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Cau el sostre de la
rectoria de Seró

Els partits que defensen l’estat propi sumen més
del 80% dels vots emesos a Artesa el 25-N
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Cau el sostre de la rectoria de Seró
Resultats electorals del 25N

Novament destaquem dos titulars en por-
tada. El primer reflecteix l’abandonament
d’alguns habitatges dels nostres pobles.
Els resultats electorals en clau local els tro-
bareu a les pàgines centrals.

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

Agenda ciutadana Actes que sabem que es faran

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

METEOROLOGIA

L’AGENDA

NOVEMBRE

Municipi d’Artesa de Segre

Naixements:
dia 20: Maiten Pinen i Rosa, filla de Silvio A. i de
Sandra
dia 26: Marc París i Casals, fill de Jordi i de Núria

Defuncions:
dia 21: Carme Balagué i Castellà, (89 anys), natural
de Barcelona
dia 28: Paquita Solsona i Batalla, (83 anys), natural
de Baronia de Rialb

Matrimonis:
dia 19: Beatriz Bueno i Martínez (veïna de Barcelona)
            Amadeu Tello i Reverte (veí de Barcelona)

Municipi de Vilanova de Meià

Defuncions:
dia 2: Josep Novau i Codina (70 anys), natural
d’Artesa de Segre.

Actes de Nadal a Artesa:
Veure pàg. 42

20 de gener:
Festivitat de Sant Sebastià

NOVEMBRE

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

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana: 10,3°
Temperatura màxima: 21º (dia 14)
Temperatura mínima: -3º (dia 30)
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima: 16,5 mm (dia 10)
Total precipitacions: 41,5 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana: 9,1°
Temperatura màxima: 20,5° (dia 14)
Temperatura mínima: -5,1º (dia 30)
Dies amb precipitacions: 9
Precipitació màxima: 16,1 mm (dia 17)
Total precipitacions: 43,5 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana: 8,6°
Temperatura màxima: 19,5° (dia 14)
Temperatura mínima: -4,2° (dia 30)
Dies amb precipitacions: 10
Precipitació màxima: 17,1 mm (dia 17)
Total precipitacions: 41,9 mm

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions: 6
Precipitació màxima: 15 mm (dia 17)
Total precipitacions: 54 mm
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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.

EDITORIAL

Contrades sobiranistes
Definitivament, podem dir que el sobiranisme és un moviment
transversal. No és d’esquerres ni de dretes, sinó de tothom que
creu fermament que Catalunya aniria millor si disposés d’un Es-
tat propi.
    Entre altres motius, això ha estat possible en el moment que
CiU “ha fet el pas”, per dir-ho d’una manera col·loquial, ja que
fins fa poc l’independentisme s’identificava més aviat amb opci-
ons d’esquerres.
    Tot i els dubtes que pot generar la tradicional indefinició de
CiU en aquest tema i, sobretot, la postura de la Unió de Duran
Lleida, el poble ha parlat molt clar a les urnes en les passades
eleccions davant les propostes que se li han plantejat per al futur
del país. Feu números i veureu que el vot és majoritàriament
sobiranista.
    En el global de Catalunya, la suma dels vots de CiU, ERC,
CUP i SI (bloc sobiranista) supera sobradament la suma dels de
PSC, PP i C’s (no sobiranistes). Deixem a banda ICV-EUiA, ja
que no es defineix clarament, encara que siguin partidaris del
dret a decidir. Segurament, però, una part important del seu elec-
torat votaria a favor d’un Estat propi, com pot ser el cas d’alguns
votants d’altres formacions.
    A partir d’aquestes dades, creiem que la foto del país és clara.
Amb una participació al voltant del 70%, que difícilment pot ser
superada per l’abstencionisme crònic, Catalunya vol ser inde-
pendent, tot i que amb algunes llacunes: zona sud del Baix
Llobregat, bona part de la Vall d’Aran, alguns municipis de les
Terres de l’Ebre...
    Pel que fa a les nostres contrades, el percentatge de vots des-
tinats als quatre partits del bloc sobiranista és aclaparador: una
mitjana que se situa per damunt del 80%. Estem parlant d’Alòs
de Balaguer (94,9%), Artesa de Segre (83,6%), Cubells (77,8%),
Foradada (79,8%) i Vilanova de Meià (88,7%). Conclusió: si de-
pèn de la gent de la rodalia, Catalunya ha de ser plenament so-
birana, o bé ha de tenir un Estat propi. Bé, utilitzeu l’eufemisme
que més us agradi. De fet, tothom entén que estem parlant d’in-
dependència, no?
    Mentrestant, a Madrid, amb la nova proposta de llei orgànica
d’educació (la LOMCE), el ministre Wert ha obert la capsa dels
trons iniciant un atac frontal contra la nostra llengua com mai
s’havia vist en la democràcia actual. Però aquest és un altre
tema... O no.
    Bon any 2013!
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NOTICIARI

S’esfondra una part de la rectoria de Seró
Ajuntament d’Artesa ha fet
un tercer requeriment al
Bisbat d’Urgell perquè ga-

ranteixi la seguretat de l’entorn de
l’edifici de la rectoria del nucli agre-
gat de Seró, propietat de l’Església
i en un preocupant estat de deteri-
orament. La gota que ha fet vessar
el got és l’esfondrament d’una part
de l’immoble, un edifici que ja feia
temps que havia suscitat queixes
per part dels veïns i pel qual l’Ajun-
tament havia fet dos requeriments
als seus propietaris.
    Segons ha informat l’alcalde,
Mingo Sabanés, en tots dos casos
la resposta del Bisbat era que, com
a molt, es comprometien a cedir
l’edifici amb l’enderroc a càrrec de
l’Ajuntament, una despesa que el
consistori assegura que no pot as-
sumir. “Al principi ens van dir que
l’enderrocaven i ens cedien el ter-
reny perquè l’Ajuntament hi urba-
nitzés una plaça. Això ja ho accep-
taríem, però després van venir i, en
veure com estava, van dir que ho
cedien sense enderrocar, i això ja
no ho podem pagar”, ha explicat
Sabanés.
    L’esfondrament d’una part de
l’edifici va tenir lloc a principis de
novembre i no va causar ferits ni
danys materials, tot i que va posar
en evidència la perillositat que feia
temps que es denunciava. Les ru-
nes de l’immoble van bloquejar l’en-
trada a un habitatge que hi ha a
sota, una segona residència que en
aquell moment estava deshabitada,
de manera que els danys no van
anar més enllà.

A dalt, estat en què ha quedat la rectoria. A
baix, imatge de la zona on va caure la runa.

    L’Ajuntament lamenta l’abandó
de l’edifici de la Rectoria i recorda
que l’església de Seró, adjunta a
aquest immoble, estaria igual si no
fos per les intervencions dels ve-
ïns i el suport del consistori. “Fa un
temps van arreglar la teulada els
veïns, treballant a jova i amb una
petita subvenció, i ara pintarem les
parets amb una subvenció del
PUOSC”, recorda l’alcalde.
    Pel que fa a la Rectoria, Sabanés
ha dit que estan disposats a accep-
tar la cessió sempre i quan l’ender-
roc el faci el Bisbat. En aquest sen-
tit, ha recordat que fa temps, quan
l’edifici no estava tan deteriorat, la
Junta Veïnal de Seró va reclamar
al Bisbat que el cedís al poble i, en
aquella ocasió, el Bisbat s’hi va
negar.

L’
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l 28 de novembre va tenir
lloc el lliurament de les es-
criptures corresponents a

les concentracions parcel·làries
efectuades arran de les obres del
canal Segarra-Garrigues al terme
municipal d’Artesa de Segre. L’ac-
te va tenir lloc a la tarda a la sala
d’actes de la Cooperativa d’Artesa
i el va presidir el conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural en funcions,
Josep Maria Pelegrí.
    A la zona d’Artesa de Segre, la
superfície concentrada ha estat de
1.115 hectàrees. Els propietaris
beneficiaris han estat 227. S’ha
passat de 664 a 416 parcel·les. La
zona concentrada té dret a la dota-
ció plena de reg, que és de 6,500
metres cúbics per hectàrea i any.
   A banda de l’efecte derivat de
l’agrupació parcel·lària, el Departa-
ment d’Agricultura ha invertit més
de 5 milions d’euros al municipi
d’Artesa de Segre en l’execució
d’un total de 71 quilòmetres de ca-
mins i 28 quilòmetres de drenatges,
que permetran un accés conforta-
ble a les noves finques de conreu,
així com l’eliminació dels cabals
excedents del regadiu mitjançant el
drenatge subterrani de les aigües.

    La concentració parcel·lària par-
teix del fet que en moltes zones de
Catalunya les parcel·les que formen
part de les explotacions agràries
són molt nombroses i es troben for-
ça disseminades. En aquests ca-
sos, és molt recomanable agrupar-
les, per tal de rebaixar les depeses
de producció i millorar la rendibili-
tat econòmica de les explotacions.
    El conseller Pelegrí va recordar
durant l’acte d’entrega que “la con-
centració parcel·lària permet
constituir explotacions d’estructura
i dimensions més rendibles econò-
micament, tant en zones de secà

Escriptures de la concentració parcel·lària

Imatge de les obres del canal al municipi d’Artesa

E

com en aquelles on es projecten
nous regadius, així com en zones
de regadius tradicionals consoli-
dats”. Per tant, va dir, “la concen-
tració parcel·lària esdevé una eina
de primer ordre per al desenvolu-
pament del sector agrari en tant que
ordena la propietat i la prepara per
la millora de la seva eficiència”.
    “Per tot això, hem d’entendre que
aquesta concentració és un pas
més per millorar les explotacions
agràries amb l’objectiu final que el
pagès pugui viure de la seva feina.
Estic molt satisfet que ho hagueu
fet possible entre tots”, va afirmar.
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NOTICIARI

E

Les esteles ja són a l’edifici del Túmul de Seró
l centre d’interpretació del
Túmul de Seró ja allotja les
restes per les quals ha es-

tat construït. Al centre del laberint
ja hi ha aquestes set grans roques
amb gravats de motius funeraris,
úniques a la península ibèrica, que
es van descobrir a les obres del
Segarra-Garrigues l’any 2007.
    Les restes tenen 5.000 anys i la
seva singularitat radica en la pro-
fusió de decoració amb motius ge-
omètrics. Les peces s’han col·locat,
com marcava el projecte, al centre
del laberint, i s’hi arriba a través
d’un passadís en forma d’espiral
quadrada. La il·luminació és 100%
natural, per una banda a través de
forats al sostre que es corresponen
amb la mida, forma i situació de les
pedres, i per l’altra, a les parets,
perquè s’han fet amb material fo-
radat.
    L’edifici encara no està obert al
públic perquè hi falten acabats i

mobiliari, però la previsió és que el
primer trimestre de 2013 s’hi puguin
fer les primeres visites guiades.

També falta acabar de col·locar el
material i els productes que es po-
dran adquirir a la botiga.

La sala de les esteles, al centre del laberint

L’IEI denega la majoria d’ajudes a Artesa
a Diputació de Lleida ha apro-
vat recentment la concessió
de diverses línies de subven-

cions per temes culturals a través de

l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). En
el cas d’Artesa només s’ha concedit
la de material per la biblioteca i la de
la Fira del Meló. En canvi, s’han de-

negat les que s’havien demanat per
Antona, pel Túmul de Seró, pel Ca-
sal Cultural i pel local social i les pis-
cines d’Alentorn.

L
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NOTICIARI

Campanyes nadalenques als comerços
Associació de Comerç i
Serveis d’Artesa ja té en
marxa la campanya de

Nadal, que s’allargarà fins al 3 de
gener i repartirà un total de 500
euros en premis. La promoció a tra-
vés del joc “Què hi ha fora de lloc?”
i amb el sorteig de vals de compra.
En el cas del joc, el premi és un val
de 100 euros, i pel que fa als vals,
se’n sortejaran 14, 4 valorats en 50
euros i 10 per valor de 20 euros.
    Al joc hi participen els 25 comer-
ços de l’associació que tenen apa-
rador, i s’identifiquen amb el rètol i
un arbre de Nadal. El joc consis-
teix a trobar un objecte exposat a
l’aparador que no correspon a
aquesta botiga. Qui hi vulgui parti-
cipar, a l’interior de l’establiment tro-
barà un full amb dues columnes,
una amb la relació de comerços i

l’altra, amb la llista d’objectes “fora
de lloc” que cal identificar. Una ve-
gada completat, s’ha de dipositar a
la bústia que hi ha als establiments
participants.
    Pel que fa al sorteig de vals de
compra, hi els 29 comerços de l’as-
sociació i consisteix en el reparti-
ment de butlletes entre tots els cli-
ents fins al 3 de gener. A cada but-
lleta hi introduiran el nom i el telè-
fon i participaran al sorteig que, tant
en aquest cas com en el del joc,
tindrà lloc el 7 de gener.

Pla de Barris
    Paral·lelament, durant aquestes
les festes també es proposa un al-
tre joc relacionat amb els comer-
ços, en però aquest cas limitat a les
botigues situades al Centre Histò-
ric, ja que es fa en el marc del Pla

de Barris. A més, també està res-
tringit al públic infantil, en concret
per a infants dels 6 fins als 12 anys.
El joc, titulat “El pessebre esgarri-
at”, tindrà fins al 2 de gener i con-
sistirà a buscar les figures del pes-
sebre entre els aparadors dels co-
merços del barri. També s’editarà
una guia, que en aquest cas serà
un mapa amb tots els comerços, on
caldrà indicar quina figura s’ama-
ga en cadascun d’ells.
    El mapa està disponible a
l’Ajuntament, que és on s’haurà
de retornar degudament compli-
mentat fins al dia 2 de gener a les
14 hores per poder participar al
sorteig. El premi se sortejarà el
mateix dia 2 de gener a les 19.00
hores a la Dàlia Blanca i consis-
teix en una consola Wii i un xec
de 50 euros.

L’
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NOTICIARI

El Gran Recapte bat rècords a Artesa
rtesa va recollir 700 quilos
d’aliments durant el Gran
Recapte dels dies 30 de

novembre i 1 de desembre. Són
250 quilos més que en la darrera
edició, en què es van recaptar 450
quilos de menjar, fet que suposa un
increment del 55 per cent. Els pro-
ductes dels quals es va recollir més
quantitat van ser l’arròs, amb 183
quilos, i la llet, amb 151 litres. Tam-
bé destaquen els 27 litres d’oli, a
banda d’altres aliments com conser-
ves de peix o llegums cuites, alguns
dels quals l’organització, el Banc dels
Aliments, havia recomanat.
    A Artesa hi havia un sol punt de
recollida, el Plusfresc, on cinc vo-
luntaris de Càritas Diocesana van
animar els clients a fer les donaci-
ons. Tot i tenir el mateix funciona-
ment que en la darrera edició, les
donacions van ser molt superiors,
una tendència generalitzada a tot
Cata-lunya i que l’organització atri-

bueix a la major conscienciació ciu-
tadana.
    Com ja va passar en l’anterior
edició, els aliments que es van re-
collir a Artesa es repartiran directa-
ment entre les famílies necessita-
des del municipi a través de Càritas,
sense haver de passar pels serveis

A

Centenars de ciutadans van respondre a la crida solidària

socials del Consell Comarcal.
Aquest sistema és diferent del fun-
cionament ordinari i és possible per
la mediació de l’Ajuntament. En
aquest sentit, la regidora de l’àmbit
d’atenció social, Maria Jovell, va
destacar i agrair la bona resposta
ciutadana.

la Palanca
PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE I COMARCA

ANUNCIA’T A LA

PALANCAANUNCIA’T A LA

PALANCA
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NOTICIARI

Ajornen la inauguració de la Biblioteca
a Biblioteca Municipal Joan
Maluquer i Viladot no va po-
der estrenar la seu en la

data prevista, el 15 de desembre,
pels retards en la posada a punt de
les instal·lacions, en concret en
d’aspectes informàtics i de retola-
ció. En principi, la data fixada per
l’obertura al públic és dissabte dia
22, però al tancament d’aquesta edi-
ció encara no ho s’havia confirmat.
    La resta de les instal·lacions es-
tan a punt, ja hi ha el mobiliari i el
fons bibliogràfic i la resta de mate-
rials són al lloc. També està equi-
pada la sala infantil, a la primera
planta, i l’accés, a la planta baixa.
En canvi, falta el cablejat a les tau-
les i la connexió wi-fi, a més d’al-
tres aspectes interns, fet que im-
pedia oferir el servei habitual. El re-
tard va obligar a cancel·lar l’hora del

conte del 19 de desembre, però la
següent, el 3 de gener, segueix en
peu. També es va anul·lar l’expo-
sició programada a partir del dia

L

Un cartell informava del retard a l’entrada de la nova biblioteca

17, Els valors de la Biblioteca, i en
canvi s’oferirà, fins a finals de ge-
ner, una mostra sobre l’escriptor
Josep Vallverdú.
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MUNICIPIS

Cubells modernitza l’edifici de l’Ajuntament
Ajuntament de Cubells ha
començat les obres de re-
forma de l’edifici consisto-

rial. Modernitza les instal·lacions
per millorar la infrastructura i la qua-
litat de les condicions laborals del
personal. Entre totes les reformes
que s’hi duen a terme, l’alcalde del
municipi, Josep Regué, ha volgut
destacar la creació d’un nou des-
patx per als tècnics. “Pretenem que
els nostres tècnics puguin donar
una atenció més bona i personalit-
zada als nostres ciutadans”.
    Els treballs podrien estar acabats
a començaments de l’any 2013.
 

Ajuntament de Cubells

L’

La reforma permetrà millorar les condicions laborals del personal

Sessions del Ple de l’EMD

E n sessió extraordinària del
Ple de l’EMD de Baldomar,
celebrat el dia 9 de novem-

bre, s’han tractat els següents
punts:
    Aprovació provisional per a
l’exercici de 2013 i següents de la
creació de les ordenances fiscals
següents:
- Ordenança fiscal núm. 2 regula-
dora dels preus públics.
- Ordenança fiscal núm. 3 impost
sobre vehicles de tracció mecànica.
- Ordenança fiscal núm. 4 taxa per
llicències urbanístiques.
- Ordenança fiscal núm. 5 taxa per
recollida d’escombraries.
    Aquestes ordenances restaran
exposades al públic en el tauler
d’anuncis de l’EMD durant el ter-
mini de trenta dies hàbils, comptats
des del dia següent al de la publi-
cació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província
(BOP), temps durant el qual es po-
drà presentar reclamacions i sug-
geriments al respecte. En cas de
no presentar-se’n, aquest acord
esdevindrà definitiu i es publicarà

al BOP el text íntegre de les orde-
nances aprovades.
    Acord sobre l’aplicació i vigència
dels Reglaments i Ordenances del
municipi d’Artesa de Segre en cas
de no tenir-ne l’EMD de Baldomar
o bé que aquestes tinguin defecte
de forma.
    En sessió ordinària del Ple de
l’EMD de Baldomar, celebrat el dia
5 de desembre, s’ha aprovat, entre
d’altres qüestions:
- Atorgament de llicències d’obres:
A Andreu Bertran i París, per col·-
locar pedra a la paret de les esca-
les de l’habitatge situat a la Plaça
del Migdia i Passatge de la Botera.
A  Sergio Daniel Bertola i Favot, per
legalitzar caseta de fusta a la
parcel·la 200 del polígon 3, parat-
ge Presa Grau.
A Jaume Galceran i Inglavaga, per
canviar canalera i baixant pluvial de
teulada i rejuntar esquerda de pa-
ret del carrer Costa de la Segla, s/
n.
- Modificació de llicència d’obres:
A Teresita Valls i Xavier Gros, per
construcció d’habitatge unifamiliar

al carrer de Dalt, s/n.
- Atorgament de connexió a la xar-
xa d’aigua i de clavegueram:
A Teresita Valls i Xavier Gros, per
construcció d’habitatge unifamiliar
al carrer de Dalt, s/n.

Informació ciutadana
Segons es va acordar en una reu-
nió entre els propietaris de finques
rústiques i l’adjudicatari del vedat
de caça de Baldomar, es prohibeix
la caça de la perdiu aquesta tem-
porada, en tot l’àmbit del terme de
Baldomar, a partir del dia 12 de
novembre.

Excursió a Agramunt
Excursió cultural de l’Associació de
Veïns Amics de Baldomar a
Agramunt. La sortida tingué lloc el
passat 10 de novembre. Els parti-
cipants varen visitar el centre Lo
Pardal, el refugi antiaeri que es tro-
ba sota l’església d’Agramunt, l’es-
pai Guinovart i, després de dinar,
el Museu del Torró i la Xocolata.

EMD Baldomar

BALDOMAR
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LA NOGUERA

Servei d’Atenció Precoç
El Servei d’Atenció Precoç del Consell Comarcal de la
Noguera compleix 10 anys de funcionament. Aquest
servei atén gratuïtament infants de 0 a 6 anys de la
comarca amb problemes de logopèdia, psicomotricitat,
psicològics, etc. Durant aquests 10 anys, un equip
multidisciplinari format per dos logopedes, dues psi-
còlogues i un fisioterapeuta, en coordinació amb el
Departament de Salut i el d’Ensenyament, per mitjà
de pediatres i mestres, han atès un total 1.500 infants.

Assessorament de salut on-line
L’1 de desembre l’Oficina Jove de la Noguera va po-
sar en marxa un nou servei adreçat als joves de la
comarca. Es tracta d’un servei d’assessorament de
salut on-line, gestionat per tècnics de salut, inferme-
res i tècnics de diferents entitats socials, per tal de
donar resposta als dubtes que puguin tenir els joves
de la Noguera a través de la plataforma que faciliten
les xarxes. S’hi pot accedir a través de la web de l’Ofi-
cina Jove www.noguerajove.cat

Nou telescopi a l’Observatori del Montsec
L’Observatori del Montsec (OAdM) disposa d’un te-
lescopi de darrera generació, instal·lat per l’Institut del
Telescopi Espacial Hubble dels EUA. Aquesta entitat
científica americana duu a terme el Projecte XO, que
té com a objectiu trobar planetes extrasolars al voltant
d’estrelles brillants. Això ha estat possible gràcies a
les condicions meteorològiques favorables que té la
zona del Montsec per a la posada en marxa del pro-
jecte.

Calendari solidari dels Bombers
Els Bombers de Balaguer han participat en l’elabora-
ció del calendari solidari 2013 Bombers amb causa.

Aquesta iniciativa va néixer amb l’objectiu de recaptar
fons pels projectes de recerca en malalties infantils
que es desenvolupen a l’Hospital Sant Joan de Déu.
En aquesta ocasió, la cooperativa Abacus s’ha impli-
cat desinteressadament per a la distribució d’aquest
calendari.

Edició de quaderns didàctics
L’Arxiu Comarcal de la Noguera ha editat uns qua-
derns didàctics amb motiu de la commemoració dels
600 anys de la fi del comtat d’Urgell. Són dos qua-
derns titulats El comtat d’Urgell i 1413. La fi del comtat
d’Urgell, amb els quals es vol donar una visió àmplia
sobre la història d’aquest període a través dels testi-
monis documentals que se’n conserven. Estan adre-
çats als alumnes de secundària i batxillerat i s’han
publicat en la col·lecció digital del Servei Educatiu
de la Noguera. Està previst distribuir-los en format
paper als centres educatius de la comarca i es po-
dran descarregar en format pdf des del portal web
de l’Arxiu.

Homenatge a Teresa Pàmies
El 24 de novembre l’escriptora balaguerina Teresa
Pàmies va rebre un homenatge pòstum al teatre mu-
nicipal de Balaguer. Al migdia es va inaugurar una placa
commemorativa a la casa on va néixer, i després es
va organitzar un acte literari i musical amb extractes
de la seva extensa obra literària acompanyats de les
seves peces musicals predilectes. A l’acte hi varen
assistir familiars de l’homenatjada, entre els quals la
seva germana.

Anna M. Vilanova



la Palanca  17

NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats de desembre
ADULTS
1Q84 llibre 1, 2. Haruki Murakami.
Ed. Empúries.
1Q84 és una novel·la esplèndida i
ambiciosa que ens transporta a un
Tòquio alternatiu en un any que
George Orwell va fer emblemàtic,
el 1984.

1Q84 llibre 3. Haruki Murakami. Ed.
Empúries.

El enredo de la bolsa y la vida.
Eduardo Mendoza. Ed. Seix Barral.
En aquesta nova entrega, recupe-
ra el detectiu d’El misterio de la crip-
ta embrujada, El laberinto de las
aceitunas i de La Aventura en el
Tocador de Señoras.
Als baixos fons de la Barcelona
més canalla i envoltat d’un equip
absolutament freak, torna fer de les
seves amb la sana intenció d’aju-
dar un vell amic del psiquiàtric.

Una mochila para el universo. Elsa
Punset. Ed. Destino.
És possible guanyar la por al fra-
càs? Quant ha de durar una abra-
çada? Què hem de fer per viure el
present? Aquestes són algunes de
les preguntes que Punset intenta
contestar al llarg del llibre.

Cincuenta sombras de Grey. E. L.
James. Ed. Grijalbo.
Cincuenta sombras más oscuras.
E. L. James. Ed. Grijalbo.
Els dos primers llibres de la trilogia
eròtica que s’ha convertit en un fe-
nomen de vendes.

COL·LECCIÓ LOCAL
Els pobles perduts. 30 indrets obli-
dats de Catalunya. Xavier
Cortadellas. Ed. Sidillà.
Un poble perdut és una pregunta
oberta. Edificis ensorrats, esglési-
es abandonades, escales que no
porten enlloc... Com a qualsevol

ACTIVITATS BIBLIOTECA – gener 2013

-Reunió del Club de Lectura de la Biblioteca
-Contes amb en Cesc Serrat  “Granotes, gripaus i altres trifulques”
Dijous 3 de gener a les 6 de la tarda. Sala polivalent de la biblioteca,
planta baixa.
-PROGRAMA DE VISITES ESCOLARS PER CONÈIXER LA NOVA
BIBLIOTECA.
-L’hora del conte de la biblioteca
Dimecres 30 de gener a 2/4 de 6 de la tarda a la secció infantil de la
1a planta.

NOVA ADREÇA

Biblioteca  Joan Maluquer i
Viladot
C/ València
25730 ARTESA DE SEGRE
Tel: 973400754

Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat

http://bibliotecaartesadesegre.
blogspot.com

SERVEIS BIBLIOTECA

- Consulta sala, informació i orien-
tació bibliogràfica.
- Consulta en línia del catàleg de la
Biblioteca i del catàleg col·lectiu de
la Lectura Pública de Catalunya.
- Préstec de llibres, revistes i
audiovisuals.
- Préstec interbibliotecari.
- Accés ordinadors i multimèdia.
- Zona wifi.
- Informació cultural i de lleure de
les activitats del municipi.

altre país, a Catalunya tenim tam-
bé pobles perduts, molts d’ells obli-
dats.

INFANTIL - LLIBRES JOC
Busca i troba.... Asterix
Busca i troba.... Ideafix
Que hi ha dins...? d’una ciutat. Es-
pia pels forats
Que hi ha dins...? d’un castell
Que hi ha dins...? d’un solar per edi-
ficar
On es barrufa el barrufet de les ulle-
res?
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EL CAP INFORMA

PER QUÈ DIEM...

La participació en la salut
omençàvem l’any explicant-
vos la importància de la par-
ticipació ciutadana en la

cura de la salut i la utilització dels
serveis sanitaris. Voldríem acabar-
lo fent un recull de la participació
que heu tingut els ciutadans, a tra-
vés de les entitats i les associaci-
ons, en les activitats del CAP.
    Hem treballat conjuntament amb:
    L’escola de futbol, en la prepa-
ració dels tècnics amb els tallers de
primers auxilis.
    L’escola Els Planells, amb els
tallers de promoció d’hàbits salu-
dables d’alimentació, el taller de
cuina freda i la visita a les instal·-
lacions del CAP.
    L’IES Els Planells, amb els tallers
d’educació afectivo-sexual, el tabac
i hàbits tòxics, i taller de primers
auxilis.

    L’Associació de veïns Amics de
Baldomar, amb la xerrada La teva
salut depèn de tu. Cuida’t.
    El Club de Lectures, amb la pre-
sentació dels llibres Et pot passar
a tu i El metge social, del doctor
Albert Jovell.
    Les Artesenques Actives, amb
els tallers Dones i qualitat de vida i
Vols un berenar saludable?
    L’Ajuntament d’Artesa de Segre,
amb les Caminades. Junts per una
vida activa i feliç.
    L’Ajuntament d’Artesa de Segre
i el Gimnàs Altis, en la dinamització
de l’espai lúdic i La Marató de TV3.
    L’Ajuntament d’Artesa de Segre
i les Artesenques Actives, amb el
taller de cuina infantil.
    L’Ajuntament d’Artesa de Segre,
Cudós, Gimnàs Altis i comerços lo-
cals, amb la sortida Enganxa’t a la

C Fira i el concurs de cuina infantil.
    Hem tingut en compte els temes
que ens havíeu proposat treballar,
ja sigui en la participació comunità-
ria o en la preparació de projectes
nous que ben aviat us donarem a
conèixer.
    Som conscients que n’hi ha d’al-
tres que ens han quedat al calaix,
però mirarem de treballar-los l’any
vinent.
    Volem també aprofitar aquestes
ratlles per a obrir les portes del CAP
per a qualsevol suggeriment que
tingueu. Ens els podeu fer arribar
a la bústia de suggeriments del
CAP o a través del correu electrò-
nic: artesa.lleida.ics@gencat.cat.

     Necessitem la vostra participa-
ció per continuar avançant.

... que algú és alt com un Sant Pau?
utilitza per a qualificar una
persona de molt alta. La
dita no es refereix al Sant

Pau bíblic, el qual segons la tradi-
ció era més aviat de molt baixa es-
tatura i força lleig, sinó a un perso-
natge pertanyent a l’antic gremi
d’espasers de Barcelona, el qual
tenia per patró a Sant Pau. Quan
els membres d’aquest gremi sorti-
en corporativament per a assistir a
algun acte públic portaven en pro-
cessó una llarga espasa, molt alta
i pesant, considerada com l’espa-
sa de la ciutat que simbolitzava la
justícia i el pes de la llei. Aquesta
arma era una magnífica peça de
plata massissa i amb una empu-
nyadura bellament cisellada amb
l’escut de la ciutat. Per portar
aquesta espasa calia disposar d’un
home l’alçada del qual arribés a la
mida de l’arma i que tingués prou
força per a dur-la a coll.

    Cal remarcar que la dita no diu
“alt com Sant Pau”, sinó “alt com
un Sant Pau” i es refereix a l’alça-
da dels portadors de l’espasa. Quan
es va dissoldre el gremi, l’espasa
va passar a la gran armeria Estruch
(*1). Un entremès teatral es referia
a aquesta espasa i ja apareixia al
Llibre de Solemnitats en descriure
l’arribada del duc de Calàbria a la
ciutat el 1467 (*2). Es va represen-
tar fins ben entrat el segle XIX.
    Una altra versió de la dita parla
d’un personatge popular del barri
de Gràcia de Barcelona, anomenat
Santpau. Però això ho explicarem
un altre dia.

(*1) La Casa Estruch era propietat del
gran col·leccionista d’armes Josep
Estruch, ric empresari del ferrocarril i de
la banca. Al costat de la part destinada a
la residència particular hi havia un pave-
lló on s’instal·là el Museu Armeria
Estruch, un dels més importants d’Europa

amb més de 2.000 peces. Va ser edificat
el 1887 de la mà de l’arquitecte Jaume
Bernades i ocupava una part del centre
de l’actual plaça de Catalunya de
Barcelona, a confluència de Rambla de
Catalunya i Ronda Universitat. Les difi-
cultats econòmiques van obligar Estruch
a vendre’s la col·lecció, que adquirí el
particular francès Georges Pauliach (cap
institució catalana va voler adquirir-la) i
més tard cedida al Musée de l’Armée dels
Invàlids de Paris, on continua. Un cop
desapareguda l’armeria i que el propie-
tari es traslladés a un pis de la Gran Via,
l’edifici va ser sala de projeccions cine-
matogràfiques de la Societat Cinemàti-
ca Internacional i, més tard, hospital de
la Creu Roja on s’atenia als ferits de la
guerra de Cuba. L’edifici va ser enderro-
cat l’estiu de 1901 amb la reordenació
urbanística de la plaça.

(*2) ‘Item spases ab Sant Pere ab les
claus e Sant Pau ab la gran espase de
la ciutat ab lur penó’

Albert Vidal

S’
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INFORME

El Miquel de l’Arió de Boada, empresari
l Miquel París de Boada és
una persona molt conegu-
da i apreciada a la comar-

ca. Es va fer conegut quan fa uns
anys, amb motiu que a Boada no
hi havia llum elèctrica, i per fer
pressió a l ’Ajuntament de
Vilanova de Meià per gestionar de
manera urgent l’electrificació del
poble, va muntar amb més gent
La Fira de l’Espelma.
    Consistia a fer talls a la carre-
tera de Vilanova el dia de la Fira
de la Perdiu, parar els cotxes, in-
formar-los del problema i regalar-
los una espelma. També és un
dels promotors, cada estiu, de la
Festa Major de Boada i de l’eslò-
gan “Boada, quina monada”. I és
que el poble encimbellat en un
turó, és realment bonic.
    Algun amic li diu en broma que
és com Mahoma, que movia les
muntanyes, amb la diferència que
Mahoma aprofitava el vent del de-
sert per a moure les dunes, i ell
les mou amb unes erugues gros-
ses, que no han parat de treballar
tot aquest estiu. Vol plantar tota
la seva finca d’oliveres. I és que
el Miquel, fidel als seus orígens,
produeix un oli de qualitat i a
més, té un celler on elabora vi
blanc i vi negre com abans, sota
la supervisió d’un enòleg del
Penedès.
    Molt darrerament ha sortit als
diaris que l’empresa Genegre,
que realment és un holding que
aglutina altres empreses i que va
muntar el Miquel amb el seu ger-
mà Josep Maria el 1981, ha ad-

quirit la companyia Hobby Flower,
de jardineres i autoreg, i prepara
pel 2013 el redisseny de la mar-
ca i el seu rellançament interna-
cional, amb una inversió inicial de
mig milió d’euros.
    L’empresa Hobby Flower era
propietat de la família Cabré des
de la seva fundació el 1974. L’im-
port de la compravenda no ha
transcendit. S’ha integrat a l’em-
presa Genebre de vàlvules i ai-
xetes, propietat dels germans
París.
    Aquesta empresa, que té un sis-
tema patentat d’hidrojardineres, va
tenir un gran èxit els anys vuitanta.
Subcontracta la producció a indús-
tries de Catalunya i factura al vol-
tant d’un milió d’euros.
“Nosaltres tenim una forta estruc-
tura comercial internacional i bus-
carem sinergies. És una via de di-
versificació, i l’empresa té molt
potencial de creixement”, diu Mi-

quel París. En total, l’empresa
Genebre, directa o indirectament,
dóna feina a més de 500 famíli-
es, actualment.
    Genebre té filials comercials a
l’Argentina, el Brasil i l’Uruguai, i
el  2013 apostarà per Mèxic.
L’aposta per Àsia, per Formosa
(Taiwan) i la Xina, ja existia des
dels anys 80. Des de les seves
oficines tècniques a la Xina i Hong
Kong controla gran part de la pro-
ducció: el 45% es fabrica a l’Àsia,
“però cada dia és més complex
produir allà i busquem alternati-
ves”. També produeix a Europa
(Itàlia, Alemanya, Àustria i una
petita part a Espanya) i al Brasil. I
ara acaben de firmar un acord
amb Algèria.
    Genebre aportarà la seva tec-
nologia a una join venture (empre-
sa mixta) que fabricarà per al mer-
cat local i també per l’exportació.
Acaba el Miquel: “Donada la situ-
ació actual de recessió econòmi-
ca mundial, les empreses catala-
nes i de l’Estat espanyol que van
apostar per la internacionalització
fa 10 o 12 anys, a finals dels anys
90, ara es troben en una situació
còmoda de resistència davant els
reptes del futur que no són pocs,
ja que anem de cara a un nou or-
dre social i econòmic de caràcter
mundial”. Molt agraïts per les se-
ves opinions, i sobretot, pel seu
exemple.

Bartomeu Jové i Serra

E
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VIDA SOCIAL

IN MEMORIAM

Monges taronges, escoles cassoles...
Collita del 1972!

l 27 d’octubre la generació
artesenca del 72 ens vam
reunir per celebrar que

n’hem fet 40. La trobada es va ini-
ciar amb una visita teatralitzada al
Castell de Montsonís. Posterior-
ment ens vam adreçar a l’Hostal
Muntanya per sopar, on el retroba-

De peu darrera: Jesús C. Jumela,
Jesús Palacios, Jordi Pedrós, Gem-
ma Campabadal, Núria Vilanova,
Mercè Pau, Jordi Trepat, Jordi
Regué, Miquel Serentill, Mònica
Font, Meritxell Porta, Anna Ortiz,
Joan Terré, Carles Prats, Ricard
Zamora.
De peu mig: Sílvia Cardona, Juli
Jiménez, Gemma Gotanegra,
Montse Vall, Araceli Solé, Mònica
Clotet, Núria Mases, Carmina No-
gués, Joan Sala, Roser Belchi,
Gisela Minoves, Sole Sánchez, Anna
Novau, Rocío Carretero, Rosa Gili.
Sota: Núria Puigpinós, Rosa Aldavó,
Marta Fusta, Marc Lluch, Pilar
Chinchilla, Toni Oliva i Anders
Schönberg.

ment de vells coneguts i gent que
fa molt anys que no vèiem va fer
que els records i les anècdotes ens
acompanyessin fins a altes hores
de la matinada.
    Vam aconseguir aplegar 37
artesencs i artesenques, tot i algu-
na baixa que esperem poder “re-

cuperar” un altre cop. Finalment,
tothom va coincidir en què s’havia
de repetir i quan més aviat millor...
Així ho farem!

Carme Balagué Castellà
(Vídua de Vicenç García Gost)

Parlem de tu, parlem de tu,
però no pas amb pena.
Senzillament parlem de tu,
de com ens has deixat,
de les teves coses, dels teus gustos,
del que feies i deies, del que estimaves,
de tu parlem de l’alegria
que sempre tenies
i del teu caràcter tan rialler.

    Trobarem a faltar el teu somriure, la teva veu i la teva mirada. I poc a poc, esdevindràs tan nostra, que
no caldrà ni que parlem de tu per a recordar-te, sols parlarem de tu amb enyorança.
    Els qui l’estimem, fills, Pilar i Antoni, néts, David i Clàudia i Jordi i Laura; besnéta, Mariona; familiars i
amics, us demanem una oració pel seu descans etern.

        La família

E
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MEMÒRIES DELS ANYS SENSE PRIMAVERA

Lo senyor mestre
els temps que parlo fins
ara, hi ha hagut canvis de
tota mena, tant en l’àmbit

tècnic com en l’educació. No hi ha
punt de semblança.
    Quan jo estava en edat esco-
lar, a cada poble i poblet hi havia
escola. Si era una població mitja-
na, mestre i mestra. Crec que els
nois i noies que anàvem a la es-
cola del poble havíem après a
estimar-lo, i tampoc no ens pas-
sava pel cap de deixar-lo.
    Nens i nenes érem una mena
d’ocellets que, amb los nostres
crits, jocs i corredisses, donàvem
alegria. Ara, amb la concentració
escolar, quan arribes al poble no
veus ningú ni sents res, sembla
un poble adormit.
    Lo mestre que teníem abans de
la guerra es deia Ramon Blanch.
Un home honest i treballador que
mos estimava i s’esforçava en
què aprenguéssim.
    La classe estava dividida en
tres seccions: Grans, mitjans i
petits.
    Teníem matèries en comú. Lec-
tura en veu alta i comentari, dic-
tat i dibuix. També mos feia apren-
dre poesies de memòria i, més
tard, recitar-les. Encara en recor-
do sis o set. També llegíem les
faules d’Iriarte i Samaniego. Los
llibres de lectura eren El Quixot i
Corazón. Quan havia de llegir
aquest últim en veu alta m’emo-
cionava i fins i tot plorava.

Quan va acabar aquella maleïda
guerra, lo capellà li va prendre la
plaça i el sou. Lo senyor Blanch
va passar molta misèria. Als ves-
pres, un grupet de nois i noies
anàvem a repàs i el pagàvem en
espècies: patates, ou, oli, monge-
tes. Però el van denunciar i va
haver de deixar-ho. Tenia quatre
o cinc fills i passaven gana, fins
que van marxar a un altre destí.
    Mos vam fer grans i el record
del mestre no se’ns esborrava.
Volíem fer-li un desgreuge. Tots
los antics alumnes i alguns pares
van firmar un àlbum de dedicatò-
ries.
    Lo vam anar a veure a
Barcelona, on vivia, i un diumen-
ge l’hi vam portar. Va plorar d’ale-
gria i mos digué que mos havia
estimat molt.
    Quan ja mos acomiadàvem
mos feu esperar una mica. Cami-
nava a poc a poc, ja era molt vell,
i va sortir d’una cambra amb un
quadern a la mà. Era el diari de la
nostra classe, un quadern de ro-
tació que escrivíem per torns. Mos
digué:
- Per què veieu que sempre us he
recordat, sempre ha anat amb mi,
aquest quadern estimat, i te’n faig
dipositària. Tu el guardaràs i el
deixaràs a tots els que el vulguin
veure.
    Encara el tinc i per mi és un tre-
sor. En copio un fragment, que
parla de l’escola:

Dia 2 d’octubre de 1936

Ahir, dia 2 d’Octubre, entràrem a
classe a les 8 saludant al Sr. Pro-
fessor i tots els companys ens
posàrem al lloc corresponent. El
Professor ens dictà lo següent:
    “ L’Escola, Niu d’ocells que van
a preparar-se per la vida i supor-
tar la lluita pel dia de demà.
    Figureu-vos per un moment
que aqueixa assistència fos inter-
rompuda. Què passaria? La hu-
manitat tornaria al seu primitiu
estat. Vosaltres sabeu com eren
els primers homes que poblaven
la terra? Us figureu les lluites ter-
ribles que havien de tenir contra
les feres i soportar tota mena de
inclemències?
    No tenien escoles, però ratlla-
ven i pintaven les parets de llur
coves. Més tard feren progressos
en l’escriptura, pintura i arquitec-
tura. Això que se’n diu progrés,
cultura o civilització, ha estat
transmès a les noves generaci-
ons, per mitjà de l’Escola. I aquest
moviment és arreu del món.
    Mireu amb la imaginació els
nens i nenes que van tots els dies
a l’Escola amb els llibres sota el
braç, des de les terres nevades
de Sibèria a les terres caloroses
de l’Aràbia, per la vora dels rius
ja amb barques o pels carrers de
les grans ciutats.”

Pilar Porta Gou

D
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a davallada electoral que ha
patit Convergència i Unió a
les darreres eleccions al

Parlament de Catalunya no s’ha
notat a Artesa i els municipis del
voltant, Alòs, Cubells, Foradada i
Vilanova. Aquí, la federació nacio-
nalista no només s’ha mantingut
sinó que, en major o menor mesu-
ra, ha guanyat vots en tots els mu-
nicipis.
    Així, CiU s’ha imposat a Artesa
amb un 55,5% dels vots, a Alòs ho
ha fet amb un 77,2% , a Cubells,
amb un 55,7%, a Foradada, amb
un 60,5% i a Vilanova, amb un 53%.
Aquests resultats contrasten amb
els que la formació ha obtingut a la
demarcació de Lleida i a tot
Catalunya. En el cas de Lleida, ha
patit una davallada del 46,9 al 43%,
una caiguda encara més accentu-
ada a nivell català, on ha baixat del
38,43% de vots obtinguts l’any
2010 a un 30,7% aquest 2012.
    Pel que fa a la resta de partits, la
tendència que han mostrat a les
nostres contrades s’acosta més a
la general de la circumscripció i
també de tot Catalunya, tot i que
amb matisos. Per una banda, la
segona posició d’ERC es dóna a
tots nivells. L’augment dels republi-
cans, tot i que no és tan accentuat
com a nivell català, on ha duplicat
els sufragis, a Artesa també ha es-
tat considerable, i ha passat de 241
a 402 vots, és a dir d’un 15,1 a un
23% del total.
    Per altra banda, en la tercera i
quarta posició, Artesa es desmar-
ca del patró català i segueix el de
la circumscripció, on el PSC cau del
tercer lloc en favor del PP. Tot i això,
les circumstàncies són diferents al
nostre municipi, ja que aquí, a dife-
rència de Lleida província, ambdu-
es formacions perden vots. Així, el
PP passa del 8,6 al 6,7%, és a dir,
de 138 a 118 vots, mentre que la
caiguda del PSC és més accentu-

ada, del 9,2% al 4,1%, de 147 a 72
vots. A nivell de la demarcació, en
canvi, els populars passen del 10,2
a l’11,3% de vots, que en xifres ab-
solutes represen-
ta un increment
de més de 4.300
vots. En aquest
cas, el PSC cau
en una proporció
menor de la que
ho fa a Artesa, i
passa del 14,8%
de vots de fa dos
anys a un 10,4%,
és a dir, perd uns
6.000 vots.
     A nivell de
Catalunya, en
canvi, cal recor-
dar que el PSC
es queda en ter-
cera i no en quar-
ta posició i passa
de 28 a 20 dipu-
tats, o el que és
el mateix, del
18,4 al 14,4%

dels vots. Així mateix, el PP es que-
da com a quarta força política, amb
19 diputats i un 13% dels vots, fet
que representa un increment d’un

L

CiU supera el 50% de vots a Artesa i rodalia
La federació nacionalista guanya vots a tots els municipis i s’imposa amb percentatges
que van des del 53% de Vilanova al 77,2% de Cubells

Des de les eleccions municipals de 2011, Artesa vota al Centre d’Entitats



la Palanca  25

TEMA DEL MES

diputat i de menys d’un 1% de vots respecte la convo-
catòria electoral anterior.
    Els resultats de la resta de forces amb representa-
ció parlamentària, tot i que menys significatius a nivell
de diputats, sí que ho són per la diferència entre els
resultats a nivell local, de circumscripció i de Catalunya.
Pel que fa a ICV, que a nivell català i també lleidatà ha
experimentat un increment notable, a Artesa ha per-
dut dos vots, de 30 a 28, i ha passat d’un 1,8 a 1,7%.
Tot i que en la majoria de pobles de l’entorn, a excep-
ció de Vilanova, aquest percentatge és superior, en
cap cas s’acosta al 9,9 català o al 5,4 lleidatà. Així, a
Lleida i a Catalunya els ecosocialistes han guanyat
suport, entre un i dos punts percentuals més que fa
dos anys.
    La CUP experimenta un patró similar, i a Artesa es
queda amb el 2,7% de vots, un total de 48, mentre
que a Lleida i Catalunya supera els tres punts percen-
tuals. Fent un cop d’ull a la rodalia, destaca que aques-
ta candidatura supera el percentatge català i lleidatà a
Alòs i Vilanova, en aquest últim municipi, amb un 6%
de vots.
    Tot i que no per nombre de vots, però sí per l’evolu-
ció que ha tingut, cal destacar el comportament de
Ciutadans. En certa manera és similar, tot i que a pe-
tita escala, a la resta de Catalunya. Així, a Artesa, tot i
que aquesta formació representa només l’1,2% de vots
i se situa en vuitena posició, és significatiu el fet que
hagi passat dels només 3 vots de l’any 2010, quan va
tenir el 0,2% de vots, als 22 aquestes eleccions.
    A nivell de tot Catalunya l’evolució és similar, i Ciu-
tadans ha passat de 3 a 9 diputats gràcies a l’incre-
ment de més del doble de vots, dels 106.154 de 2010
als 274.925 d’enguany. En percentatge, ha passat del
3,39% a un 7,58. En el cas de la circumscripció de
Lleida, aquesta formació ha passat de l’1,5% al 3,3%
de vots.

    Finalment, cal valorar també la forta davallada de
Solidaritat per la Independència, que el 2012 va obte-
nir el suport de 120 artesencs i artesenques i aquest
any s’ha quedat només amb 41 vots. En percentatge,
la caiguda és del 7,5 al 2,3. A nivell de Lleida l’evolu-
ció és similar, del 3,1 a l’1,5. A Catalunya, la caiguda
del 3,3 a l’1,3% s’ha visualitzat amb la pèrdua de la
representació parlamentària, és a dir, dels quatre di-
putats que va obtenir fa dos anys.

CiU 50
ERC 21
PSC 20
PP 19
ICV 13
C’s 9
CUP 3

Catalunya
2012 2010

Lleida
2012 2010

CiU
ERC
PP
PSC
ICV

8

1
1

2
3

9

3
2

1

CiU 62
PSC 28
PP 18
ICV 10
ERC 10
SI 4
C’s 3
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Els bons propòsits

Hi ha neu a les muntanyes
i un ventijol molt fred
acompanya la gent
entre pluja i boirina
pels camins de l’hivern.

Sols l’escalf de les llars
i el compartir les hores
plenes d’íntims afectes,
fan contrast del paisatge
tan inhòspit i gèlid.

D’algun lloc dalt del cel
per enmig núvols blancs, 
filtra llum un estel
que als homes els fa guia
per arribar a Betlem.

Hem de ser més conscients
que Perdó, Pau i Amor,
són paraules de dintre,
són desitjos del NEN
per omplir nostres vides.

No són tres mots perduts
que sols duren uns dies
i s’obliden quan cal.
Són propòsits d’un any
renovats per NADAL.

                                           B. Jové

NADALES

Un pessebre damunt l’escambell
sublim, evocador de sensacions subtils

d’infantesa.

L’escambell guarnit de figuretes
de fang, de molsa i un xic

de melangia.

Esclat de petites cantarelles
sobre l’escambell, de contes

inacabats, de batzegades juganeres.

Sovint, embadalida, repassava
amb el dit el camí mig

desfigurat cap a l’establia.

Cercava el punt màgic on
encabir l’estrella del diví

missatge celestial.

Pessics d’humilitat ancorats
a dins de l ’ànima a

flor de pell.

Nadal de petits i grans.
Bell preludi d’un temps

adormit.

Claror pregonera acaronant
amb serenor l’esperança

més infinita.

Cauen els estels amorosament.
Perfum plaent de la nit

vorejant l’essència de la tendresa.

Retalls d’infantesa.
Trossos de món i

de vida.

A voltes, reneix en mi
un nou Nadal.

M. Teresa Solé Isanta
Nadal 2012

Un pessebre damunt
l’escambell
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Els animals d’Àfrica
ls elefants a la sabana enmig
d’un crepuscle vermell torrat,
els lleons i les lleones jogui-

nejant amb els cadells, un guepard
travessant-la a 70km/h... Aquests són
els únics animals d’Àfrica? No, n’hi ha
més, molts més.
    En aquest recorregut junts tan nos-
trat, hi ha hagut temps per a repassar
bé molts dels animalons que formen
part de la fauna d’aquest gran conti-
nent que és Àfrica. Tant els hem re-
passat, que dóna per a fer-ne un mo-
nogràfic per capítols, i no és broma.
    El que passa és que potser d’ele-
fants i lleons no en parlarem massa...
Perquè no els he vist, per on he pas-
sat jo. No vull ser morbós, tot i que la
carretera és traïdora per alguns ani-
mals, sobretot pels pobres gossos, i
la compassió dels cotxes i camions és
poca. Per tant, intentaré centrar-me en
els animals vius, sempre que es pugui,
és clar... Vos recordeu del cap de vaca
penjat? També en parlarem, també.
   I és que, alguns, en són molt de re-
petitius. Els famosos gats de l’aero-
port, ara s’han reproduït en alguns
hotels i, per tant, puc finalment recor-
dar vells temps de quan era petit, que
teníem gats a casa. Ara els torno a
tenir, els he apadrinat sense voler.
Aeroports, hotels, fàbriques... El gat
és la plaga del segle XXI. I sí que és
veritat, si hi ha gats no hi ha ratolins,
això m’ho crec. Però si hi ha gats hi

ha pixats. I n’estic fart de les olors que
queden en alguns hotels, a la recep-
ció. Malauradament, és un record poc
agradable, part inherent del tarannà
de l’hotel filio-gatú. Els gats, també els
hem trobat últimament a Barcelona.
En una terrassa de l’hotel Miramar,
que és una zona bastant nova, per
cert, els gats també hi campen com a
reis del pseudomón. Els estrangers
se’ls han fet seus i els alimenten amb
tot el que els sobra i no els sobra.
M’estic mirant un paisatge preciós i,
de sobte, algú m’acarona. És que em
volen demanar un préstec? No, no-
més és un gat que reclama la seva
part de botí. Els gats, fidels amics de
l’home, animals nets com hi ha món,
es llepen contínuament, però estan
plens d’àcars que només fan que pi-
car al cul i al nas. No et moriràs d’un
atac dels petits àcars, però si ester-
nudes just al costat d’una finestra pot-
ser et partiràs una cella.
    Gats d’aeroport, gats d’hotel, de re-
cepció d’hotel, de fàbriques, de car-
rers sense asfaltar, de solars tristos i
deixats... Els gats aquí no passen
gana. Si fóssim a la Xina potser algú
se’ls menjaria... Aquí... Se’t queden
mirant per veure què els cau. De ve-
gades els parlo en català, a veure si
m’entenen. Però comprenc de segui-
da que, o bé parlo l’esperanto gatú o
aprenc l’àrab felí, si no, no hi ha ma-
nera.

Pel que fa als gossos, se’n veuen, és
clar de gossos. Pobrets. Sempre sols,
en algun solar també, o al costat de la
carretera, en el tros, en un poble es-
biaixat i terròs, al costat d’un taller brut
i treballat per algú que porta només
xancles als peus, enmig de tot el greix
negre... Ai, els gossos. Desgraciada-
ment, els gossos, de tots els pelatges,
tenen molts números d’acabar sota un
cotxe. Alguns sembla que ho busquin.
De feréstecs no me n’he trobat cap.
Més aviat són gossos del color de gos
quan fuig, més aviat beixos d’orelles
mig caigudes.
    Si féssim una competició entre gats
i gossos, crec que guanyarien els gats.
Sembla que se’ls estimen més, però
potser només és màrqueting. Al de-
sert, els gossos són més peluts que a
les ciutats, i més errants. Potser s’han
tornat lelos, perquè, què hi fa un gos
al desert? Perseguir una d’aquelles
baldufes d’herba que van rodant amb
el vent? Segurament són gossos fets
d’una altra manera, curtits, lliures...
Res de cadenes ni cordills... Els gos-
sos són els reis de l’Àfrica... Si no es
moren de gana o els xafa un camió. A
hores d’ara, desprès d’aquest viatge
que m’hi he fixat una mica, malaura-
dament els gossos són els que més
hi surten perdent, en aquest país.

Joan Giribet i Carlí

E
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‘Lip dub’ per Santa Cecília
a fa temps que a la nostra
Escola celebrem la festa de
Santa Cecília (22 de novem-

bre), patrona de la música. Les ac-
tivitats que realitzem, promogudes
des de l’àrea de Música, contribu-
eixen a treballar la sensibilitat mu-
sical del nostre alumnat i resulten
força reeixides.
    Aquest curs ens hem proposat
un projecte molt ambiciós: elabo-
rar un lip dub amb la participació
de tothom (alumnes, mestres, per-
sonal no docent i també alguns
pares i mares). En fi, tota una de-
mostració de treball cooperatiu.
    A partir de la cançó “Camina” del
grup Trast, cantada amb Txarango,
els dies previs i posteriors a la data
en qüestió hem fet els assajos i les
gravacions. Ara només ens queda
fer el muntatge i editar-ho. De fet,
no ha estat gravat en una única
seqüència, com és habitual, sinó
que ha calgut dividir-lo en cinc
parts, atesa la complexitat dels es-
pais i la gran quantitat de gent (unes
400 persones en total).
    Agraïm la participació i la col·-
laboració de totes les persones que
ho han fet possible, però sobretot
al Vicent, el president de l’AMPA
que ha tingut la paciència de gra-
var-nos, i a la Roser i la Pilar, les
mestres que ho han coordinat tot.
    Esperem que en pugueu gaudir
ben aviat a través de la nostra pà-
gina web. De moment us oferim un
parell d’imatges de les gravacions.

Escola Els Planells

J

Gravació de la seqüència de la primera planta

Pares, mares i mestres durant la gravació a la terrassa
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El CENG presenta la temporada 2012-2013
El club de bàsquet artesenc té aquesta campanya un total d’11 equips i uns 115 jugadors

l Club de Bàsquet CENG
d’Artesa de Segre va pre-
sentar el 17 de novembre

els equips d’aquesta temporada. En
total són 11 equips amb uns 115
jugadors, des dels Babys, a partir
dels quatre anys, fins als Sèniors.
    En concret, el club té aquest any
Babies, Escola, Premini Blanc,
Premini Vermell, Mini Masculí, Mini
Femení, Infantil Masculí, Infantil
Femení, Cadet Masculí, Cadet Fe-
mení i Sènior.
    L’acte de presentació es va fer
al pavelló poliesportiu en presèn-
cia de desenes de familiars i amics
dels components dels diferents
equips. Els jugadors van anar sor-
tint un a un, per equips, a la pista,
juntament amb els respectius en-
trenadors. En acabar, la presiden-
ta, Teresa Vall, i l’alcalde, Mingo
Sabanés, van pronunciar unes pa-
raules.

E

Més d’un centenar de jugadors de tots els equips van participar a la presentació que, com cada any, va tenir un
caire festiu i d’espectacle



la Palanca  31

ESPORTS

Agraïment
La Federació de Bàsquet em va premiar com a
presidenta del CENG per la meva tasca i dedica-
ció. Vull mostrar el meu agraïment per aquesta
distinció tan especial i aprofito aquestes línies per
donar les gràcies a tota la junta per la seva col·-
laboració.

Teresa Vall
Presidenta del CENG

 Per una banda, la presidenta, Teresa Vall, va destacar la satisfacció
personal que suposa estar al davant del club un any més, i va recor-
dar i agrair la distinció que la Federació li ha atorgat per aquesta
tasca (més informació en aquesta mateixa pàgina).
    L’alcalde, per altra banda, va elogiar la vitalitat que el CENG dóna
a Artesa i va assegurar que “dóna sentit” a un equipament com el
pavelló poliesportiu.
    La festa va acabar amb un pica-pica per a tots els jugadors i juga-
dores i els acompanyants, gentilesa del club.
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ARTESA 0 - BALAGUER B 1

ALINEACIÓ: Tito, Rossi, Macià, Bota, Juanjo Alias,
Codina (Lamin), Joel Bertran (Miguel Alias), Joki, Pros,
Nacho, Janiu.
La primera part va començar amb un Artesa molt ador-
mit, fet que va aprofitar el Balaguer per avançar-se en
el marcador després d’aprofitar un rebuig després
d’una centrada. Poc després els visitants van poder
augmentar la renda, però els pals ho van evitar. A fi-
nals de la primera part els artesencs començaven a
trobar el seu joc, i Joki va tenir una gran ocasió, però
el porter del Balaguer va fer una gran aturada. 0-1 al
descans.
A la segona part, domini de l’Artesa però sense ocasi-
ons clares, amb un Balaguer B que va esperar ben
tancat i intentant aprofitar alguna contra, que no van
saber materialitzar.

GUISSONA 1 - ARTESA 1

ALINEACIÓ: Tito, Joel Bertran, Jordi Macià, Janiu,
Juanjo Alias, Bota, Pros, Codina, Joki, Lamin (Miguel
Alias), Nacho.
Bona imatge la donada pels artesencs al camp sem-
pre complicat del Guissona. El partit començava amb
moltes imprecisions per part dels dos equips, la qual
cosa comportava que no hi hagués un dominador clar.
L’Artesa, però, als 20 minuts, gràcies a una bona ju-
gada combinativa, s’avançava amb un gol de Nacho.
El Guissona, però, no es va veure afectat, i poc des-
prés va empatar gràcies a un rebuig en un còrner on
el porter Tito no va poder fer-hi res. S’arribava 1-1 al
descans després que Tito fes una gran intervenció als
últims instants del primer temps.
A la segona part, domini aclaparador dels artesencs
però sense sort a l’hora d’executar les ocasions, da-
vant d’un Guissona que va acabar el partit amb un
home menys però que va tenir la victòria en l’últim
minut en la única ocasió en tota la segona part, però
un altre cop Tito amb una bona parada ho va evitar.

ARTESA 0 - MOLLERUSSA 1

ALINEACIÓ: Boben, Jordi Macià, Juanjo Alias, Janiu
(Fèlix), Rossi, Bota, Joki (Lamin), Codina, Joel Bertran,
Javi Gonzalez, Nacho.
Nova derrota dels artesencs en un mal partit, on es
van trobar un Mollerussa amb les idees més clares. El
gol visitant va esdevenir després d’una jugada fortuïta
on els locals es van introduir la pilota a la seva pròpia
porteria.

ARTESA 4 - ALPICAT 2 (represa min.52 amb 1-0)

ALINEACIÓ: Boben, Lamin, Janiu, Reñé (Sam), Jordi
Macià, Joan Bota, Pros, Codina, Joel, Joki, Rossi,
Nacho.
La represa va començar amb un Alpicat decidit a cap-
girar el marcador, fet que va ocasionar que als 5 mi-
nuts, és a dir al min. 58, aconseguís l’empat gràcies a
un gol de còrner. L’Artesa es sentia incòmode i no
aconseguia crear perill, mentre que l’Alpicat continua-
va atacant, aconseguint capgirar el marcador al min.
82 i col·locant el 1-2 al marcador.
A partir d’aquí l’Artesa va reaccionar, començant a crear
perill de forma continuada, reclamant fins i tot un clar
penal per mans, el qual el va veure tothom present al
camp excepte el trio arbitral. A pesar d’això, els artesencs
no es van rendir i Lamin va aconseguir l’empat al min.
88, després, però, que l’àrbitre no hagués assenyalat un
altre clar penal i perdonar una expulsió visitant.
S’arribava al min. 90 amb empat, però l’Artesa, gràci-
es a una internada de Joel per banda, es va quedar
sol davant del porter i va marcar el 3-2, el qual va es-
devenir bogeria total pels jugadors locals i el públic
assistent. Amb el marcador a favor, Nacho es va situ-
ar amb la pilota prop del còrner amb la intenció de
perdre temps, però veritablement va fer la jugada del
partit, deixant assentat a un defensa després de vàri-
es fintes, i, seguidament, anant-se’n de dos contraris
més, i fent la passada de la mort per a que Joel fes el
4-2 final. L’Artesa derrotava el líder de la categoria.

Partits del CE Artesa



la Palanca  33

ESPORTS

Final del campionat provincial de Rallyslot
rtesa de Segre va acollir l’1 de desembre
la darrera prova de la temporada d’aquest
2012 del Campionat Provincial Rallyslot

Terres de Lleida. En total han estat vuit curses i la
darrera va servir per proclamar els guanyadors de
les diferents categories, els que més punts ha
aconseguit al llarg de tota la temporada.
    Les diferents proves s’han desenvolupat des de
principis d’any a les poblacions d’Artesa, Balaguer
i Cervera, tot i que destaca la quantitat de partici-
pants d’Artesa i la forta afició per aquesta pràctica
que s’ha consolidat al municipi. Segons van expli-
car els organitzadors, en alguna prova hi ha ha-
gut participants procedents fins i tot d’Andorra.
L’Slot Club Artesa de Segre ja prepara la propera
temporada.

A

Foto de grup dels participants a la darrera prova, celebrada a Artesa

Open de Catalunya de Físic-Culturisme
l dia 3 de novembre de 2012
, un cop més, es va celebrar
l’Open de Catalunya de Fí-

sic-Culturisme, que donava la clas-
sificació per assistir al Campionat
del Món dels dies 16 i 17 de no-
vembre a Eslovàquia.
    Aquest cop es varen reunir al
Pavelló dels Maristes de Barcelona
un total de 16 atletes, distribuïts en
les seves respectives categories.

Body form, Semi-musculades,
Màster I,II i III i Sènior. Cal dir que
en la categoria Sènior no es va fer
com sempre, una categoria cada 5
quilograms de pes corporal, ja que
la norma marca que en Open no-
més hi ha dues categories: menys
de 75 quios i més de 75 quilos.
    Aquest cop, el Club Esportiu Altis
Artesa de Segre hi va aportar un
competidor, en Jaime Quiles, que

com d’altres vegades, va sortir amb
un pes de 71,4 quilos, amb millor
definició i proporció que mai, cosa
que li va valer la sisena posició en
la categoria de sènior de menys de
75 quilos. Ara toca descansar fins
a les properes competicions, que
seran al maig de 2013. Fins aviat.

Eduard Camarasa
Club Esportiu Altis Artesa de Segre

E

Funerària d’Artesa de Segre i Comarca

Fusteria Carles Pellicer      609 765 146
     973 400 715

-Sala de Vetlla a Artesa
-Servei a Ocaso, Sta. Lucia, etc...

-Trasllats Nacionals, Incineracions, etc...
-Corones, làpides, etc...

c/ Antoni Maria Claret, 37 25730 ARTESA DE SEGRE

Tels. 24h. 609 765 146 - 973 337 285
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El blog del PSC-PM
om crítics, molt crítics amb
els resultats obtinguts
aquestes últimes eleccions

autonòmiques. Aquesta situació
ens obliga a fer una reflexió inter-
na, a treure’n conclusions i aplicar-
les objectivament. De totes mane-
res, volem fer un agraïment a tots
aquells ciutadans que han confiat
en nosaltres i en el nostre projecte
i els demanem que ho continuïn
fent. Sobretot per l’Àngel Ros, al-
calde de Lleida i diputat al Parla-
ment de Catalunya, perquè ell sí
que defensarà les polítiques soci-
als i econòmiques millors per tots
els que vivim i treballem a la pro-
víncia de Lleida.
    Ara, però, parlem de política
municipal, ens agradaria saber qui
va ser el gran planificador, si és que
n’hi havia, sabent que el transfor-
mador del final del carrer Jesús
Santacreu s’havia de fer de nou i
que probablement aniria a 20 me-
tres del lloc on era, va posar les
estructures per fer exercici la gent
gran al lloc definitiu on s’ha fet el
transformador, ara s’han de canvi-
ar de lloc! Només calia posar-les
20 metres cap a la dreta! Així es
malmeten els recursos?
    Ens agradaria saber perquè les

obres de canalització de Gas Na-
tural, al carrer que utilitzen molts
dels pares i mares o avis per portar
els seus fills a l’escola, han durat
gairebé un mes i han estat tan mal
protegides, amb el consegüent pe-
rill per a tots.
    Volem posar de manifest que
l’Ajuntament d’Artesa de Segre ha
estat el primer de tot l’Estat espa-
nyol a acatar una proposta de llei
del govern del PP a Madrid: reduir
el nombre de regidors als ajunta-
ments! Amb tants suplents que hi
havia a les llistes municipals l’any
2010 no hi ha ningú que vulgui ocu-
par el lloc del regidor que va dimitir
el passat mes de setembre!
    Finalment, volem fer la carta als

Reis Mags, com pertoca per les
dates en què estem:
1.- El passeig del Senill
2.- Unes ordenances de civisme,
promeses en època electoral
3.- Acabar el carrer Balmes d’una
vegada per totes, que aviat farà deu
anys!
4.- Un ascensor per les mares que
van amb cotxet a portar els seus
fills a música, un cancell us sem-
bla una bona idea?
    Bones festes a tots!

Agrupació Local d’Artesa de Segre

S
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Reflexionem
a tornen a ser en festes na-
dalenques, unes festes de
retrobaments i velles histò-

ries que ens fan sortir de dins sen-
timents de germanor i de bons de-
sitjos. En moments com aquests
seria una bona oportunitat per re-
flexionar amb el cor a la mà.
    Mentrestant perden el temps en
baralles i anar afegint motius de
confrontació, la davallada econòmi-
ca i social va prosperant d’una ma-
nera inexorable. Això no és bo ni
per Catalunya ni per Espanya. Tots
i cadascun dels partits de l’arc par-
lamentari tenim part de culpa
d’aquesta situació, ja sigui per ac-
ció o omissió. Per tant, des del nos-
tre punt de vista, l’única solució per
sortir-ne és fer pinya amb tots per
tal d’aconseguir un objectiu clar:
sortir de l’abisme en el qual fa

temps hem caigut.
    El que succeeix és que cadascú
només escombra cap a casa seva
i així mai en podrem sortir. Nosal-
tres, com a petita part del Partit
Popular Català, reconeixem les er-
rades, però també confiem que, a
poc a poc, es posi seny i es puguin
anar corregint aquesta dinàmica
que no ens porta enlloc.
    Tampoc és bo tenir un esperit
patriòtic ratllant el fanatisme, tant
des d’una banda com de l’altra. La
funció dels representants dels òr-
gans de govern elegits democràti-
cament, ha de ser la de vetllar pel
bé de tots els ciutadans i, per això,
cal prioritzar la recuperació econò-
mica sobre qualsevol altra cosa,
però serà necessari que tots hi po-
sem de la nostra part, des d’un
Ajuntament fins al Ministerio, llavors

la salvació és possible; però desu-
nits com fins ara, no és el camí, cal
reflexionar.
    Durant aquestes festes, mentre
s’escolten nadales o estem en fa-
mília i compartim bons moments,
quan tingueu un moment, reflexio-
nem sobre un futur més proper
construït entre tots i mirem de re-
baixar tensions que no afavoreixen
a ningú.
    Des del Partit Popular d’Artesa
de Segre us desitgem un Bon
Nadal i pròsper any 2013, el qual
esperem que sigui l’inici de la sorti-
da de la crisi.

Junta Local del Partit Popular
d’Artesa de Segre

J

Gràcies per la vostra confiança
n nombre important de ciu-
tadans i ciutadanes han vol-
gut donar la seva confiança

a Esquerra Republicana de
Catalunya en les eleccions al Par-
lament del passat 25 de novembre.
Concretament, els percentatges de
vot obtinguts per ERC als munici-
pis del nostre entorn han estat els
següents:
-Alòs de Balaguer: 12,65%
-Artesa de Segre: 22,98%
-Cubells: 20,08%
-Foradada: 15,96%
-Vilanova de Meià: 29,31%
    Aquests resultats no només han
servit per a consolidar ERC com a
segona força política en aquests
municipis, sinó que han contribuït
en el fet que el nostre partit sigui
també el segon a la Noguera, a la

demarcació de Lleida i a Catalunya.
    Tot i que encara ens trobem dis-
tanciats de la primera força, espe-
rem que en el futur aquests resul-
tats puguin ser encara millors per
tal de poder treballar per aconse-
guir la Catalunya que somiava
Francesc Macià: “Una Catalunya
lliure, socialment justa, econòmica-
ment pròspera i espiritualment glo-
riosa”.
    Davant la perspectiva històrica
que tenim al davant, de forma que
finalment Catalunya pot aconseguir
la independència, esperem saber
estar a l’alçada de les circumstàn-
cies i no defraudar la vostra confi-
ança, que us agraïm molt sincera-
ment.
    Tinguem clar, però, que tot de-
pèn de la nostra pròpia actuació, i

és que com deia Companys: “To-
tes les causes justes del món te-
nen els seus defensors, però
Catalunya només ens té a nosal-
tres”. Preparem-nos per encaixar
amb fortalesa d’esperit les amena-
ces i les pors que ens arribaran des
de l’Espanya més rància i més re-
accionària. Siguem forts i pacients,
de manera que quan arribi el mo-
ment, sapiguem fer-nos dignes de
la nostra pàtria i aconseguim alli-
berar-la. Això és el que espera la
comunitat internacional de nosal-
tres per a donar-nos el seu suport.

Secció Local
d’Artesa de Segre

U

Si vols rebre cada mes la revista a casa,
truca’ns i deixa el missatge al contestador (973 40 11 58)

o bé envia’ns un correu electrònic (revista@lapalanca.cat)
i nosaltres ja ens posarem en contacte.

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



36  la Palanca

FA 25 ANYS

Desembre de 1987
al com s’explica en l’editori-
al, una bona part del contin-
gut d’aquest mes es refereix

al Nadal i als nostres infants i jo-
ves.
    PORTADA. La revista d’aquell
desembre ens desitja pau amb una
magnífica il·lustració d’ambient na-
dalenc, signada per Vilella.
    EDITORIAL. El Nadal i els joves
és el títol de l’editorial, més curta
de l’habitual. El motiu de relacionar
el Nadal amb els joves és la relle-
vant quantitat d’activitats que
aquest col·lectiu realitza durant
aquestes festes.
    Ocupant la resta de l’espai, un
petit poema nadalenc de Mn. Josep
M. Feixa.
    EDUCACIÓ. Signat per Adela,
La importància del joc és un article
en què s’exposa de quina manera
el joc afavoreix el desenvolupament
integral dels infants. Inclou una llista
de jocs i joguines recomanats per
a diferents franges d’edat.
    CULTURA. Es tracta de dues
notícies breus. Primer, l’anunci de
les representacions teatrals a càr-
rec de l’alumnat de l’Escola de Cu-
bells, el 26 de desembre. En segon
lloc, l’aparició d’una revista a
Alentorn, promoguda per un grup
de jovent amb el nom de “Gent”.
    CARTES A LA REDACCIÓ. Una
breu carta signada per “Un
Artesenc” manifesta el seu males-
tar per la decisió de l’Ajuntament de
canviar la festa local de Sant
Sebastià per Dimarts de Carnaval.
    DES DEL MIRADOR DEL
MONTSEC. Torres de guaita al
Segre Mitjà (IV), de Ferran Sánchez
Agustí, ens parla de la Torre de
Vilves, datada al s. XI, i de la relle-
vància que havia tingut l’indret per
a la vigilància i control de la zona.
    LITERATURA. L’article està de-
dicat a Joan Salvat Papasseit i ens
ofereix alguns fragments d’aquest
poeta nostre que va morir amb no-
més 30 anys.
    NATURA. En l’article Una nova
experiència en ecologisme, del

Grup Ecologista
d’Artesa, se’ns pro-
posa de fer planter
d’alzines per a des-
prés repoblar el
nostre entorn amb
aquest arbre autòc-
ton. Ens expliquen
també que la bran-
ca Llops/Daines del
escoltes ja ho han
fet.
    OPINIÓ. La sec-
ció recull dos textos
ben diferents. El
primer és un poe-
ma d’Eusebi Pasto-
ret dedicat a l’ai-
gua. Després, amb
el títol No deixem
morir el cinema, la
Dàlia Blanca fa una
crida a fer-se socis
d’aquesta activitat
que l’associació
manté viva amb di-
ficultats econòmi-
ques.
    COMARCA. Jaume Armengol,
des de Foradada, ens informa de
diferents qüestions prou importants:
l’adquisició d’uns terrenys adja-
cents a la piscina per a fer-hi més
instal·lacions esportives, l’assigna-
ció pressupostària de la Diputació
de Lleida de 82 milions de ptes. per
a la millora de les carreteres Fora-
dada-Rubió i Foradada-Montsonís
i l’adjudicació de les obres de con-
dicionament dels accessos a Rubió
de Sols per 18,2 milions de ptes.
    Per altra banda, Vicent Galceran
Sellart ens informa que a Baldomar
s’ha decidit explotar el pou de la Pla-
na del Catarina per a l’abastament
del poble, després d’estudiar els re-
sultats de diverses prospeccions.
    CREU ROJA. En un breu però
emotiu article, s’agraeix la dedica-
ció a aquesta entitat per part
d’Antoni Pérez Payans en el mo-
ment en què “es retira de forma ofi-
ciosa d’aquest servei”.
    CAMP. En una primera part es

proposa alguns conreus alternatius
al cereal, com és el cas dels cigrons
que a Artesa han donat bon resul-
tat. Després, seguint amb el tema
de les plagues dels cereals, iniciat
el mes passat amb el zabrus, la
secció ens informa sobre la nefàsia.
    ENTREVISTA. Ocupant les pà-
gines centrals i amb el títol Les no-
ies del bàsquet (vegeu la foto que
reproduïm), Teresa Serentill publi-
ca una interessant entrevista a les
dues entrenadores de l’equip feme-
ní del CENG, l’Ester i la Flora. Des-
prés d’una introducció personal de
cada una d’elles, ens parlen del
CENG, dels seus equips, dels en-
trenaments, de la competició, d’al-
gunes dificultats en l’ús del pavelló
i de l’ambient esportiu a Artesa.
    NADAL. Un poti-poti de contin-
guts nadalencs, presentat de forma
discontínua, omple un total de tres
pàgines de la revista. Per comen-
çar, Com veuen el Nadal els nens
d’Artesa, que és un conjunt de

T
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minientrevistes a 24 nois i noies
d’entre 11 i 13 anys sobre què els
agrada del Nadal i què voldrien per
al 1988. Després, un parell de po-
emes: El nen pobre, que consta
com a anònim, i Nadal, que només
ve dedicat a Emili Badiella. I per
acabar de completar aquest primer
bloc, les bases del 32è Concurs de
Pessebres convocat per la Parrò-
quia d’Artesa.
    Tres pàgines més endavant rea-
pareix aquesta secció amb un text
del Sícoris que ens parla dels mis-
teris i de les tradicions del Nadal.
Acaba amb un dels seus poemes,
del qual reprodueixo l’estrofa final:
I enmig d’aquesta fal·lera
 per la vida que s’allunya,
 dues coses jamai moren:
 ELS NADALS I CATALUNYA!
    HUMOR. El creador dels mítics
Quimet i Cosme (Pe.ese) ens pre-
senta una original entrevista als
seus personatges. Per si no ho sa-
bíeu, els dos viuen a Artesa però el
Cosme, que és defineix com a pa-
gès de secà, hi va néixer, mentre
que el Quimet és fill de Clua i boti-
guer. Diuen que el seu humor “No és
mal intencionat. (...) Es fonamenta en
malentesos, frases de doble sentit i
paraules embolicades”.
    REFRANYS. No es tracta del tí-
pic recull de refranys, sinó d’un ar-

ticle dedicat a un treball d’investi-
gació de quatre joves artesencs,
estudiants de BUP a l’Institut
d’Agramunt, que va aconseguir un
Premi CIRIT de la Generalitat. El
treball té un llarg títol: 365 dies a
casa de pagès a través de 190 di-
tes populars de la Ribera del Sió i
del Mig Segre. A tall d’exemple, una
dita recollida a Artesa: “Foc d’alzi-
na, foc de fadrina”. Els autors: Jordi
Durany, Pere Guàrdia, Albert Guiu
i Xavier Isanta.
    DE LA VELLA ARTESA. Conti-
nua L’auca del nostre poble i el Bru-

net d’Artesa ens presenta més per-
sonatges i anècdotes. En aquesta
ocasió dedica una bona part del seu
article al rescat del Joan del
Perotxes, d’entre la runa d’un en-
derroc, per part del guàrdia civil
Pedrajas.
    HUMOR. Tot i l’entrevista als
habituals protagonistes d’aquesta
secció en una pàgina anterior, Les
converses d’en Quimet i Cosme
ens ofereixen un total de cinc acu-
dits per tancar l’edició d’aquest
mes.

Ramon Giribet i Boneta
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Col·loqui ‘Ètica i Política’
ota aquest títol, el divendres
30 de novembre es va cele-
brar un col·loqui entre na

Elisenda Roca, en Ramon Camats
i en Tomàs Pujol.
    L’acte, que es va celebrar a la
Sala d’Actes de la Cooperativa
d’Artesa, va estar or-
ganitzat pel Club de
Lectures Artesenc As-
sociació Cultural
(CLAAC) i va comptar
amb l’assistència
d’una setantena llarga
de persones.
    La presentació i in-
troducció de l’acte va
anar a càrrec de la co-
neguda periodista
Elisenda Roca, filla
dels socis del Club
Dolors Palet i Joan
Roca. Ella s’encarre-
gà de presentar els
seus dos companys,
en Ramon Camats,
doctor en filosofia, professor, es-
criptor i exportaveu d’ICV l’Ajunta-
ment de Lleida, i en Tomàs Pujol,
professor de filosofia a l’Institut Els
Planells, president d’ERC de
Tàrrega i exalt càrrec de la Gene-
ralitat a Lleida.
    Com advertia na Elisenda, “en-
cara que sembla que no hi ha un
pam de net en lloc, és molt impor-
tant que ens adonem que en la po-
lítica, com a totes les professions,
hi ha de tot,  hi ha gent molt
entregada i hi ha gent que s’ha
comprovat que s’han comportat de
manera poc noble”.

    En Ramon Camats ens va dir en
la seva introducció que “les relaci-
ons entre l’ètica i la política és un
dels temes més antics de la filoso-
fia i es remunta ja a l’època de Pla-
tó, fa 2500 anys... La democràcia
grega ja va detectar que els politics

volien satisfer els seus interessos...
Dictant lleis que només els afavori-
en a ells, als que els hi havien pa-
gat la campanya o als de la seva
classe social”.
    En Tomàs Pujol, en la seva intro-
ducció ens comentà que “caldria
que la política estigués impregna-
da pel be, per l’ètica... Per aconse-
guir el bé per la majoria... L’Ètica
Política és una ètica pública que ha
de ser universalista, resultat del
consens social, transparent i simè-
tric, fill del diàleg.... Es tracta de te-
nir individus informats, lleials a la de-
mocràcia i implicats en la vida pu-

blica, que facin de trinxera en front
dels interessos privats que volen
accedir als pressupostos, als di-
ners  públics”.
    Al llarg del col·loqui, van anar
apareixent de forma recurrent els
temes i conceptes de corrupció, im-

punitat, presumpció
d’innocència, l’escàn-
dol com a “arma” po-
lítica, participació ciu-
tadana en la política,
el concepte de moral,
els costos personals
de les decisions pre-
ses, la temptació, el
càstig, la crisi del pe-
riodisme i de la políti-
ca, la debilitat de la
democràcia, la banca
i qui mana de veritat,
el finançament dels
partits, els lobbys i
“l’oasi” català. Com és
obvi, es va parlar del
cas Mas, la manifes-

tació de l’últim 11-S i es varen ana-
litzar els resultats de les ultimes
eleccions.
    Des d’aquí volem agrair a na
Elisenda Roca, en Ramon Camats
i en Tomàs Pujol la seva participa-
ció, al públic la seva assistència,
als socis el seu recolzament i a la
Cooperativa d’Artesa la seva col·-
laboració.
    I a tothom volem desitjar-vos
unes Bones Festes i un Feliç 2013.

Josep M. Espinal Aubet
Secretari CLAAC

S
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Relats de la guerra civil a Fontllonga
Antoni Pedra és fill de
Fontllonga. Ens remun-
tem a l’any 1938, just un

any abans d’acabar la Guerra Ci-
vil, quan ell i els seus germans van
veure com un avió republicà, un
caça lleuger, s’estavellava contra
un roure. El pilot va saltar amb pa-
racaigudes, el van fer presoner i al
cap d’uns anys va tornar a
Fontllonga. De l’avió caigut se’n
varen endur algunes peces. El cro-
nòmetre, la dinamo i l’hèlix. De la
dinamo no en sabem res, mentre
que l’hèlix va fer de campana al
campanar de l’església de
Fontllonga fins que el Sr. Smith,
enginyer de la Canadenca i supe-
rintendent de la Central de
Camarasa, amb bones amistats a
Fontllonga, va regalar la campana
actual.
    El cronòmetre el té L’Antoni Pe-
dra, funciona perfectament, polsant
una vegada el volant es posa en
marxa i polsant dues vegades, tor-
na a tancar-se. La resta de l’avió
se  l’endugueren els serrallers.
    A la zona dels Vassalls, a l’em-
bassament de Camarasa, van cau-
re dues bombes d’aviació. En èpo-
ques del nivell baix de l’embassa-

ment es veuen dos clots enormes,
fruit de l’explosió.
    Segons informa aquest testimo-
ni, havia sentit comentar al seu pare
que, també a la central de
Camarasa, hi havien caigut dues
bombes al terrat, que no van ex-
plotar perquè estava protegit amb
palla.

Francesc  Gessé
 Associació Cultural

Terres del Marquesat

L’

L’Antoni Pedra, amb el cronòmetre marca “ LEMANIA “

El cronòmetre correspon a un avió republicà,
el pilot del qual era alemany
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Tomba del soldat
ra que tant es parla de la memòria històrica,
voldria explicar la petita història d’aquest sol-
dat republicà anomenat Joan Montserrat, que

va morir el dia 28 de desembre de 1938. Fins aquí
sembla una mort més, però al darrera hi ha una histò-
ria humana viscuda per dues famílies, una de Sant
Climent de Llobregat i l’altra de Camarasa.
    Una vegada acabada la Guerra Civil, els familiars
d’en Joan Montserrat, es van personar al poble de
Camarasa, concretament a la partida del Camí d’Alòs,
on hi havia les restes del finat, per posar-hi la creu,
que perdura en el temps. A la part baixa del poble hi
viu la família Trepat, la qual els va donar dinar i acolli-
da, i a partir d’aquell moment, va néixer una amistat
entre pares i fills de les dues famílies que encara per-
dura avui. Durant aquests anys, hi han hagut batejos,
casaments i defuncions, i sempre, per damunt de tot,
ha prevalgut el sentit de I’amistat. A la tomba, no hi
manquen mai les flors.

Francesc Gessé
Terres del Marquesat

A

Es ven pis nou
Any 2007. 110 m2 . 1r pis

4 hab., 2 banys, 1 plaça aparca-
ment, gas propà i ascensor.

Tel. 609 44 51 14
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Durant totes les festes
L’Associació de Pessebristes convoca el
Concurs de Pessebres.
El jurat visitarà els pessebres el dia 27,
durant el matí. Qui hi vulgui participar ho haurà
de comunicar abans del 24 de desembre a
la parròquia o als membres del jurat.
Organitza: Parròquia d’Artesa de Segre.

Fins al 21 de desembre
20h
Escola de Música
Audicions musicals.
Organitza: Escola Municipal de Música
Del 22 de desembre al 2 de gener
Joc Pessebre Esgarriat
Coneix el centre històric i busca a les
botigues les figures del pessebre. Abans
del 2 de gener a les 14h dipositar el plà-
nol degudament omplert a la bústia que
hi haurà a l’Ajuntament. Activitat pels
nens i nenes de 6 a 12 anys.
Organitza: Ajuntament d’Artesa de
Segre-Oficina del Pla de Barris

Fins al 27 de desembre
En horari d’atenció al públic
Biblioteca
Exposició Els valors de la biblioteca.
Organitza: Biblioteca Joan Maluquer i
Viladot
Del 24 de desembre al 10 de gener
18 a 20h
Casal de Gent Gran
El Pessebre.
Organitza: Associació de Gent Gran
d’Artesa de Segre i comarca

Divendres, 21 de desembre
17.30h
Residència Municipal
Missa de Nadal
Després, Càrites Parroquial oferirà el tra-
dicional obsequi de Nadal a tots els resi-
dents.
Organitza: Càrites Parroquial i Església
Parroquial

Dissabte, 22 de desembre
Durant el dia
Pavelló Poliesportiu
Partits de Bàsquet de la Selecció.
Organitza: Federació Lleida

Diumenge, 23 de desembre
11h
Refugi de Sant Mamet (Alòs de
Balaguer)
15è aniversari de la col·locació del pes-
sebre. Es pot pujar caminant, corrent,
amb BTT o amb qualsevol altre mitjà. Tot-
hom està convidat a esmorzar.
Organitza: CUDOS

Dilluns, 24 de desembre
17h
Dàlia Blanca
Cinema Infantil.
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre
22h
Santuari de Salgar
Missa del Gall.
Organitza: AEiG Mare de Déu del Pla

24h
Església Parroquial d’Artesa
Missa del Gall.
Organitza: Parròquia d’Artesa de Segre
1h
Pavelló Poliesportiu
Festa de Nadal.
Organitza: CENG

Dimarts, 25 de desembre
8.55h
Església Parroquial d’Artesa
Missa.
Organitza: Parròquia d’Artesa de Segre
12h
Església Parroquial d’Artesa
Missa de Nadal.
Organitza: Parròquia d’Artesa de Segre
19h
Església Parroquial d’Artesa
40è Concert de Nadal a càrrec de l’Or-
feó Artesenc i grups corals de l’Escola
Municipal de Música.
Organitza: Orfeó Artesenc i grups corals
de l’Escola Municipal de Música

Dimecres, 26 de desembre
11h
Església Parroquial d’Artesa
Missa de Sant Esteve.
Organitza: Parròquia d’Artesa de Segre
Durant el matí
Cantada de nadales pels comerços
d’Artesa.
Organitza: AEiG Mare de Déu del Pla

Dijous, 27 i divendres, 28 de
desembre

16 a 19h
Pavelló Poliesportiu
Parc de Nadal.
Durant aquests dies, la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot i la Llar d’Infants El
Bressol estaran presents al parc.
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre
i diverses entitats

 Dissabte, 29 de desembre
18.30h
Església d’Alentorn
Caga Tió i bústia per tirar les cartes als
Reis Mags.
Organitza: Comissió de Festes d’Alentorn

Dilluns, 31 de desembre
11h
Davant de l’Ajuntament
Sortida de la Cursa Sant Silvestre. Re-
correguts: infantil, 5km, 10km. En finalit-
zar la cursa, es farà un aperitiu al Parc
de Bombers. Inscripció: 3 euros.
Organitza: CUDOS
21.30h
Pavelló Poliesportiu
Sopar de Cap d’Any. Després del cotilló,
ball amb el grup Delay’s i discomòbil.
Col·labora: Ajuntament d’Artesa de Segre

Principis de gener
18 a 21h
Casal de Gent Gran
Caga Tió.
Organitza: Associació de Gent Gran

d’Artesa de Segre i comarca
Dimecres, 2 de gener

19h
Residència Municipal / Dàlia Blanca
Visita del patge reial a la residència i, a
continuació, recepció a la Dàlia Blanca.
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre
19h
Dàlia Blanca
Sorteig d’una Wii i un xec de regal pels
guanyadors del concurs Pessebre Esgar-
riat.
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre-
Oficina de Gestió del Pla de Barris

Dijous, 3 de gener
18h
Biblioteca
Espectacle infantil Granotes i Gripaus i
altres Trifulgues, a càrrec del rondallaire
Cesc Serrat.
Organitza: Biblioteca Joan Maluquer i
Viladot i Ajuntament d’Artesa de Segre.

Divendres, 4 de gener
17h
Dàlia Blanca
Cinema Infantil.
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre

Dissabte, 5 de gener
18h
Cavalcada dels Reis Mags d’Orient, ado-
ració al nen Jesús i repartiment de re-
gals.
Organitza: comissió de Carrossa de Reis
18.30h
Alentorn
Cavalcada dels Reis Mags d’Orient i re-
partiment dels regals a l’església del po-
ble.
Organitza: Comissió de Festes d’Alentorn
21h
Església de Baldomar
Cavalcada dels Reis Mags d’Orient.
Organitza: EMD i Comissió de Festes de
Baldomar
00.30h
Pavelló Poliesportiu
Festa Els Reis de Hollywood
Organitza: AEiG Mare de Déu del Pla

Diumenge, 6 de gener
12.45h
Església Parroquial
Lliurament de premis del Concurs de
Pessebres. Si no es van a recollir, el pre-
mi es considerarà nul.
Organitza: Associació de Pessebristes
de la Parròquia d’Artesa de Segre

NOTES:
El programa inclou els actes notificats a
l’Ajuntament abans del 5 de desembre.
Els Reis repartiran els regals a casa, cal
trucar a l’Ajuntament fins al 28 de desem-
bre (973 40 00 13) o enviar un correu
electrònic fins al 3 de gener a
info@artesadesegre.cat.
Després de festes, l’avet de Nadal es po-
drà dipositar al punt verd que hi haurà
davant de l’Ajuntament.

PROGRAMA DE NADAL A ARTESA
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INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

Domiciliar els rebuts de l’Ajuntament
Ajuntament d’Artesa de
Segre, a fi de facilitar als
veïns el compliment de les

obligacions tributàries, posa en
marxa una campanya de domicilia-
ció dels rebuts de les taxes de les
quals en gestiona el cobrament. Ac-
tualment, a nivell municipal, el núme-
ro de rebuts no domiciliats és de
1.176.
    Les taxes de les quals l’Ajunta-
ment gestiona el cobrament són les
següents: escombraries Artesa de
Segre; clavegueram Artesa de
Segre; cementiri; portes a l’exteri-
or i tribunes; aparadors i vitrines,
canonades, llocs públics i marque-
sines; guals; ocupació de via públi-
ca; escombraries Alentorn; escom-
braries Anya; escombraries
Colldelrat; escombraries Collfred;
escombraries Colònia la Fàbrica;
escombraries Montargull; escombra-
ries Pont d’Alentorn; escombraries
Seró; escombraries Tudela de Segre;
escombraries Vall-llebrera; escom-
braries Vernet; escombraries Vilves.
    Quins avantatges obté el ciutadà?
    Amb aquesta mesura, l’Ajunta-
ment pretén fomentar la domicilia-
ció bancària i iniciar una campanya
divulgativa i informativa posant èm-

fasi en els molts avantatges d’aquest
sistema, entre els quals hi ha:

    Comoditat. L’avantatge més evi-
dent rau en què no és necessari
acudir a la sucursal bancària ni a
l’Ajuntament per realitzar el paga-
ment. S’estalvia temps i s’evita la
incomoditat de les cues d’espera en
les sucursals bancàries, moltes de
les quals només atenen el cobra-
ment de rebuts en cert horari res-
tringit. En cas de disconformitat,
podrà sol·licitar en la seva entitat
financera la devolució del rebut.
    Reducció d’ús de paper. Podria
semblar que estalviar dos o tres
documents cada any és completa-
ment insignificant, però si es pen-
sa en els milers de contribuents,

l’estalvi es torna significatiu.
    Registre. Per portar seguiment
de les operacions realitzades i els
pagaments, n’hi haurà prou amb
revisar l’estat de compte cada mes,
o bé consultar l’historial de movi-
ments en la banca per internet. Amb
la domiciliació bancària, a més, no
cal conservar el justificant de paga-
ment dels rebuts, necessari per a di-
versos tràmits administratius, ja que
es pot sol·licitar en qualsevol moment
un duplicat a l’entitat bancària.
    Eficàcia. Pot domiciliar el paga-
ment de tots els tributs inclosos en
el calendari fiscal en el seu compte
corrent o llibreta, és la manera més
fàcil i còmoda d’estar al corrent de
les seves obligacions tributàries
sense haver d’estar pendent dels
terminis de pagament. A més, evita
que un oblit pugui causar-li un per-
judici, en iniciar-se el període exe-
cutiu amb la consegüent meritació
de recàrrecs i interessos de demo-
ra, si escau.
    Si la voluntat del contribuent és
la no domiciliació bancària, caldrà
que estigui alerta dels períodes de
cobrança, mitjançant els taulers
d’anuncis de la població i del web
de l’Ajuntament d’Artesa de Segre.

L’
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Jeroglífic
per David Fusté
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Futbolista retirat
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Sodi

Artesa de Segre: municipi adherit a l’Associació de
Municipis per la Independència

Ciutadà:
On aneu tan embalats?
Alcalde (transportat amb moto per un membre de Protecció Civil):
Estem preparats per declarar la guerra a Andorra i disposats a perdre-
la. A veure si ens podem independitzar d’Espanya d’una vegada!

Solució al jeroglífic
Maradona (mar, a, do, Na).

www.lapalanca.cat
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IMATGES D’AHIR

La caserna de la Guàrdia Civil. 1945

 començament dels anys 40, a
Artesa estava tot per fer, o més
ben dit, per refer. El nostre va
rebre com tants altres pobles

un tractament “preferencial”, després
de la desfeta, dels bombardejos inten-
sius. Fins i tot va gaudir del títol de
“Ciudad adoptada por el Caudillo”, que
ens pressuposava uns certs privilegis.
    Els mateixos comandaments militars
que havien dirigit la Batalla de l’Ebre i
la del Segre coneixien molt bé l’orogra-
fia i els llocs claus de Lleida. I van es-
collir Artesa de Segre per fer la caser-
na més gran de la zona de la part mit-
jana i baixa de la província, ja que re-
cordaven molt bé que quan van arribar
aquí va ser el principi del final de la
guerra.
    En aquella època, l’estat també ens
havia enviat un cos d’exèrcit, dirigit pel
general Esteban Infantes, per a con-
trolar els possibles atacs dels maquis
a la serra del Montsec. Els militars es
van instal·lar a l’edifici de la Granja, que
ja coneixien bé, i de la província van
escollir Artesa com a punt estratègic.
    Es van esmerçar en la seva cons-
trucció, van fer una caserna modèlica
típica militar, per encabir-hi 10 o 12 fa-
mílies. Els primers anys, els “civils” vi-
vien a les cases del poble i, en acabar,
fins i tot abans de la inauguració, es
van traslladar aquí.
    L’organisme promotor, que depenia
directament de l’Estat, era “Regiones
Devastadas”, de la qual va venir com
a encarregat el Salomó Vives Siscart,
persona amable que es va integrar de

seguida amb el jovent del poble. Tenia
casa a Preixens. La primera obra va
ser la Caserna, després l’edifici de
l’Ajuntament, les aigües, que estaven
molt malmeses, l’escorxador i la casa
del veterinari a tocar, i les cases dels
mestres, al davant de les escoles.
    Quan van estar organitzats, el co-
mandament, la capitania d’aquesta
Caserna controlava fins a Organyà, fins
a prop de Tàrrega, fins a Torà i fins a
Cubells. Tenien una emissora, l’ante-
na es pot percebre a la foto, i es comu-
nicaven fàcilment amb tot arreu en cas
d’algun ensurt o problema. En un prin-
cipi, els guàrdies tenien uns cavalls per
a patrullar els voltants, la comarca,
encara que principalment vigilaven les
carreteres, l’estraperlo. Més endavant,
s’equiparien amb un Citröen. Res a
veure amb els moderns cotxes dels
Mossos d’avui.
    Va durar més de 20 anys que la ca-
serna, nova de trinca, no va tenir pro-
blemes estructurals. Després vindria
un “civil”, el Miró, que era paleta, i du-
rant molts anys arranjaria la teulada,
que amb els anys va esdevenir el punt
feble de l’edifici. Quan el Miró va mar-
xar, les teulades van crear problemes
que rarament es solucionaven i les
goteres van anar erosionant l’edifici.
Cada vegada hi havia menys famílies
de guàrdies. Fins que el van abando-
nar i van venir el Mossos, però no a la
caserna.
    A la foto s’aprecia l’antic corral de
cal Rellotger, i una caseta al bell mig
de la plaça, on els paletes de les Regi-

ons guardaven l’einam de treball a les
nits. Aquesta caseta hi va estar molt
temps, ja que seguidament es va bas-
tir l’Ajuntament.
    Era una època en què la gent utilit-
zava la inventiva dels diferents oficis
per millorar el nivell de vida. Així, hi
havia un retratista, el Janot d’Organyà,
que viatjava en moto i anava fent fotos
dels pobles, que després venia com a
postals. Aquesta pertany a una sèrie
de postals d’Edicions León Baella, que
al seu dia va fer el Calafell de Tàrrega.
    Avui dia, al mateix lloc gaudim d’un
edifici cultural ampli del qual Artesa
estava mancada. Hi ha un espaiós ves-
tíbul, pàrquing, sala polivalent on s’hi
pot fer cinema i teatre, oficines pels
mitjans de comunicació, despatxos,
biblioteca i escola de música, que ja fa
un temps funciona. Per la passada Fira
s’hi van exposar multitud de parades, i
per la Festa Major, amb dos dies de
pluja, s’hi van ballar sardanes amb co-
bla.
    És curiós observar que al mateix lloc
on hi havia uniformes, pistoles i esco-
petes, i la gent parlaven la llengua es-
panyola, amb els anys ha canviat tot, i
ara hi ha llibres, instruments musicals,
s’hi fa música, s’hi ballen sardanes, i
la gent, tothom, parla en català. Bonic,
oi?
    Si ho sabés el Sr. Wert, no enten-
dria el que som capaços de fer els ca-
talans. Es tornaria boig.

Bartomeu Jové i Serra
Foto de la Col·lecció de Sisco Baella
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L’Escola de Música d’Artesa va celebrar Santa Cecília el 22 de novembre amb un concert a càrrec
de diverses formacions, com ara l’orquestra de guitarres o el combo d’adults. FOTO: Dolors Bella


