan cada tres anys i
de manera simultània en cinc localitats, una per a cada
branca. Així mateix, l’Agrupament Escolta i Guia Mare de
Déu del Pla d’Artesa va participar a les trobades de les
branques de Llops i Daines, que es va fer a la Pobla de
Segur, a la de Ràngers i Noies Guies, que es va fer a
Agramunt, i a la de Pioners i Caravel·les, que es va fer a
Tàrrega. Es dóna la circumstància que l’agrupament artesenc
no té branca de Truc, precisament la que es reunia aquí.

U

Els trucaires lleidatans van fer un dinar al Lokal

L’escola visita la seu de Protecció Civil
es instal·lacions de Protecció Civil han rebut aquest
mes la primera visita pública des que van entrar en funcionament ara fa dos anys. Els visitants
van ser una vuitantena d’alumnes
de tercer i quart de primària de l’Escola Els Planells, d’entre 8 i 10
anys, que van descobrir la seu i les
tasques principals d’aquest cos format per 10 voluntaris. Protecció
Civil vol d’organitzar jornades de
portes obertes aquesta primavera
per donar a conèixer l’espai.

L

Una vuitantena d’escolars van visitar les instal·lacions

Trobada de l’Assemblea per a la Independència
Assemblea Nacional per
la Independència va celebrar el 4 d’abril l’assemblea territorial de la Noguera a
Artesa. Hi van assistir unes 60 per-

L’

sones, entre les quals hi havia representants de l’executiva nacional. Van explicar el seu objectiu,
coordinar la feina per assolir la independència, i també es va parlar

de les activitats que es podrien organitzar a nivell comarcal, com ara
que l’Assemblea es faci visible en
mercats i llocs de concurrència pública.

la

Palanca 11

la

Palanca

PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE I COMARCA

A
LA
AL
TA
A’’T
I
A
C
I
N
C
U
N
N
ANU
A
A
CA
NC
AN
LA
AL
PA
P

MUNICIPIS

Trobada de la ZER El Romaní
es escoles que integren la
ZER El Romaní, que són les
de Montgai, Cubells, la Sentiu de Sió i Vilanova de Meià, es varen retrobar el passat 28 març a l’escola Mare de Déu del Puig de Meià
de Vilanova per celebrar l’onzena trobada pedagògica d’aquesta ZER.
Els actes van començar al voltant de les 10 del matí amb l’arribada d’aquestes escoles i compartint
un esmorzar amb tots els alumnes
i professors. Durant tot el dia, al pati
de l’escola van tenir lloc diverses
activitats, entre aquestes un taller
d’elaboració de mató gentilesa de
Formatgeria Tòrrec i un de demostració de joguets ofert pel Museu
de Joguets i Autòmats de Verdú. Tot
seguit, els nens van anar a veure
les cabres del Montsec, on van rebre informació diversa sobre aquest
animaló.

L

Els assistents van fer jocs al pati de l’escola

Després de dinar es van fer diversos jocs amb la participació de
tots els nens al pati de l’escola, fins
a l’hora d’acomiadar-se i tornar a
agafar l’autocar. A l’hora de marxar,

abraçades i fins una altra, tots s’ho
havien passat molt bé.
Text: Iolanda Masanés
Foto: Antònia Estrada
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LA NOGUERA
Gestió de l’escorxador de Balaguer
Després que l’empresa Noguera Escorxadors SL decidís tancar portes de forma unilateral, l’Ajuntament
de Balaguer va aprovar en un ple extraordinari l’extinció avançada del contracte. Per altra banda, una desena de treballadors de l’escorxador, amb el suport
de la resta d’usuaris, han decidit crear una cooperativa per assumir la gestió provisional de l’equipament.

per a la gent gran i una oportunitat didàctica per a
infants i joves. La jornada inclourà: una fira de maquinària agrícola antiga i eines del camp; representacions de la vida rural (recol·lecció d’olives, elaboració de sabó, preparació de sogues, etc.). El nucli
antic de la població acollirà un mercat d’artesans i
una concentració de tractors de models anteriors al
1975 que faran una ruta per la Serra de BellmuntAlmenara.

Dissolució del Consorci del Montsec

Mostra de Música Tradicional

El Govern de la Generalitat ha iniciat la dissolució del
Consorci del Montsec, creat el 2001 per al foment de
la zona. Les funcions seran traspassades als consells
comarcals de la Noguera i el Pallars Jussà, als quals
també cedirà les instal·lacions del Consorci.

El 17 de març, la Sala de Ponts va acollir la novena
Mostra de Música Tradicional Vila de Ponts, organitzada per l’Escola de Música. Durant el dia, 160 estudiants de música vinguts de diferents llocs van treballar un repertori comú format per tres cançons catalanes harmonitzades per a orquestra simfònica i cor, que
després van oferir en un concert obert al públic.

Visita a l’arxiu
El 12 d’abril, l’Arxiu Comarcal va rebre els alcaldes de
les poblacions de la comarca de la Noguera que encara no tenen dipositat a l’arxiu el seu fons històric
documental, amb l’objectiu de donar a conèixer les
funcions que l’Arxiu ofereix. Aquesta actuació es va
iniciar l’any 2005 per promoure la preservació dels fons
documentals i afavorir la consulta als ciutadans.

Festes del Roser a Penelles
Per primera vegada Penelles prepara la celebració de
les Festes del Roser el diumenge dia 6 de maig, amb
una fira del món rural. Pretén ser una font de record

Llibre sobre Bellcaire
Bellcaire un record és el títol del llibre fotogràfic que
han realitzat Dolors Gardenyes, Antònia Sánchez i
Maria Torrent, amb la directora territorial del Departament de Cultura a Lleida, Carme Vidal. Va ser presentat el 4 d’abril al pavelló municipal de Bellcaire d’Urgell
i és una mostra fotogràfica del municipi durant les últimes dècades.

Anna M. Vilanova

revista @ lapalanca . cat
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats d’abril
ADULTS
Històries de l’AVE. Marta Alòs. Ed.
De París.
És un llibre de relats en els quals la
seva autora convida el lector a un
viatge en tren que va més enllà del
propi mitjà de transport.

La primavera dels indignats. Assaig d’una nova pràctica política. Sebastià Bennasar. Ed.
Meteora.
Estudi que se centra fonamentalment en els esdeveniments relacionats amb les acampades de la
Plaça de Catalunya de Barcelona i
les accions que se n’han derivat.

El temple del pavelló daurat.
Yukio Mishima. Ed. Amsterdam.
Inspirada en un fet real, la destrucció d’un bell temple budista de
Kyoto per part d’un jove novici, El
temple del pavelló daurat és l’aproximació psicològica del mestre
Mishima a una obsessió irrefrenable.
Un viatge al fons d’una ànima torturada, posseïda per l’ambició, la frustració i l’anhel per la bellesa inassolible, que desembocarà en unes conseqüències incommensurables.

Tots els colors del camaleó (Premi El Vaixell de Vapor 2011). Jordi
Losantos Sistach. Ed. Cruïlla.
Tanqueu els ulls i imagineu-vos un
camaleó que de cop i volta no pot
controlar com li canvien els colors
quan canvia d’humor… Posant en
perill la seva vida i la dels familiars
i amics. Haurà de posar-hi remei.
Què farà? Quines aventures viurà?
Quins companys trobarà en el seu
viatge?

INFANTIL
La gran invasió de Ratalona.
Geronimo Stilton. Ed. Destino.
Era un matí tranquil de començament d’estiu,quan un crit sobtat es
va escampar pels carrers de
Ratalona: ‘’Gats a l’horitzó!’’

Els esquirols del Central Park
estan tristos els dilluns. Katherine
Pancol. Ed. Empúries Narrativa.
“Sovint la vida es diverteix. Ens regala un diamant, amagat sota un
tiquet de metro o la caiguda d’una
cortina. Emboscat en una paraula,
una mirada, un somriure una mica
beneit. Cal parar atenció als detalls...”

Préstec de llibres, revistes i
audiovisuals
Servei d’internet i multimèdia
Conexió wifi
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
C/ Escoles, 28
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.

ACTIVIT
ATS BIBLIOTECA
ACTIVITA
-Reunió del Club de Lectura de la Biblioteca
Dimecres 23 de maig. Parlarem del llibre Les veus del desert de Marlo Morgan.
Si esteu interessats en participar, passeu per la biblioteca i us informarem.
-Lliurament de Premis del 23è Premi de Narrativa Breu d’Artesa de Segre.
Diumenge, 27 de maig.

la
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Símptomes i prevenció de l’anisakiosi
La presència de larves de la
família Anisakidae (cucs rodons) en els peixos és un
problema universal que afecta totes les espècies i de totes les procedències.
L’ anisakiosi és produïda pel consum de peix preparat cru, fumat en
fred, salat o poc cuit infectat per
larves vives de paràsits nematodes
de la família Anisakidae. Les larves
d’aquests paràsits són blanquinoses, rodones, de cos cilíndric i allargat, i mesuren normalment entre
quatre i trenta mil·límetres de llargària. Es localitzen a les vísceres
dels peixos, dins de l’aparell digestiu i també a la musculatura. Apareixen enquistades en forma d’espiral, enrotllades sobre si mateixes
o estirades.
Aquestes larves penetren en la
mucosa gàstrica o intestinal de la
persona que les ha ingerit. Els
símptomes de l’anisakiosi apareixen des d’una hora fins a dues setmanes després d’haver consumit
peix, cru o poc cuinat, que contingui el paràsit.
Normalment, la malaltia es manifesta amb sensació de formigueig
al coll. En casos més greus, com-

L

porta dolor abdominal intens (gàstric o intestinal), que pot semblar
una apendicitis aguda, acompanyat
de nàusees i vòmits i, a vegades,
febre i diarrea.
També hi ha hagut casos de processos al·lèrgics per hipersensibilitat immediata a l’Anisakis
simplex després del consum de
peix parasitat.
Les larves d’Anisakis rarament
arriben a la maduresa en els humans i normalment són eliminats
espontàniament a les tres setmanes de la infecció. Els casos greus
d’anisakiosi solen requerir una intervenció quirúrgica per extreure el
cucs.

Prevenció
La transmissió d’aquests paràsits a
les persones es pot evitar si se segueixen els següents consells:
- Netegeu bé el peix i traieu-ne
les vísceres, el més aviat possible;
- En l’elaboració de plats a base
de peix cru o poc cuinat (seitó en
vinagre, peix en escabetx, en salmorra lleugera, fumat en fred o
marinat) es recomana que netegeu
bé el peix, en traieu les vísceres i
el sotmeteu a un procés de conge-

lació a una temperatura de -20ºC o
inferior durant un mínim de 24 hores, abans de preparar-lo.
- Cuineu el peix correctament: la
millor manera de prevenir
l’anisakiosi és cuinar el peix a una
temperatura de 60ºC o superior
durant deu minuts. Qualsevol manera habitual de cuinar (la cocció,
el fregit o al forn) és suficient per
matar les larves.

Podeu demanar més informació als metges o infermers
de capçalera, o podeu trucar
al telèfon d’informació i consultes de Sanitat Respon 24
hores (061).

Institut Català de la Salut
ABS Artesa de Segre
C. Guimerà, 6
25730 Artesa de Segre
Telèfon 973 40 21 96
Telefax 973 40 00 27
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Albert Jovell, doctor en Medicina i Sociologia
l Dr. Albert Jovell va visitar
Artesa el passat 14
d’abril, convidat pel Club
de Lectures, on va presentar els
seus últims llibres (Te puede
pasar a ti i El médico social) i va
fer una conferència tractant
temes de màxima actualitat.
Albert Jovell és una eminència
intel·lectual, però per damunt de
tot és una persona senzilla i
afable que sap transmetre de
forma clara els entrellats dels
àmbits mèdic, polític i econòmic
de la nostra societat.
Per aquells que no el coneguin,
podem dir que l’Albert Jovell és
descendent d’Artesa, fill del
metge Salvador Jovell, de cal
Gessaire.
Des de fa anys lluita contra un
càncer que pateix en primera
persona i que li ha fet viure la
malaltia des de les dues bandes
(metge i pacient).

E

a ells que no a l’inrevés. Per
tant, hem de dir-los clarament
que si ens ofeguen, no els
podrem comprar res. Jo sóc
dels pocs que defenso que
sortir de l’euro i tornar a la
pesseta no seria cap
disbarat...
Uns plantejaments força
radicals...
El que no podem permetre és
tantes retallades en la sanitat
i en l’educació. Junt a les
pensions són els tres pilars
bàsics de la nostra societat.
Hi ha altres sortides per
recaptar diners que no
afectarien a aquests serveis
bàsics i vitals. Per què no es
graven més el tabac i les
begudes alcohòliques? Per
què no s’apugen els
impostos a les cadenes
d’alimentació de menjar
ràpid, barat i poc sa? A
Dinamarca i a Hongria ja ho han fet
i han generat un efecte positiu que
es retroalimenta: la gent va més a
restaurants de cuina sana i aquests
hàbits alimentaris influeixen per a
bé en la salut de la ciutadania. Als
Estats Units, per exemple, la taxa
hotelera és del 14% per pernoctació, aquí es parla d’1 euro per
nit i tothom s’escandalitza. També
es podria fer pagar una taxa per
utilitzar les platges, que al cap i a la
fi, són espais públics d’ús gratuït.
Els europeus del nord vénen aquí
perquè allà tenen poc sol i aquí

Quan sortirem d’aquesta maleïda I hem de tenir clar que la solució la
crisi?
tenim la gent, la societat civil, i que
La crisi durarà molts anys. A més hem de potenciar el sentiment de
de la crisi econòmica, estem comunitat. Hem de con-fiar en el
immersos en una profunda
crisi política i social. Hi ha un
“Els nostres polítics estan
sentiment
generalitzat
d’abatiment i tristesa. I tenim
desesperats i tenen por...”
unes adversitats difícils de
superar. Actualment hi ha més
treballadors que feina. Hi ha un talent de la gent jove i en l’experiència
problema de deute privat, més que de la gent gran. Per sortir de la crisi
no pas de deute públic, tothom té s’han de combinar mesures
menys ingressos i hi ha menys d’austeritat amb la creació de llocs
diners per destinar-los a consumir de treball. Alemanya ens està
i, en conseqüència, la demanda escanyant i ens vol imposar
interna ha baixat i la recaptació retallades inassumibles. Ens
Albert J. Jovell i Fernández és llicencipública també. La democràcia està hem de plantar i hem de
at i doctor en Medicina i Cirurgia, així
en crisi, els poders financers començar a fer-nos sentir.
com també en Sociologia i Ciències
mundials no volen que les Hem d’estar compromesos
Polítiques. Es va doctorar a la Univeresquerres governin i els polítics que amb les empreses que
sitat de Harvard (EUA) en Salut Públiens dirigeixen estan desesperats i fabriquen i inverteixen al
ca. És professor i director de l’Institut
tenen por...
nostre país. Una dada
Global de Salut Pública i Política Sanisignificativa és que la
tària de la Universitat Internacional de
Ho pinta molt negre. Hi ha balança comercial entre
Catalunya i president del Fòrum Catasolucions?
Espanya i Alemanya és molt
là de Pacients i del Foro Español de
És clar que n’hi ha. En primer lloc favorable a ells. És a dir, que
Pacientes. És autor de diversos llibres.
hem d’aprendre a repartir el treball. els comprem més nosaltres
18 la Palanca
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poden gaudir de les platges a cost
zero.
Pot aprofundir en els efectes de
les retallades sanitàries?
El sistema sanitari públic espanyol i
català és un dels millors del món. I
em posaré d’exemple perquè
s’entengui. Fa 11 anys que pateixo
un càncer. M’han fet els millors
tractaments mèdics que existeixen
arreu i, a més, no he hagut de
preocupar-me de com pagar-los.
Quan em van diagnosticar la
malaltia vaig posar-me en contacte
amb els meus col·legues nordamericans de Harvard. Els vaig
explicar el tractament que em farien
a Barcelona i em van dir que
estigués tranquil, que ells no em
podien oferir millors atencions i que,
a més, el tractament als EUA em
costaria un dineral, ja que cap
assegurança mèdica me’l cobriria.
Vaja!
La nostra societat és solidària i ens
protegeix davant la mala sort, ens
fa una “assegurança” davant la
malaltia, que afecta indiscriminadament tant rics com a pobres.
La clíniques privades fan la seva
funció i serveixen per descongestionar el sistema públic en
afectacions poc greus, però els
hospitals públics són imprescindibles davant de malalties greus
com càncers, problemes coronaris
i trasplantaments. Per citar

exemples del necessària que és la
sanitat pública, hi ha dos casos
recents que ho eviden-cien: a
l’Hos-pital Clínic, van operar d’un
pulmó el rei Joan Carles, i al
futbolista francès Eric Abidal li
han trasplantat el fetge.
Com a professional del sector, no
hi ha cap autocrítica a fer?
Tenim uns grans professionals que
es desviuen per la feina i que han
vist retallats els seus sous i les
seves condicions laborals. Dit això,
és evident que hi ha coses que no
s’han fet bé. S’han construït alguns
equipaments i hospitals que no
feien falta, sobretot a l’àrea
metropolitana de Barcelona, on en
temps d’abundància el polític de
torn pensava més en els vots que li
donaria que no pas en el servei que
faria. Hi ha coses que està bé que
es reajustin, no és sostenible tenir
algun CAP obert a la nit que només
atén una o dues visites i que, quan
es tracta d’un cas greu, deriva el
pacient directe cap a l’hospital.
Per on falla el sistema sanitari?
La paradoxa és que la crisi de la
sanitat és el seu èxit. És a dir, el
bon funcionament del sistema allarga la vida als pacients, molts dels
quals abans es morien més joves i
que ara poden allargar-la 15 o 20
anys més. Aquests anys de més,
els pacients necessiten altres tractaments i la despesa sanitària aug-

menta. S’ha de redissenyar el sistema perquè els avenços en els

“La crisi de la sanitat és
el seu èxit”
tractaments i la investigació mèdica augmenten l’esperança de vida.
L’edat de jubilació als 65 anys es
va posar quan la gent moria més
jove, ara els paràmetres han canviat en aquest sentit i també en què
moltes malalties abans mortals, ara
es transformen en cròniques i necessiten atenció permanent.
Vostè ha viscut, estudiat i treballat als Estats Units d’Amèrica.
Quines diferències hi ha entre
aquella societat i la nostra?
Els Estats Unitats és un país molt
gran i heterodox. El cert és que allà
perdura l’esperit del cowboy: vals
el que aconsegueixes. Aquí hi ha
molta gent acomodada i mantinguda. Allà, el lloc de treball te’l guanyes cada dia. Als EUA hi ha més
distància entre els pobres i rics i les
cobertures socials estan per sota
de les que tenim a Espanya i a
Europa. Els americans no perdonen la mentida i tenen un xic d’ingenuïtat. Les seves universitats són
molt serioses i tenen un nivell
d’excel·lència del qual n’hauríem de
prendre exemple.
Per acabar, un home amb arrels
artesenques com vostè, què és
el que més valora d’Artesa de
Segre?
Artesa és el poble on va néixer el
meu pare, on hi tinc família i on
sempre hi he estat ben rebut i acollit. Als pobles en general, i a Artesa
en particular, teniu de bo quelcom
que s’ha perdut en ciutats grans
com Barcelona: teniu una cohesió
i uns valors de poble i de comunitat, que són els que han d’ajudarnos a sortir de la crisi i a millorar la
nostra societat.

Miquel Regué i Gili
la
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Diguem-ho alt, diguem-ho clar
omençaré aquest article
d’una manera contundent:
“Si volem que Catalunya
tiri endavant, si volem que sobrevisqui com a nació, és del tot imprescindible i urgent que aquells
que diuen que se l’estimen, uneixin forces i rigorosament, com si en
això els hi anés la vida, es fiquin a
treballar per salvar-la”.
Es pot dir més alt, però no més
clar.
Quan dic “aquells que diuen que
se l’estimen”, em refereixo des dels
polítics que ens representen, sigui
al nivell que sigui (també el municipal), fins al més humil dels ciutadans d’aquest país. Tots vol dir tots,
cada un de nosaltres des del lloc
que li toqui, tots estirant en la mateixa direcció.
No puc entendre aquells que
s’omplen la boca parlant del seu
amor per Catalunya (sobretot en
temps d’eleccions) i després, amb
un cinisme cada cop més sofisticat,
fan tot el contrari del que fóra favorable als interessos de Catalunya i
dels catalans.
Tampoc puc entendre aquells
que encara es pensen a hores d’ara

C

20 la Palanca

que allò que en diuen la desafecció amb l’estat espanyol té un punt
de retorn i que un model d’estat
més sensible amb les altres nacions que el formen és possible, quan
ni tan sols ens reconeixen com a
tals. Mai ens entendrem. Partim de
dos posicions antagòniques, que a
la vegada han estat tan manipulades, potinejades i portades a l’extrem que més ha convingut pels uns
i pels altres, que una entesa a curt
o mitjà termini és del tot impossible, mani qui mani a Espanya i mani
qui mani a Catalunya.
Ja no és qüestió de diners, tot i
que emprenya. És qüestió de dignitat, qüestió que aclarim què volem ser d’una punyetera vegada, de
quin país volem deixar als nostres
descendents. La mateixa història
del cafè per a tots? El fer veure que
tot s’arreglarà amb un truc de màgia en forma de pacte fiscal? Ho
sento però no cola.
Podem continuar donant tombs
en cercle per no arribar enlloc, o
podem posar-nos a treballar per fer
un pas endavant. No és fàcil. Per
fer aquest pas endavant es necessitaria una cohesió nacional que no

tenim, una classe política amb amplitud de mires, valentia i un amor
per Catalunya molt superior al que
diuen els seus fets, perquè les paraules ja no són creïbles, i això tampoc ho tenim. I per acabar-ho
d’adobar, tampoc tenim una economia per tirar coets. La crisi econòmica està afectant particulars i empreses, però també entitats i associacions que durant dècades han
vertebrat el país treballant per la
cultura i la llengua catalanes i ara
passen per un moment crític i moltes estan desapareixent sense fer
soroll. Qui farà la seva feina? En
resum: no tenim allò que és necessari per obtenir el que és imprescindible i així anirem fent passes
endarrere com els crancs.
Tampoc s’acabarà el món si els
catalans ens extingim, potser fins i
tot m’atreveixo a dir que ens ho
haurem guanyat a pols. Al pas que
anem, la Comissió 300 no arribarà
als 400.
Perdoneu, però jo ho havia de
dir.

Paquita Martí

PARLEN LES ENTITATS

Visita a Sant Martí de Riucorb
l dia 6 d’abril, Divendres
Sant, donàrem el tret de sortida de les visites culturals
de la nostra entitat. El destí ens va
dur al pintoresc poble de Sant Martí
de Riucorb, on ens esperava el
nostre guia en aquesta ocasió, tot
un luxe tenir amb tots nosaltres en
Miquel Torres, president del Grup
de Recerca de les Terres de Ponent.
De la seva mà ens endinsàrem
en la visita històrica per la vila. Comentari de l’edifici del primer ajuntament de la vila. Cal Flàvia i el
balcó dels enamorats. El portal de
la Sabatera i el carrer Hospital.
Casa pairal dels Foguet, segle
XVIII. Passeig pel carrer del Castell, capella i torre de guaita, segle
XIII. La taberna del Gironi i el
Subcabo, una història de bandolers
del segle XIX. Cal Sastre, una casa
modernista de 1913.
Degut a la pluja, anul·làrem la
resta de la visita a la intempèrie i
ens vàrem posar a l’aixopluc de
l’església de Sant Martí, on en Miquel va fer gala dels seus dots d’historiador de l’art, ens va explicar totes les reformes dutes a terme en
aquesta i comentà les pintures d’en
Jaume Minguell, així com també
tota la decoració de la cúpula i altars.
A les 12 hores vàrem sortir de
l’església i continuava plovent. Des
d’una casa situada en front de l’església, el nostre guia ens va fer una
breu explicació de la façana barroca, una de les més importants de
la comarca, dotada d’unes columnes salomòniques amb una decoració molt ben conservada. En
aquesta façana hi podem contemplar tres estils diferents, renaixentista, barroc i neoclàssic.
Acte seguit vàrem anar al petit
llogarret del Vilet, amb la seva petita església gòtica, una meravella
que cal visitar. L’exterior posa de
relleu la rosassa de la façana i el
campanar. A l’interior, es venera la
imatge gòtica policromada de la

E

La pluja va marcar la visita però va permetre fer part del recorregut

verge, obra de Guillem Seguer, escultor del segle XIV, i la imatge de
Santa Anna, amb la Mare de Déu.
També ornen l’església uns murals
al fresc, obra del pintor Jaume
Minguell.
A les dues de la tarda ens esperaven a les portes del Museu Municipal els nostres amics Teresina i
Ramon. Ens varen obrir i vàrem
entrar en aquest local on hi ha una
petita col·lecció d’eines del camp i
diferents estris de la construcció, ja
que aquesta casa era d’un senyor
que era constructor. Nosaltres, des
de la nostra entitat, volem encoratjar l’Ajuntament per què l’acabi de
completar amb cartells indicatius i
fotografies de com s’aplicaven les
eines, i amb una il·luminació adequada, quedaria perfecte. Som
conscients que en aquests moments la situació econòmica no és
la millor, però hem de pensar de
cara al futur.
Després de dinar al Bar Restaurant de Ca la Maria ens posàrem

en contacte amb el Josep Amenós,
un artista local que té un espai artístic a l’aire lliure i que dista uns
dos quilometres del poble, que és
una meravella. Amb motiu de la pluja vam haver d’anular aquesta visita, però d’acord amb ell vàrem quedar que durant el mes d’agost, si el
temps no ho impedeix, li farem la
visita.
A les cinc de la tarda ens vàrem
acomiadar fins a la pròxima sortida, que serà el dissabte 19 de maig
i que tindrà com a destinació el poble de Prades i l’ermita de la Mare
de Déu de l’Abellera.
Us hi esperem.

Francesc Gessé
Terres del Marquesat
www.marquesat.cat
info@marquesat.org
la
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Un dia de joia gràcies al Sarronet de la Llar
l 22 de març,
l’AMPA de la Llar,
envoltats dels nostres menuts i amb simpàtica solemnitat, vàrem lliurar el premi del sorteig
del Sarronet a l’afortunada d’enguany, l’Esther
Bernaus.
El Sarronet d’aquest
any és un lot d’activitats,
productes i menjars per
gaudir d’un dia a la nostra ciutat.
Convidem el guanyador a fer una jornada esplèndida, que comença
amb un esmorzar per
dues persones a L’Eixida.
A mig matí, un massatge
osteopàtic a Fisart. Per fer passadora l’estona fins al dinar, es podrà
emportar a casa les delicioses menges de Cal Morera, tot regat amb
un lot de vi del prestigiós Celler Mas
Ramoneda de Cal Ros. A la tarda,
res millor que posar-se a les mans
expertes d’Aquí Natura amb un
exòtic massatge de pedres calentes. Mentrestant, a la Perruqueria

E

L’Enginy posen guapos els seus
petits.
I per delectar més encara el dia,
recolliran un lot de productes de
Supermercat Condis i un elegant
mocador de coll gentilesa de Mobles Ros. Per finalitzar, hauran de
fer lloc al rebost per un magnífic
pernil donat per un membre de
l’AMPA.

Agraïm moltíssim als collaboradors haver fet possible el
Sarronet d’enguany, així com a la
gent que hi va participar comprant
números.
Gràcies, la vostra generositat reverteix en els nostres infants.
AMPA de la Llar d’infants
“El Bressol” d’Artesa de Segre

Últimes activitats de la Penya Barça
l dissabte dia 31 de març,
tot coincidint amb el partit
que el nostre equip disputava a l’estadi enfront l’Athletic Club
de Bilbao, uns quants socis de la
Penya Barça d’Artesa de Segre i
Comarca, encapçalats pel president, Josep Baró, vàrem ser rebuts
pel directiu Jordi Calsamiglia, de
l’Àrea Social, i vam descobrir l’escut de la nostra entitat al Camp
Nou.
Per a totes les persones interessades en veure’l, l’escut és a la tercera columna de la rampa que duu
a la segona graderia de Lateral. És
a prop de l’accès número 1, el que
hi ha al costat de la Masia. Així
mateix, també poden trobar foto-
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grafies de l’acte al nostre
compte de Facebook.
Per altra banda, el divendres dia 20 d’abril, la nostra
penya va rebre la visita de
l’excandidat a la presidència del Futbol Club
Barcelona, Agustí Benedito.
La xerrada estava emmarcada dins dels actes de
Sant Jordi del nostre municipi. Entre altres coses,
l’exdirectiu ens va presentar el seu llibre Parlant Clar, i vam
fer-la petar una estona amb el
Barça com a tema.
Per cert, des de la Penya Barça
d’Artesa de Segre i Comarca ja us
podem avançar que Benedito ens

va anunciar que es tornaria a
persentar a les properes eleccions
del Barça.
Text i foto: Penya Barça
d’Artesa de Segre i Comarca
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Associació de dones la Coma de Meià
esprés de participar al desembre en un sopar solidari
per recaptar fons per La
Marató de TV3, ja tocava tornar a
posar-nos les piles i preparar-nos
pel carnaval. Així, el 22 de febrer
ens vàrem reunir per celebrar un
berenar conjunt, i com que totes
anàvem disfressades, vam fer un
petit concurs. Va ser una tarda molt
divertida, on ja vam començar ha
organitzar altres actes que seguirien a aquest.
El 8 de març, dia per excel·lència
de la dona treballadora, vam arriscar-nos i vam fer un sortida al nostre país veí, Andorra. Al matí visitàrem el museu del tabac de Sant
Julià de Lòria, ubicat a l’antiga fàbrica dels tabacs Reig i, seguidament, vam anar a l’espai termolúdic
de Caldea. Una excursió, com podeu veure, amb diversos objectius,
des de l’aspecte cultural, la vessant
de la salut i el relax i una altra molt

D

L’associació de dones té un intents programa d’activitats

important, divertir-nos i passar un
gran dia.
Per altra banda, el 7 d’abril va
tenir lloc la celebració de la tradicional festa de Pasqua, amb la menjada de la mona. Tarda conjunta
amb moltes de les sòcies, on vàrem
anar al “Racó del Montsec” a fer un

saborós àpat amb diversitat de
pizzes i a les postres, com no podia pas faltar, “Mona”. Fins una altra, us anirem informant.
Text: Associació de Dones
la Coma de Meià
Foto: Assumpció Novau

Xerrada sobre hàbits saludables a Baldomar
l 5 d’abril, la infermera Pepi
Estany Almirall, membre de
l’equip de direcció de l’ABS
d’ Artesa de Segre, va fer a
Baldomar una xerrada sobre salut
i alimentació. Va parlar de com portar una bona alimentació i de com
pot influir aquesta en la prevenció

E

de posteriors malalties com ara diabetis, pressió alta i colesterol, i les
moltíssimes conseqüències, bastant
greus, que pot tenir per les persones.
Es va donar molta importància a
l’esport per tal de portar una vida
saludable. La xerrada va resultar
molt interessant i hi van assistir un

bon nombre de veïns de Baldomar.
Des d’aquestes pàgines volem
agrair a la Pepi Estany Almirall l’interès mostrat en col·laborar amb
l’associació de veïns del poble.
Associació de Veïns Amics de
Baldomar

Primer tast de vi al
celler de les Pletes
l Divendres Sant, un grup de gent
de Montargull vam fer l’habitual caminada. Aquest any vam visitar el
celler de l’Enric Bregotat, a la masia de les
Pletes.
Va ser tot un privilegi participar en el primer tast de vins d’aquesta bodega.

E

Amics de Montargull

Els Amics de Montargull, en un moment de la visita

la
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TEMA DEL MES

Artesa deu 1,7 milions d’euros
L’Ajuntament s’acull al pla del Govern per demanar un crèdit i pagar les factures pendents
Ajuntament d’Artesa tenia
un deute d’1,7 milions
d’euros en factures pendents de pagament a proveïdors a
data de 31 de desembre de 2011,
segons la relació que va presentar
en el marc del Reial Decret 4/2012
del Govern central. El fet de presentar aquesta relació de factures
va lligat a la possibilitat de demanar un crèdit que permeti eixugar
el deute amb els proveïdors i complir així amb la normativa, ja que
en cas contrari els consistoris es
podrien veure penalitzats.
No obstant, la concessió del crèdit va supeditada a la presentació
d’un pla d’ajust en què s’especifiqui el deute i les mesures que prendrà cada ajuntament per fer front
al seu pagament en el cas que li
sigui concedit.
En el cas de l’Ajuntament
d’Artesa, la quantitat que sumen les
factures pendents està molt condicionada per les ajudes pendents de
cobrar de dues obres molt costoses, l’ampliació del CAP i la construcció de l’edifici de l’Espai Transmissor del Túmul de Seró. En el
primer cas, el consistori està pendent de cobrar la subvenció de
400.000 euros de la Diputació de
Lleida. En el segon, l’ajuda vindrà
dels Fons de Desenvolupament
Rural de la Unió Europea (FEDER)
i ascendeix a 300.000 euros.
En presentar la relació de factu-
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La venda de tres parcel·les del polígon podria reportar 450.000 euros

res s’han de comptabilitzar totes,
també les que s’han de pagar a través d’alguna subvenció compromesa per part d’altres administracions
i que encara no s’hagi cobrat. És
per aquest motiu que la quantitat
total de l’Ajuntament d’Artesa és
d’1,7 milions. No obstant, el pla
d’ajust que ha presentat per poder
rebre el crèdit, reflecteix aquesta

El Túmul de Seró espera un ajut europeu de 300.000 euros
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circumstància i preveu amortitzar
1,2 milions d’euros de deute només
el primer any, els que corresponen
a subvencions que han d’arribar els
propers mesos.
El pla d’ajust es va aprovar en
un ple extraordinari amb els set vots
a favor de l’equip de govern i l’abstenció dels tres regidors de l’oposició que hi van assistir.

TEMA DEL MES
Aquest pla d’ajust ja s’ha presentat al Ministeri d’Hisenda, que ara
n’ha d’analitzar la viabilitat. Entre
les mesures previstes hi ha la reducció de despesa corrent i de personal, així com la reducció de les
inversions fins a deixar-les al mínim. En aquest sentit, preveu només petits arranjaments i obres de
manteniment però no es començarà cap gran obra.
Així mateix, el pla d’ajust preveu
un augment mitjà d’impostos i taxes del 3 per cent, que s’ha fixat
d’acord amb les previsions de l’IPC.
Com a mesura extraordinària, contempla també la possibilitat d’arribar a vendre patrimoni municipal.
Pla a 10 anys vista
En aquest punt cal tenir present que
el pla d’ajust detalla les accions previstes en un termini de 10 anys,
amb actuacions per a exercicis que
encara queden molt lluny. Així, a
l’apartat de venda de patrimoni cal
tenir en compte les accions que es
plantegen a curt i mitjà termini, que
només afecten tres parcel·les del
polígon industrial que encara són
propietat de l’Ajuntament i amb les
quals es podrien ingressar al vol-

L’Ajuntament està pendent de rebre 400.000 euros per les obres del CAP

tant de 450.000 euros, tenint en
compte que cadascuna es podria
vendre a un preu de 150.000 euros.
Per altra banda, i tenint present
aquest termini d’una dècada, el pla
també inclou la venda de patrimoni
urbà per valor de 600.000 euros.
És una mesura que en cap cas es
prendria abans de l’any 2016 i que
no s’inclou entre les prioritàries.
A banda d’aquestes mesures, el
pla també detalla l’estalvi en despeses de personal, que bàsicament
es concentra en els resultats dels

acomiadaments a l’escola de música, ja aprovada des de principis
d’aquest any. Segons el pla, el
2012, aquest estalvi serà de 15.000
euros, mentre que els successius,
la xifra augmenta fins a 40.000.
Pel que fa a les amortitzacions, a
banda dels 1,2 milions previstos
aquest 2012, la resta d’anys són més
progressives, d’entre 20.000 i 70.000
euros. La més baixa es faria el 2013,
amb 20.000 euros, i la més alta, el
2018, amb 70.000. La resta oscil·len
entre els 45.000 i els 50.000.

El deute als municipis veïns
La relació de factures pendents presentada
per l’Ajuntament d’Artesa és amb diferència
la més elevada dels municipis de l’entorn. A
l’altre extrem hi trobem Alòs, que a 31 de
desembre de l’any passat no tenia cap factura pendent i no ha hagut de fer pla d’ajust.
A Cubells sí que hi ha factures pendents, tot
i que són de molt poca quantitat i no ha estat
necessari presentar el pla d’ajust. El consistori devia 13.009 euros a proveïdors però n’havia de rebre
28.000 corresponents a l’avançament del deute de la Generalitat als ajuntaments, que es va fer a
través de la Diputació, així que no necessitava contractar cap crèdit per pagar aquestes factures en el
termini exigit. L’altre municipi de l’entorn que també ha hagut de presentar un pla d’ajust és el de
Foradada. El deute a proveïdors supera els 200.000 euros i està condicionat per obres com la reforma
del carrer Major, que va costar 82.000 euros i comptava amb finançament de la Generalitat que encara no s’ha cobrat, i la pavimentació de carrers a Marcovau, 40.000 euros finançats íntegrament per
l’Ajuntament.

la

Palanca 25

VIDA SOCIAL

Confirmacions a Artesa

l dissabte 24 de març, a l’església de l’Assumpció d’Artesa, l’arquebisbe d’Urgell Mons. Joan Enric
Vives va administrar el sagrament de la confirmació a 18 nois i noies, acompanyats per Mn. Antoni
Ballester, Mn. Antoni Pich i Mn. Ramon Solé. Els joves són: Adrià Balcells Peralba, Júlia Cusola Hervàs,
Montse Español Solé, Anna Estany Macià, Carme Esteve Selva, Martí Farré Farràs, Mar Fernàndez Belchi,
Jordi Garriga Serés, Marta Morros Bernaus, Anna Naudí Miró, Àngel Nieto Cerrillo, Naila Palacios Sans, Rubén
Pujol Carbó, Juan Sebastián Rodríguez Ortega, Noèlia Santacreu Badia, Dídac Sellart Barril, Aleix Serra Perals
i Núria Tomás Capdevila. (Foto Joan-Promovideo)

E
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ESPORTS

El prebenjamí de l’EFAP guanya el torneig d’Alàs
l divendres 6 d’abril, tres pions del torneig en la seva cateequips de l’Escola de Futbol goria. Són molt destacables també
Artesa-Ponts (EFAP), els els premis al millor porter del torprebenjamins, els
benjamins i els
alevins, van participar en el torneig
organitzat a Alàs,
a prop de la Seu
d’Urgell.
De bon matí, al
camp de futbol de
la vila alturgellenca
ja s’havien reunit
equips de tota la
província. Al final
del dia, tot i que el
temps plujós no va
acompanyar i després de quatre
partits guanyats,
els prebenjamins, Els campions, amb els seus entrenadors
entrenats
pel
Sisco Pedrós (Pintinho) i l’Àlex Tor- neig, que va rebre l’Àlex Terré
ra (Torreta), es van proclamar cam- Montes de Oca, i al millor jugador del
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torneig, que va rebre el Marc Torra
Serra.
Enhorabona a tot l’equip format
per: Àlex Terré
Montes de Oca,
Àngel Terré Montes de Oca, David
Viles Pola, Èric
Colom Saltiveri,
Guerau Coll Gutiérrez, Jordi Abella
Vilana, Marc Torra
Serra, Mario Carlí
Felecan, Mihai Boiciuc, Pol Abelló Sol,
Roger Plens Sicart
i Xavier Pedrós
Ortega, i també
als entrenadors
per fer-nos passar
un dia entranyable.
Pares i mares del Prebenjamí A
(EFAP)

El gimnàs Altis inicia el programa ‘Cuida’t’
l club esportiu Altis Artesa
de Segre ha encetat el programa Cuida’t, amb la finalitat de cuidar-vos al llarg de tres
jornades. La primera va ser el dia
17 de març a Camarasa i la propera serà a Artesa de Segre el dia
12 de maig a les 8.30 hores. El
programa es compon d’unes activitats diverses adreçades a sentir-nos bé, compartir i prendre
consciència del valor de cuidarse. A la primera jornada, les activitats van començar a les 8.30
hores i van acabar a les 12.45. Es
va realitzar la sessió “Iniciem les
coneixences” i després es va fer
ioga, un esmorzar i música i ball.
Amb un gran èxit de participació i
qualitat, tothom va sortir amb bon
gust d’haver treballat, ja que ens
vam moure, estirar, riure, relaxar
i vam fer noves amistats.
Està obert a tothom, practiqui
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La primera sessió es va fer a Camarasa

o no esport. Tant sols us cal passar pel gimnàs Altis, ja que és imprescindible apuntar-se. Us ani-

mem a venir, només tindreu avantatges.
Gimnàs Altis Namasté

ESPORTS

Artesa acull la 2a Copa Catalana Body Form
l Club Esportiu Altis Artesa
de Segre va organitzar el
dia 14 d’abril el campionat
de la segona Copa Catalana en la
modalitat de Body Form, en què
també van participar atletes el
club. Va ser tot un esdeveniment
veure el pavelló ple de tants espectadors i atletes preparats amb
la seva il·lusió i el seu esforç per
aconseguir les fites marcades. En
aquesta modalitat, els nens treballen molt físicament i aprenen els
valors de les activitats físiques, el
treball, els companys i el respecte.
El nostre agraïment a l’Ajuntament d’Artesa, la Federació Catalana, els participants, els monitors, el nostre presentador i tots
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els que amb la vostra participació
vàreu fer possible que aquest dia
poguéssim gaudir i admirar

aquest campionat.
Club Esportiu Altis Artesa de Segre

La competició va tenir lloc al pavelló

Distinció als èxits esportius de Montse Tello
mb motiu de l’acte celebrat
el passat 28 de març a la
Biblioteca de Lleida, on es
va premiar els esportistes i entitats lleidatanes que van destacar
al llarg de l’any 2011, l’esportista
local Montse Tello Reverter, en nom
del Gimnàs Altis, va recollir un diploma i una litografia en reconeixement a la segona posició que va
obtenir al campionat del món de
Body Form 2011.

A

Josep Maria Sabartés i Guixés
Montse Tello i Reverter

Montse Tello va recollir la distinció a la Biblioteca de Lleida
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IN MEMORIAM

El Ton del Brimero
Recentment ens ha deixat el Ton Bonet Seall, més conegut al poble pel “Ton del
Brimero”. Havia passat els seus darrers anys a la Residència d’Artesa, on havia fet
moltes amistats. Persona amable, conversadora, que estimava molt la vida i la gent,
i així ho expressava amb el seu caràcter obert. La dita “qui fa un cove fa un cistell” no era
el seu cas, perquè a més podia fer una cadira de bova, o una caragolera. Sempre
estava ocupat en tasques manuals, que era la forma d’expressar seva creativitat. Com
a contador d’anècdotes divertides, havia col·laborat en la revista La Palanca.
Les seves filles, la Maria Teresa i la Rosa, els seus esposos, així com els quatre
néts del Ton (el Xavier, el Jordi, la Rosa i la Marta), agraeixen les mostres de condol
i el suport de la gent en el difícil moment del trànsit del pare i padrí.
La família

Nota de condol
La Palanca vol expressar el seu més sincer condol al familiars i amics de Ton Bonet i Seall, el “Brimero”.
En aquests darrers anys s’havia convertit en col·laborador de la revista, fins al punt que li vam crear una
secció: Coses del Brimero. Així, hem pogut gaudir dels seus textos, senzills però directes i entranyables,
en què expressava amb franquesa i de forma col·loquial coses del dia a dia. A més, com si es tractés d’un
llegat, ens ha volgut deixar les seves vivències durant la Guerra Civil en petits capítols, el darrer publicat
el novembre de 2011. Gràcies, Ton.

1r aniversari: Mercè Terré Marsà (30-04-2011)
Ens vas deixar. La família ens plau fer saber que es celebrarà una missa en memòria seva el 28 d’abril a
les 13 hores a l’església de Sant Pere Màrtir de Boada (Lleida).
Preguem un record i una oració per l’ànima de la nostra estimada Mercè, esposa i mare dels nostres
fills Miquel i Josep M., que sempre recordarem i mai oblidarem. Que Déu li doni el repòs etern.
Boada, abril de 2012
Família París-Terré
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PER QUÈ DIEM...

... som a la setmana que no va tenir divendres?
a dita s’aplica quan algú es
troba en una situació que se
suposa no pot passar mai,
per impossible, ja que totes les setmanes tenen divendres. La frase és
anàloga a la més coneguda “la setmana dels tres dijous”, ja que el seu
significat és el mateix encara que
parteix d’orígens diferents. Pel que
es refereix a aquesta darrera, en
farem el seu comentari en un altre
número de La Palanca, més endavant. Avui ens centrem en la setmana que no va tenir divendres.
Es refereix a la setmana en què
el Papa Benet XII (1) va fer la seva
entrada a la ciutat de París en visita “oficial” a la capital francesa, poc
després de ser consagrat Sant
Pare el dia 8 de gener de 1335.
Estava previst que aquesta entrada tingués lloc el dijous, però això
va resultar impossible per l’enorme
quantitat de pluja que va caure
aquell dia, un veritable diluvi. Aquí
cal recordar que era costum que el
Papa recorregués els principals indrets de la ciutat en cotxe descobert i que milers de fidels el rebessin al llarg de la seva cursa.
En aquest punt, algú podria preguntar-se el perquè de tant aldarull
pel fet de visitar París. Doncs bé,
hem de recordar que la seu del
Papat, en aquells anys, estava
s i t u a d a a l a c i u ta t f r a n c e s a
d’Avinyó (2).
Al que anàvem: com que la pluja
va impedir que Benet XII fes la seva
gloriosa entrada triomfal a la ciutat
del Sena, amb el seguici i la pompa prevista, va haver de traslladarse l’esdeveniment a l’endemà, di-
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vendres.
Però, en aquella època, el divendres era dia de dejuni, respectat per
tothom de manera rigorosa, la qual
cosa també feia difícil la celebració. Així que, per resoldre satisfactòriament la qüestió, el nou Papa
dispensà el poble de París de l’observança del precepte, per fer possible la prevista rebuda multitudinària, tot celebrant amb la panxa plena tan faust moment i, així, no va
caldre que la població seguís el règim d’aquest dia, és a dir, que aquella setmana va ser com si no hi hagués divendres.
(1) Benet XII va ser el Papa número 197 de l’Església catòlica i el
tercer del pontificat d’Avinyó. Va ser
elegit el 4 de desembre de 1334 i
consagrat, com hem dit, el 8 de
gener de 1335. Es diu que quan es
va donar a conèixer el resultat, va
cridar enmig del conclave: “Heu
escollit un ase!”. Al començament
del seu papat va voler tornar a fixar
la seu pontifícia a Roma, però la
difícil situació política d’Itàlia en
aquells moments (lluites entre les
ciutats-estat com Milà, Venècia,
Florència, Gènova, etc. per aconseguir l’hegemonia política i comercial sobre les altres, en moltes ocasions amb l’ajut de forces estrangeres i de l’Església, conflictes a
l’interior del mateix si de l’església
amb cardenals i teòlegs que recolzaven el Papa i d’altres que li eren
contraris, etc.) va fer que continués residint a la ciutat francesa. Allí
va ordenar la construcció del que
seria el famós Palau dels Papes.
Va morir el 25 d’abril de 1342.

Com a curiositat, afegirem que
Umberto Eco, en el seu llibre El
nom de la rosa, anomena dues vegades Jacques Fournier, nom civil
de Benet XII.
(2) Els Estats Pontificis, en aquella època, no només es limitaven al
Vaticà com en l’actualitat, sinó que
comprenien també altres territoris.
A la mateixa Itàlia tenien els principats de Benevento i de Capua i les
ciutats d’Apulia, Piazenza, Mòdena
i Ancona, entre altres. A França,
tenien la ciutat d’Avinyó des de
1309, quan estava sota el domini
dels reis de Sicília, pertanyents a
la casa d’Anjou, i el Comtat de
Venaissin, en una àrea geogràfica
que envolta la ciutat d’Avinyó, amb
capital a Venasque, des de 1274,
quan Alfons, comte de Poitiers, el
donà en herència a la Santa Seu.
Ambdós territoris van ser reincorporats a França amb la Revolució
Francesa, el 1791, amb la pèrdua
de poder de l’Església i quan els
seus habitants van votar
majoritàriament l’annexió.
Set van ser els papes que van
residir a Avinyó des de 1305 fins a
1378: Climent V, Joan XXII, Benet
XII, Climent VI, Innocenci VI, Urbà
V i Gregori XI, tots ells francesos.
Aquest darrer va ser qui va traslladar novament la residència papal
a Roma, però un nou litigi sobre les
posteriors eleccions va fer que una
part dels cardenals establís dos
anti-papes a Avinyó, Climent VII i
Benet XIII. Aquest darrer va ser
expulsat de la ciutat francesa el
1403, i va poder-ne fugir després
d’un fort bloqueig militar. Això va

PER QUÈ DIEM...
provocar que tant Portugal com
Navarra deixessin de reconèixer-lo
com a Pontífex i que 17 cardenals
se li giressin en contra (només en
van quedar 5 a prop seu). Tan sols
els regnes de Castella, Aragó,
Sicília i Escòcia li feien costat.
Benet XIII era Pedro Martínez de
Luna, el conegut Papa Luna, qui finalment va fixar la residència a l’antic castell de l’Orde del Temple, a
Peníscola, on va morir als 96 anys,
el 1423.
Potser aquí sigui bo recordar
que, en un moment determinat, van
haver-hi tres papes alhora
(Alexandre V, anomenat al Concili
de Pisa i a qui va succeir Joan XXII,
Gregori XII i Benet XIII) durant el
Gran Cisma d’Occident (3) i que
aquest darrer va ser condemnat per
heretge i anti-papa durant el Concili de Constanza (4) el 1415 i deposat junt amb Joan XXII, establert
a Roma. Gregori XII va renunciar
voluntàriament al Papat.
Es va

designar Martí V com l’únic pontífex, el qual va enviar un home de
confiança a Peníscola amb la missió d’enverinar el Papa Luna, però
no va tenir èxit.
(3) El Gran Cisma d’Occident,
entre 1378 i 1417, també anomenat “la gran controvèrsia dels antipapes” es va produir quan es van
crear en el si de l’Església Catòlica
diverses faccions per la lleialtat
dels uns i dels altres a alguns dels
aspirants al Papat. L’anomenat
Concili de Constanza va posar fi
al tema.
(4) El Concili de Constanza el va
convocar el 30 d’octubre de 1413
l’emperador germànic Segimon
d’Hongria junt amb el papa Joan
XXII, i va tenir lloc des del 5 de novembre de 1414 fins al 22 d’abril
de 1418. La seva finalitat era la
d’acabar amb el Gran Cisma d’Occident i estudiar una reforma de
l’Església que fes que no es repetís una situació semblant, que va

mantenir la cristiandat a les fosques
i amb grans dubtes al llarg de molt
temps. Entre moltes altres decisions, el Concili va condemnar el
sacerdot txec Jan Hus, confessor
de la reina Sofia de Baviera, i al seu
seguidor Jeroni de Praga a la foguera per les seves crítiques i
l’antagonisme a les tesis oficials de
l’Església imperant, sentències que
es van executar el 6 de juliol de 1415.
Nota final: Ja que estem tractant
qüestions de dites populars, n’afegim
una relacionada amb aquest tema.
Quan es va instar Benet XIII a renunciar al Papat i ell es va negar
rotundament a fer-ho perquè considerava que era l’únic dels tres que
havia estat nomenat cardenal
abans del Cisma i que, per tant, era
el més legítim, va sorgir la dita castellana “mantenerse en sus trece”,
en referència al número XIII que
ostentava en l’ordinal del seu nom.

Del 27 de juny al 7 de juliol
de 10 h a 17:30 h

Informació:

al Camp Municipal d’Esports d’Artesa de Segre

Organitza:

Albert Vidal

690 217 449 (Miki)
620 685 799 (Roger)

Col·labora:
Coordinació:
Miki Massana (jugador Lleida Esportiu)
Roger Giribet (jugador CF Balaguer)
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FILATÈLIA

Segells falsos i perforats
any 1850, amb la aparició
del primer segell, va canviar radicalment la forma
d’enviar cartes. Com ja he
explicat anteriorment, amb
aquest nou sistema es
paga abans d’oferir el servei. Això, unit al fet que
un segell es considera
moneda pel valor imprès
en ell, va propiciar la picaresca d’algunes persones que hi veien una forma de treure’n profit.
De fet, Espanya te l’honor de ser el país on es va
imprimir el primer segell
fals postal, i crec també
que és on s’han descobert més
quantitat de falsos diferents. El primer fals va ser del número 1 i es
va descobrir el 2 d’abril de 1850 a
Alacant.
El tema dels falsos és tan extens
que s’han editat diversos estudis i
llibres dedicats exclusivament a
aquest segells. Cal diferenciar entre falsos postals (utilitzats per defraudar el correu) i falsos filatèlics
(utilitzats per enganyar els col·leccionistes).
Es va donar el cas que en algunes emissions els segells eren retirats de la venda i substituïts per
altres de diferents dissenys, sols
per el fet de lluitar contra les falsificacions que es descobrien, un
bon mal de cap per a les autoritats, que veien com perdien diners
per la proliferació de segells falsos. Hi van haver molts judicis i
sentències molt dures contra els

L’

qui van poder enxampar.
Encara avui dia s’ha d’anar en
compte en comprar segells de cert

valor i cal demanar certificats d’autenticitat per evitar que et donin “gat
per llebre”.

Perforacions comercials
Com és lògic, qui més segells feia
servir eren les grans empreses i
bancs, amb gran quantitat d’enviaments diaris per mantenir les relacions amb els clients, ja que en
aquells temps no hi havia cap més
forma de comunicació.
De fet, comparat amb avui dia,
no era gens barat enviar una carta,
i els jornals que cobraven els empleats eren més aviat petits. Això
propicià un altre tipus de frau, ja que
el segell es podia fer servir com a
moneda. Els empleats en robaven
i els feien servir per comprar o pels
seus enviaments particulars. El volum de pèrdues de les empreses
era elevat i, alhora, era difícil enxampar els lladres, així que es va

inventar un nou sistema per evitar
aquest petits robatoris que en conjunt representaven una elevada
quantitat al cap de l’any.
A la Gran Bretanya ja
feia temps que es feia servir, i consta d’una sèrie de
perforacions, formant un
dibuix o les inicials que representen l’empresa que
fa servir els segells. Amb
això, el que s’aconsegueix
és desmonetitzar el segell,
és a dir, desapareix el seu
valor com a moneda i es
pot fer servir només per a
l’enviament de cartes. A
més, es veu que el remitent és l’empresa, que també marca la perforació del segell. Tot i això,
també van circular cartes amb perforats robats. Malgrat tot, ja era mes
difícil de fer-ho i els segells perforats no servien com a moneda, només per enviar cartes.
Aquest sistema de marcar els
segells va començar a Espanya
amb la perforació C.L. del Credit
Lyonnais, imitat per centenars
d’empreses. Es va fer servir fins
quasi els anys 70 del passat segle,
quan es va canviar el sistema d’enviaments cap als franqueigs mecànics o els franqueigs pagats, que
encara funcionen avui dia. Això fa
baixar el volum de segells en circulació, però crea nous tipus de
col·leccionisme que estudiarem
més endavant.

Bernardí Mota
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PARTITS POLÍTICS

A l’abril, factures mil
n cop finalitzada la Pasqua és
hora de reflexionar sobre el
que ha succeït aquests darrers dies. D’una part, tot i que ha plogut, la ciutadania d’Artesa ha gaudit
al màxim de tots els actes i activitats
que s’han dut a terme durant aquest
temps, especialment el ball del vespre del diumenge de Pasqua amb
l’orquestra Saturno, que va agradar
molt a tothom. D’altra banda, i per
no perdre el costum, les nostres autoritats han aprofitat els parlaments
dels actes per fer demagògia barata
i, com ja hem dit en reiterades ocasions, per tirar pilotes fora. Tots ho fem
malament menys ells. Pensem que
les festes tradicionals del nostre poble no s’han de contaminar amb discursos partidistes, que només busquen la confrontació entre els ciutadans.
Esperem que arribi el dia
que durant les festes només es parli
de les pròpies festes.
Des d’aquest article voldríem encoratjar el sector empresarial
artesenc per què continuï treballant
amb fermesa com fins ara, sent conscients del moment difícil que ens toca
viure. Ens agrada molt veure la creació de noves empreses al poble, les
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quals estem segurs que amb la seva
força i empenta tiraran endavant.
Nosaltres sempre els donarem suport. Aquesta és la millor forma de
tirar endavant el municipi.
Tornant com cada mes a les finances municipals, tot veient que part de
la població no entén els darrers moviments de l’Ajuntament, amb l’aprovació amb presses de l’anomenat Pla
d’Ajust, voldríem fer una altra reflexió al respecte. Teòricament i complint la normativa, els diners que l’Estat destina als Ajuntaments pel pagament de les factures pendents que
té l’Ajuntament amb els proveïdors,
només es poden utilitzar per aquest
fi. Per tant, si les coses es fan correctament i seguint la llei, els proveïdors han de cobrar i els números han
de quadrar. En cas d’incompliment,
que esperem que no succeeixi, hi pot
haver una sanció d’inhabilitació dels
càrrecs electes amb un màxim de 10
anys.
Seguint amb el tema financer, en
el darrer plenari es va aprovar una
taxa ben curiosa: les entitats hauran
de pagar per fer fotocòpies. Nosaltres creiem que tot i que hi pot haver
un mal ús del servei ofert per part

d’alguna entitat, la solució no hauria
de ser aquesta, sinó que amb un control més exhaustiu per part de l’Ajuntament de les fotocòpies fetes, segurament el cost actual de 50 euros
mensuals disminuiria notablement i
no caldria penalitzar les entitats que
tenen ganes de fer coses, i que amb
aquesta mesura potser s’ho repensaran.
Finalment, som conscients i acceptem que som i serem en els propers temps el blanc de continus
atacs, i que la ignorància de molts
ens atribueix coses que no ens pertoquen. Però s’ha de ser d’una baixesa moral considerable per acusar de certs actes atroços i quedarse tan ample. Això seria comprensible venint de persones amb poca
cultura, però quan els comentaris
surten de persones amb estudis per qualificar-ho d’alguna forma- la
cosa té delicte.

Junta Local del Partit Popular
d’Artesa de Segre

El blog del PSC-PM
l PSC és època de canvis, de
canvis i de renovacions.
El nostre partit ha acabat
els
diferents
processos
congressuals. A finals del 2011 es va
fer el congrés a nivell de Catalunya,
on va ser escollit com a primer secretari en Pere Navarro. El passat
més de febrer, al congrés de la Federació de les Comarques de Lleida,
no solament es va canviar el nom de
la Federació, que des de llavors
s’anomena PSC Comarques de
Lleida, Pirineus i Aran, si no que també es va canviar el primer secretari.
Ara és l’Àngel Ros. Les dues executives i les línies de treball també han
variat substancialment.
També al municipi d’Artesa hem fet
una Assemblea General. Durant

A

aquesta, en Joan Pellicer va deixar
el càrrec de primer secretari de
l’Agrupació d’Artesa de Segre per
passar a ser-ne el President honorífic. Continuarà treballant pel municipi a través de les diferents noves
vocalies, per tant, la seva dedicació
continua. I continuarà treballant pel
partit, ja que forma part de la nova
executiva de la Federació de les
Comarques de Lleida Pirineu i Aran
del PSC.
Ara, la primera secretaria l’ocupa
M. Lourdes Esteve i Arnau, que col·labora amb el partit des de 2003, formant part de les llistes municipals.
L’acompanyen un grup de persones
que també han format part de les últimes llistes municipals i que malgrat
no tenir representació a l’Ajuntament,

volen un municipi millor, posat al dia
i que deixi de perdre totes les oportunitats que hi ha al nostre voltant.
Tots treballarem per vosaltres.
Volem acabar donant les gràcies al
Joan Pellicer per tota la feina feta
durant aquests vint anys al capdavant de l’agrupació, per aconseguir
fer-la gran, per defensar les idees del
partit, però sobretot, per defensar el
municipi d’Artesa durant els setze anys
que ha estat regidor a l’Ajuntament.
Moltes, moltíssimes gràcies, Joan.

Agrupació Local d’Artesa de Segre
la
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VIATGES

Beja: un mercat a la frontera (I)
eja, de totes les destinacions que hom pot escollir per
anar a visitar Tunísia, no
estaria ni en la primera ni la segona opció. De fet és tan desconeguda com Kairouan o Fouchana, per
posar dues ciutats importants que
no estan en l’imaginari del ciutadà
més nostrat.
Però Beja, sí que n’és d’important, turísticament, encara que no
ho sigui per a nosaltres. Beja és la
segona ciutat gran que es
troba després de passar la
frontera algeriana, i és el
lloc escollit per passar la
nit abans de seguir fins a
la platja tunisiana, a l’est,
per a milers de turistes algerians que van a la platja
cada estiu.
Jo vaig descobrir la dèria dels algerians en la
meva pròpia pell, intentant
trobar un hotel o pensió a
Nabeul, que és una ciutat
prop de Hamamet. Aquesta
sí que us sona, oi? Hamamet
està plagat d’europeus,
igual que Sousse n’està d’alemanys.
Però Nabeul està ple d’algerians.
Perquè? Bona pregunta.
La pregunta bona, seria, perquè
van els algerians a Tunísia, si a
Algèria també tenen platja? Bé, a
Tunísia tenen moltes avantatges,
des d’un accés còmode a l’alcohol,
que està totalment restringit a
Algèria, fins a unes infraestructures
que fan més còmoda l’estança. I és
que, normalment, quan un algerià
va de vacances, s’emporta tota la
família, i si és el cas que té més
d’una dona, imagineu-vos quina
processó! Hi ha moltes contradiccions, bé, segons ens sembla a
nosaltres, però nosaltres també en
tenim moltes, de contradiccions, i
cada món és ben diferent.
Bé, suposant que un algerià vagi
amb tota la família, li suposa un
estalvi fer parada a Beja, perquè és
raonablement més barat que
Hamamet, i llavors l’endemà s’arri-
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ba a la platja. Que quants dies es
queden? Doncs no ho sé, la veritat, només sé que és ridícul banyarse a l’”algeriana”, però no em fico
on no em demanen.
Bé, a Beja hi ha poques coses
interessants, hi ha un mercat, algun llac, alguna muntanya i no està
lluny de Tabarka, que és al nord i
és una platja una mica més bonica. Jo, el que volia era transmetreus imatges del mercat de Beja, que

no deixa de ser una copia desenfocada dels mercats de la zona. Dic
desenfocada perquè en els altres
serà prou diferent, però potser no
serà millor.
El carrer amb pendent del mercat de Beja el van arreglar l’any
2010, amb llambordes i un canalet
al mig. La data em sembla interessant per comprovar que Beja s’està construint ara mateix, que és
quan ha pogut deixar de pagar les
comissions al senyor Ben Ali i dedicar-les a obres necessàries. Bé,
això m’ho invento en aquest cas,
però era la realitat latent en totes
les obres i empreses de Tunísia fins
fa ben poc. I desprès de l’incís polític, voldria dir que el canalet em sembla útil, i no només per la pluja.
El mercat de Beja té, com tots els
mercats, parades de fruita, carn,
roba, algun restaurant (si se li pot dir
restaurant, més aviat és un racó de
menjars), tot al llarg del carrer. Fins

aquí una normalitat pregona. És en
els detalls, que hi trobem sorpreses.
Per exemple, el senyor que es
passeja pel mercat amb una ovella
lligada amb una corda, com si fos
un gosset. Em venien unes ganes
de fer-li una foto!!! Però tenia por
que m’aviés l’ovell-gos o em llencés algun tipus d’arma llancívola.
Vaig ser prudent i no el vaig fotografiar, encara que l’escena de
l’ovella captiva es va repetir en altres moments i llocs, per la
qual cosa vaig deduir que
era normal passejar-se pel
carrer amb una ovella i una
corda i agafada de la mà,
com si fos un gos llanut, saludant els veïns. Força interessant.
Hagués estat una anècdota divertida si no s’hagués ajuntat amb la del
cap de vaca. A la carnisseria del costat, sengles
caps de vaca m’estaven
mirant, un penjant, i l’altre
enfonsat en un cubell, com
si la vaca s’hagués ofegat,
o potser per a prendre la fresca com
una vaca submarina. Encuriosit, estava entupinant el meu nas per a
capir si la vaca en banyador era
vaca o toro, quan el moro em va
venir corrents a preguntar què volia: 2 quilos de cap de vaca, estava
a punt de dir-li. Però vaig girar cua
i vaig evitar complicar-me la vida,
si li compro una orella peluda de la
vaca, no sé què els hauria d’explicar al punt de control de l’aeroport,
de tornada cap a casa.
La tarda, després d’haver intimat
amb la vaca submarina, es va tornar interessant quan em vaig trobar amb uns parents dels meus
estimats amics de l’aeroport: els
gats. Com un gat pot passar un
control de l’aeroport, en el meu article anterior, i com uns 5 o 7 gats
poden estar de sometent, a la porta d’una carnisseria, faci fred o calor, plogui o nevi, fent cua per a les
restes que surtin volant. És que si

VIATGES
estan allí palplantats i fent
manera si no és amb mola xerrameca “mèu, mèu”
nedes, tal és el retard que
serà perquè els ha caigut
els havia fet agafar el sealguna cosa de tant en tant,
nyor súper Ben Ali, el seu
i no pas cap hòstia.
expresident o ex rei, no sé
La veritat és que entre
què es creia. I de cafèsles vísceres d’aquesta carinternet no n’hi ha.
nisseria i els caps de vaca
Hi ha altres parades en
grandíssims i les ovelles
aquest mercat, de carrer
penjant pelades i sense
empedrat d’amplada inpelar, em va agafar com
certa, aproximadament
una mica de “mal rotllo”, així
uns 4 metres i mig si la
que vaig posar espai entre
planificació urbana ho
mig, oblidant-me dels gats i
permet. En un encreuade la mare que els va parir.
ment, l’amplada es parteix
Em vaig començar a Els carrers empedrats i els gats esperant a les botigues, caracterís- en dos, i al bell mig de l’endonar pressa, perquè una tics de Beja
creuament, un racó, un tride les coses estranyes
angle que deu fer de base
Parlant de família, com que a les 1 metre, i d’alçada 1,5 metres, està
que tenen aquí a Tunísia és aquesta mania de tancar-ho tot a les 19.00 tanquen, també tanquen to- ple de cebes i un senyor hi navega,
19.00 en punt. Què volen fer, anar tes les botigues, i jo també em que- entre les cebes.
a veure la seva família? Estan bo- do sense telèfons de monedes per
…continuarà ben aviat…
jos! Que facin com aquí, que fem a trucar. Sí, si, ja ho sé, és increïmés hores que un rellotge, home!!! ble, no es pot trucar de cap més
Text i fotos: Joan Giribet i Carlí

Recapte solidari de Lleida i comarques
Objectiu del banc dels aliments: Lluitar contra la pobresa i el malbaratament dels recursos
alimentaris.
Dates de recollida: 4 i 5 de maig

Banc dels aliments de Lleida
Tel/fax 973 25 76 12
www.bancalimentslleida.cat

Lloc: supermercats Plusfresc
Entitat col·laboradora a Artesa de Segre: Càritas
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FA 25 ANYS

Abril de 1987
l número 64 ha passat a la
història per ser la revista que
va estrenar logotip i aquella
en què va canviar la qualificació “informatiu” per la de “publicació”. Avui
dia encara mantenim la denominació “publicació d’Artesa de Segre i
comarca”, però el logotip fa temps
que va recuperar una tipografia
semblant a l’original. Per altra banda, veiem que es mantenen els
mateixos membres al Consell de
Redacció, excepte un, però
Bartomeu Jové passa a cap de redacció. La impressió es continua
fent a Agramunt.
PORTADA. En destaca el canvi
de logotip, en què el nom de la revista, amb una tipografia semblant
a la lletra manuscrita, forma part
d’una mena de pentagrama. La imatge correspon a la realització d’una
pintura mural durant la Setmana
Cultural de l’escola i l’institut d’Artesa.
EDITORIAL. Canvis sí, canvis no
fa referència als canvis que ha tingut la revista en aquests primers
mesos posteriors al cinquè aniversari. A més, fa una crítica a la deixadesa d’alguns espais urbans i
lamenta que els partits polítics no
siguin capaços de despenjar els
cartells de les diferents conteses
electorals.
SETMANA CULTURAL. Balanç
de la Setmana Cultural a l’Institut i
al Col·legi Públic Els Planells és un
recull de dues pàgines, acompanyat de vàries fotos, sobre les principals activitats realitzades durant
aquesta setmana, que per primera
vegada s’organitzava de forma conjunta entre els dos centres.
DES DEL MIRADOR DEL
MONTSEC. Ferran Sánchez Agustí
escriu la segona part de Els senyors
feudals del Segre Mitjà en el primer
vicenni del segle XVIII (i II). Algunes
dades interessants: Alòs, de la senyoria del bisbe d’Urgell, tenia 100
cases i 351 ànimes; Cubells (marquesat de Camarasa), apareix amb
110 cases i 326 ànimes; i Vilanova
de “Maya” (també del bisbat d’Urgell),
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amb 85 cases i 363 ànimes. Sánchez
també fa un repàs de les diferents
obligacions feudals.
DE LA VELLA ARTESA. Tot i que
no hi apareix el títol d’altres mesos
(Auca del nostre poble. 19001936), el Brunet d’Artesa ens parla
de nous personatges: Ca l’Ambròs,
sastre Bepeta, Cal Llinàs, Cal
Comabella, Ca la Cinta i Cal
Brimero.
CULTURA. Dues notícies breus:
la donació de 23 llibres a la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot per
part de l’historiador Josep

Lladonosa i Pujol, i l’anunci d’una
conferència d’Àngel Colom al cinema Catalunya. Més endavant apareix un altre breu que explica la
publicació d’un llibre del redactor
Ferran Sánchez Agustí.
SETMANA CULTURAL. Ramon
Muntaner, de l’escenari al cinema
és una entrevista de Daniel Xixons
a aquest cantant que va actuar durant la Setmana Cultural de l’institut. Muntaner es reivindica com al
primer que va musicar poemes de
Miquel Martí i Pol. Troba “fotut” el
gran poder de la televisió, consta-

FA 25 ANYS
tat per l’èxit de la sèrie “La plaça del
Diamant”, que va musicar. També es
lamenta del tracte diferent que tenen
els artistes a l’hora de rebre ajuts.
CARTES A LA REDACCIÓ. Una
carta signada per “Un lector que es
va apartar a temps per poder-ho
explicar” expressa el malestar de
l’autor per l’enrenou ocasionat dins
dels carrers d’Artesa amb motiu de
la desviació no senyalitzada dels
vehicles per l’asfaltat de la carretera.
ENTREVISTA. Església i societat és el títol de l’entrevista amb el
bisbe d’Urgell, Joan Martí, amb
motiu d’una visita pastoral a Artesa.
En general, el bisbe es mostra crític amb els canvis socials, però destaca que “al món rural hi ha una
societat més sana”. Entre altres temes, també opina que “(la joventut) és més serena que la que va
seguir el maig de 1968” i que considera que els pobles de la nostra
comarca “són dels bons del bisbat”.
OPINIÓ. En un text que ocupa
gairebé dues pàgines i amb el títol
de Crònica d’una vaga anunciada,
Jesús Martí explica amb força detall les reivindicacions que van portar a les mobilitzacions estudiantils
d’aquella època, motivades per un
decret governamental que no respectava l’autonomia universitària.
RECORDANT A L’AMIC. A un
amic que ha marxat sense poder

dir adéu és el text dels caps de l’escoltisme dedicat al jove Julià Farràs
i Puigpinós, mort en accident de
trànsit. A més, hi ha un poema que
ve signat amb el nom de Salvador.
En una altra pàgina també hi ha una
nota d’agraïment de la família. Personalment guardo un trist record del
traspàs del Julià, en plena flor de
la joventut, per la relació personal
que m’unia amb ell a través de l’escoltisme i per circumstàncies particulars que ara no vénen al cas. Com
diu el text: “Ningú no podrà
dir allò de ‘trobarem a faltar
el teu somriure’; el teu somriure estarà per sempre més
entre nosaltres”.
COMARCA. Aquest mes
hi ha poques notícies dels
corresponsals de la rodalia.
Només de Baldomar, Foradada i Montsonís. En aquest
últim van demanar una subvenció per a restaurar l’església.
INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. Dues pàgines per aquesta
secció, una de les quals recull
bàsicament llicències d’obres. En
la part d’acords del Ple, destaco
aquell en què es demana a l’Estat
que Catalunya tingui circumscripció
pròpia en les eleccions al Parlament Europeu.
HUMOR. Tres nous acudits dels

populars personatges Quimet i
Cosme omplen una de les últimes
pàgines. Dos tracten de política,
que és un dels temes preferits de
l’autor, el Pere Serra.
IMATGES D’AHIR. La revista publica una foto antiga de l’ermita del
Pla, de la col·lecció de J. Boldú.
Encara s’hi veu un xiprer a la part
esquerra de la façana. La secció es
completa amb unes “imatges d’avui”
que res tenen a veure amb el Pla,
sinó amb l’asfaltat de la carretera.

CONTRAPORTADA. Un parell
de fotos amb els membres de Creu
Roja davant del lloc de primers auxilis d’Artesa, a la sortida de la població en direcció a Lleida, serveixen per il·lustrar l’escrit en què
aquesta associació expressa el seu
agraïment per l’èxit de la festa que
serví per a recollir 220.000 ptes.
Ramon Giribet i Boneta
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INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

Mes de març
SESSIONS DEL PLE
Ple ordinari (5 de març)
S’aprova, inicialment, el pressupost
general consolidat de l’Ajuntament
d’Artesa de Segre per a l’exercici
econòmic 2012 que integra el del
Patronat de l’Emissora Municipal de
Ràdio, per un import total de
3.786.300 euros (3.779.900 Ajuntament i 6.400 Emissora Ràdio).
També s’aproven les bases d’execució i la plantilla de personal.
- A favor: 7 vots (ERC)
- En contra: 4 vots (CIU)
S’aprova, inicialment i per unanimitat, el projecte executiu de l’obra
“Enderroc d’un habitatge unifamiliar
i annexos en nucli antic”, amb un
pressupost d’execució per contracte (PEC) de 15.222 euros (IVA inclòs).
S’aprova, inicialment i per unanimitat, el projecte amb caràcter d’urgència per “Arranjar les instal·lacions del bar de la piscina, segons
normativa higiènico-sanitària”, PEC
de 12.000 euros (IVA inclòs).
S’aproven, per unanimitat, les següents certificacions d’obra:
- Certificació núm. 1 i única, per un
import de 18.209,01 euros, corresponent a l’obra “Adequació de les
instal·lacions d’aigua potable a
Alentorn”, realitzada per l’empresa
Tashia SL SA.
- Certificació núm. 2, per un import
de 13.078,20 euros, corresponent
a l’obra “Xarxa de sanejament i
adequació dels entorns de la carretera d’Alentorn, fase II”, realitzada per l’empresa Promalos Olsina
SL. Import pendent d’executar
117.001,67 euros.
- Certificació núm. 4, per un import
de 39.635,81 euros, corresponent
a l’obra “Reforma i condicionament
interior de la Casa Consistorial
d’Artesa de Segre”, realitzada per
l’empresa Construccions Montsec,
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SCCL. Import pendent d’executar:
14.711,09 euros.
- Certificació núm. 1, per un import
de 8.063,15 euros, corresponent a
l’obra “Pavimentació, xarxa de clavegueram i xarxa d’aigua potable
al carrer Baix de Tudela de Segre”,
realitzada per l’empresa Obra Civil
Nadal SLU. Import pendent d’executar: 12.476,95 euros.
S’aprova, per unanimitat, adjudicar
el contracte de subministrament,
col·locació i muntatge de l’equipament mèdic i material divers per
l’ampliació del CAP d’Artesa de
Segre, per lots (el 2 i el 3, i del 5 al
13), així com declarar deserts els
lots 1 i 4.
S’aprova, per unanimitat, adjudicar
el contracte de subministrament,
col·locació i muntatge del mobiliari
clínic i material divers per l’ampliació del CAP d’Artesa de Segre, per
lots (de l’1 al 8).
S’acorda, per unanimitat:
- Dur a terme el subministrament del material inclòs en el Lot
1 Divers, mitjançant
el procediment del
contracte menor,
amb l’empresa Lacer
SA, per 2.240 euros,
IVA no inclòs.
- Dur a terme el subministrament del material inclòs en el Lot
4 – Equipament divers consulta, mitjançant el procediment
del contracte menor,
amb l’empresa Mobles i Fusteria Giribet
SL, per 548 euros,
IVA no inclòs.
- Dur a terme el subministrament del material inclòs en el Lot
1 i Lot 4 – Divers
material i d’equipament divers consulta,

mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’empresa MTB
Distribuciones Tecnologicas, SL,
per 5.328,08 euros, IVA no inclòs.
S’aprova, per unanimitat, adjudicar
per lots el subministrament, col·locació i muntatge de l’equipament
i mobiliari de la biblioteca, sala polivalent i dependències municipals
annexos del Casal Cultural d’Artesa
de Segre.
S’acorda, per unanimitat, aprovar
l’esmena de l’acta de les operacions de delimitacions entre els termes municipals d’Oliola i d’Artesa
de Segre, de data 12 de gener de
2012.

APROVACIONS DEL MES DE
MARÇ
S’aproven les següents llicències
d’obra:
- Pròrroga de la llicència d’obres
atorgada en data 17 d’abril de 2009

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 23 de maig
Artesa de Segre: dimecres 23 de maig (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

INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA
per la finalització de les obres majors per a la construcció d’una nau
sense ús específic en el polígon
industrial el Pla, carrer Lluís Companys, 17 d’Artesa de Segre.
- Per obrir puntualment una cata per
a solucionar una avaria en la xarxa
de baixa tensió, en el carrer Únic
de la Colònia la Fàbrica.
- Per la reparació d’humitats en
sòcol de façana, canviar peces i
arreglar fuita en canonada d’aigua
en vorera de l’edifici situat al carrer
Marcel·lí Farré, 10, d’Artesa de
Segre.
- Per col·locar una tanca metàl·lica
en la mitgera esquerra de l’hort situat en el carrer de la Secla, d’Artesa
de Segre, amb referència cadastral
8403805CG33805001RJ.
- Per obrir una rasa d’aproximadament 16 m de llarg per 0,40 m d’ample i 1 m de profunditat, per a la
instal·lació d’una canonada de gas
per subministrar gas natural cana-

litzat a nous clients en la carretera
d’Agramunt, 73 d’Artesa de Segre.
- Per arrebossar la façana de l’immoble situat en el carrer de l’Església, s/n de Collfred.
- Per a substituir conductor 4x16 a
l’existent per un nou conductor RZ95L de la línia aèria de baixa tensió del PT WX454 fins al nucli de
Vall-lebrerola.
- Per aixecar lloses de pedra i fer
paviment d’accés a l’habitatge situat en el carrer Ramon Llull, 9,
d’Artesa de Segre.
- Per a desguassar darrera mur de
pati interior i col·locar tanca metàl·lica de delimitació de l’immoble situat en la carretera de Tremp, 32,
d’Artesa de Segre.
- Per a la construcció d’una terrassa coberta de 32 m2, amb sostre
tipus sandvitx, entarimat d’obra i
cortines laterals, en el baixos de
l’entitat Hostal Muntanya, situat en
la carretera d’Agramunt, 84,

d’Artesa de Segre.
S’aproven les següents llicències
d’instal·lació de gual:
- Per un gual de 4,50 m lineals a
l’edifici situat al carrer Sitges, 15,
d’Artesa de Segre.
- Per un gual de 3 m lineals a l’edifici situat a la plaça Major, 28,
d’Artesa de Segre.
- Per un gual de 2,40 m lineals a
l’edifici situat al carrer St. Antoni M.
Claret, 10, d’Artesa de Segre.
Es dóna compte de la relació de
factures pendents de pagament a
31 de desembre de 2011 per un
import de 1.745.643,35 euros.
S’acorda concedir una subvenció
de 100 euros a l’associació de joves El Lokal pels premis de l’Olimpíada celebrada al gener.
Eva Maza i Batlle
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Jeroglífic

Humor

per David Fusté

CA
ra

En el parlament de Pasqua, l’alcalde d’Artesa diu que a
Madrid no ens donen res

nota
nota+m

Anem de pressa que...
Solució al jeroglífic
Encara farem tard (en ca ra, fa, rem, tard).
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- Vinga, alcalde, posa algun diner a la guardiola de les Caramelles.
- Espera. Agafo la “roja y gualda” i me’n vaig a Madrid, a veure
si cau alguna cosa.

J. Galceran

TARD

DÈRIA GASTRONÒMICA

Els vins de Celler Mas Ramoneda
eller Mas Ramoneda és un
projecte impulsat per
l’empresari del moble
Ramon Ros i Canosa, ple d’il·lusió,
serietat i dedicació.
Fa 20 anys va plantar les seves
primeres vinyes a la finca de
Ramoneda, situada a la Vedrenya
(municipi d’Artesa), i a principis
dels 2000 va començar a elaborar
vi de forma artesanal i per a
consum particular.
Des de fa uns anys, els
viticultors del nostre país han vist
com els preus del raïm van a la
baixa, cosa que fa poc rendibles
les plantacions si no van acompanyades del plus que
donen l’elaboració i comercialització de vi. Aquest motiu
i les ganes d’iniciar-se en un món tant fascinant com el
de la producció vinícola, empenyeren Ramon Ros a
crear el seu propi celler dins la DO Costers del Segre.
Oficialment constituït des de l’any 2009, Celler Mas
Ramoneda comença a introduir-se amb èxit al mercat
català i espanyol i fa les seves beceroles als mercats
nord-americà i europeu.
Ramon Ros ha sabut aplicar la seva experiència
empresarial a una nova activitat, en què no deixa cap
pas a l’atzar. El seu enòleg és David Garcia, amb una
àmplia experiència al Penedès i també a la Cooperativa
d’Artesa. Tenen clar que el bon vi es fa a partir d’un
bon raïm i que la vinya requereix un tracte acurat.
Compten amb Josep M. Gambandé, un expert viticultor
de Baldomar, que porta el dia a dia de la plantació.
El celler disposa de 20 ha plantades, amb les
varietats merlot, syrah, cabernet sauvignon, ull de
llebre, garnatxa i monestrell (varietat autòctona de casa

C

nostra que pràcticament havia desaparegut).
Les instal·lacions del celler són modernes i funcionals
i estan ubicades vora les mateixes vinyes. Això els
permet collir el raïm en el seu punt òptim de maduració
per iniciar de forma immediata el procés de vinificació,
conservant així totes les propietats de la fruita.
El celler compta amb una taula de selecció on
destrien el raïm i amb diferents dipòsits d’acer
inoxidable on realitzen la fermentació del most a
temperatura controlada. La zona de criança és una sala
tranquil·la, amb una temperatura constant de 18 º C,
on envelleix el vi en bótes de roure francès Allier.
Actualment elaboren 4 vins diferents: un criança
(syrah), un rosat (syrah), un cupatge (merlot, syrah i
ull de llebre) i un vi jove (batejat com a “Novell 3, 2, 1”,
fet amb ull de llebre i merlot). La seva producció ha
estat de 30.000 ampolles aquest 2011. El vi és envasat
en ampolles elegants tipus borgonya i l’etiquetatge té
un disseny modern i original.
Miquel Regué i Gili

Mas Ramoneda Criança 2009
Vi elaborat 100 % amb la varietat syrah. 14,5 º. Criança de 6 mesos en bótes de roure francès
i repòs en ampolla un mínim de 18 mesos.
Nota de tast. Color: Llàgrima molt densa i persistent, amb una capa molt alta. Nas: Poc intens,
no obstant necessita uns minuts d’oxigenació, notes torrefactes i a toffe, especiat, fons de clau
i pebre. En boca: Pas suau, tànic, agradable i càlid, es percep la criança en bóta de roure al
final de la boca. Post-gust: Persistent, intens i vellutat. Maridatge: Combina molt bé amb cuina
guisada i brasa, ideal per a cérvol i carns vermelles. Temperatura de servei recomanada entre
14 i 16 º C.

El vi
Quan el suc del raïm (most) fermenta es converteix en vi. Els primers vestigis arqueològics de vi daten de fa més
de 7000 anys, localitzats en una ceràmica a l’Iran. Els antics imperis grec i romà en foren grans promotors. El vi
aporta calories (alcohol), minerals i vitamines i té propietats antioxidants. El seu consum moderat alegra la vida i el
seu tast és un plaer.
la
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IMATGES D’AHIR

L’antiga plaça Major. 1917

stem davant d’una foto magnífica que reflecteix l’ambient
d’una època passada.
D’aquest indret n’hem publicat d’altres, però aquesta és un poc diferent,
segurament per més antiga.
La gent devia estar avisada, doncs
a més dels veïns, als dos costats es
veu gent que treu el cap pels balcons.
Els vestits de les dones eren ben diferents. Cal destacar que a l’hivern,
les dones grans, a més del vestit
normal, portaven un davantal gruixut
i una manteleta de llana.
En aquell temps, les places antigues tenien un encant. A més de ser
punt de trobada dels veïns, hi havia
algunes botigues que augmentaven
l’activitat de la zona. Eren una barreja de pagesos i botiguers que compartien l’espai de la plaça en bona
harmonia. Avui, l’ambient és ben diferent, amb les necessitats actuals,
és principalment un aparcament de
cotxes.
En haver-hi botigues, tant aquesta plaça com la del costat, la plaça
del Ball, eren en aquell temps el cen-

E
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tre comercial principal de la població. Sobretot els diumenges, dia en
què, als anys 20, a la plaça Major s’hi
instal·laven hivern i estiu parades de
mercat. Una de les parades més grans
de roba era la de Cal Jan, on a l’hivern, a les dependentes els hi posaven brasers als peus per escalfar-se.
La plaça tenia vida comercial tot
l’any, però al mercat dels diumenges
hi passava més gent.
Una casa que destacava en aquell
temps era Cal Valeri, després Ca
l’Abatanador, avui restaurada. És la
casa de les tres golfes simètriques.
Havia estat antigament la casa de la
família del Dr. Trueta, que feien
d’apotecaris (farmacèutics). Eren
gent benestant, que quan sortia un
hort o una finca per vendre a les rodalies d’Artesa ho compraven. En
declaracions del Dr. Trueta, traumatòleg famós, sempre deia que el seu
poble era Artesa de Segre.
Al darrere de Ca l’Abatanador hi
havia Cal Cercós, i al fons de la plaça, hi havia Cal Flores. A la dreta,
l’antic Ajuntament, avui el Museu, i a

l’esquerra, la botigueta de Ca
l’Olaguer, el pare i el padrí del Dodó
Escolà i els seus germans. De botigues conegudes hi havia l’espardenyeria de Cal Patac, que es feien en
algun temps les espardenyes de cànem ells mateixos. I a la dreta, on
sembla que hi ha l’amo a la porta, la
botiga de roba de Cal Cortada. Al
rètol s’hi llegeix “Géneros de Punto”.
De casa de pagès hi havia Cal Betre,
entre altres.
Aquell any, l’Ajuntament estava
format per l’alcalde Ramón Solé Solé
i els regidors Ignacio Escolà, Isidre
Serra, Alberto Aldavó, José Reig,
José Olsino, José Blasi i José Aldavó.
En una acta del 5 d’agost de 1917 hi
deia: “Amb motiu de la mort del President de Mancomunitat de
Catalunya, el Sr. Prat de la Riba,
l’Ajuntament va posar un telegrama
de condol al sotspresident Sr. Romà
Sol”, que havia estat alcalde de
Lleida.
Bartomeu Jové i Serra
Foto cedida per Jaume Gaset

LA FOTO

La plaça de l’Ajuntament es va convertir la tarda de Sant Jordi en el centre neuràlgic de la festa, amb
diverses activitats centrades en la tradició del llibre i la rosa. (Foto: Dolors Bella)

