la Palanca
GENER 2004

Núm. 262

Preu 2

PUBLICACIÓ DARTESA DE SEGRE I COMARCA

La il·lusió del Nadal

la

Palanca

La il·lusió del Nadal
Les cares dels infants simbolitzen
millor que cap altra cosa la il·lusió
de les festes nadalenques: tió, Pare
Noel, Reis Mags...

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

Fotos: Sergi Valls i Ramon Giribet

4

L’AGENDA. METEOROLOGIA

29

LA PÀGINA DE L’IES ELS PLANELLS
Xerrades sobre Adolescència i alcohol a l’IES

5

EDITORIAL
Perilla el mercat d’Artesa?

30

IN MEMORIAM

31

CARTES A LA REDACCIÓ
Presentació del projecte de la variant d’Artesa
El vi i els seus nivells de protecció
Carta oberta a l’opinió pública catalana

6

PERSONATGES
Sebastià Piera: el soldat de la llibertat (1a part)

9

NOTICIARI
Breus. Nou treball de Ferran Sánchez i Agust.
Sentència judicial sobre les granges

33

ESPORTS
Resultats de bàsquet i de futbol
Pep Ribes nou entrenador del Cadí La Seu

PARTITS POLÍTICS
L’apunt del PSC-PM... No hem de tenir por
...y Argote (amb la variant de la C-14). ERC informa

38

MÚSICA, MESTRE!
Concert de Nadal

41

PSICOLOGIA DE CADA DIA
El xat, un obstacle per la nostra vida social?
SENSE PERDRE ELS ORÍGENS

42

INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA
Sessions del Ple, acords de la Comissió de Govern i
informes d’Alcaldia

43

CARNAVAL 2004. PROGRAMA D’ACTES

13

14

LA NOGUERA

15

MUNICIPIS
Cubells també amb la Marató de TV3

17

ARTESA, PAS A PAS
Esglésies amb campana d’obús. La Vedrenya (part 6)

22

MEMÒRIES D’UNA VIDA A CUBELLS
Josep Solé i Alsedà
TEMA DEL MES
La il·lusió del Nadal

44

HUMOR
Barbaritats del nostre poble

26

DES DEL MIRADOR DEL MONTSEC
Avortar pluja mata el Montsec

45

PALANC-OCI
Encreuat. Quimet i Cosme

27

DES DEL PAÍS DELS PIRINEUS
Sant Antoni escudellaire i la Setmana dels Barbuts

46

IMATGES D’AHIR
Segona Conferència de la dona

3

la Palanca

24

LAgenda

Agenda ciutadana

Actes que sabem que es faran

Dades facilitades pels Registres Civil i de l’Arxiprestat d’Artesa
de Segre i pels ajuntaments de Foradada i de Vilanova de Meià.
Recull efectuat per Ramon Giribet i Boneta.

1 de febrer:
Rutes pel Canal d’Urgell: Artesa de Segre i el Castellot. Organitzat pel Centre Excursionista de
Balaguer

MES DE DESEMBRE
7 de febrer:
Festa de Santa Àgueda: 20h, missa solemne; 21h,
sopar a la Dàlia Blanca i ball per a tothom amb Joan
Carbonell. Organitzat per les Artesenques Actives

Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 12: Anna Miró i Camats, filla de Josep i de Maite
dia 22: Eudald París i Ros, fill de Josep M. i de Rosa
pendent del 06/02/03: Alba Martínez i Alamillo, filla de
Fernando i M. Isabel

21 de febrer:
Visita a un fenomen geològic únic a Lleida: El
mal anomenat diapir de Montmagastre (inclou visita al Museu del Montsec). Cal portar esmorzar i
beguda. Sortida de Cubells a les 8h i trobada a Artesa
de Segre a les 8:30h. Organitzat per l’Associació
cultural Terres del Marquesat

Defuncions:
dia 3: Pere Novau i Gost (69 anys),
natural de París
dia 4: Ricard Monfort i Guàrdia (71 anys),
natural de Les Ventoses
dia 5: Àngela Roqué i Solsona (85 anys),
natural de Baronia de Rialb
dia 12: Francesc Cairol i Bonifaci (93 anys),
natural de Sant Salvador de Toló
dia 24: Josep Terré i Eroles (80 anys),
natural de la Vall d’Ariet
dia 26: Florenci Porta i Trepat (70 anys),
natural de Baldomar

21, 22 i 24 de febrer:
Carnaval (veure programa d’actes d’Artesa de Segre
a la pàgina 43)
24 de febrer:
- Dinar de germanor a Foradada
- Dinar de germanor a Rubió
28 de febrer:
Matança del porc a Baldomar

Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 31: Teresa Macià i Riart (77 anys),
natural d’Anya

Meteorologia
DESEMBRE
Dades facilitades pels ajuntaments d’Alòs de Balaguer, d’Artesa
de Segre, de Vilanova de Meià i de Foradada.
Municipi d’Artesa de Segre
Temperatura mitjana del mes: 5,2°
Temperatura màxima:
16° (dia 5)
Temperatura mínima:
-5° (dies 23 i 24)
Amplitud tèrmica màxima: 13° (dies 18, 24 i 30)
Amplitud tèrmica mínima:
4° (dies 1, 19, 21 i 27)
Dies amb precipitacions:
6
Precipitació màxima:
33 mm (dia 3)
Total precipitacions:
59 mm

Temperatura màxima:
Temperatura mínima:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:

15° (dia 6)
-5° (dia 23)
22 mm (dia 3)
50,3 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 4°
Temperatura màxima:
15,7° (dia 6)
Temperatura mínima:
-4,8° (dia 23)
Dies amb precipitacions:
13
Precipitació màxima:
36 mm (dia 4)
Total precipitacions:
69,6 mm

6
20 mm (dia 3)
53 mm
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Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions

Municipi d’Alòs de Balaguer

Dipòsit Legal: L - 283 - 1981
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Membre de

Perilla el mercat d’Artesa?
En qüestió de pocs mesos, el sector de comerç i serveis d’Artesa ha
anat rebent un sèrie de notícies que l’han posat en estat d’alerta. Primer va ser la proliferació de mercats o “mercadillos” dominicals en
diferents indrets de les comarques de Ponent i, el passat mes de desembre, la presentació del projecte de la variant d’Artesa, que està
programada per l’any vinent.
Com sigui que bona part dels comerciants artesencs tenen una
important clientela els caps de setmana, sobretot concentrada en el
diumenge, no és d’estranyar que aquest sector se senti amenaçat i
vegi perillar la continuïtat del mercat dominical. Segons la nostra
opinió, però, cal mantenir la calma i mirar-se les coses de manera
objectiva i global. A partir d’aquí, probablement serà necessari prendre algunes decisions i actuar.
Primerament, respecte als nous mercats dominicals que han anat
apareixent (Fondarella, Vallfogona i Torrefarrera) i als que potser
s’aniran creant, cal veure si tenen prou força per mantenir-se i poder
competir amb el d’Artesa. De moment, s’ha notat un lleuger descens
del nombre de parades al nostre mercat, però també s’ha de tenir en
compte que aquesta situació s’acostuma a produir durant les setmanes més rigoroses de l’hivern. Per altra banda, les novetats sempre
atreuen l’atenció en un principi, tot i que al final s’imposa la qualitat,
el bon servei i l’aspecte econòmic. En això, Artesa gaudeix d’una
bona reputació, guanyada a pols al llarg del temps, que fa que molts
comerços siguin ben coneguts en diferents comarques veïnes o properes.
Pel que fa a la variant, malgrat l’enquesta que nosaltres mateixos
vam fer entre els comerciants de la carretera, creiem molt sincerament que afectarà alguns establiments molt concrets, però no la majoria (cal recordar que pràcticament la meitat dels enquestats expressaven la seva preocupació per aquest tema). Mirat objectivament,
però, els que vivim a Artesa ciutat podrem gaudir d’una situació més
tranquil·la i amb menys perill per als vianants, sobretot els infants i
la gent gran. I és que alguns camions et fan posar la pell de gallina! I
això no hauria d’afectar greument el comerç i molt menys el mercat,
ja que aquelles persones que vénen a passar el matí del diumenge a
Artesa ho faran igual, hi hagi variant o no.
No obstant, està bé que aquest sector estigui en guàrdia i es preocupi pel seu futur. Si és el cas, servirà per a posar-hi remei per a què
la cosa no sigui gaire greu; i si no, s’hauran creat iniciatives noves
que milloraran la nostra oferta comercial.
Cal comptar amb el suport de l’Ajuntament i dels ciutadans i ciutadanes del municipi, cal posar-hi ganes i imaginació, cal lluitar fermament contra aquesta societat cada vegada més globalitzada i competitiva... Però, sobretot, cal unió. Diuen que la unió fa la força, mentre
que si cadascú defensa la seva capelleta i, els uns pels altres, ningú
no belluga un dit, aleshores no caldran “mercadillos” ni variants, tot
caurà pel seu propi pes.

Col·laboradors/es del mes: Jordi Regué, Ramon Cotonat, Ramon I.
Canyelles, Martí Regué, Ferran Sánchez, Sícoris, IES Els Planells,
Janette Solsona, Noemí Farré, Jordi Esteban, Carme Barril, Rafa i
Richard Córdoba, Jordi Alins, Pere Serra
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Personatges

Sebastià Piera: el soldat de la llibertat (1a part)
ebastià Piera i Llobera és una

S persona molt especial, una mena

El rostre de Sebastià Piera va quedar marcat per
sempre amb una paràlisi facial provocada per les
tortures de la policia espanyola el 1947

bon professor, perquè a la seva escola
de Baldomar fins i tot hi anaven cada
dia alumnes d’Artesa a peu.

Una anècdota històrica
Records de Baldomar, Salgar i
Artesa

Recorda que el dia que es va inaugurar
el pont que uneix Baldomar i Artesa, a
Vernet, va fer festa grossa: “Era molt
important per a nosaltres perquè per travessar el riu havíem de fer marrada fins
a Alentorn, que estava a quatre quilòmetres. Hi havia la gent de Vernet, Clua,
Baldomar i Alòs de Balaguer, que
n’eren els beneficiats. Tots vestits de
festa per acompanyar les autoritats, els
alcaldes, el diputat de la província, el
representant del Governador i el capellà que havia de donar la benedicció al
pont. Els pagesos estaven contents i el
sol picava molt, però mentre feien els
parlaments el cotxe de la francesa va

D’aquesta època recorda el metge
Salagaray, que estava a Artesa i era el
metge de capçalera de casa seva. Era
molt bon metge i amic del seu pare.
També recorda els rius Segre i Boix
com a fils conductors de la seva infància; primer al més proper, el Boix, i després mig d’amagat s’escapava al Segre
a banyar-se amb els seus amics.
Per a ell, venir de Baldomar a Artesa
els diumenges quan venia a comprar al
mercat era una aventura. Recorda que
a Vernet hi havia un home que feia teules a mà, que es veia molt blat de moro
a l’horta i que, quan
arribava a Artesa, veia
La Granja i el magatzem de Cal Portomeu
amb sacs de gra al carrer. Sobretot el diumenge al matí, Artesa
era una ciutat viva,
amb els seus comerços, aquelles botigues
que l’enlluernaven...
A Baldomar no hi havia gaire activitat.
De Salgar recorda Piera amb els seus pares a Kherson (Ucraïna) el 1939
6
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d’heroi anònim, sorgit de les arrels
del poble, que en la seva joventut va
desenvolupar la força del seu tarannà
en un món trasbalsat per les guerres.
Des del seu compromís personal, va
lluitar sempre per un ideal de llibertat,
en defensa dels drets dels pobles, sovint trepitjats per la bota del feixisme
imperant en la seva època. Reivindica
la memòria per tal que mai més pugui
tornar a produir-se el que la seva generació va haver de patir. Fa pocs anys es
va publicar un llibre que explica la seva
vida i la seva lluita per un ideal de joventut. Es tracta de El soldat de Pandora, de Ricard Vinyes.
El Sebastià és un home fet a les nostres comarques. Va néixer a Santa Maria
de Meià el 1918, on va viure fins als
tres anys. Després viuria a Baldomar
fins als deu anys i a Vilanova de la Barca fins als 16 anys, moment en què va
anar a viure a Vilobí del Penedès. De
fet, els canvis sovintejats de poble es
produïen perquè ell havia de seguir els
seus pares, la Cecília Llobera Montané
i l’Antoni Piera Pujol, nat a Puigverd
d’Agramunt. El pare havia exercit de
mestre en les poblacions de Sta. Maria
de Meià, Baldomar, Vilanova de la Barca i Vilobí del Penedès. Tenia fama de

nuvolades de corbs i els moments en
què baixaven els raiers. Era tot un espectacle veure com arreglaven les fustes aquells xicots forts que empenyien
els troncs. “És tan rica la infància, les
pomes de Sant Joan, l’aventura de la
descoberta, per a nosaltres tot era nou”.
De les feines de pagès, li agradava piar
el raïm i pelar fesols a la vora del foc.
Després, tot seguint les escoles del
seu pare, va anar a viure de Baldomar
a Vilanova de la Barca. El poble, i sobretot l’ambient de la gent, era ben diferent del que havia conegut fins ara.
Va viure a Vilanova des de 1927 a 1934,
on el clima polític del jovent i de la gent
era molt engrescador i li abrandava la
imaginació. En aquells anys, l’afusellament de Galán i García Hernández el
va impactar molt. Aquest fet també va
ser molt comentat pel jovent d’Artesa
d’aquella època.

Personatges
Cal fer esment del seu amic (gairebé
germà, diu ell) Cisco Comabella, de Cal
Pere Brescó de Baldomar, del qual més
endavant en parlarem. Fins i tot avui
dia, mantenen una amistat entranyable.

Aquella gent jove
Menció especial mereix aquella generació de jovent dels anys 30, que d’alguna manera van veure el decurs normal de la seva vida estroncat pels esdeveniments bèl·lics. Aquells joves,
com el Sebastià, van perdre una part
important dels seus millors anys de joventut per lliurar-los a la defensa d’uns
ideals. Van intervenir en la vida política del país d’una manera determinant
gràcies a les seves sòlides conviccions
polítiques i a la seva capacitat d’organitzar-se.
El 1931 poblaven el país joves amb
idees de Hegel, que sorgien de les classes mitjanes urbanes, dels confins rurals, dels tallers, de les fàbriques o dels
taulells del comerç. Molts ni s’havien
incorporat de manera estable a cap ofici a causa de la seva joventut, menyspreaven la classe política perquè valoraven molt negativament la mena de
govern que havia practicat. Havien passat l’adolescència sota la dictadura de
Primo de Rivera, que tenia molt poc de
còmica. Alguns van veure pares i parents a la presó, la llengua que parlaven perseguida i les festes prohibides,
fets que en ells feia créixer el seu dissentiment.

RÀDIO
ARTESA

91.2
FM
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posar-se al capdavant de la caravana
que havia d’estrenar el pont. Volia ser
la primera de tots, els pagesos es van
enrabiar i es van abraonar damunt el
cotxe, que era un Hispano Suïssa magnífic, i el van capgirar amb la francesa
i el xòfer a dins, i totes les sedes i xals
de la senyora es van entortolligar i xisclava: Prou, prou!. Però els homes encara la van fer rodolar una altra volta, i
quan el cotxe anava a caure al riu s’hi
va posar el senyor Marianet i ho va aturar...”
La dona era francesa i era patrona
d’un bordell; però en realitat la senyora Matilde, que aquest era el seu nom,
era una dona rica, propietària d’una casa
a Baldomar i un xalet al Pont
d’Alentorn. Encara hi ha qui recorda
una dona rossa amb un cavall blanc que
corria pels camins de Baldomar. Era
una dona avançada pel seu temps, que
fumava i jugava a cartes (feia el ruquet)
amb els homes al cafè. Jugava amb
metges, comerciants i menestrals. Tenia criades i un xòfer particular. Era
caritativa i molt bona persona amb la
gent que la tractava. Aquest tarannà,
però, no estava ben vist pels pagesos
de l’època.
Recorda també que a Vilanova, que
eren gent molt cridanera, es cantava La
marsellesa. Que a Tàrrega s’editava un
periòdic en el qual ell i els seus amics
col·laboraven. També recorda que en la
seva etapa de Vilobí va accedir a la
Facultat de Dret a Barcelona.

Piera, de militar, als inicis de la guerra civil espanyola

La joventut els va arribar amb una
república que en l’imaginari col·lectiu
popular simbolitzava totes les ruptures
i l’assoliment de totes les ànsies. És a
dir, massa coses i totes elles apassionadament estimades. Quan molts d’ells la
van defensar, en alçar-se en armes el
general Franco, intuïen que no tan sols
estaven defensant el més elemental, una
existència digna en un país menut i lliure, sinó també el món. Al capdavall,
aeroplans italians bombardejaven
Barcelona, esquadres aèries alemanyes
destruïen localitats basques i homes i
dones de seixanta nacions diferents van
arribar voluntàriament a Espanya per a
defensar el que ells defensaven.
La derrota de 1939 va escampar pel
món un nombre extraordinari d’aquells
joves. No pocs van prosseguir lluitant
de maneres diverses en els fronts europeus fins al 1945, però la derrota del
feixisme mai va arribar a Espanya.

Bartomeu Jové i Serra

Noticiari
Segona fase de senyalització rural a Artesa
Aquests dies s’està finalitzant la segona fase del pla de senyalització
rural. Durant el mes de febrer s’acabaran de marcar tota una sèrie de
masies que pertanyen als diferents
nuclis agregats del municipi
d’Artesa de Segre, com són les de
Seró, les de Sant Marc de Batlliu,
les de Clua i la Vall d’Ariet, una
petita zona de Montargull i una altra pertanyent a Collfred. Per tal de
realitzar-la, s’ha disposat d’un pressupost de 9.665,37 euros.

La guarderia d’Artesa tindrà una nova aula
Durant el ple de l’Ajuntament d’Artesa del dia 15 de gener es va
ratificar la sol·licitud d’una subvenció al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, per construir una nova aula a la guarderia de
la població. El projecte contempla la redistribució de l’espai que
disposa actualment la guarderia, per tal que les dues aules de les
que disposa actualment es converteixin en tres.

S’incendia un habitatge a Vilanova de Meià
Els Bombers van haver d’apagar un incendi que es va originar en
un pis de la plaça Major de Vilanova de Meià. El fet va succeir el
passat 2 de gener quan es va cremar una xemeneia d’aquest habitatge vilanoví. La ràpida i eficaç actuació dels apagafocs va evitar
mals majors (Segre, 03-01-04)

Setmana del Llibre Infantil i Juvenil
Entre el 7 i el 21 de gener, la
Biblioteca Municipal Joan
Maluquer i Viladot d’Artesa ha
pogut gaudir de l’exposició del
Saló del Llibre Infantil i Juvenil per quarta vegada, tot i que
fa vints anys que el Consell Català del Llibre per a Infants i
Joves ho organitza amb el suport de diverses institucions. El
títol d’enguany era Lletra i música, ja que estava dedicat als
llibres que tracten directament
o no de la música. A més dels
usuaris habituals de la Biblioteca que han visitat l’exposició,
més de 200 escolars d’Artesa i
comarca (des de 1r de Primària fins al 1r Cicle d’ESO) han assistit
en horari lectiu a la presentació de l’exposició per part de Josefina
París, responsable de la Biblioteca.

Volen suprimir les ajudes a les plantes de purins

9

la Palanca

El Govern central prepara un reial decret mitjançant el qual “congelarà” les primes a la producció d’electricitat. Diverses empreses
que es dediquen a la cogeneració i alguns col·lectius que projecten
la construcció de plantes de tractament de purins s’oposen a aques-

ta mesura, que faria inviables les instal·lacions des
del punt de vista econòmic. Recordem que les
plantes de purins tracten les dejeccions ramaderes separant la part sòlida de la líquida, utilitzant
com a font d’energia el gas natural, que a la vegada serveix per produir electricitat. Aquesta electricitat suposa el 95% dels ingressos de les plantes, ja que la venen a Fecsa-Endesa a un preu bonificat, superior al del mercat. Aquesta retallada
podria retardar o, fins i tot, impossibilitar la construcció de la planta projectada a Foradada, just al
límit amb Artesa.

Reclamaran els papers de Salamanca
La Diputació de Lleida, 16 Ajuntaments lleidatans (entre els quals hi ha el d’Artesa de Segre) i
la Comissió per la Dignitat, reclamaran de forma
conjunta que se’ls retorni la documentació que els
va confiscar les tropes franquistes i que actualment està dipositada a l’Arxiu de Salamanca. El
passat 13 de gener, responsables d’aquestes institucions van arribar a un acord per establir les bases de la reclamació, que si no s’obté per la via
del consens, es realitzarà a través dels tribunals
de justícia. La Diputació ofereix assesorament jurídic i assumirà els costos que es derivin d’aquesta actuació.

Denunciat per enverinar animals
El diari Segre del passat 21 de gener es feia ressò
de la denúncia dels Agents Rurals a un veí d’Artesa
(del qual no s’ha revelat la identitat), a qui van
enxampar in fraganti col·locant cansalada enverinada en un indret del seu vedat de caça. En el posterior escorcoll del seu vehicle, també se li van
localitzar diverses trampes prohibides. Alguns
veïns venien denunciant des de feia tres anys, l’enverinament massiu de gossos, gats i aus rapinyaires en aquest vedat i zones limítrofes. El titular
del vedat “vetllava” perquè aquests animals no se
li mengessin les perdius i li espatllessin el negoci
de la caça.

Hernández Pijuan exposà a Sabadell
El pintor de Folquer Joan Hernández Pijuan exposà a l’Acadèmia de les Belles Arts de Sabadell
durant la primera quinzena del mes de gener. La
mostra pictòrica va ser una antologia de l’obra
d’Hernández Pijuan, amb dibuixos, pintures i gravats realitzats per ell entre l’any 1958 i el 2003.
El pintor, que passa llargues temporades a la Casa
Gran de Folquer, és un dels artistes catalans més
prestigiosos a nivell internacional.

Festa de la Germandat de Sant Sebastià
Com cada any, el 20 de gener la Germandat de
Sant Sebastià va commemorar la seva diada amb

Noticiari
una sèrie d’actes, que començaren a 2/4 de 12 del migdia a la plaça
de l’Ajuntament, lloc on van iniciar un recorregut fins a la parròquia de l’Assumpció portant l’estendard de l’entitat. Allà s’hi realitzà una missa, moment en què es recordà els socis difunts Iván
Ayala i Ramon Balagué. Els actes van finalitzar amb el tradicional
dinar que reuneix els socis de l’entitat.

El tren a Artesa?
L’alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà, va dir que el seu Ajuntament
sol·licitarà a la Generalitat que projecti un nou eix ferroviari transversal, que passaria pel nord de la Noguera i per la Segarra Alta. La
línia fèrria enllaçaria Artesa de Segre, Agramunt, Ponts i Calaf
(Segre, 30-12-2003). Que el tren arribi a Artesa no és una idea nova,
ja que a principis del segle XX es va contemplar -sense èxit- que la

línia fèrria de La Pobla passés per Alòs i Artesa,
seguint en aquesta part el curs del riu Segre.

Nou mort en accident de trànsit
Un nou mort per accident de trànsit va colpir casa
nostra només començar l’any nou. El dia 2 de gener, el veí d’Artesa Alejandro Lavín, de 39 anys
d’edat, va perdre la vida a l’accidentar-se a la carretera C-12 al terme de Balaguer, sortint de la via
per causes desconegudes. La víctima era natural
de Santurce, però feia un temps que s’havia establert a la Peixera de Collfred i treballava de cambrer al Pub Jack’s, on era un home molt apreciat
per la clientela.

Nou treball de Ferran Sánchez i Agustí
Agustí, cofundador de La Palanca el 1981 i col·laborador
nostre des de llavors amb la columna “Des del Mirador
del Montsec”, titulat El Maquis. Corpus
bibliogràfic, fílmic i documental de la resistència armada antifranquista. Instruments per al seu ús.
Conté 125 pàgines i es divideix en tres
parts. La primera recull tres corpus comentats fruit d’un extens treball de recerca i
investigació en els fons de variades biblioteques i arxius tan públics com privats.
La segona ofereix un seguit de propostes i
concreció de competències bàsiques per:
Manejar bibliografia i hemerografia.
Afrontar el visionat de documentals televisius. Aproximar-se a la cinematografia
temàtica. Desenrotllar una sessió de
cinefòrum a l’aula. Orientar un crèdit de
síntesi o un treball de recerca. Possibilitar
un crèdit d’educació visual i plàstica. Elaborar un eix transversal amb les assignatures d’educació física, anglès, llengua catalana, llengua castellana.
La tercera part és la indexació d’autors, traductors, guerrillers i resistents, governamental, onomàstica i fílmico-documental. Completen aquest capítol un glossari, una definició argumentada del mot maquis, una relació de sigles i una
sèrie d’enllaços temàtics a Internet. Es tracta d’un sèrie d’Instruments per a ser utilitzats a l’aula, bàsicament en l’assignatura de Ciències Socials amb diverses propostes
interdepartamentals a les àrees d’Educació Física i Llengua
i una proposta de crèdit d’Educació Visual i Plàstica. Els
nivells que poden accedir al mateix són Cicle Superior de
Primària, ESO, Mòduls de Cicle Superior i Batxillerat.
La mera lectura d’aquests tres corpus (bibliogràfic, cinematogràfic i documental) pot servir al més neòfit en la matèria per tenir una visió general de l’abast real i estudis apareguts sobre la resistència armada antifranquista i per lògic
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antecedent, de la participació dels espanyols a la de França.
El corpus llibresc i hemerogràfic aplega més de set-cents
títols. Va acompanyat normalment, exceptuant els títols de
ficció, d’una breu recensió o sinopsi sobre el seu contingut,
adés extensa per raó de la seva importància o del seu contingut inèdit, adés inexistent per l’evidència diàfana del seu títol.
Estudiants i professors de tots els nivells
acadèmics de la Comunitat Educativa Catalana consultant aquest treball poden accedir a una documentada font d’informació sense precedents a l’Estat espanyol i
al mateix temps poden barallar la possibilitat d’utilitzar alguns dels instruments d’ús
proposats.
El supervisor del treball, exdirector del
Museu d’Història de Catalunya, catedràtic d’Història i locutor de Postres de Músic a Catalunya Ràdio Josep M. Solé
Sabaté ha escrit que “el treball té molt interès no solament per a l’ensenyament des
de cicle superior de primària fins a secundària postobligatòria,
sinó que farà un gran servei al món universitari i el de la
història en general perquè aquest episodi del primer franquisme és un tema oblidat en els textos escolars a causa de
la seva complexitat”.
La Palanca

la Palanca

d’Ensenyament de la Generalitat acaE lbaDepartament
de penjar a Internet el treball de Ferran Sánchez
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Sentència judicial sobre les granges
una sentència del Tribunal
S egons
Superior de Justícia de Cata-

A la imatge, Alentorn, on es va originar el litigi de les granges. Foto: MRG

havia de rebre una indemnització, per
part de l’Ajuntament d’Artesa, de
36.000 euros per danys morals (veure
Noticiari de La Palanca núm. 251, de
febrer de 2003). Aquest cas està relacionat amb la denúncia que va fer Castells perquè l’explotació ramadera d’un
veí incomplia les normatives urbanístiques, que també afectaven altres granges del municipi. Per aquest motiu,
l’Ajuntament va aprovar alguns canvis
pel que fa a aquestes normatives. Finalment, el TSJC va donar en part la
raó a l’Ajuntament, eximint-lo de l’enderrocament de la granja en qüestió,
però condemnant-lo a indemnitzar Cas-
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lunya (TSJC), han quedat anul·lats
diversos articles de les Ordenances
municipals sobre l’emplaçament
d’explotacions ramaderes al municipi d’Artesa de Segre.
En el Ple de l’Ajuntament del passat
8 de gener es va aprovar per majoria
absoluta l’acatament d’aquesta sentència que afecta les esmentades ordenances, aprovades per unanimitat en el Ple
del 10 d’agost de 1998. En elles es contemplava la possibilitat que les granges ubicades a menor distància dels
nuclis de població que la que marca la
llei poguessin mantenir la seva activitat durant un període 20 anys, sempre
que no hi hagués canvis de titularitat i
l’explotació no s’ampliés ni es modifiqués. Els articles anul·lats són precisament els que fan referència a aquests
aspectes. Les ordenances d’Artesa havien servit de model per a altres municipis, en alguns dels quals també hi ha
hagut denúncies.
La sentència del TSJC ja és definitiva, després d’un llarg tràmit judicial
d’uns 5 anys de durada, i no es pot recórrer. El contenciós va ser presentat
en el seu moment per Miquel Castells,
veí d’Alentorn, que ja va obtenir una
altra sentència favorable del TSJC fa
aproximadament un any segons la qual

tells. Ens consta que la indemnització
ja ha estat pagada.
De moment, les explotacions ramaderes afectades per aquesta última sentència queden en una situació de dubtosa legalitat, les conseqüències de la
qual són imprevisibles. Segons fonts
municipals, però, l’actual Equip de
Govern té la intenció de buscar una solució tan aviat com es pugui, de manera que l’activitat d’aquestes granges es
pugui mantenir durant el període restant de 15 anys que els quedaria.

Ramon Giribet i Boneta

Espor ts

Resultats de bàsquet i futbol
FUTBOL

BÀSQUET CENG

EFAP (Escola de futbol Artesa-Ponts)

De l’ 11-01-04 al 18-11-04
Campionat Catalunya masculí 3a categoria
Sedis Bàsquet - CENG Coop. Artesa 68 - 65
CENG Coop. Artesa - Sícoris
67 - 57

Del 27-12-03 al 18-01-04
Juvenil 1a divisió
CF Palau d’Anglesola - CE Artesa S.
CE Artesa S. - UE Bordeta

3-4
1-5

Infantil masculí (2a fase)
CENG Jubete - CB Aracena
73 - 24
Auto-Stereo Lleida - CENG Jubete
72 - 43

Cadet 1a divisió
EF Tremp - EFAP
CF Balaguer - EFAP
EFAP - EF Tàrrega

2-1
2-0
0-3

Cadet femení Promoció nivell A (2a fase)
CB Lleida - CENG Altis
54 - 32
CENG Altis - FM Bellpuig
35 - 29

Descans

Territorial sènior masculí
CB Vallfogona - CENG Calvet
68 - 54
CENG Calvet - CB Sant Guim
45 - 44

Infantil 2a divisió

Aleví 1a divisió
UE Lleida - EFAP
EFAP Escola Urgell (amistós)

Infantil femení Promoció (2a fase)
CE Maristes - CENG Màsters
41 - 49
CENG Màsters - BAC Agramunt
75 - 25

4-0
0-2

Benjamí
Descans

Pep Ribes, nou entrenador del Cadí la Seu

Prebenjamí

L’artesenc Pep Ribes es va
convertir el passat 26 de gener
en el nou entrenador de
l’equip de bàsquet femení
Sedis-Cadí de la Seu d’Urgell,
que milita a la divisió d’honor
espanyola. Ribes substitueix
Pedro Martínez, amb qui
l’equip de la Seu no havia
obtingut bons resultats fins a
la data. Pep Ribes fa anys que
està vinculat al club alturgellenc, n’ha estat coordinador diverses temporades i
també havia entrenat el primer
equip femení, abans que assolís la màxima categoria estatal.
Pep Ribes té com a objectiu salvar del descens l’equip, que
ara ocupa el cinquè lloc per la cua amb 6 victòries i 10 derrotes. Josep Ribes i Sixto va néixer a Manresa ara fa 38
anys; als 16 va venir a viure a Artesa amb els seus pares, on
posteriorment es va casar amb Núria Betriu. El Pep va ser
un dels màxims impulsors de la secció de bàsquet del CENG,
formant nombrosos jugadors i entrenadors. És un tècnic
dinàmic, que aposta pel treball i la disciplina i basa el joc
dels seus equips en l’agressivitat defensiva. La seva
trajectòria com a entrenador passa pels clubs Golmés, CENGArtesa, Maristes-Lleida i Sedis la Seu.

FUTBOL
CE Artesa de Segre. Primera Regional
De la jornada 16 (11-01-04) a la jornada 18 (25-01-04)
CE Artesa - CF Borges 1 - 0 (Ricard Martínez)
CF Almenar - CE Artesa 1 - 1 (Josep Brescó)
UE Guissona - CE Artesa 0 - 0
Classificació de l’equip (jornada 18)
Partits guanyats: 9 Empatats: 6 Perduts: 3
Gols a favor: 22
Gols en contra: 15
Lloc i punts: 4t amb 33 punts; líder el Mollerussa amb
46 punts, segon i tercer, Benavent i Guissona amb 40

Informació facilitada per Jordi Regué,
Ramon Cotonat i Miquel Regué
la Palanca
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Descans

La Noguera
Plats i Olles
El Museu de la Noguera
exhibeix des del passat 20
de desembre l’exposició
“Plats i Olles. Menjar a la
Balaguer medieval i moderna”, una interessant
mostra d’estris de cuina
medievals, combinada
amb escrits de receptes antigues. L’exposició és fruit
d’un treball de mesos, de
recopilació d’informació i
de recull d’estris de cuina
antics. Ha estat coordinada per les responsables del
Museu Carme Alòs i Eva Solanes i ha comptat amb la col·laboració d’alguns veïns de la comarca. Paral·lelament a
aquesta activitat, els dies 13, 14 i 15 de gener i al mateix
museu, es va realitzar un curs de cuina antiga, organitzada
per l’Associació de Dones d’Almatà, a càrrec de la cuinera
Macarena Colell. El dia 23 de gener es va presentar una altra activitat relacionada amb aquestes, la “Mostra de Gastronomia Antiga”, organitzada pel Museu de la Noguera amb
la col·laboració de l’Associació Gastronòmica i Cultural
Comtat d’Urgell. Set restaurants de la ciutat de
Balaguer oferiran durant un mes la possibilitat
de tastar un menú elaborat amb receptes medievals, renaixentistes i modernes, extretes dels receptaris de cuina d’aquella època. La peculiaritat d’aquella cuina antiga és d’una banda l’absència dels productes americans que posteriorment donaran color als nostres plats: la tomata,
el pebrot, la patata, les mongetes... i, de l’altra,
la tradició de condimentar els plats amb abundància d’herbes aromàtiques i espècies, un signe d’estatus social. Tot plegat una sèrie de característiques que fan que avui ens resultin estranys sabors
que durant molts anys foren generals a la major part d’Europa.
Els restaurants participants són l’Espígol, Cal Morell, Cal
Xirricló, La Fontblanca, Cal Pepito, El Faro i Sapore, tots
ells de la ciutat de Balaguer.

Ajuts de menjador del Consell

ment. El projecte definitiu ha d’estar acabat durant el mes
de març. L’edifici s’ubicarà a la zona on es troben les piscines, el poliesportiu i el camp de futbol de la població, i tindrà una superfície de 1.200 metres quadrats, dues plantes, a
més de menjador i una sala d’informàtica.

Observatori Astronòmic del Montsec
El telescopi que s’està construint per a l’Observatori Astronòmic del Montsec s’instal·larà durant el mes de febrer, ja
que encara falten dues peces que s’estan fabricant als Estats
Units i que completaran l’engranatge que es troba a
Barcelona. Un cop aquestes peces arribin a la capital, es podrà
procedir al seu trasllat fins al parc astronòmic on es realitzarà un muntatge dins la cúpula. Aquest muntatge serà supervisat per dos tècnics nord-americans.

Rehabilitació del col·legi de Bellcaire
Aquests dies han finalitzat les obres de la quarta fase de
millora del CEIP Bonavista de Bellcaire. Les obres han consistit en la construcció d’un nou edifici per tal d’unir els
antics complexos del centre, que també han estat rehabilitats, conjuntament amb la creació de sis aules noves i una
gran sala d’informàtic. En els dos edificis antics que disposava el centre, s’ha mantingut l’estructura original, tot i que
també s’han tirat algunes parets per tal d’aconseguir espais
més amplis i així aprofitar la llum natural.

Curs de català a Ponts
Des del dilluns 12 de gener fins al mes de maig
s’està impartint a Ponts un curs de nivell B de
Català, organitzat per l’Associació de Dones del
Mig Segre. El curs està obert a tots els col·lectius
i als adults de totes les edats i s’impartirà tot el
temari necessari per presentar-se a l’examen i
així poder obtenir el certificat oficial. Està subvencionat parcialment pel Departament de Benestar i Família.

75 anys de Centre Excursionista
Aquest any el Centre Excursionista de Balaguer, que actualment compta amb 180 socis, celebra el seu 75è aniversari.
Per commemorar-ho, l’associació vol realitzar tot un seguit
d’activitats ja siguin de caire esportiu i sobretot cultural, que
varen ser presentades el 16 de gener.

El Consell Comarcal de la Noguera ha fet públic l’atorgament d’ajudes individuals de menjadors escolars, per als
alumnes amb necessitats socioeconòmiques, per a tot aquest
curs 2003-2004. S’ha concedit un import total de 49.848
euros que seran destinats a sufragar les despeses econòmiques que fan referència a aquest aspecte, d’unes cent famílies de la comarca.

Anna M. Vilanova

Penelles tindrà nova escola
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Segons l’avantprojecte revisat per l’ajuntament de la localitat juntament amb els professors, el curs 2006-2007 Penelles
tindrà una nova escola que acollirà la trentena d’alumnes
del poble, que ara estudien a les aules habilitades a l’ajunta-

Municipis

Cubells també amb La Marató de TV3
entre tots els actes que es van fer a la nostra comarca amb motiu de la

D’Marató de TV3, cal fer esment també del que va tenir lloc a Cubells.

Organitzada per l’Associació de Dones Mareselva i l’Ajuntament de Cubells,
durant la tarda del diumenge 14 de desembre va tenir lloc una conferència a la
Sala d’Actes de l’Ajuntament.
El conferenciant va ser el metge titular de la vila, el Dr.
Joan Bargés, i el tema era el mateix del qual tractava La Marató d’aquest any, és a dir, les Malalties respiratòries cròniques.
Com de costum, la gent de Cubells es va abocar en l’acte i
es va aconseguir una important participació. La recaptació
econòmica es va enviar íntegrament a La Marató.
La Palanca
Cartell de la conferència

La Marató de 2002
El Patronat de la Fundació La Marató de TV3 va aprovar els comptes de la Marató del 2002, degudament auditats, en
una reunió del passat 5 de novembre. Cal recordar que en aquella ocasió la recaptació de La Marató anava destinada a les
malalties inflamatòries cròniques. En total es van recollir 4.730.344 euros (uns 200.000 menys que l’any 2001), dels
quals un 5,99% s’ha destinat a despeses d’administració, un 14,26% a divulgació i la resta, un 79,75%, a recerca.

Dinar de La Palanca
tes de cara a l’any 2004, l’acte va servir per a què alguns col·laboradors o
col·laboradores es coneguessin en persona. Evidentment, els temes d’actualitat no van faltar. Tot plegat en un ambient ple d’entusiasme degut al progrés
constant de la publicació, que ja ha arribat a les 48 pàgines de forma habitual, a un tiratge de 825 exemplars mensuals i a 625 subscriptors fixos.
A l’hora dels parlaments, Bartomeu
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A finals de desembre, concretament el
dissabte dia 27, La Palanca va acomiadar l’any reunint en un dinar molts dels
seus col·laboradors.
Un total de 18 persones, és a dir, la
majoria de redactors i col·laboradors
més habituals de la revista, vam compartir unes hores al voltant de la taula
en una trobada que s’acostuma a fer per
aquestes dates.
A més de puntualitzar alguns aspec-

Jové ens va recordar alguns dels episodis del ja llarg camí recorregut per la
revista (22 anys). Els poemes de l’incombustible Sícoris, entre els quals la
Nadala 2003, tampoc no hi van faltar.
D’aquí a un any, aproximadament,
esperem poder tornar-hi. Si pot ser, amb
més embranzida que mai.

La Palanca

Artesa, Pas a Pas

Esglésies amb campana d’obús. La Vedrenya (part 6)
aquesta ocasió estudiarem un
E nantic
santuari que en l’actuali-

El llinatge

Escut d’armes de la nissaga la Vedrenya

El mot que designa aquest indret té la
seva arrel en la paraula verdany que
evoluciona amb verdeny, el qual, a la
vegada pren la forma de vedreny feminitzant-se amb Vedrenya. L’origen de
la paraula rau en el color verd que es
constata en l’escut del llinatge format

per un fons d’or amb tres arbres arrencats, de color verd i ordenats.
Com a nom de lloc el trobem en altres indrets del país, a les comarques
del Priorat i del Baix Maestrat. Pel que
respecta a nom de persones, en masculí és un cognom conegut actualment a
Conques, Figuerola d’Orcau, Isona,
Tremp, Artesa de Segre i altres indrets.
Tenim constància documentada de diferents personatges homònims, com per
exemple Bernat de la Vedrenya que residí a Lleida el 1377, on també hi trobem un altre repoblador l’any 1391 amb
el mateix cognom. De l’any 1453 és la
referència a Petrus Verdeny; del 1518
de Verdenya Cabó i del 1530 de Miquel de Vedrenya. Àdhuc, a Barcelona,
a l’any 1601, hom troba censat el cognom Salavedrenya.
Fent una revisió de l’onomàstica dels
fogatges, hem pogut trobar els següents
homònims del topònim i llinatge
Vedrenya amb les seves variants. En el
del 1358 apareix el cognom Vedrinya a
la població d’Orla, al Rosselló. En el
fogatge del 1497, ordenat per vegueries, trobem tres entrades amb el nom de
Vedrenya: un a Anya, a la vegueria
d’Agramunt, i dos a Balaguer, vegueria del mateix nom; dos fochs amb el
cognom Vedriyans els ubiquem a la
Catalunya Nord, un a la vegueria de la
Cerdanya i l’altre a la del Rosselló, i
també hi veiem un Verdenyo i un
Verdeny, ambdós a Ulldecona, a la ve17
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tat té el rang d’ermita amb unes característiques força interessants pel
que respecta a la seva arquitectura i
als elements que conté. Aquesta església porta el mateix nom que la
partida que presideix: La Vedrenya.
La Vedrenya, situada a la plana sud
de Montmagastre, és un altre dels nuclis del municipi caracteritzat per la
dispersió de les seves masies. A aquesta església hi arribarem des del trencall
de la carretera d’Artesa a Tremp que
ens condueix a Montmagastre. Aquest
desviament el trobem a la dreta, direcció nord, passat el poble de Vall-llebrera
i la pista de Vall-llebrerola. Ja dins de
la carretera local, al cap d’aproximadament tres quilòmetres, veurem el rètol indicador que ens porta a la casa i a
l’ermita del mateix nom. Aquest nucli
de població està format per un conjunt
de 9 masos: la masia de la Vedrenya,
prop de l’església; el mas de n’Escales, cal Ton, cal Josepó, cal Bertran, cal
Malús, cal Llinàs, cal Canes i cal
Bolich, que actualment està deshabitat.

gueria de Tortosa. Pel que respecta al
darrer fogatge, el del 1553, també distribuït per vegueries, tenim 5 fochs amb
el nom de Vedrenya, un a Balaguer
(Balaguer); dos a Talarn (Pallars), l’un
dels quals porta la notació de “militar”;
un a Bellmunt (Agramunt) i el cinquè a
Lleida (Lleida). En aquest cens del
1553 també hi veiem un cognom
Verdenya a la Seu d’Urgell (Urgell) i 5
inscripcions amb el nom de Verdeny, 3
a la vegueria del Pallars, a Figuerola,
Sant Bartomeu i Conques; un altre a
Organyà (Castellbò) i el darrer a Oliana
(Agramunt).
A les estadístiques de l’any 2000
publicades per l’Institut Català d’Estadística no hem localitzat cap registre
amb el cognom Vedrenya, pel que sembla que en l’actualitat la nissaga està
extingida. De les variants esmentades
en aquest treball sols hem trobat la forma Verdeny de la que a Catalunya hi
ha 135 persones que l’ostenten i
d’aquestes, a les terres de Lleida se’n
comptabilitzem 63, de les quals 54 estan censades al Pallars Jussà i 4 a la
Noguera. Les altres 5 corresponen al
Segrià. Les altres comarques amb presència d’aquesta variant del cognom
són el Baix Camp, el Baix Llobregat,
el Barcelonès i el Vallès Occidental.

L’església
Després de la recuperació del territori
als àrabs, Arnau Mir de Tost organitzà
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del s. XII. Cinc-cents anys més tard, al
segle XVII, es construiria la que avui
és la part frontal del santuari.
Aquesta part frontal correspon a
l’època en que es modificaren les esglésies romàniques de la nostra comarca adaptant-les a l’estètica del renaixement, com ja hem dit en altres capítols
d’aquest treball. El cas de la Vedrenya
és el més singular entre aquests temples modificats, ja que a més de canviar l’accés a l’edifici s’hi va construir
un porxo, actualment descobert, amb
una segona porta dovellada on hi reposa el campanar de dos ulls del que penja la campana d’obús objecte d’aquest
treball. Aquesta ampliació, feta presumiblement, per mestres d’obres de
Balaguer, correspon al 1647, data que
trobem gravada a la dovella central de
l’arc exterior. Hom creu que amb aquesta ampliació es dotà el temple del cor
situat sobre la porta d’accés.
A les parets de l’edifici, a més de
forats de bastida, hi observem, obertes,
tres finestres. Dues són romàniques
d’arc de mig punt, una al bell mig de
l’absis amb l’arc monolític i l’altra al
mur de l’evangeli amb l’arc dovellat.
La tercera obertura és l’ull de bou habitual a les façanes renaixentistes de les
esglésies de la nostra comarca, la qual
molt probablement tindria una rosassa
esculpida amb pedra que avui ja no s’hi
pot veure.
Altres obertures que actualment estan tapades són la porta d’accés original, per tant de factura romànica,
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la contrada de Montmagastre on, a més
d’altres poblacions i masies fortificades, ja s’hi esmentava la partida de la
Vedrenya, que amb la seva església depenia d’aquest priorat canonical. Estem
situats a l’època del romànic. La primera notícia sobre la construcció de
l’actual santuari està documentada al
1135, en què un personatge anomenat
Berenguer va fer-hi una donació. L’any
1164 Bernat Folch dóna a Ramon de
Lluçars i a la seva esposa unes terres
situades entre Santa Maria de
Veteranesi i el Segre. Una altra referència històrica la trobem en el llibre de
visites de l’arxiprest Francesc Esteva
del 1757-58. Al 1847, Madoz encara
ens situa la Vedrenya com annex de
Montmagastre. Aquest temple, després
de l’abandó de la canònica de
Montmagastre, passà a ser el centre
espiritual de la baronia.
Atès que la Paeria d’Artesa de Segre
fou establerta l’any 1499 durant el regnat de Ferran el Catòlic i que aquest
sistema de govern va ser substituït pel
Ayuntamiento de su majestad el 1716,
a rel del decret de nova planta de Felip
V, entenem que hem de situar entre
aquests anys l’elecció del Santuari de
la Vedrenya pels consellers o paers per
fer els seus consells, tal com ho indica
una de les estrofes dels Goigs de Nostra Senyora de la Vedrenya:
Aquí Consell General
acostumem a juntar
supliquem-vos Verge santa
que ens vulgueu encaminar
perquè puguem acertar
a fer el voler de Déu.
L’edifici està orientat a l’est, just als
90º, i amida 5 per 11 metres. Està format per una sola nau coberta per una
volta de canó i el tanca un absis semicircular obert a través d’un arc presbiteral. Antigament, aquest absis estava
tancat enquibint al seu interior la sagristia.
La disposició i la forma dels carreus
ens indiquen que aquesta església fou
bastida a l’edat mitjana en dues fases.
La primera correspondria a la part que
abraça des de l’actual porta d’entrada a
l’interior de l’edifici fins a la meitat del
temple i que es pot datar a cavall dels
segles XI i XII. La segona fase, tancada amb l’absis, correspondria a finals

dovellada i situada entre la finestra del
mur sud (en aquest cas de l’evangeli) i
l’absis. També, al mur de l’epístola s’hi
aprecia la forma d’una tercera finestra
romànica.
Lladonosa ens informa d’una restauració feta durant la postguerra, obra del
senyor Madrina d’Artesa de Segre, amb
la qual es va reparar el porxo i l’interior. Més tard, als anys 80, a la vista que
l’edifici s’estava obrint pel mig, es va
fer una obra que consistí en subjectar
les parets laterals mitjançant dos eixos
de ferro tensats des de l’interior. Mn.
Ramon Solé ens recorda que per foradar els murs es va haver de fer una broca especial que tot i això no cobria la
totalitat del gruix de la paret. Per tal de
travessar l’amplada, es va haver de foradar per ambdues bandes i per fer coincidir l’alçada de l’orifici es va emplenar una mànega amb aigua per indicar, per mitjà de la llei dels vasos comunicants, el nivell on s’havia de foradar al costat oposat del mur. Va coincidir perfectament la connexió dels dos
trepants en cada un dels quatre forats.
En aquesta restauració es reformaren les parets interiors i es va eliminar
la sagristia situada darrera l’envà que
tancava l’absis. En aquesta separació
s’hi recolzava l’antic altar que situava
l’oficiant d’esquena als fidels.
De l’interior cal destacar l’antic carilló, que desconeixem quan s’hi va
instal·lar, avui desproveït de les campanetes que penjaven de la roda i que
sonaven tibant d’una corda que feia gi-
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rie, l’antiguitat i la fragilitat del material. L’alçada visible és de 38 cm, essent el diàmetre del disc de 30 cm. L’anvers i el revers estan decorats amb una
creu gravada en baix relleu i una vora
que encercla el disc.
Carilló

Advocació

rar la maneta de ferro que encara s’hi
pot veure. D’entre les funcions que hem
pogut esbrinar, aquest carilló servia per
alabar Déu en el moment de la Consagració i per indicar el temps de silenci
que s’inicia el Dijous Sant i que finalitza el Dilluns de Pasqua. Era tradició
entre la gent de la comarca anar a ferlo sonar per invocar la Mare de Déu de
la Vedrenya perquè els alliberés del mal
de cap.

A l’interior del temple hi trobem altres imatges situades en fornícules dins
de dues arcuacions, a banda i banda de
l’església. A la paret de l’epístola hi trobem la capelleta amb la imatge de Sant
Antoni de Pàdua, molt venerat a les
esglésies del terme d’Artesa de Segre,
amb una altra petita imatge del Sagrat
Cor. La paret oposada és el lloc per a
Sant Isidre, també complementat amb
una petita imatge de la Mare de Déu
del Roser. Desconeixem com han arribat aquestes figures a la Vedrenya, no
ho hem pogut esbrinar. El que sí veiem, un cop més, és la relació entre els
oficis tradicionals i el seu patronatge.
Sant Antoni de Pàdua és patró dels paletes i Sant Isidre ho és de la pagesia,
dues de les activitats econòmiques principals del municipi.

El cementiri

Estela discoïdal (foto de JTG)

La campana d’obús

Diu la tradició que la Mare de Déu de
la Vedrenya fou una imatge trobada per
un pastor dalt d’un arbre de la contrada. No en tenim més notícies, ni tant
sols els goigs en parlen, l’única i imprecisa referència diu: De la Vedrenya
apellada / sou Verge de temps antic.
Tampoc hem pogut esbrinar l’origen de
la imatge actual, posada en acabar la
guerra després de l’espoli que varen
patir les nostres esglésies. El fet de ser
una de les marededéus trobades fa que
se celebri la seva festivitat el dia 8 de
setembre amb un aplec que congrega
gent de tota la comarca. Fins i tot a
Anya, cap de l’antic municipi on pertanyia la Vedrenya, havien fet coincidir la festa major amb aquest dia. En
Joan Bellmunt escriu que, anys enrere,
s’hi acudia en processó solemne i amb
la imatge del Sant Crist. El Dilluns de
Pasqua també s’hi celebra un important
aplec.
La Mare de Déu de la Vedrenya és
invocada pels veïns de la comarca per
al guariment de malalties, peticions de
favors personals i pel do de la pluja.
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Al darrere del temple hi ha situat el cementiri, cerclat per un mur de pedra.
En aquest petit cementiri, antic, de tombes obertes al terra i que encara està en
ús, hi destaquen dos elements d’especial interès: un sarcòfag força interessant i una estela discoïdal. Aquesta estela ha estat inventariada en el treball
de recerca que està duent a terme l’Associació Cultural la Roureda, en el qual
s’han catalogat aquestes làpides circulars de tota la Noguera. El primer resultat d’aquest treball que actualment
està a impremta, a punt de ser publicat,
va ser presentat pels membres d’aquesta
associació junt amb el Sr. Josep Gallart,
responsable d’Arqueologia de la Delegació de Cultura de la Generalitat a
Lleida, al VII Congrés Internacional
d’Esteles Funeràries fet a Santander
l’any 2002.
Aquesta estela, situada al centre del
cementiri, és de pedra arenisca gris.
Actualment sols és visible la part superior, que presenta un estat de conservació força deficient degut a la intempè-

Dels obusos estudiats fins al moment,
aquest correspon a la troballa més recent. Es va recollir en una sortida de
caça que es va fer entre els anys 19501953 en què hi participaven el Sr. Josep
Boireu i Pedra d’Alòs, conegut com
l’Hermano; el Sr. Isidre Coders, en
Samarà de Vernet, pare del Sr.
Bartomeu Coders que va trobar l’obús
que actualment penja del campanar
d’aquesta població; en Manuel Bertran
i Bertran d’Anya, i el seu germà
Rosendo.
Aquest cap d’obús, ja desprovist de

Josep Boireu i Pedra
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Manuel Bertran

la resta de la bomba, havia caigut en
un bosc prop d’Alòs de Balaguer, concretament a la zona denominada
l’Aubaga del Gabatx, situada a la barrancada flanquejada pels serrats de les
Pletes i el Montservó, entre els tossals
del Montservó (1136 m.s.n.m.) i el dels
tres Batlles (870 m.s.n.m). De la mateixa manera que en els casos de Vernet
i Baldomà veiem una curta distància
entre les localitzacions dels obusos,
aquest cas l’aparellem amb el lloc de la
troballa de l’ogiva de Sant Bartomeu
que va ser recollida a uns dos quilòmetres de distància, a la Malacosta, per la
qual cosa podria tractar-se del mateix
bombardeig.
En una aturada d’aquella jornada de

cacera, el Sr. Josep Boireu, assenyalant
el cap d’obús, es va dirigir al Sr.
Rosendo Bertran tot dient-li: “Si tens
ganes de tocar missa, aquí tens una
campana”. El Sr. Bertran va veure de
seguida que aquell obús serviria per
campana a l’església de la Vedrenya.
Allí mateix la carregaren, amb uns
troncs i una corda, i la baixaren a les
espatlles fins a Figuerola de Meià, des
d’on pogueren seguir camí amb cavalleries.
Aquestes bombes llençades des dels
avions del bàndol nacional tenien la
seva resposta en l’artilleria republicana, que no estalviava recursos des dels
búnquers que encara avui es poden veure escampats per aquest territori. No fa
gaires anys, passejava per Alòs un aviador de la divisió Cóndor a la recerca
de les restes del seu avió abatut a la

zona. Encara hi ha al poble qui recorda
haver vist trossos d’aquest avió.
Voldria acabar aquest article comentant dues reflexions rebudes amb pocs
dies de diferència. L’una per part del
Sr. Ferran Sánchez Agustí, que em parlava sobre com es reflectia el reciclatge en aquest procés de convertir les
campanes originals en armament per
acabar tornant a ser campanes. En la
mateixa línia, amb una visió més espiritual, Mn. Ramon Solé em comentava
la valoració que un element de signe
religiós destruït per fer armament acaba esdevenint el que era originalment,
una campana. La prevalença del bé sobre el mal.

Agraïments
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Rosendo Bertran

En aquest capítol també ha estat molta
i de diferents llocs la gent que m’ha
aportat els seus coneixements i les seves vivències.
Mn. Ramon Solé, des de Balaguer,
m’ha donat abundant i valuosa informació sobre el santuari i la darrera res-

tauració feta en la seva època de rector
de la parròquia d’Artesa de Segre.
Mn. Jaume Armengol, de Refet, per
l’aclariment sobre els patronatges dels
sants venerats en aquesta església.
En Jordi Trullols, de l’Associació
Cultural la Roureda, m’ha facilitat la
informació i la fotografia que documenta l’estela discoïdal del cementiri.
El Sr. Primitivo Malús, de cal Malús
de la Vedrenya, després de parlar amb
molta gent, em va donar la pista definitiva per trobar als descobridors de
l’obús.
El Sr. Ventura Viladrich i la seva família, de la casa de la Vedrenya, em
facilitaren molt bones informacions
sobre l’ermita.
El Sr. Maties Bertran i Jou, de cal
Bertran de la Vedrenya i fill d’en
Rosendo Bertran –que va portar la campana des d’Alòs–, em va donar les primeres informacions i em va fer confiança en deixar-me fotografies de gran
valor sentimental sense conèixer-me. El
seva gestió en adreçar-se a ca
l’Hermano d’Alòs va acabar de completar el cicle de contactes en la investigació sobre la campana de la
Vedrenya.
Vull agrair especialment, sobretot pel
moment i les circumstàncies en les que
ens vàrem entrevistar, al matrimoni format per Josep Boireu i Garreta i Maria
Puig i Canosa, de ca l’Hermano d’Alòs,
visitats a la seva residència habitual
d’Esplugues del Llobregat, a
Barcelona, per la seva incondicional
disposició i per les seves aclaridores
explicacions sobre el com, l’on i el qui
en la troballa d’aquesta campana.
A tots ells i a altres diverses persones que varen fer gestions per trobar el
fil de la troballa d’aquesta campana, els
hi agraeixo les seves inestimables aportacions.
Text: Ramon I. Canyelles
Fotografies: Arxius familiars, Jordi
Trullols, Ramon I. Canyelles

www.artesadesegre.net
www.artesadesegre.net

Memòries duna Vida a Cubells

Josep Solé i Alsedà
Josep Solé i Alsedà va néixer
E nl’any
1912 a la vila de Cubells

Cubells al Cortina, per anar a viure a
Barcelona, on ja hi havia unes deu bodegues Montferry regentades per les
famílies Rovira, Castells, Gabarra i
Peiró, i va obrir la seva primera bodega pròpia, Montferry evidentment, que
va regentar durant catorze anys, quan
va passar a una altra bodega. Un any
després d’haver arribat a la capital, degut a la malenconia provocada per
l’allunyament de la terra estimada, es
van comprar la casa on actualment passen ell i la seva dona tot el temps que
poden a la vila que el va veure néixer, a
la carretera de Lleida a Puigcerdà. En
Josep va ser durant uns trenta anys
vicepresident del Centre Cultural Lleidatà a Barcelona on es feia un sopar
anual, al qual van arribar a assistir més
de dos-cents cubellesos emigrats a
Barcelona.
A part de regentar bodegues, en
Josep Solé ha estat i és un aficionat a
les lletres i a la col·lecció de bitllets de
paper moneda. Quant a la primera
afició, direm que és un gran escriptor
de poesies i n’ha dedicat una cada any
a Cubells amb motiu de la Festa Major,
a l’agost, a part de moltes altres que ha
escrit i que es troben recollides en el
llibre Poesies Patriòtiques de Cubells
i Castelló de Farfanya. De la seva poesia destacarem l’amor amb què tracta
les persones a qui van dirigides i àdhuc
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on va viure fins l’any trenta-cinc,
quan va marxar a Barcelona. Abans,
però, realitzà moltes i variades tasques per mirar de contribuir a l’economia familiar.
Va treballar al pont de la vall de Cubells i a l’antic clavegueram de Foradada, on també va batre trossos. L’any
trenta-tres es van fer una casa a Cubells.
La seva família disposava d’un camió
que van perdre durant la guerra civil,
com va passar a tantes altres famílies.
L’any 1935, com hem comentat, va
anar a Barcelona on va treballar, com a
cambrer, a la seva primera bodega
Montferry. Les bodegues Montferry, tot
i ser a Barcelona, van ser molt importants per a molts cubellesos i cubelleses
ja que els van donar feina. Recordem
que, entre la fil·loxera i la disminució
dels guanys amb les terres respecte el
nivell de vida, molts cubellesos van
veure’s obligats a emigrar, no només
durant la guerra, sinó durant els anys
següents fins a principis dels vuitanta,
fent disminuir la seva població des de
poc més de mil habitants a principis de
segle fins poc més de quatre-cents l’any
1981.
Al trenta-set, per motius d’edat, es
va haver d’incorporar a files i fou destinat a Lleida, junt amb uns altres deu
cubellesos, i més tard a Guadalajara, on
hi va ser fins que va acabar, el 13 de
febrer de 1939.
Al tornar de la guerra, es va dedicar
a anar per la província fent sopa, des
de fideus fins a tallarines i altres, amb
un aparell que li va facilitar un, llavors,
amic de la família, un senyor italià de
cognom Pellegrino que vivia a la Gran
Via de Barcelona. Va fer aquesta feina
uns tres o quatres anys, compaginantla amb la compra, anant en bicicleta,
de pèl de porc, molt útil llavors per fer
brotxes, pinzells i altres, i la venta del
mateix a Barcelona. Un temps més tard,
va fer cap a Castelló de Farfanya, on es
va casar l’any 1946. Fruit d’aquest
matrimoni, va tenir tres fills: en Pere,
en Miquel i en Josep.
L’any 50 es van vendre la casa de

els llocs que descriu, així com un català previ a la normalització lingüística,
fet que mostra la importància de la nostra llengua ja abans de la guerra i que
és oblidat més sovint del que hauria de
ser.
Quant a l’afició de col·leccionista,
direm que havia arribat a tenir paper
moneda de tots els ajuntaments catalans, usats durant la guerra i posteriorment, i n’ha fet diverses exposicions en
llocs tan diferents com Súria, Golmés,
Premià de Dalt, les Borges Blanques,
el mateix Cubells, a l’associació de
Dones de Cambrils, Vilassar de Dalt,
Castellserà, Ponts, Oliana, dues a
Artesa i Balaguer, Camarasa i moltes
altres.
Junt amb altres quatre o cinc persones, en Josep es va encarregar de portar la Festa Major de Cubells durant la
dècada dels setanta, portant diferents
convidats il·lustres com la Trinca, Mary
Sampere i altres que arribaren a fer-la
una de les Festes Majors més grans de
la província.
Des que es va jubilar, en Josep ha
passat el negoci als fills i gaudeix de
tot el temps que pot a la seva vila natal,
Cubells.

Cubells, ets sa
Joliu Cubells, dalt d’una serra
ets l’espia del Pla d’Urgell.
Qui pogués fer-s’hi una caseta
vora l’església d’aquest Castell.
Si em fos possible, per les vacances
de cor, et juro, que jo hi vindria
i encara que fos dins d’una cova,
tots aquests jorns content viuria,
respirant l’aire de la muntanya
deixant l’asfíxia de la ciutat,
que són la causa de grans malures
i portadors de malvestats.
Cubells ets noble,
Cubells ets sa,
Cubells tens oli,
Cubells tens gra.

Memòries duna Vida a Cubells

Les Bodegues Montferry. La família Rovira
El Baco-Vin
No fou fins als anys cinquanta que
els fills de Cubells guiats per Pere
Rovira Ausàs (fill) començaren a
posar bodegues. El senyor Rovira anà
creixent d’edat i de patrimoni i comprà a la terra del vi, Móra d’Ebre,
vinyes, magatzems i també una planta embotelladora a la que va posar el
nom de Baco-Vin, planta que un cop
finalitzada, va ser lloc de reunió i celebració d’un gran dinar on van assistir tots els cubellesos, convidats pel
senyor Rovira, que treballaven amb
Bodegues Montferry. Amb motiu de
la celebració, el senyor Josep Solé i
Alsedà va escriure tres poesies, Bodegues Montferry, El Baco-Vin i Cubells ets sa.
Val a dir que va arribar a haver-hi
més de 80 bodegues Montferry a
Barcelona, l’Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet i Cornellà de
Llobregat, regentades per cubellesos
en el moment de màxima esplendor
del negoci. No donarem noms donat
que, degut a la distància en el temps
i a les poques que queden avui obertes, no hem aconseguit trobar la llista sencera de propietaris.
Avui dia, les bodegues Montferry
són aigua passada degut a què les
transformacions en la societat i en la
legislació han impedit que seguissin
vives fins ara tal com s’entenien lla-

Móra la Nova, terra de vinya
treballadora ja per instint,
el sol veu, veurà aquell bon dia
quan implantaren el Baco-Vin.
És una empresa amb gran solera,
és pionera del bon raïm
i els pagesos entre ells comenten
quines bodegues té Baco-Vin.
Els que hi entenen i vi remenen
quan en visitin Móra la Nova
s’adonaran del Baco-Vin,
i ens donaran l’enhorabona.
Si ho poden veure a no tardar gaire
aquesta casa serà tan gran,
que per si sol tindrà tants miris
i en tindrà fama internacional.
A vos Senyora, gentil barcelonina,
em plau fer-li un present de fruita d’or
amb un raïm de Móra la Nova
que en té la dolçor d’un bon amor.
Si es troba desallida, gentil senyora,
prengui vi de Móra poc i sovint,
esculli sempre la millor marca
i no ho oblidi: és Baco-Vin.
vors, tot i que val a dir que encara n’hi
ha alguna d’oberta amb el nom original, però no amb el funcionament anterior. Cal recordar que actualment està
prohibit a les tendes, bars i restaurants
servir vi a granel, que és el que prenia
la gent quan paraven a berenar o a fer
un descans a alguna de les dotzenes de
Bodegues Montferry.
Martí Regué i Roig
A l’esquerra, Bodega Montferry del carrer
Sepúlveda de Barcelona, regentada encara per
cubellesos. A sota, antiga Bodega Montferry
reconvertida a cerveseria, al carrer Rosselló.
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Les esmentades bodegues són a rel
d’una família nascuda a Cubells, just
davant de la casa on va néixer el nostre
protagonista, anomenada “Cal
Ximeio”, on hi havia els quatre fills:
l’hereu, Josep Ausàs, i les seves germanes Mercè, Nati i Maria. El Josep
establí a la llavors avinguda del
“Generalísimo” de l’Hospitalet de
Llobregat la primera bodega Montferry,
que fou regentada més tard pel senyor
Jaume Ros.
La germana del nostre fundador
Mercè, es casà amb Pere Rovira i
d’aquella unió van néixer en Pere i en
Francisco. El primer estudià i féu carrera ja que era molt intel·ligent, i en
acabat es posà en el negoci i comprà
uns terrenys a l’Hospitalet, on es van
fer una casa, una gran bodega i un gran
magatzem on poder guardar el vi.
La segona, la Nati, es casà amb Josep
Pinós i s’establiren a Barcelona sense
arribar a tenir fills. Mentre que la tercera, la Maria, es casà i obrí també una
bodega encara existent avui al carrer
nou de la Rambla, al Poble Sec de
Barcelona.
El nom Montferry no és pas imaginari, sinó que es tracta, escrit amb ‘i’
llatina, del nom d’un petit poble de la
tarragonina comarca de l’Alt Camp, on
va néixer en Pere Rovira i on hi havia
gran riquesa de vinyes.

Tema del Mes

La il·lusió del Nadal
és il·lusió i aquesta és una
N adal
de les qualitats característiques
dels infants, per això ells són els veritables protagonistes de les festes nadalenques i una bona part de les activitats programades van destinades
a aquest sector de la població.
Començant per la tradicional cagada del tió i els regals del Pare Noel fins
a la nit màgica de Reis, a Artesa de
Segre es realitzaren altres activitats. Cal
destacar el Parc de Nadal, que va durar
dos dies i va comptar amb la participació de diferents entitats locals. El concurs de pessebres, en la seva 49a edició, també acostuma a tenir com a protagonistes principals els infants.

El Pare Noel ens visità les vigílies de Nadal

La Palanca
Titelles a la Dàlia Blanca

Parc de Nadal: tir amb arc

Parc de Nadal: tirolina

Parc de Nadal: tallers

Fotos: S. Valls, R. Giribet i R. Cusola

49è concurs de Pessebres
Participants: 14
Lliurament premis: dia de Reis
Premis
Pessebres artístics
1r. Alba i Oriol Alàs Cercós
2n. Marc i Laura Serentill Aldavó
Pessebres casolans
1r. Oriol i Maria Cusola Aumedes
2n. Cèlia Samarra Luna
Pessebre realitzat per Oriol i Maria Cusola, guanyador del 1r. Premi Casolans
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Reconeixement al treball: Miquel Aregall Urgellés
Menció especial: Amics del Castellot

Tema del Mes

Reis Mags: la màgia de multiplicar-se
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Fotos:
E. Maza,
J. Sellart,
J. Roqué,
R. Giribet
i P. Santacreu
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Artesa de Segre

Vilanova de Meià

Cubells
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Des del Mirador del Montsec

Avortar pluja mata el Montsec
següentment abundant en bolets.
Fins molts agricultors han tingut problemes per sembrar i aquells que no
apostin pel guaret esperaran el febrer.
Però el nostre país ha recuperat una
fesomia gairebé oblidada. S’han vist
rajar a l’ample les fonts mentideres del
Desferrador, s’ha avenat la font del
Forat de prop el Pla de les Forques, han
ressuscitat fonts i fontetes seques des
de molts anys ençà, el riu Boix i el riu
de l’Obac dóna gust veure’ls davallar
per les seves lleres portant aigua abundant, fresca, pura i cristal·lina. En definitiva, la saó s’ha recuperat d’una forma sense precedents i el cicle hidrològic ha començat tal com ha estat durant segles, però quan arribi la primavera i després l’estiu agents terrícoles
l’estroncaran sense contemplacions.
El topònim Montsec no té res a veure amb muntanya seca, sinó amb muntanya seccionada. El seu característic
sòl kàrstic permet que tota l’aigua caiguda es filtri no sols per alimentar molses i líquens a coves i querants, sinó
que serveix donar vida a les innombrables deus que sempre havien estat consubstancials a la vida de les planures
que s’obren al peus d’aquesta serralada. El Montsec va estar el patatar de
Barcelona durant molts anys,
especialment en la immediata postguerra en què la fam i la gana s’ajuntaven:
la falta d’aigua i el senglar van acabar
amb el cultiu d’aquell saborós trumfo.
He passejat amb cotxe i a peu per
nombrosos, impossible dir tots, indrets
del Montsec i cada estiu he anat comprovant com el país s’eixugava d’una
forma progressiva i desencisadora.
Abans, a l’estiu, quan sortia el Frare de
Bon Repòs, venia una tronada de Sant
Mamet i quan donava el senyal el Sant
del Bosc, deixava anar Sant Pere un
xàfec que refrescava la Natura i justificava que la Coma de Meià fos coneguda com l’Orinalet del Cel.
És del domini general que una de les
causes que han empobrit la Vall de Meià
és el sistema de prevenció contra les

pedregades utilitzat per
l’Agrupació de Defensa Vegetal Terres de
Ponent (ADVTP) mitjançant l’ús d’uns mètodes antinaturals i molt
perjudicials no sols per
al medi ambient sinó
també per a la salut pública. Són uns procediments que responen a
uns interessos legítims
com els de protegir la
fruita però que lesionen
uns interessos de dret natural i ancestral d’un seguit de termes municipals
de la Lleida de secà.
El passat 26 de juliol, a Camarasa es
va constituir el Col·lectiu Anti-iodur de
Plata de les Terres de Ponent format per
ciutadans de totes les ideologies i condicions socials. I des de la més profunda indignació que ha de sublevar qualsevol persona que estimi la terra vagi
des d’aquí el meu suport a la seva tasca, com escriptor i estudiós del Montsec
des de fa molts anys (aquesta columna
apareix a La Palanca des de 1981) en
els seus vessants d’història, paleontologia, mineralogia o botànica per denunciar que el iodur de plata o algun
altre producte físico-químic similar
condueixen a una inexorable desertització del Montsec i l’anorreament del
país.
El iodur de plata inhibeix la pluja i
té un impacte ambiental negatiu sobre
l’ecosistema. L’ús d’aquest producte
està creant tensions entre la gent de
l’Urgell i la de les nostres contrades.
Es dóna la paradoxa que urgellencs usuaris del iodur de plata pugen a emplenar d’aigua, de franc, les seves furgonetes a les fonts de Vilanova de Meià.
Si això no canvia, arribarà dia que no els
caldrà pujar perquè aigua no n’hi haurà.
El Govern de la Generalitat el 1984
va obligar els pagesos de 77 municipis
de Ponent a finançar mitjançant una
taxa adjunta al rebut de la contribució
l’activitat de l’ADVTP per lluitar contra la calamarsada amb la tècnica de
cremadors de iodur de plata. Aquesta
pagesia en qüestió, en principi, s’hau26
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questa tardor passada, tan es-

A plèndida en pluja, ha estat con-

ria de negar a pagar aquesta taxa i denunciar l’actuació partidista, poc transparent i exclusivista de l’esmentada
ADVTP.
El Col·lectiu Anti-iodur de Plata Terres de Ponent ha de creure que el nou
Govern de la Generalitat, és a dir, Medi
Ambient i Agricultura, abordarà aquesta problemàtica perquè encara no s’ha
pogut demostrar durant 25 anys d’ús
que el iodur de plata és eficaç mentre
avança la degradació del medi ambient
i sorgeixen problemes de salut pública.
Allà on no hi ha aigua, no hi ha vida.
No és just manipular la Natura per empobrir els uns i enriquir els altres.
Aquest col·lectiu exigeix l’establiment
d’una moratòria immediata perquè
s’aturi l’ús de iodur de plata i es procedeixi a estudiar amb seriositat la negativa incidència d’aquest mitjà sobre
l’ecosistema.
I finalment, les avionetes. Tothom les
ha vistes però ningú sap d’on surten.
Quan es comencen a formar bromes
anunciant l’enyorada pluja, apareix un
aparell al cel que es dirigeix de dret a
diluir els núvols de l’esperança. Correspon a les institucions investigar
aquest particular, però els Ajuntaments
afectats s’han de manifestar en ple contra aquesta pràctica i les entitats cíviques que estimin el país de veritat, no
sols de paraula o de forma bucòlica,
s’han de sentir solidàries i han de prendre partit per una veritable recuperació
de la Natura que passa per deixar en
pau el Montsec.
Ferran Sánchez i Agustí

Des del País dels Pirineus

Sant Antoni escudellaire i la Setmana dels Barbuts
seïdors de llargues i espesses barbes,
que celebren la seva onomàstica en
el decurs de la mateixa setmana, per
quin motiu i causa la càustica popular ha batejat tal lapse de temps, amb
el nom de “la Setmana dels Barbuts”.
Tradicionalment, la setmana en qüestió ha estat considerada a través dels
anys i dels panys com la més crua i grenyal de tota l’anyada, i a tal respecte
una secular i popular dita sosté i afirma que: “Per la setmana dels barbuts,
governen els tres germans, tos, moquina
i amaga les mans”. I hom assegura que
els homes nats en tals jornades solen
ser peluts en gran manera, amb barba
espessa i ben poblada, amb molt de
geni, ardits i coratjosos, i per acabar
d’arrodonir la cosa, asseveren que les
nenes són mostatxudes. Cal dir que, en
aquesta anyada, la setmana comentada
no ha fet gala del seu tradicional i fred
rigor; però, com diu el Jaumet de la
Tresa, mai cap hivern ha quedat per
caure.
I tornant als referits Sants, volem
avui fer una menció especial a la figura de Sant Antoni Abad que, un any sí i
altre també, arriba a aquestes contrades andorranes enmig d’una intensa
flaire d’escudella barrejada que, al trenc
del migdia, omple tots els àmbits

d’aquestes Valls en un
Sant Antoni Abad arriba a aquestes
autèntic banquet popucontrades andorranes enmig d’una
lar a escala de totes les
Parròquies, amb l’exintensa flaire d’escudella barrejada
cepció de Sant Julià de
Lòria, que celebra l’esmentat convit de gener de bon matí, tot un estol de
demòtic en la diada de Sant Sebastià.
cuiners i cuineres es concentraren, amb
A títol rememoratiu, direm que la cos i ànima, en la tasca de preparar una
comentada i gastronòmica tradició, al saborosa escudella barrejada que, amb
País dels Pirineus, tingué els seus ini- l’afegitó de la carn d’olla, el pa de sècis, temps era temps, en la Parròquia gol i el tortell, regat tot amb un bon vi,
de la Massana, on els vilatans després fou ofert a tots els ciutadans que van
d’oir missa en l’esglesiola de Sant voler participar al dit i popular convit.
Antoni de la Grella, bastida al fons Per nostra part, recomanem a la gent
d’una gorja i al mateix peu del Valira forana que si poden, l’any que ve ens
del Nord, es reunien en un àpat de ger- honorin amb la seva presència i que,
manor on l’escudella era el plat estre- en tal jornada, la rosa dels vents els porti
lla.
a casa nostra, que no s’ho pensin dues
Cap allà a la dècada dels cinquanta vegades i que, a trenc del migdia, aprodel passat segle, els Tons i les Antònies fitin l’avinentesa per a posar-se entre
de l’Avinguda Meritxell, sota el coman- pit i espatlla un bon plat de suculenta
dament de l’Antoni Puigdellivol –ja escudella, amb els extres corresponents,
traspassat– i de l’Antoni Santacreu – sense necessitat d’haver d’afluixar la
que gaudeix, encara, d’una salut de fer- mosca.
ro– decidiren honorar al seu patró amb
Sant Antoni Abad, miracler per
una solemne missa i, com a colofó, in- excel·lència, és també conegut popularvitant tothom a una monumental escu- ment amb els qualificatius de “Sant
dellada, amb l’obligada carn d’olla, el Antoni dels ases” o “Sant Antoni del
tradicional tortell i bons traginyols de porquet”, el qual, dit sigui de passada,
vi de la Conca.
ostenta nombrosos patronatges entre els
La festa en qüestió assolí un espec- quals citarem els referents a tots els
tacular succés i a partir de tal moment animals, especialment els domèstics i
arrencava una nova tradició els de peu rodó, els cistellers i cerers,
Santantoniana, a la capital de les Valls, captaires i mendicants... i dels jugadors
que ha continuat any de naips. Segons una tradició molt esrera any amb tot tesa, el diable volia temptar-lo fent-lo
l’entusiasme i amb jugar a cartes, i en la juguesca, per més
tota la plenitud, es- mala jugada que tingués, el Sant semtenent-se a la totali- pre guanyava, faceta que va quedar retat de les set parrò- flectida en una popular dita que diu,
quies andorranes, textualment, “Sant Antoni i el dimoni
amb la dita excepció jugaven al trenta-u, el diable feia trende la vila laurediana. ta i Sant Antoni trenta-u”.
El dia 17 del mes
Sícoris
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la iconografia catalana existeiA xen
tota una munió de Sants pos-

La Pàgina de lIES Els Planells

Xerrades sobre Adolescència i alcohol a l’IES
sèrie de xerrades adreçades als alumnes del centre sobre “Adolescència i
alcohol”. Aquestes sessions, que són
de dues hores per a cada curs, les
oferta la Fundació Alcohol i Societat
dins el seu projecte Alba.
A més, adreçada als pares dels alumnes, el dia 19 de gener també s’ha fet
una xerrada informativa.
Creiem que és importantíssim
conscienciar els nostres joves de la
perillositat que comporta el fet de beure alcohol. És per això que volem donar a conèixer, des d’aquesta pàgina,
alguns aspectes importants que s’han
tractat en aquestes xerrades per als nostres alumnes.
Raons per les quals els adolescents
no haurien de beure alcohol
Un adolescent, sigui noi o noia, no ha
de beure, sinó que ha de prendre decisions intel·ligents sentint-se responsable, per evitar problemes presents i futurs.
Com que el seu organisme s’està
desenvolupant, l’alcohol pot interferir
negativament en la seva capacitat funcional, impedint la seva òptima evolució i reduint les seves capacitats, entre
les quals destaquen: l’aprenentatge, la
sexualitat, les habilitats socials, la destresa, la força, les possibilitats esportives, el deteriorament del caràcter (mal
caràcter), la pèrdua de control, la independència i l’autonomia, així com la
disminució dels atributs atractius de la
personalitat.
Al mateix temps, es produeix un
alentiment de la seva capacitat de resposta, així com una reducció dels seus
objectius i èxits davant la vida.
Mites i veritats sobre l’alcohol (a
manera de joc per als nostres adolescents)
Ets llest i vols saber la veritat, oi? Però,
hi estàs preparat? Segur que has sentit
moltes coses sobre el fet de beure alcohol, però hi ha molts mites sobre això.
Vegem què hi ha de veritat i què de mite
en aquest tema:

- Mite: L’alcohol et dóna energia.
i, a més, ràpidament, es pot ingerir una
Fals: No. És un depressor. Redueix la quantitat tan elevada que és capaç de
capacitat per pensar, parlar, moure’s i produir la mort en poques hores o un
totes les altres activitats que t’agrada coma etílic, accidents, etc.
fer.
- Mite: L’alcohol et fa més “sexy”.
- Mite: Barrejar cervesa, vi i licors em- Fals: Quant més es beu, menys es penborratxa més que beure un sol tipus de sa. L’alcohol et relaxa i potser estàs més
beguda alcohòlica.
interessat en el sexe, però interfereix
Fals: La concentració d’alcohol a la en la capacitat sexual de l’organisme i
sang o alcoholèmia, és el percentatge no es pensa en les conseqüències. Els
d’alcohol que circula per
la sang després de beure
Un adolescent cal que aprengui a
diferents quantitats d’alprendre decisions intel·ligents per
cohol, és el que determievitar problemes presents i futurs
na el grau d’embriaguesa
que un té. Barrejar begudes amb diferent contingut alcohòlic no embarassos, la SIDA, les violacions, els
emborratxa més, però pot provocar més accidents de trànsit, la pèrdua o dismimarejos perquè es barregen gustos nució de la resposta sexual, la impo(dolç, salat, agre, amarg).
tència... no són gens “sexys”.
- Mite: Un s’emborratxa abans amb una - Mite: El que beu molt, solament es
beguda forta que amb cervesa o vi fred. perjudica a ell mateix.
Fals: L’alcohol és alcohol, en qualse- Fals: Segons estadístiques, els problevol forma i de qualsevol origen. Enca- mes dels bevedors i bevedores del nosra que lògicament una beguda forta té tre país afecten cada cop a més persomés alcohol que una altra de menor gra- nes. Aquestes persones podrien ser el
duació.
teu pare, la teva mare, els teus germans,
- Mite: Tothom reacciona igual amb els teus avis o potser el teu company o
l’alcohol.
companya. Això sense comptar amb els
Fals: No és del tot cert. Hi ha molts fac- accidents, mortals i no mortals, que
tors que afecten la manera com es re- s’originen per l’abús de l’alcohol... Més
acciona amb el consum d’alcohol: el val pensar-hi, oi?
pes, proporció d’aigua i greix, l’hora - Mite: L’alcohol millora la ressaca.
del dia, l’estat d’ànim, la bioquímica Fals: S’ha d’anar amb compte amb els
de l’organisme (proporció d’enzims mites que l’alcohol millora la ressaca,
metabolitzants de l’alcohol disponi- el que passa és que l’empitjora, ja que
bles), en són uns quants exemples.
és la mateixa substància que ha produït
- Mite: Una dutxa freda o una tassa de la intoxicació. Un altre mite és que les
cafè ben carregat et desvetllen.
pastilles de vitamina B6 preses abans o
Fals: No. Res torna sobri a una persona després de beure eviten la ressaca. La
que ja està borratxa. Es pot estar més única utilitat que tenen és l’aplicació
despert, més desvetllat, però se segueix per via intramuscular en casos greus.
estant ebri, embriagat, “borratxo”.
- Mite: No és el meu problema si algun
IES Els Planells
dels meus amics beu molt.
Fals: Si ets un amic de veritat sí que és
el teu problema. Un no pot fer canviar
un altre si l’altre no ho vol, però s’ha
d’intentar. Potser el nostre amic ens escoltarà i podrem ajudar-lo.
- Mite: El pitjor que pot passar quan
beus és acabar amb una ressaca monumental.
Fals: Compte! Si un beu força alcohol
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12, 19 i 26 de gener i el 2
E lsdedies
febrer, a l’IES s’han fet una

In Memoriam

A Ricardo Monfort
Si la felicitat en una altra vida es mesurés per la quantitat d’amics que has
estat capaç de fer en aquesta, el Ricardo la tindria ben assegurada. M’imagino aquell somriure seu de nen entremaliat, si el dia que va encarar el
seu darrer viatge, aquesta vegada sense client, ens hagués pogut veure
per un forat i trobar plegats el munt d’amics que potser ni ell mateix
s’imaginava que tenia.
Estic segura que la vostra presència i el suport que ens vàreu donar a tota
la família aquell dia, estava ple de sinceritat, segurament mogut pel record afectuós cap a un home carregat de bons sentiments, un home honrat
que va fer de la seva professionalitat una de les seves virtuts més grans.
Tota la família Monfort us vol agrair les sinceres mostres de condol
des del dolor profund de la seva pèrdua, però extraordinàriament confortats de veure el molt que l’estimàveu.
Carmen Barril i Gené
Viuda de Ricardo Monfort

Nota d’agraïment
La família Galceran-Feixat vol agrair les mostres de condol i de suport
rebudes amb motiu de la mort de Mariano Galceran i Benseny, estimat
pare i avi.
Família Galceran-Feixat
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Cartes a la Redacció

Cartes a la Redacció

El vi i els seus nivells de protecció
güents nivells: 1.Vins de qualitat amb
indicació geogràfica. Són els vins elaborats en una regió, comarca, localitat
o lloc determinat, amb raïms procedents
d’aquests, la qualitat dels quals, reputació o característiques es deguin al
medi geogràfic, al “facto” humà o a
ambdós, en el que es refereix a la producció del raïm, a l’elaboració del vi o
al seu envelliment. 2.Vins amb denominació d’origen. S’entén per denominació d’origen, el nom d’una regió,
comarca, localitat o lloc determinat que
hagi estat reconegut administrativament
per a designar vins que compleixin determinades condicions. És requisit imprescindible, el fet d’haver estat reconegut prèviament com àmbit geogràfic
d’un vi de qualitat amb indicació geogràfica, amb una antelació de, almenys,
cinc anys. La denominació cava té a tots
els efectes la consideració de denominació d’origen. 3.Vins amb denominació d’origen qualificada. Aquests vins,
ademés de reunir els requisits exigits
per als vins amb denominació d’origen,
hauran de complir altres condicions
específiques, entre altres, la d’haver
transcorregut, almenys 10 anys des del
seu reconeixement com denominació
d’origen, que es comercialitzin exclusivament embotellats, que dins la seva
zona de producció, estiguin determinats
cartogràficament, per cada terme mu-
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El desenvolupament de qualitat en el
sector vitivinícola europeu, no pot sinó
contribuir a la millora de les condicions del mercat i a l’increment de la sortida dels seus productes, i a mantenir i
millorar la qualitat, evitant que la producció de vins augmenti d’una forma
incontrolada, així com a aproximar les
disposicions dels estats membres, amb
el fi d’establir condicions de competència equitativa dins de la Comunitat.
Seguint les disposicions comunitàries i les disposicions estatals i autonòmiques, els vins elaborats a Espanya,
podran acollir-se a algun dels següents
nivells de protecció:
A.Vins de taula: 1. Vins de taula. És el
producte procedent exclusivament de
determinades varietats de vinya (n’hi
ha que no són aptes per a la producció
de vi), que tingui grau alcohòlic volumètric adquirit no inferirior a 8,5% vol.,
així com un grau alcohòlic volumètric
total no superior al 15% vol. (excepte
algunes excepcions), amb un contingut
d’acidesa total determinada. 2. Vins de
taula amb dret a la menció tradicional
“vi de la terra”. Complint determinats
requisits, en aquests vins de taula, la
menció “vi de la terra” es podrà acompanyar d’una denominació geogràfica.
B.Vins de qualitat produïts en una regió determinada (vcprd), en els quals,
a la vegada, podran establir-se els se-

nicipal, els terrenys que es considerin
aptes, etc. 4. Vins de “pagos”. S’entén
per “pago” el paratge o lloc rural amb
característiques físiques, químiques,
biològiques i de microclima pròpies,
que el diferenciïn i distingeixin d’altres
del seu entorn, conegut amb un nom
vinculat de forma tradicional i notòria,
al cultiu de vinya, de la qual s’obtenen
vins amb trets i qualitats singulars i la
seva extensió màxima no podrà ser
igual ni superior a la de cap dels termes municipals en el territori dels quals,
si fossin més d’un, s’ubiqui. S’entén que
existeix vinculació notòria amb el cultiu
de la vinya, quan el nom del “pago” vingui sent utilitzat de forma habitual en el
mercat, per a identificar els vins en aquell
durant un període mínim de 5 anys.
Els viticultors i elaboradors de vins, o
les seves agrupacions o associacions, que
pretenguin el reconeixement d’un nivell
de protecció de vi de taula amb dret a
l’esment tradicional de “vi de la terra”, o
amb el nivell de protecció de “vi de qualitat produït en una regió determinada”,
hauran de sol·licitar-ho davant de l’órgan
competent de la Comunitat Autònoma,
o davant del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, segons l’àmbit territorial d’aquell, es circumscrigui a una
sola comunitat o a més d’una.
Antoni Rúbies i Macià

Cartes a la Redacció

Carta oberta a l’opinió pública catalana
Suposo que poca gent sap que la Confederació hidrogràfica
de l’Ebre (CHE), amb motiu de la construcció del pantà de
Rialb, es va comprometre per escrit a fer uns recs de compensació a la zona que d’alguna manera estava afectada per
l’embassament de Rialb, en col·laboració amb l’IRYDA,
organisme transferit en el seu dia a la Generalitat de
Catalunya (adjunto part de l’escrit on consta aquest compromís).
Actualment, segons he pogut saber, aquests recs de compensació estan molt avançats al municipi de Peramola i també s’estan tramitant al municipi de Baronia de Rialb.
Fins ara, el Govern de CiU semblava no voler saber res de
la resta de municipis que hi figuren en l’escrit de compensació,
és a dir, el rec de Ponts-Sanaüja, que beneficiaria també al seu
pas part dels municipis d’Oliola i de Vilanova de l’Aguda.
Ara que hi ha hagut un canvi en el Govern de Catalunya,
seria l’hora de reivindicar de nou aquests recs, per tal que no
hi hagi discriminacions. Ja seria hora que algú pensés en clau
de justícia social per al col·lectiu de pagesos d’aquesta zona.
Això ha de canviar, senyors governants. Necessitem persones molt més justes i humanes al capdavant del nou Govern de Catalunya. Animo, per tant, als futurs regants d’aquests
municipis a reivindicar de nou aquesta compensació.
Un estil nou de fer política és possible. Ho necessitem
urgentment per salut mental i justícia social.
Jaume Serrat Balach
Fill d’Oliola

Partits Polítics

L’apunt del PSC-PM... No hem de tenir por
litzi perquè han pactat amb qui no ens
agrada. Hem de ser crítics i jutjar en
les pròximes eleccions, pels fets, per
l’acció de Govern portada a terme, que
és el que realment compta.
Tampoc és molt reconfortant sentir
que “no funcionarà”, que son “tant diferents”, que uns “depenen de Madrid”
, que els altres son “nacionalistes” i amb
els altres “pobres pagesos”. Temps!
L’important és que cada persona pugui
fer el que li agrada dins de casa seva,
quan i com vulgui, sense molestar als
altres, i això ens atrevim a afirmar
que no canviarà. L’acció política es
realitza en les coses generals que
afecten la societat, i si el canvi és
positiu, tots ens alegrarem que així
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Després de les passades eleccions autonòmiques del 16 de novembre, i un
cop format el nou Govern sortit d’un
pacte tripartit, s’ha aixecat tota mena
de comentaris, rumors, especulacions i
sobretot pors.
“El canviar no fa polls”, i per altre
costat potser encara es podia renovar
més, però com sempre tots els canvis
fan “por”. Siguem d’un o altre “color”,
el que importa és que es facin les
coses el millor possible. Un tripartit,
per altra banda legítim, pot fer que
les decisions estiguin més
consensuades i més d’acord amb els
interessos de tots.
No és just per a cap dels partits que
han fet el pacte que ara se’ls crimina-

hagi estat.
Hem de deixar temps al temps, i tenir esperança que aquest canvi serveixi per millorar.

Josep Galceran i Sellart
Portaveu del grup municipal PSC-PM
a l’Ajuntament d’Artesa de Segre

Partits Polítics

…y Argote (amb la variant de la C-14)
Voldria, en primer lloc, donar les gràcies a alguns lectors de La Palanca per
l’observació que m’han fet arribar directament, pel meu error en la denominació d’un dels grans escriptors i poetes en llengua castellana del segle XVII,
del qual vaig fer esment en el passat
escrit del mes de desembre. Escriptor
al qual vaig gosar de canviar el seu segon cognom pel d’un altre i més famós
mundialment. En definitiva es tractava
de Luis de Góngora y Argote i jo, en el
moment de teclejar el nom, hi vaig posar el segon cognom de Miguel de
Cervantes y Saavedra. A tots moltes
gràcies.
En aquest començament d’any n’hi
ha que esmolen ja ben bé les eines per
quan vingui un altre juny… En aquest
cas, que vagin ràpids perquè la sega (de
vots) vindrà avançada al mes de març
en forma de noves eleccions a les Corts
espanyoles (ells en diuen “Cortes”)... I
és que portem una llarguíssima temporada de convocatòries d’eleccions.
Des de l’Alcaldia de l’Ajuntament,
versus Delegació de Carreteres a Lleida
i la corresponent Direcció General, ens
han fet arribar a tots els ciutadans i ciutadanes d’Artesa de Segre l’última
“bona” notícia que ens tenia guardada el passat Govern de la Generalitat.
Aquesta “bona” notícia no és altra que
la famosa i necessària variant de la carretera que ve de Balaguer. No sé si es
pot agafar a “cachondeo” o se’n pot
dir una altra cosa. Ara i de sobte, els
fins ara responsables de carreteres de
la Generalitat de Catalunya s’adonen
que la variant per excel·lència ha de ser
a Artesa de Segre!!!
Com sempre, en lo “experimental”
i a la nostra comarca ens toca als
d’Artesa. Per què a Artesa de Segre?
En canvi, per què no es projecten al
mateix temps a Ponts i a Oliana, o bé a

Cubells, a Térmens i a Vilanova de la
Barca? És que a Oliana i a Ponts no hi
ha han veritables problemes de trànsit i
cues quilomètriques en forma de retencions? És que no hi passen també camions d’alt to i amb matèries
perillosíssimes? A qui han volgut prendre el pèl els antics governants de CiU?
I per afavorir qui? Per què fins avui no
ha sortit a llum pública l’avantprojecte
de la variant? Per què és la primera que
es farà? Per a qui anava destinat el “caramel”? Per l’antic Equip de Govern
d’ERC a l’Ajuntament d’Artesa?... Per
a poder-ho presentar com una obra “negativa” per als interessos d’alguns ciutadans i contra els representants d’ERC
a l’Ajuntament?... O bé ara es presenta
i pretén “encolomar el mort” al nou
Govern de la Generalitat sortit després
de les eleccions del passat 16 de novembre?
La veritat és que aquest reguitzell de
preguntes fa trontollar el cap. Les respostes seran en un sentit o altre segons
qui les pugui donar. Personalment, després dels 8 anys que vaig estar al Consistori en representació d’ERC, puc
explicar-ne alguna.
De totes maneres i malgrat tot, em
sembla que el traçat de la futura variant d’Artesa és una bona oportunitat
històrica. Oportunitat d’obrir d’una vegada la ciutat, oportunitat per fer un pla
integral de desenvolupament comercial, industrial i turístic del nostre municipi, que serveixi per potenciar l’antic
eix de carreteres entre la Catalunya del
sud i els fluxos turístics que arribin
d’una part de l’arc mediterrani (País
Valencià i Múrcia) per anar fins els
Pallars i la Vall d’Aran.
El nostre grup municipal a l’Ajuntament d’Artesa de Segre ja hi ha presentat una sèrie propostes per tal de
millorar l’avantprojecte, perquè l’Ajun-

tament hi expressi el que nosaltres creiem que fóra necessari que estigués inclòs dins del projecte de la variant. Propostes que van fer arribar els representants d’ERC perquè siguin tingudes en
compte i, en tot cas, millorables per part
de tots els altres grups municipals representats al Ajuntament d’Artesa de
Segre… Però, a dia d’avui, el Sr. Alcalde i el seu grup de CiU encara és
hora que hagin volgut incloure en un
Ple la proposta presentada pel grup
d’ERC.
Potser ja comença a ser hora que els
ciutadans i ciutadanes d’Artesa no ens
deixem prendre més el pèl per uns governs de CiU que han portat un mal estil
de fer política a la nostra comarca, un
estil sectari i d’abús del poder. Confio i
desitjo que el nou Govern de la Generalitat sigui més equitatiu i molt més
just amb tot el territori i amb tots els
ciutadans i ciutadanes, siguin del color
polític que siguin.
Enllaçant amb tot lo dit anteriorment,
caldria saber en quin calaix de l’Ajuntament dormen o es troben les Normes
Subsidiàries de Planejament Urbanístic, que foren rebutjades aviat farà un
any pels grups de CiU, PSC-PSOE i PP,
llavors a l’oposició. Decisió que està
endarrerint i indirectament boicotejant
projectes i inversions al nostre municipi entre algun empresari i també de particulars. Decisió presa i mai ben explicada per aquests grups que la defensaren al seu moment amb l’únic argument
que això era cosa de l’Ajuntament
entrant.

Francesc Cases i Mianes
President de la Secció Local d’ERC
Artesa de Segre
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www.artesadesegre.net
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ERC informa
encara va continuar aprofitant l’ocasió per parlar amb aquelles persones
amb les quals no et veus tan sovint.
I així es va anar diluint la vetllada...

tal que l’opinió pública del
P ermunicipi
d’Artesa de Segre i
de la seua àrea d’influència puguin conèixer millor la realitat
d’ERC a les nostres contrades,
hem cregut convenient informar
des d’aquestes pàgines de dues
qüestions importants, una relacionada amb la vida de la Secció Local i l’altra amb la tasca del Grup
Municipal.
Francesc Cases va obrir el torn dels parlaments

Amb motiu de les passades festes nadalenques, i recuperant una vella tradició local, una cinquantena de militants
i simpatitzants d’ERC d’Artesa i rodalies ens van aplegar en un sopar el dissabte 27 de desembre.
El sopar, organitzat per la Secció
Local d’Artesa, va comptar amb la presència del recent estrenat diputat per
Lleida Carmel Mòdol, que també és fins
al moment conseller de la CCRTV i
vicesecretari general d’Organització
Interna i Afers Electorals d’ERC. També hi va ser present Vicent Font, president de la Federació Comarcal d’ERC,
que és també regidor de Bellcaire i conseller de la Noguera. Per qüestions de
salut, va excusar la seva presència el
president de la Federació de Lleida
d’ERC, Jaume Gilabert, recentment nomenat delegat del Govern de la Generalitat a Lleida.
En un ambient molt distés, optimista i festiu, propiciat pels avenços del
partit en el darrer any, es va anar des-

envolupant el sopar fins a l’hora dels
parlaments de rigor. El primer en parlar va ser el president de la Secció Local, Francesc Cases, que va encoratjar
tots els assistents a continuar treballant
pels objectius del nostre partit. A continuació, es va lliurar uns records
d’agraïment a Jaume Campabadal pel
seus 12 anys de servei al municipi
d’Artesa de Segre com a alcalde, el qual
va agafar la paraula per expressar la
seua sorpresa i també el seu agraïment
a tothom.
Els parlaments posteriors de Font i
de Mòdol, respectivament, van servir
per a posar-nos al dia dels últims esdeveniments polítics, en clau interna, relacionats amb ERC: resultats electorals,
pacte del tripartit, responsabilitats
d’ERC en el nou Govern de la Generalitat, perspectives de cara a les Eleccions Generals...
Per acabar d’una manera formal, es
va cantar l’himne nacional de
Catalunya. Després, però, molta gent

Campabadal va rebre uns records d’agraïment de la Secció Local de mans de Mòdol
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Resum de l’acció del Grup
Municipal d’ERC
Comencem un nou any i creiem que, a
banda de fer plans nous, és un bon
moment de fer un repàs a tot el que hem
fet durant aquests mesos que portem a
l’Ajuntament.
La feina de l’oposició és molt mal
agraïda, perquè ben segur que alguns
de vosaltres penseu que no estem fent
gran cosa. És per això que ens hem decidit a fer una mena de síntesi de totes
les propostes i preguntes que hem anat
fent durant els Plens. Tot això, a banda
de col·laborar amb la Comissió d’Esports, és clar.
Hem presentat algunes MOCIONS
que a continuació us llistem. Algunes
han estat aprovades, altres no i d’altres
han servit com a base per presentar-les
conjuntament amb els altres equips,
però volem deixar clar que totes han
estat pensades per a que en pugui gaudir el nostre municipi.
- Moció sobre l’autogovern de
Catalunya i la necessitat d’un nou

El Grup Municipal d’ERC amb Mòdol (al centre) i Font (a la dreta)
la Palanca

Sopar d’ERC a Artesa

Secció Local d’ERC
Artesa de Segre

Partits Polítics

De totes les PROPOSTES que hem
anat fent, creiem que les més destacades són les següents:
- Proposta de participació ciutadana
als Plens (Ple 7/8/03)
- Proposta de dotació de més personal
per a executar les obres de la Graderia del Poliesportiu (7/8/03)
- Proposta de demanar a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre el cabal ecològic pel riu Segre (7/8/03)
- Proposta d’accelerar les obres adjudicades (C/ Prat de la Riba, carrers
d’Alentorn, carrer de Seró, dipòsit d’aigua del Pont d’Alentorn...) (Plens 4/9/
03 i 2/10/03)
- Proposta d’accelerar la construcció
de nínxols nous al cementiri d’Artesa
(Ple 2/10/03)
- Proposta de fer pressió a FECSA per
a que realitzi l’entubament de “La
Secla” (Ple 2/10/03)
- Proposta de tramitació urgent de les
Normes Subsidiàries (Ple 2/10/03)
- Proposta de buscar solucions pel pas de
vianants de la carretera d’Agramunt (davant Bar Manel) (Ple 4/12/03)
- Proposta de solucionar l’excés de velocitat a les entrades a Artesa (carreteres de Tremp, de Ponts i d’Agramunt)
(Ple 4/12/03)
- Proposta per a buscar una nova ubicació
per a la Llar de Jubilats (Ple 4/12/03)
- Proposta de fer gestions amb els Mossos
d’Esquadra per fer respectar els senyals
de trànsit al municipi (Ple 4/12/03)
- Proposta per a condicionar l’abocador de runes de “Els Planells” com a
aparcament d’autocars (Ple 4/12/03)

- Proposta de manteniment de la senyalització rural (Ple 4/12/03)
- Proposta de posar a la venda les
parcel·les del Polígon (Ple 4/12/03)
D’un total de 27 PREGUNTES que
hem fet als Plens, cal destacar:
- Les referents als contractes de la
Festa Major. Nosaltres vam voler saber a quants representants artístics s’havien contractat les diferents orquestres
i, de paraula, l’Equip de Govern no ens
ho va deixar gens clar. Vam demanar
els contractes i vam poder veure que,
tal i com defensàvem nosaltres, hi havia dos tipus de contractes amb dos representants diferents, un d’Artesa (que
en realitat eren dos) i un de Mollerussa.
- Les referents a les obres adjudicades pendents d’execució. Hem anat
consultant en quin estat es trobaven les
diferents obres que hi ha adjudicades
(C/ Prat de la Riba, carrers d’Alentorn,
carrers de Seró, dipòsit d’aigua del Pont
d’Alentorn, zona d’esbarjo de La Palanca...). Algunes ja estan acabades o
s’estan fent, i n’hi ha d’altres que encara s’han de començar.
- Les referents a la legalització de la
granja del Sr. Domènec París i Artigues. Ens va sobtar molt que es concedís una llicència de legalització de granja, quan a les Ordenances reguladores
de l’emplaçament d’activitats ramaderes, aprovades el 10/8/98, hi diu ben clar
que “queda prohibida la ubicació en el
sòl urbà de qualsevol tipus de granja,
estable, quadra o corral de bestiar amb
finalitats industrials”. Aquest tema l’estem acabant d’estudiar.
Per altra banda, dins d’aquest repàs
de la nostra tasca, volem expressar la
nostra disconformitat total amb els
següents temes:
- Amb la representació de l’Ajuntament en la inauguració de l’enllumenat del Camp de Futbol.
- Amb la retirada de la qualificació
de persona non grata a José María
Aznar.
- Amb l’ús que es va fer de les bases
de la convocatòria d’adjudicació de
la llicència d’autotaxi (sense tenir res
en contra de l’adjudicatari).
Com a punt final a aquest repàs de la
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Estatut d’Autonomia (presentada al
Ple del 4/9/03, va ser retirada de l’ordre del dia per aprovar-ne una de conjunta)
- Moció en defensa del Comitè Olímpic
Català (aprovada en el Ple del 4/9/03)
- Moció en defensa de la denominació correcta de la C-14 a Agramunt
(no aprovada en el Ple del 4/9/03)
- Moció per l’autogovern de
Catalunya i la proposta d’un nou
Estatut (presentada conjuntament per
ERC, CIU i PSC, i aprovada en el Ple
del 2/10/03)
- Moció sobre la variant d’Artesa de
Segre (presentada el 5/1/04, està pendent d’aprovació i es vol fer conjunta)

nostra tasca, volem informar als ciutadans i ciutadanes que el passat 27 de
desembre vam fer arribar a l’Alcalde
del municipi una nova proposta de collaboració per escrit. De moment, tot i
que verbalment hi ha hagut una resposta
favorable, encara no hem rebut una confirmació escrita. Tot seguit transcrivim
textualment el text de la proposta:
“Una vegada resolts els pactes posteriors al mapa polític català sorgit de les
passades Eleccions al Parlament de
Catalunya del 16 de novembre, el nou
Govern de la Generalitat estarà format
per un tripartit (PSC-CpC, ERC i ICVEUiA) on ERC està força ben representada amb el Conseller en Cap i la
responsabilitat de 5 Departaments.
És per això que el Grup Municipal
d’ERC a Artesa de Segre ofereix formalment una nova proposta de col·laboració a l’Ajuntament, concretada en
els punts següents:
1.- Mantenim la nostra col·laboració
municipal en l’àmbit dels esports, expressada públicament el 14-06-03 en
l’acte de constitució de l’Ajuntament i
concretada posteriorment en un escrit
amb data 01-07-03; tot i que no estem
totalment satisfets en la manera com
s’està duent a terme aquest compromís,
que es veu molt limitat respecte al que
ERC exposava en l’escrit esmentat.
2.- Volem deixar clar, una vegada
més, que la nostra responsabilitat com
a principal grup de l’oposició municipal
és la d’exercir una funció de control a
l’Equip de Govern, sempre en sentit
constructiu i amb voluntat de fer poble.
3.- Oferim el nostre recolzament davant del nou Govern de la Generalitat,
sobretot en les àrees en què ERC té una
responsabilitat directa, per a aquells
projectes municipals amb els quals estiguem bàsicament d’acord, que són
molts. Aquesta col·laboració es pot concretar de formes molt diferents: gestions personals, visites a alts càrrecs,
acompanyar l’alcalde... En cada cas,
s’acordaria el sistema més convenient”.
Bon any a tothom!

Grup Municipal d’ERC
Ajuntament d’Artesa de Segre

Música, Mestre!

Concert de Nadal
l’Orfeó Artesenc, la Coral Infantil
Brots d’Il·lusió i l’Aula Municipal de
Música van oferir el Concert de
Nadal a un públic molt nombrós que
va fer petita l’Església Parroquial.
El concert va començar puntualment
a 2/4 de vuit del vespre amb l’Orfeó
Artesenc sota la direcció de Sergi Valls.
Van començar llegint uns versos de
Miquel Martí i Pol (1929-2003) de
l’Àmbit dels àmbits (1980) que s’entrellaçava amb una bonica melodia de
Josep Lluís Guzman. Seguidament van
continuar el concert amb un seguit de
nadales tradicionals, la darrera de les
quals era una bonica melodia nadalenca tradicional de La Noguera (recollida l’any 1929 en l’Obra del Cançoner
Popular de Catalunya) amb un bonic
acompanyament de piano. Aquesta
melodia, com sol passar en un País amb
una cultura rica i mil·lenària, és similar

a moltes altres que es cantaven arreu
del territori però amb unes característiques pròpies i úniques. Concretament
és una versió de la coneguda nadala El
Pobre Alegre que es cantava a La Noguera l’any 1929 quan Joan Tomàs i
Joan Amades passaren per aquestes
contrades tot recollint aquesta música i
folklore que encara era viu.
Tot seguit es va donar pas a la Coral
Infantil Brots d’Il·lusió i l’Aula Municipal de Música sota la direcció de la
directora de l’Aula M. de Música,
Esther Lara. Primerament el nombrós
grup de petits, de 5 a 7 anys, van oferir
tres nadales tradicionals catalanes: El
bon Jesuset, Ballmanetes i Dolces Festes. Després el grup de mitjans amb La
Pastora, El rabadà jovenet i Les bèsties al naixement (també tradicionals catalanes) i finalment el grup de grans
amb Chsss...! (de K.Ll. Kevedo), Feliz
Navidad (tradicional anglesa) i El petit
vailet (tradicional catalana). De la in-
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és tradicional a Artesa de
C om
Segre el passat dia de Nadal,

tervenció de tota la mainada cal fer esment, que en tot moment comptaren
amb un acompanyament musical on
s’alternaven el piano i el piano i violins tocats per ells mateixos i per alumnes de l’Aula M. de Música: Maria
Macià, Josep Farràs i Sergi Valls al piano, i Robert Cluet i Gerard Bori al violí.
Finalment, la cloenda del concert es
va fer mitjançant quatre nadales que
varen interpretar tots junts l’Orfeó
Artesenc, la Coral Infantil Brots d’Il·lusió i l’Aula Municipal de Música.
Primerament interpretaren Anem a Betlem, Nit de Vetlla i Fum, fum, fum i finalitzaren amb Nadal, Nadal, la tornada de la qual varen ensenyar-la al públic, fent-los participar també, d’un
bonic i apoteòsic final de festa.
Text: La Palanca
Fotografies: Núria Valls
www.orfeoartesenc.org
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Música, Mestre!

Psicologia de Cada Dia

El xat, un obstacle per la nostra vida social?
dia tenim a l’abast tot un
A vui
conjunt de mitjans de comunicació que interrelacionen i possibiliten contactes immediats salvant tota
mena de distàncies. Com a conseqüència, milions de persones viuen
enganxades a les xarxa; als xats, fòrums de discussió…
L’addició és clara… internet ofereix
tot un món, moltes vegades fictici, però
proper a l’internauta. La necessitat de
parlar amb una persona imaginària que
se sap que està en alguna banda del planeta i que escolta, es converteix en imprescindible, fins al punt d’arribar a tenir conseqüències negatives, com ara
la pèrdua de l’esperit crític, la vida social, l’autoconfiança…
Aquesta addicció pot ser deguda des
d’un principi a la necessitat de distracció o d’esbarjo que té tot ésser humà,
però no es pot permetre que aquest
moment d’oci es tradueixi en una dependència de la qual no es pot prescindir.
I és que les facilitats que ofereix el
xat són clares… S’hi combinen uns
quants elements que el fan el lloc perfecte per conèixer i intimar amb gent.
Aquí la imatge física no entra en joc i

en canvi la facilitat de paraula hi té un del tot falsa. En el cas que s’hi trobi
rol molt important. La introversió, la algú amb intencions poc sanes o amb
timidesa i la falta de desinhibició es di- segones intencions es fa marxa enrera,
fuminen a través de la pantalla i l’únic es tanca ràpid, se surt i es tanca l’ordique és important és la capacitat de per- nador.
suasió, la capacitat de saber dir el
No es pot permetre que aquest moment
més apropiat en
d’oci es tradueixi en una dependència de
el moment just.
la qual no es pot prescindir
L’anonimat és
imprescindible,
permet amagar tot el que es vulgui o
Sense ser-ne conscient, justament el
que no agradi d’un mateix o bé permet nou món de les noves tecnologies consser molt sincers i molt oberts… es pot trueix una societat que progressivament
arribar a explicar a veritables descone- va renunciant a “fer coses”. Així, per
guts coses que no s’han explicat mai exemple, es prescindeix d’altres opcials millors amics. A més, la immedia- ons que potser ajudarien més la convitesa també hi juga un bon paper, s’es- vència social (xerrades amb els amics,
criu i es rep al moment.
la família…). No s’ha de permetre que
S’arriba a estar pendent d’uns escrits la nova societat deixi de banda tots
que es reben a la pantalla de l’ordina- aquells valors que han marcat la vida
dor. És molt fàcil deixar-se endur, dir de molts anys, la tecnologia ha de serparaules boniques i escoltar-ne sense vir per enriquir-nos, apropar-nos i fopensar que moltes vegades això no es mentar la convivència, no pas per allutraduirà en una veritat.
nyar-nos i fer-nos cada vegada més inL’enamorament és fàcil que es doni dividualistes!
a través d’unes frases que se sap que
surten de la ment d’algú. I la imaginació ajuda en aquest procés per tal de
Janette Solsona i Noemí Farré
crear una imatge que pot arribar a ser

Sense Perdre els Orígens

A la babalà
Fer les coses a la babalà és fer-les de qualsevol manera, irreflexivament. És una expressió molt antiga de la
llengua àrab que sona de la mateixa manera que la seva
font alà báb Al·lah que significa “a la mà de Déu”.
Sembla que era l’expressió amb què els ciutadans acomiadaven els pidolaires que passaven per les cases i
carrers de pobles i ciutats demanant caritat, com dient-los que Al·là, el Déu provident, tingués cura d’ells,
ja que les persones a qui demanaven no els donarien
pas gran cosa... Una expressió semblant al “Vaya usted
con Dios” castellà.
Diccionari Etimològic Complementari de la Llengua
Catalana, I, 526. Joan Coromines

US HI ESPEREM
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Informació Municipal dArtesa

Mes de desembre
Ple ordinari: 04-12-03
Aprovació de l’acta de la sessió
ordinària del dia 6 de novembre de
2003.
Informació dels decrets d’alcaldia dictats des del dia 7 de novembre
de 2003.
S’aprova unànimement el reglament
d’ús
dels
ordinadors
“multimèdia” d’accés públic de la biblioteca municipal.
S’aprova unànimement delegar
a la Diputació de Lleida perquè, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, solliciti la liquidació definitiva de la compensació que correspon a favor de
l’Ajuntament, en referència a la pèrdua
d’ingressos derivada de la reforma de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
S’aprova unànimement la certificació número 3, per import de
17.055,22 euros, corresponent a l’obra
dotació de graderia a la sala escolar del
pavelló poliesportiu a Artesa de Segre,
realitzada per l’empresa Conspamone,
S.L.
ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 11 i 18 de desembre)
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres:
- A Endesa Distribució Elèctrica, SL.,
per a instal·lar una línia aèria de baixa
tensió i un nou suport de fusta per a la
millora de la xarxa elèctrica, al c/ Església de Vilves.
- A Íngrid Llobet Reig, per adequar l’interior d’un local comercial i destinarlo a centre de logopèdia, a Ctra. de
Ponts, 41.
- A Mobles i Fusteria Giribet, SL., per
fer una separació entre locals amb una
paret de 15 cm. de gruix, a c/ M.
Anzizu, 35.

- A Farré Oil, SL., per les obres d’enrajolat i pintura a l’antic magatzem de
pneumàtics i adequar-lo com a nou vestuari del personal, Ctra. d’Agramunt,
127.
- A Xavier Rendé Pujol, per netejar i
esbrossar la parcel.la situada al c/ les
Monges, 83.
- A Joan Sabanés Codina, per pavimentar de 25 m2 al garatge de l’edifici c/
Sant Joan, 20.
- A Estanislao Boix Caballol, per fer
els tancaments a carrers de manera diferent a la llicència concedida anteriorment, al centre de rentat de vehicles en
autoservei, c/ Maria Anzizu, 60.
- A M. Carme Pla Millet, per consolidar un edifici d’habitatges a la plaça
Major, 15.
- A Joan March Vilella, la concessió de
l’autorització d’entrada de vehicles a
través de la vorera, a l’edifici c/ Sant
Joan, 27.
S’acorda unànimement substituir d’urgència la canonada en alta que
porta l’aigua del dipòsit a la xarxa de
distribució al Pont d’Alentorn essent el
cost de l’actuació de 2.519,97 euros.
Així mateix, degut a les persistents pluges, s’acorda actuar en la recuperació
d’un mur de contenció al nucli de Vallllebrera, ensorrat per les pluges amb un
cost de l’actuació de 5.133,00 euros.
S’aproven unànimement les numeracions d’edificis de nova construcció als carrers del Senill i Ctra. de
Montsonís.
S’acorda l’aprovació de factures, majors de 120,20 euros, per un
import de 50.929,89 euros.
INFORMES DE L’ALCALDIA
Joan Macià Cercós, en representació del Club Esportiu Artesa de Segre,
ha demanat la concessió de la mateixa
subvenció que l’Ajuntament els va atorgar en temporades anteriors. Es deixa
la resolució pendent de regular del procediment per a la concessió de les subvencions municipals. Cal dir que aques42
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ta temporada se’ls atorgarà la mateixa
que la temporada anterior, però amb
càrrec al pressupost 2004.
L’Associació de Pessebristes de
la parròquia d’Artesa de Segre ha demanat subvenció per al concurs de pessebres 2003. S’acorda atorgar-los-la pel
mateix import que l’any 2002.
El Fòrum Barcelona 2004 ha
ofert la possibilitat als ajuntaments de
presentar propostes de projectes de bones pràctiques, en relació a algun dels
eixos programàtics del FÒRUM, per a
ser seleccionats. S’acorda presentar-hi
les següents propostes: El Parc de Nadal
i l’Espectacle de Titelles a la Biblioteca del dia 2 de gener.
L’arquitecte Sra. Àngels Espar i
Canal ha presentat la certificació d’una
inversió de 12.000,00 euros en l’obra
d’adequació espai davant pont sobre el
canal d’Urgell, a Vilves. S’acorda aprovar-la.
L’arquitecte Sr. Eusebi Guimet
i Berengueres ha presentat la certificació d’una inversió de 24.185,47 euros
a l’obra Local Social d’Anya. S’acorda acceptar-la.
Carme Barril i Brescó

NOTA D’AGRAÏMENT
Des de l’Ajuntament
d’Artesa de Segre, volem
donar les gràcies a totes
aquelles entitats i associacions que, amb el seu
esforç i amb la seva collaboració, han fet possible organitzar les diverses
activitats ofertades durant
aquestes festes de Nadal

Carnaval 2004. Programa dActes

Carnaval 2004 a Artesa de Segre
INFORMACIÓ SOBRE LA RUA DE COMPARSES

DIUMENGE DIA 22

El dissabte dia 21 de febrer tindrà lloc la RUA DE COMPARSES pels carrers d’Artesa.

A les 7 de la tarda, SESSIÓ DE BALL a la Dàlia Blanca.
A les 8, 23è CONCURS INFANTIL DE DISFRESSES.

Les comparses participants hauran d’estar formades per un
mínim de 8 persones.

DIMARTS DIA 24
25è ANIVERSARI DE LA MATANÇA DEL PORC

Pel que fa a la inscripció, enguany es farà entre els dies 9 i 19
de febrer a les oficines de l’Ajuntament (horari de 9h a 14h), o
també podeu telefonar en el mateix horari (973-40 00 13).
Una persona de cada comparsa facilitarà les següents dades: nom de la comparsa, nombre de components, nom i
dades d’un representant i telèfon de contacte.

Durant el matí, MATANÇA DELS PORCS a la Pl. Ajuntament amb l’elaboració de les tradicionals llonganisses i
botifarres.
A les 5 de la tarda, BERENAR DE GERMANOR a la
mateixa plaça amb els derivats del porc, cuits a la brasa, pa
i vi del país.

ORGANITZACIÓ DE LA RUA DE COMPARSES
A 2/4 de 8, SESSIÓ DE BALL a la Dàlia Blanca.
A 3/4 de 7 h del vespre començarà la concentració de comparses a la Pl. Ajuntament.

L’ORGANTIZACIÓ ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR ALGUN DELS ACTES, SI ES CREU ESCAIENT

A les 7 del vespre, si no passa res, arribarà el Rei del
Carnaval: Sa Majestat SALTASÉKLES XII, que ens farà
un pregó des del balcó de l’Ajuntament.
Després del pregó, s’iniciarà la RUA DE COMPARSES,
encapçalada per en SALTASÉKLES XII, amb el següent
itinerari: Pl. Ajuntament, Av. Maria Anzizu, C/ Prat de la
Riba, Ctra. Agramunt, Ctra. Montsonís i fins el Pavelló
Poliesportiu.
Els representants de les comparses hauran de vetllar perquè
es mantingui una distància de 3 a 5 metres entre les mateixes, així com l’ordre establert a la rua de comparses. En
arribar al Pavelló hi haurà un sopar popular gratuït per a la
gent de les comparses que vagi disfressada.
De les 9 a les 11 de la nit hi haurà BALL DE DISFRESSES al pavelló poliesportiu (entrada gratuïta per a tothom).
Les comparses que hi assisteixin disfressades rebran un obsequi.
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De 1h a les 3,30h MARXA PEL JOVENT. I a continuació, DISCO MÒBIL.
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Palanc-oci

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Horitzontals
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1. Plural, conjunt de màquines.- 2. Posar a munts. Vocal tancada.- 3. La
germana del pare o de la mare. Situació en què es troba una persona
que no té feina. Les primeres lletres de l’abecedari.- 4. Al revés, límit
d’una extensió, vora. Mitja centena. Al revés, greix líquid.- 5. Plural,
dit del matrimoni vàlid. Allò que es planta perquè es reprodueixi un
vegetal.- 6. Símbol del nitrogen. Abaixar. Prefix negatiu.- 7. Sufix usat
en química que indica que l’element actua amb la valència més alta. La
tretzena lletra de l’alfabet català. Pastís que es regala per Pasqua.- 8.
Conjunt de joies i riqueses. Al revés, el nom d’un pintor.- 9. Vocal
oberta. Al revés, terminació d’infinitiu. Animal que mana i presideix el
corral. Lletra rodona.- 10. Cada una de les parts en què està dividida
una obra. Lletra que pot representar mig miler. Al revés, unitat monetària de l’Aràbia Saudita.- 11. Sistema d’enregistrament de les ones
sísmiques.

Verticals
1. Plural, qualitat de mare.- 2. Qualificatiu que es dóna a una persona
estimada i de confiança. Símbol del crom. Interjecció que demana una confirmació.- 3. Després de la tercera. Plural, camp
sense cultivar.- 4. Tants com la unitat. Exercici i esforç de la voluntat amb la finalitat d’aconseguir un objectiu físic,
intel·lectual o moral. Lletra que pot representar el número mil.- 5. Al revés, prengui la vida. Propietari. Nota musical.- 6.
Contrari de brut. Contrari de curt. Consonant velar.- 7. Un dels estris necessaris per cosir. Vocal oberta. Consonant vibrant.
- 8. Poc normal, estrany. Peça de roba que va entre l’americana i la camisa.- 9. Terminació d’infinitiu. Al revés, beguda
procedent del raïm. Al revés, equivoco, erro.- 10. Lletra que pot representar dos fonemes vocàlics. Un dels principis actius
del sèver. Vocal tancada repetida.- 11. Femení, que suborna.
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SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Maquinàries.- 2. Amuntegar. U.- 3. Tia. Atur. AB.- 4. egraM. L. ilO.- 5. Rats. Llavor.- 6. N. Acalar. In.- 7. Ic. Ema. Mona.- 8. Tresor.
ílaD.- 9. A. rI. Gall. O.- 10. Tom. D. laiR.- 11. Sismografia.
VERTICALS: A partir de les horitzontals.
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Imatges dAhir i dAvui

Segona conferència de la dona. 1937

l’any 1937, el dia en què la germana
del Sebastià, la Dolors Piera Llobera
(la noia de blanc de la dreta), va ser
nomenada Secretaria General de la
Unió de Dones de Catalunya, organització que s’ocupava de temes com
la producció i l’educació. Rebien
nens refugiats, organitzaven menjadors infantils, tenien centres culturals, etc., en la part d’activitats que
duien a terme en l’ambient enrarit
per la Guerra Civil.
La primera Conferència de la Dona
es va celebrar el 1931. Estava entroncada amb altres moviments paral·lels,
que es desenvolupaven a l’estat espanyol. Eren dones de totes les classes
socials, perquè els plantejaments eren
amplíssims. Les capdavanteres eren
noies amb carrera, molt preparades i
amb una forta motivació social, en certa forma tenien idees molt avançades
per la seva època.
Demanaven reformes al Codi Civil
com introduir-hi el dret al divorci i a
l’avortament, aconseguir per si soles el
passaport, comprar i vendre finques...
En aquells anys el tractament que la llei

donava a la dona era francament discriminatori. Hi havia un aspecte legal i
un altre en la pràctica, en què les dones
estaven en clara desigualtat. Una de les
altres finalitats era normalitzar les pensions. Al moment de cobrar, la dona
sempre cobraria menys que l’home perquè les dones cotitzaven menys, i en
l’aspecte salarial també cobraven
menys. La política també era un àmbit
de desigualtat: no tenien dret a governar ni a imposar normes o lleis. Al si
de la família i del treball, estaven en
clar desavantatge. L’home estava més
ben considerat i més ben retribuït.
Als moviments feministes de l’època, les dones podien tenir una ideologia i defensar-la a ultrança, però va ser
a partir d’aquests moviments que van
començar a tenir una incidència social.
No volien imposar, sols parlar de tu a
tu amb els homes i dialogar un per un
els diferents temes. Es parlava del medi
ambient, de l’educació, de la fam, de la
pobresa, del flagell de les guerres i, per
què no, de la felicitat de l’ésser humà
com a objectiu últim.
A la foto s’hi pot veure el cartell amb
la cara de quatre dones líders, de les
quals La Passionària s’identifica clara46
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la Segona Conferència de
V ala ser
Dona celebrada a Barcelona

Els germans Sebastià i Dolors Piera, passejant-se
plàcidament l’any 1935, pels carrers de Barcelona.

ment. La Dolors Piera va néixer a
Puigverd d’Agramunt per circumstàncies, va viure molts anys a Baldomar,
va ser regidora de l’Ajuntament de
Barcelona i va morir a Xile l’any 2002,
país on feia anys que s’havia exiliat. De
l’entusiasme i l’empenta d’aquella generació de dones en depenen moltes de
les coses que avui la societat troba “normalitzades”.
Bartomeu Jové i Serra

La Foto

La foto està presa des de la cova de la marededéu de Salgar. A l’esquerra, es pot observar el turó d’Antona,
a sota el riu Segre i al fons, l’horta i Artesa als peus de l’inconfusible Castellot (Foto: Miquel Regué i Gili)

