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IMATGES D’AHIR
La Palanca de Vernet. 1910

50 anys del Club de Lectures
Enguany el Club de Lectures Artesenc ce-
lebra les seves noces d’or. A la imatge de
dalt, inauguració del Museu a càrrec de Joan
Maluquer de Motes (1980). A baix, dinar-
col·loqui amb Jordi Maluquer de Motes,
celebrant el 50è.

Fotos: Club Lectures i Josep M. Espinal
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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.

SETEMBRE

Municipi d’Artesa de Segre

Naixements:
dia 20: Joan-Baptista Antillach i Puvia, fill de Jordi i de
Montserrat
dia 25: Bilal El Aachouri, fill de Mohammed i de Khadija

Defuncions:
dia 1: Josep M. Riera i Rey (59 anys),

natural d’Anya
dia 7: Manel Galceran i Blanch (92 anys),

natural de Buenos Aires
dia 12: Miquel Lentorn i Selva (81 anys),

natural de Foradada
dia 20: M. Dolors López i Gonzàlez (58 anys),

natural de Pazos d’Oerín (Ourense)
dia 26: Francisco Badia i Roure (81 anys),

natural d’Artesa de Segre
pendent del 25 de juliol:

Eusèbia Solé i Utgés (81 anys),
natural de Tudela de Segre

Municipi de Vilanova de Meià

Defuncions:
dia 4: Dolors Ponsarnau i Vilella (71 anys),

natural de Benavent de Tremp

Matrimonis:
dia 16 Marisol Estrada i Brescó (de Vilanova)

Dídac Garcia i Fernàndez (de Lleida)

LLLLL’Ag’Ag’Ag’Ag’Agendaendaendaendaenda

Dades facilitades pels ajuntaments d’Artesa de Segre, de Vilanova
de Meià i de Foradada.

MeteorMeteorMeteorMeteorMeteorolooloolooloologiagiagiagiagia

SETEMBRE

Municipi d’Artesa de Segre
Temperatura mitjana del mes:20,7°
Temperatura màxima: 34° (dia 5)
Temperatura mínima: 8° (dia 27)
Amplitud tèrmica màxima: 18° (dies 1 i 20)
Amplitud tèrmica mínima: 0º (dia 23: màx. 19º i mín. 19º)
Dies amb precipitacions: 6
Precipitació màxima: 21 mm (dia 12)
Total precipitacions: 73 mm

5 de novembre:
- Teatre a la Dàlia Blanca, a les 18h, amb l’obra
¡Ay, Carmela! interpretada per la Companyia de
Teatre del Cercle de Gràcia. Organitza: Artesenques
Actives

- Al Local Social de La Travessa d’Anya, a les
18:30h, Ball de tarda amb el duo Ramon i Lídia

6 de novembre:
A la sala de les Artesenques Actives (Escoles
Velles), a les 15:30h, xerrada sobre Els hàbits i
l’alimentació a càrrec de Montse Valls i Teresa Valls

12 de novembre:
Fira de la Perdiu a Vilanova de Meià (veure
programa a la pàg. 21)

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes:19,9°
Temperatura màxima: 33,5° (dia 4)
Temperatura mínima: 8,2º (dia 26)
Dies amb precipitacions: 7
Precipitació màxima: 37 mm (dia 13)
Total precipitacions: 76,8 mm

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima: 22,5 mm (dia 12)
Total precipitacions: 54 mm
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-Premi Tasis-Torrent al millor reportage publicat a la
Premsa Comarcal Catalana 1997.

-Premi al Foment de la Cultura. Noguerenc de l’any 1998.

-Premi Pica d’Estats al millor reportatge local de
promoció turística 2004.

NOTA: La Palanca està oberta a totes les col·laboracions,
encara que no hagin estat sol·licitades. Amb tot, solament
s’admetran els escrits signats amb el nom, cognom,
domicili i DNI de l’autor.
El Consell de Redacció es reserva el dret de publicar les
col·laboracions.
«LA PALANCA» no fa seves, necessàriament, les opinions
i criteris expressats pels seus col·laboradors.

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

Lo jovent d’aquest gran poble...
Lo jovent d’aquest gran poble, amb “garbo” i satisfacció, us
dediquem amb gest noble, una samba d’allò més “mistó”... Així és
com comença la popular cançó La samba del Castellot del mestre
Clua. A part de recórrer diferents indrets artesenques molt
característics, la lletra també ens diu: ...la raó de la cantada és passar
unes bones festes, no pensar en cap cabòria i poder fer un ressopó.
    Tenint en compte que la cançó és de mitjans del segle XX, podem
comprovar com les pretensions del jovent de l’època no són tan
diferents com les del jovent actual: passar-ho bé i oblidar els
maldecaps. De fet, podríem dir que això és el que pretenem la totalitat
dels mortals, no solament el jovent.
    Els nostres avis pensaven que els seus fills no tenien gaire
coneixement. Tanmateix, els nostres pares (aquells amb poc
coneixement) creien que érem nosaltres qui havíem perdut el nord.
Avui dia, aquells que havíem perdut el nord estem convençuts que
el jovent actual no té esma. La conclusió és que, probablement, tots
tenim una mica de raó, perquè els temps canvien i els costums també.
    Què podríem dir del jovent actual? Que no tenen valors, que s’ha
perdut la cultura de l’esforç, que no mostren gaire compromís amb
res... Potser sí, però voleu dir que, en definitiva, aquest no és el
retrat de la societat actual en general? O és que els adults no han
perdut també alguns valors i cada dia tothom va més a la seva? Què
se n’ha fet d’aquella cultura del voluntariat i de l’associacionisme,
tan arrelada al nostre país? Podríem afirmar, doncs, que les actituds
del jovent només reflecteixen l’estat de la societat actual.
    El que passa també és que ells són el futur i n’esperem molt.
Esperem que siguin millors que nosaltres, que puguin gaudir d’allò
que no vam poder aconseguir de joves i que no s’equivoquin allà on
ho vam fer nosaltres. Potser per això els ho hem donat tot tan
mastegat... i ara ens queixem que no valoren res.
    Parlem, però, de casos concrets. Per una banda, durant aquest
estiu s’ha consolidat una associació de jovent a Artesa (com en altres
localitats de la Noguera, gràcies a una iniciativa del consell comarcal).
El fruit més immediat va ser la recuperació del correfocs per la Festa
Major, per la qual cosa felicitem el JAS (Jovent d’Artesa de Segre).
Per altra banda, recentment hem rebut una carta als nostres domicilis
de l’Agrupament Escolta i Guia Mare de Déu del Pla (el Cau) que
posa de manifest la manca de jovent que vulgui comprometre el seu
temps lliure per a dedicar-lo als infants i adolescents durant els caps
de setmana i períodes de vacances (una entitat amb més de 30 anys
d’història!).
    El jovent és així, com la mateixa societat; és a dir, una de freda i
una de calenta.

Col·laboradors/es del mes: Paco Claret, Rosa Porta, Jordi Regué,
Ramon Cotonat, Mercè Nogués, Ramon I. Canyelles, Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot, Creu Roja Noguera, Jordi Morera, Noemí Farré,
Carme Barril, Jordi Alins, David Fusté, Ramon Monfà, Jordi Esteban
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NoticiariNoticiariNoticiariNoticiariNoticiari

Ajut extraordinari per Baldomar
El departament de Governació i Administracions Públiques va au-
toritzar el passat mes de setembre la concessió d’un ajut econòmic
extraordinari al municipi d’Artesa de Segre per un import
d’11.595,36 euros, per atendre la despesa que cal dur a terme per
arranjar diversos carrers al nucli de Baldomar. La corporació local
va sol·licitar un ajut econòmic per actuacions de caràcter urgent
destinades al finançament de l’arranjament d’aquests carrers, els
quals tenen filtracions d’aigües pluvials que agreugen el deteriora-
ment dels vials i provoquen problemes d’humitat als edificis conti-
gus. Aquest ajut se suma als 12 ordinaris que el municipi té conce-
dit per als pobles agregats durant el període 2004-2007, a més d’al-
gun altre extraordinari.

Llum verda per a l’ampliació de Els Planells
El Govern de la Generalitat, en la reunió del Consell Executiu del
passat 10 d’octubre, va aprovar destinar una inversió de més de
105 milions d’euros per a la construcció i adequació de diversos
centres educatius, actuacions que s’efectuaran a través de l’empre-
sa pública GISA. Entre aquestes hi ha la del centre educatiu Els
Planells d’Artesa de Segre, per un import de 5,1 milions d’euros.

L’actuació preveu la construcció d’un centre nou
per a Primària i la remodelació de l’edifici actual
per a Secundària, segons la presentació pública
de l’avantprojecte que es va fer el passat mes de
març (veure Tema del Mes de La Palanca núm.
286).

Nou web d’Alentorn
El dinamisme del poble d’Alentorn ha quedat pa-
lès en la recent creació d’una pàgina web,
www.alentorn.com, que pretén donar a conèixer
el poble i les rodalies, explicar les activitats que
s’hi porten a terme, donar a conèixer el proble-
mes del dia a dia... Tampoc no hi falta el seu fò-
rum, on es pot debatre entre altres coses les pro-
blemàtiques dels nuclis agregats. A més, hi po-
dem trobar informació del recent creat equip de
bitlles d’Alentorn, que passa a incrementar el nom-
bre de clubs d’aquesta zona (Cubells, Gàrzola,
Montmagastre i Tudela), encara que no tots ju-
guen a la mateixa categoria.

Aprovació definitiva del PUOSC 2007
El Govern de la Generalitat, en la reu-
nió del Consell Executiu del passat 17
d’octubre, va aprovar la formulació
definitiva del Pla Únic d’Obres i Ser-
veis de Catalunya (PUOSC) per a l’any
2007, amb la qual es tanca la planifica-
ció del quadrienni 2004-2007. La ve-
gueria de Lleida comptarà amb una sub-
venció total de 17 milions d’euros i cal

destacar que la Noguera, amb 5 mili-
ons d’euros, és la comarca d’aquesta
demarcació que rebrà més diners. El
PUOSC és un instrument de coopera-
ció de la Generalitat amb els ens locals,
gestionat pel Departament de Governa-
ció i Administracions Públiques, amb
l’objecte de donar ajuts econòmics per
finançar inversions en obres i serveis

bàsics que siguin de competència mu-
nicipal. Es convoca cada quatre anys,
coincidint amb el mandat municipal, i
se’n fa una execució anual. Pel que fa
als municipis de la nostra àrea d’influ-
ència, es poden veure les actuacions
subvencionades per al 2007 en el qua-
dre annex.

Fe d’errates
En el noticiari del mes passat informàvem del canvi a la presidència del Club Esportiu Artesa de Segre. El nom correcte
del nou president és Ferran Bonet.
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Comarkalada a Térmens
El cap de setmana del 13 al 15 d’octubre va tenir lloc a
Térmens la primera trobada de joves de la Noguera. Durant
la fira, hi va haver un concurs musical de grups de la comar-
ca, en el qual el grup balaguerí Blues Fuckers va estar pre-
miat amb l’enregistrament d’una maqueta. La tro-
bada va superar totes les expectatives pel que fa
a assistència, ja que més de 3.000 persones van
participar en l’esdeveniment. En la Fira Jove hi
van participar una vintena d’agrupacions juve-
nils, i l’organització va premiar el municipi de
Menàrguens, per l’originalitat del seu estand, amb
4 paquets d’activitats per desenvolupar en albergs
de la Generalitat.

Rehabilitaran la Torre de la Mora
L’ajuntament de Camarasa ha aprovat el projecte de restau-
ració i rehabilitació de la Torre Mora del recinte emmura-
llat, per tal de poder-la fer accessible al públic, donada la
seva ubicació que permet unes vistes úniques al riu Segre al
seu pas per la població.

Segona passarel·la per a vianants
A finals del mes de setembre van començar les obres de la
nova passarel·la per a vianants de Balaguer. Amb aquesta
nova construcció es pretén facilitar l’accés entre l’eixample,
és a dir entre la zona dels Països Catalans, i la nova zona de
la Miranda. La passarel·la tindrà una longitud total d’uns
aproximadament 99 metres. La previsió d’execució de l’obra
és de vuit mesos, després que es realitzi la signatura de l’ac-
ta de replanteig que va fer-se el passat mes d’agost.

Curs de Mediació Intercultural
El consell comarcal de la Noguera, conjuntament amb el
consell comarcal de l’Urgell, va posar en marxa durant el
mes d’octubre un curs de Mediació Intercultural, amb l’ob-

jectiu d’aportar els coneixements adequats per a desenvolu-
par la tasca de mediador. Aquest curs s’inclou dins dels Plans
de Ciutadania i Immigració dels dos consells comarcals.

Cicle de Cine Infantil
La Secretaria de Política Lingüística està duent a
terme un Cicle de Cine infantil. Ponts va donar el
tret de sortida el 22 d’octubre amb la projecció de
la pel·lícula Ice Age 2, el Desglaç. El Cicle es duu
a terme en diferents municipis de la demarcació
de Lleida i de la Franja, i té com a objectiu incre-
mentar la presència de pel·lícules en català i atreure
nous espectadors.

Pla d’igualtat de gènere
L’ajuntament de Balaguer, amb la col·laboració del Centre
d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones de la UdL,
ha posat en marxa el Pla d’Igualtat de Balaguer. Aquesta
iniciativa vol impulsar i incrementar la participació de les
dones en la vida pública i política de la ciutat. Entre els ob-
jectius que es pretenen assolir, destaca conèixer els aspectes
que afecten de manera diferenciada les dones i els homes i
dissenyar propostes d’intervenció adequades.

Firauto canvia les dates
La quinzena edició de la Fira del Vehicle d’Ocasió, que nor-
malment se celebra el tercer cap de setmana d’octubre, can-
via aquest any de dada i obrirà les portes el 25 i 26 de no-
vembre. Aquest canvi s’ha produït a causa de les obres de
demolició dels pavellons de la Cros. L’edició de la Firauto
d’enguany tindrà lloc al pavelló municipal, que actualment
està en obres i que està previst que s’inauguri per la Festa
Major de Balaguer.

Anna M. Vilanova
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EsporEsporEsporEsporEsportststststs

Club Arquers Montsec al campionat d’Espanya
ls dies 20 i 21 de maig es va cele-
brar a Navalmoral de la Mata el

campionat d’Espanya de “Tradicio-
nal y Desnudo” amb 130 participants
de totes les comunitats autònomes.
    No va fer massa calor i el vent va
acompanyar tota la fase classificadora.
Un camp de tir muntat amb il·lusió pels
voluntaris del “Club de Arco
Navalmoral” i un membre de la Fede-
ració Espanyola en el camp de futbol
de Navalmoral va ser l’escenari de la
competició.
    La fase classificadora va transcórrer
amb normalitat, encara que a un ritme
excessivament lent; una hora i quart de
rellotge ens vam haver d’esperar entre
el final de la distància de 30 metres i
l’inici de la de 18. El nivell dels parti-
cipants va ser molt alt, com ho posa de
testimoni el “corte” en recorbat tradi-
cional, situat en 245 punts.
    Una vegada acabada la competició
del dissabte, es va oferir un vi espanyol
en un hotel proper al camp de tir.
L’agradable temperatura de la nit i el
bonic entorn va facilitar la conversació
entre diferents arquers de tota Espanya.
Un dels millors moments de la compe-
tició, en el que vam poder intercanviar
punts de vista sobre els problemes que
succeeixen en el nostre esport, federa-
cions i clubs.
    Les eliminatòries del diumenge van
transcórrer sense vent i amb tota nor-
malitat. Tant sols descartar el lent que
es va fer la competició entre eliminatò-
ria i eliminatòria.
    Un dels enfrontaments més emocio-

nants es va produir en “Recurvado
Damas” on s’enfrontava la vigent cam-
piona Guadalupe Mieras amb Alazne
Escribano, de 17 anys. En la seva pri-
mera participació en un campionat
d’Espanya, Alazne va demostrar la seva
qualitat i sang freda al vèncer en la fi-
nal a una arquera amb l’experiència i
currículum com Guadalupe Mieras.
    En la resta de les categories van gua-
nyar Carme Sánchez en “Desnudo
Damas”, Carlos Urmeneta en
“Desnudo” (per tan sols un punt en la
final amb José Antonio Arizón ), Juan
Manuel Remesal en “Recurvado
Caballeros”, i en la categoria “Long
Bow”, el primer va ser José Luis
Hervás, i el segon classificat Ramon
Solé Serentill, a tant sols 4 punts.
    A títol personal i donada la meva con-
dició de membre d’un club organitza-

dor de campionats
d’Espanya de tradi-
cional, tant en sala
com a l’aire lliure
(divisions olímpi-
ques), no puc evi-
tar comparar amb-
dós esdeveniments
(Olímpics i Tradi-
cionals).
    Hi ha certs punts
a destacar:
- L’absència del
president de la
“Federación Espa-

ñola de Tiro con Arco.”
- L’escassetat de mitjans humans en la
competició que feia que els canvis de
distància o dianes es fessin eterns.
- Per què no es realitza un enfrontament
per equips de comunitats autònomes?
- La falta de premis en metàl·lic pels
guanyadors.
    Lamentablement, l’arc “tradicional y
desnudo” no té el mateix “caché” en la
Federació Espanyola que les divisions
de precisió. Suposo que pensen que
nosaltres no competim, sinó que “fem
l’indi”. Doncs senyors de la Federació,
la meva llicència té el mateix cost que
la d’un record i per tant té els seus ma-
teixos drets.
    Encara hi ha gent que diu boig a
aquell que munta una competició d’arc,
encara que el nombre d’arquers en lí-
nia de tir li doni la raó. I en certa forma
és un boig per atrevir-se a enfrontar-se
a tots els problemes de falta de recur-
sos, econòmics i humans als que s’ha
de sobreposar un club organitzador.
Esperem que entre tots aconseguim
equiparar la nostra disciplina a la resta.
No em queda menys que agrair al Club
de Arco Navalmoral l’organització de
l’esdeveniment, un club que ha tret la
competició contra vent i marea.

E



10

la
 P

al
an

ca
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BÀSQUET

CENG
Del 17-09-06 al 22-10-06

Resultats de bàsquet i futbol

Juvenil
CE Artesa S. - Rialp 4 - 0
Bordeta - CE Artesa S. 3 - 1
Intercomarcal - CE Artesa S. 1 - 5
CE Artesa S. -Pla d’Urgell 0 - 1

Cadet
EFAP - Ivars d’Urgell 1 - 1
EFAP - Linyola 4 - 3
EFAP - Bordeta 2 - 4
Guissona - EFAP 3 - 1

Infantil
Pla d’Urgell - EFAP 4 - 3
AEM - EFAP 3 - 0
EFAP - Cervera 2 - 3

FUTBOL

EFAP (Escola de futbol Artesa-Ponts)
Del 30-09-06 al 22-10-06

 Aleví
EFAP - Pardinyes 6 - 2
EFAP - Intercomarcal 4 - 0
EFAP - Pla d’Urgell 3 - 1
Tremp - EFAP 2 - 4

Benjamí
EFAP - Agramunt 4 - 0
Balaguer - EFAP 2 - 5

Prebenjamí
EFAP - Cervera 8 - 0
Balaguer - EFAP 8 - 0

CE Artesa de Segre. Primera Regional

De la jornada 1 (17-09-06) a la jornada 6 (22-10-06)

CE Artesa S. - Almacelles 0 - 0
Alcarràs - CE Artesa S. 2 - 1
CE Artesa S. - Mollerussa 2 - 1
CE Artesa S. - Pobla Segur 1 - 3
CE Artesa S. - Albesa 1 - 2
Andorra - CE Artesa S. 2 - 0

Classificació de l’equip
Partits guanyats: 1 Empatats: 1 Perduts: 4
Gols a favor: 5 Gols en contra: 10
1r: Organyà (13 punts). 17è: CE Artesa (4 punts).

Informació facilitada per J. Regué, R. Cotonat i R. Giribet

Sènior masculí. 3a catalana
CB Igualada - CENG Coop. Artesa 76 - 66
CENG Coop. Artesa - CE Universitari 62 - 59
CENG Coop. Artesa - CB Imma 74 - 61
BAM - CENG Coop. Artesa 62 - 64
CENG Coop. Artesa - La Salle B. 69 - 86
CB Ciutat Vella - CENG Coop. Artesa 74 - 63

Sènior masculí. Territorial
CENG Aquí Natura - CB Ponts 45 - 76
CENG Aquí Natura - P. Fragatina 44 - 75
CENG Aquí Natura - CN Tàrrega B 51 - 66
CB Bellpuig - CENG Aquí Natura 56 - 36
CB Mollerussa - CENG Aquí Natura 95 - 23

Cadet masculí
CENG Calvet - CB Cappont 64 - 44
CENG Calvet - CB Pardinyes 73 - 81
CENG Calvet - BC Andorra 84 - 86
CB Borges - CENG Calvet 24 - 72

Infantil masculí
CB Balaguer - CENG JR Miró 47 - 41
CENG JR Miró - CB Pardinyes 45 - 56
CENG JR Miró - BAC Agramunt 11 - 62

Mini Masculí
CB Bellvís - CENG Miró 55 - 10

Sènior femení
CENG Jack’s - Palau Anglesola 32 - 54
EFU - CENG Jack’s 80 - 19
CENG Jack’s - BAC Agramunt 42 - 50
CB Cervera - CENG Jack’s 72 - 33
CENG Jack’s - CB Balaguer 40 - 41

Infantil femení
CENG Jubete - CB Balaguer 61 - 37
Sedis - CENG Jubete 53 - 17
CENG Jubete - CN Tàrrega 49 - 41

Mini Femení
BC Andorra - CENG Olis Macià 52 - 2 www.ceartesa.tk
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Què és el taekwondo?
s una disciplina olímpica basa-
da en l’autodefensa. Avui dia,

degut a la seva pràctica merament
esportiva, està sotmesa a unes normes
i reglaments per poder realitzar tot ti-
pus de confrontacions o competicions,
tant tècniques com de combat.
    Per a la pràctica d’aquest esport mar-
cial, només existeix una condició i és
tant simple com la nostra pròpia volun-
tat i el desig d’aprendre.
    Amb la gran varietat de tècniques i
combinacions, és un art marcial que ha
evolucionat amb el temps. És per això
que el practicant contínuament s’està
enriquint de coneixements i d’aquí ve
el creixement que ha experimentat els
darrers anys.
    El significat del vocable és: TAE:
cama, KWOND: puny, DO: camí.
Una traducció literal seria “el camí de
la cama i del puny”, però un bon prac-
ticant sap que el més important és el
DO. Aquesta síl·laba està a la majoria

d’arts marcials i és la principal, ja que
van inclosos tots els principis de la dis-
ciplina practicada i els principis morals
de l’home, desenvolupant un perfecte
equilibri a la seva personalitat, adqui-
rint confiança, reflexió, serenitat i bon
judici per totes les decisions que sorgi-
ran al llarg de la vida.

Quins beneficis té la pràctica del
taekwondo?
Ofereix molts beneficis a tots els prac-
ticants. El seu entrenament continuat,
a més de preparar-nos físicament, tam-
bé fa que la nostra ment sigui més àgil
i estigui preparada per afrontar tots els
problemes de la vida quotidiana.
    Físicament ens dona força, potència,
velocitat, elasticitat, coordinació i equi-
libri, però a més, mentalment ens ofe-
reix concentració, reflexos, autocontrol
i confiança en nosaltres mateixos, i amb
això la nostra autoestima creix notable-
ment.

Com contribueix el Taekwondo
a reforçar la salut física i men-
tal?
Als nens i nenes, els dóna seguretat
personal, formant el seu caràcter al con-
viure amb uns reflexos que en el futur
formaran part de la seva personalitat.
    Als adults, els manté en forma i els
ensenya defensa personal per a la seva
seguretat, i els descarrega de l’agressi-
vitat i l’estrès de la vida quotidiana,
deixant de banda les tensions.

Són freqüents les lesions?
El percentatge d’accidents és mínim, ja
que és un esport molt tècnic i això fa
que es redueixi molt el risc d’accidents.
Per a la pràctica de combats s’utilitza
l’equip de protecció reglamentari, evi-
tant així futures lesions.

Mercè Nogués

É
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Gent de FirGent de FirGent de FirGent de FirGent de Firaaaaa

Fadel, el pintor del desert
onant tombs per la Fira recent
acabada, vàrem conversar amb

una sèrie de gent. El Fadel Jalipa Ali
exposava els seus quadres als baixos
de l’Ajuntament. És un dels millors
pintors Sàharauis, que pinta per la
seva causa. La pintura diu coses, de-
mana justícia, demana que es com-
pleixi el seu somni... demana el seu
retorn a la terra estimada, al seu
Sàhara, la terra que tenia mar, rique-
sa... una terra amb futur.
    Parlar amb ell és endinsar-te en la
seva història i, alhora, la del seu país.
El Sàhara va ser un protectorat espa-
nyol fins l’any 1975, per la qual cosa
ell tenia el DNI espanyol. En aquell any
va venir el Pacte de Madrid entre
Marroc i Espanya. No se sap a canvi
de què, diu que es va entregar el terri-
tori. Es va dividir el Sàhara en dues
parts. A Mauritània se li va donar una
part i l’altra a Marroc.
    En aquell temps Franco estava mori-
bund i algú va aprofitar aquell moment
per a deixar el Sàhara lliure, de manera
que es va lliurar als seus veïns. Val a
dir que el Sàhara era per llei, des de
1961, una província espanyola. En
aquest “pacte” Espanya va entregar el
Sàhara, aparentment, a canvi de res.
    En morir Franco, l’exèrcit espanyol
va abandonar el Sàhara i llavors el
Marroc inicià la Marxa Verda (de ci-
vils acompanyats per l’exèrcit) i l’ocu-
pà. Van sortir milers de saharauís a peu
per a refugiar-se en el desert algerià, a
prop de Tinduf. És aquí on creen el
camp de refugiats on encara avui viu la
població saharauí que va fugir.
    En aquell moment el Marroc va co-
mençar el bombardeig amb avions fran-
cesos, sobre infants i dones, perquè no
volien viure sota l’ocupació marroqui-
na. Sols volien un Sàhara lliure. En un
bombardeig va morir el seu pare i el
Fadel va estar ferit per una bomba de
fòsfor i napalm. El seu cos encara té
senyals de les ferides.
    Està publicat a Internet que l’atac
marroquí es va planificar en un despatx
d’Anglaterra, amb avions Jaguar fran-
cesos i, indirectament, de molts altres
països.

El gran somni europeu
La gent, i molt particular-
ment el jovent africà, vi-
uen alimentant el “somni
europeu”. Esperonats per
les notícies i per la infor-
mació que reben de pa-
rents i amics que han cre-
uat la frontera del mar,
volen sortir del no res
quotidià, del no futur, a
canvi de la incertesa de
l’aventura europea.
    Alguns ho fan per mit-
jà de l’esport, el bàsquet
i el futbol més que res.
Per a molts d’ells l’Eto’o
del Barça és molt més que
un ídol, és un mirall, un
model a seguir.
    Als campionats del
món de bàsquet i de fut-
bol, pels professionals
d’aquí guanyar és impor-
tant per prestigi personal
i per l’honor del país, pels
africans és una qüestió de vida o mort.
És una possibilitat de sortida, d’un fu-
tur personal. Que Camerun guanyi
França, no és sols un partit de futbol,
és una victòria nacional.
    Els països imperialistes dominen
l’Àfrica de moltes maneres. No els cal
envair el país amb l’exèrcit. Si algú
decideix estalviar en dòlars com a mo-
neda refugi, és una forma de domini
econòmic. Si existeixen malalties de
llarga durada, les multinacionals farma-
cèutiques els subministren medica-
ments cars que mai podran pagar. Als
països productors d’armes no els inte-
ressa la pau a l’Àfrica, els interessa de
tant en tant esperonar alguna guerra i
si pot ser llarga millor, per a col·locar
el seu producte mortífer.
    El tema de les pateres i els cayucos
fa mesos està d’actualitat, ho llegim
molt sovint als diaris i la tele no para
de recordar-ho. Amb aquest panorama
desolador, amb la fam i la manca de
productes de primera necessitat, és nor-
mal que la gent intel·ligent i la gent
necessitada vulgui marxar d’Àfrica i
alimenti el “somni europeu”. Amb l’ac-

tual Llei d’Estrangeria i les polítiques
sobre immigració i amb la creixent ne-
cessitat de sortida, és normal que ens
trobem davant d’un problema greu. I
més si tenim en compte que Espanya,
amb Itàlia i els Estats Units, és un país
ric en el món amb fronteres immedia-
tes als països més pobres.

El subsòl del Sàhara
Reprenent el fil narratiu, val a dir que
el Sàhara té un subsòl molt ric, molt
interessant pels països imperialistes. La
maquinària de les mines de fosfat ens
diu que estava finançada pel nord-ame-
ricà Rockefeller. A més, hi ha petroli,
que actualment està en reserva, encara
no explotat. És el segon país del món
en pesca: tenia una gran riquesa piscíco-
la. Hi ha ferro, or i molts minerals més.
Encara que els saharauís no ho explotes-
sin, està considerat el Kuwait africà.

Temps de guerra
Creien que al Sàhara, els seus habitants
eren sols un poble de pastors i que els
podrien eliminar fàcilment, perquè eren
els nòmades del desert, gent sense exèr-

D
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Gent de FirGent de FirGent de FirGent de FirGent de Firaaaaa

cit ni organització d’Estat.
    El 1973 s’havia creat el Front Polisari
(Front Popular per a l’Alliberament),
que va començar les accions armades
per la necessitat d’independència, con-
tra l’exèrcit colonial espanyol, primer,
i després contra els atacs d’invasió de
Marroc i Mauritània. Quins veïns!
    El 1976 el Front Polisari proclama la
República Àrab Saharauí Democràtica
(RASD) i comença la guerra pel Sàhara.
Desprès de 3 anys de guerra va canviar
el Govern de Mauritània, l’anterior era
més radical francòfil. El nou govern
més moderat va reconèixer la RASD,
poble que està reconegut per 92 països
del món i per Espanya encara no.
    El 6 se setembre de 1991 entrà en
vigor “l’alto el foc” i la treva segons el
Pla de Pau de la ONU, i sempre a l’es-
pera de la solució d’un futur referèn-
dum tothora boicotejat per Marroc.

Un mur divisori
El Marroc va construir un mur a la part
ocupada, amb filat espinós i camps de
mines, finançat per Iraq, Israel, França
i els Estats Units (ho saben per la proce-
dència de les mines). El mur divideix les
famílies saharauís en dues parts, les que
s’han quedat al territori ocupat i les del
camp de refugiats del desert algerià, que
es diu Hamada. Allí no tenen aigua, és tot
de pedres, no hi ha terra ni electricitat.
    Viuen de l’ajuda humanitària i gràci-
es a moltes ONG. De la Unió Europea,
de Catalunya (amb medicines), del País
Basc, etc. També d’Unicef i ARSO,
entre moltes altres.
    A l’estiu el clima puja fins a 50 graus.
Hi ha un conveni anomenat “Vacances
en Pau”, gràcies al qual els nens pas-
sen dos mesos aquí i aprofiten l’estada
a Catalunya per a fer-se revisions mè-
diques, posar-se ulleres, etc. A l’estiu
es reparteixen per diferents pobles i de

vegades el retorn a casa
és realment traumàtic.
Aprenen molt de nosal-
tres, però també nosal-
tres podem aprendre
d’ells.

L’èxode d’un poble
Són 31 anys d’èxode i
fugida cap al no res. Des
del 1992 estan esperant
un referèndum finançat
per l’ONU, que els obri-
ria les portes cap a l’au-
todeterminació, a deci-
dir el dia a dia per ells mateixos.
    El Fadel té 40 anys i viu exclusiva-
ment de la pintura, a més, ve d’una
família de 3 pintors (2 germanes tam-
bé ho són). Els seus quadres són un crit
potent entre la desesperació i l’esperan-
ça. Habitualment viu a les tendes del
desert algerià amb la seva gent. Ha obert
enmig del desert, enmig del silenci, una
escola d’art i pintura per les dones del
desert. Els homes estan defensant els
límits territorials de possibles invasors.
    En no ser un poble guerrer, no cre-
uen en les armes. Pensen que potser per
la política social trobaran una sortida.
Estudien per advocats, metges, econo-
mistes, etc. Intenten tots els estudis que
els hi permetin sortir de l’actual status
a través de la cultura i els estudis. Són
de religió islàmica no radical, hi ha un
gran respecte pel paper social de la
dona.
    Defensen els drets de les dones, exis-
teix el divorci i han estat les dones que
han pujat el campament, s’encarreguen
de la seva organització i estan al Go-
vern. Tots els països àrabs peguen a les
dones menys ells i Mauritània.
    Amb el Marroc hi ha diferència en
tot. En la manera d’actuar i expressar-
se de la gent, en la roba, en l’organitza-

ció social, en els cos-
tums, en la cultura, en
l’enfocament de la reli-
gió... en tot. No parlen
la mateixa llengua, al
Marroc parlen berber i
ells hassania, i la llen-
gua és l’oxigen de la
vida, és la que defineix
un poble. Els saharauís
eren homes blaus, ho-

mes del mar, i al Marroc eren homes
de terra.

Buscant el futur amb esperança
Són gent sense pàtria, que viuen envol-
tats de pols i de sorra. Les seves tendes
no són exactament cases. Viuen sense
electricitat, gairebé sense aigua. El fu-
tur que veu el Fadel és tornar a ser un
país independent, amb bones relacions
amb tot el món. És un poble oblidat fa
31 anys, amb una història amagada.
    La seva exposició d’Artesa era un
crit. Al darrere hi havia una gent humil
que havia sofert un èxode a una terra
inhòspita. Amb l’exposició sorprèn la
sensibilitat de l’artista per descriure el
seu entorn, la gent, l’ambient en què
viuen. I la quantitat de llum que hi ha en
la mirada dels infants, com el seu fill.
    La seva gent viu una mena d’alegria
palesa enmig de les privacions més ab-
solutes. Els seus nens queden fortament
sorpresos quan als estius venen de vacan-
ces i conviuen amb les famílies catalanes.
    En principi, sembla que el Marroc
no deixarà fàcilment la seva terra, que
considera un botí de guerra i que diuen
que molts segles enrere els pertanyia.
Avui per avui, sembla que l’única so-
lució és per la via política, sempre com-
plicada. Potser la resposta està en el
Siroco, el vent que bufa a les dunes, i
en tenir fe en la màgia del desert.

Bartomeu Jové i Serra

Agraïments
El Fadel dóna les gràcies a l’Ajunta-
ment d’Artesa i als organitzadors de la
Fira, així com a tots els col·laboradors
i al poble per l’ajuda rebuda.



FFFFFesta Major en Imaesta Major en Imaesta Major en Imaesta Major en Imaesta Major en Imatgtgtgtgtgeseseseses

16

la
 P

al
an

ca

Festa Major d’Artesa 2006
La Festa Major d’Artesa de Segre va comptar amb nombrosos actes que van satisfer tots els gustos. Com a novetats
destacables es recuperà el Correfocs el divendres, després d’alguns anys de no fer-se. També el motocros va tornar al
programa, el dissabte, on les motos i els quads van competir en un nou circuit ubicat al Polígon Industrial. Un concurs de
Sudoku completà les innovacions. Respecte a la resta del programa, cal posar una nota molt alta a aquesta Festa Major, que
tingué grups musicals i orquestres de primer nivell i on el sopar de germanor superà totes les expectatives, amb prop de 700
comensals. Aquí en teniu una pinzellada en imatges.

Fotos: Ramon Giribet i Josep M. Espinal
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Les Terres del Marquesat visiten Artesa de Segre
n el marc de la programació de
sortides culturals i mediambi-

entals de l’Associació Cultural Ter-
res del Marquesat, el passat 18
d’agost es va realitzar una excursió
al municipi d’Artesa de Segre en la
que es van visitar dues obres arqui-
tectòniques monumentals, les quals,
en ambdós casos, enguany celebren
el centenari de la seva realització: la
Colònia de la Fàbrica i l’Aqüeducte
del Senill.

L’excursió
Eren les 9 de matí quan una caravana
de vehicles arribats de diversos llocs de
la comarca es concentraven a les por-
tes de la Colònia de la Fàbrica, a Artesa
de Segre. Un cop situats a l’esplanada
del davant de l’edifici de la Fàbrica
s’inicià l’activitat amb una explicació
per part de Ramon I. Canyelles qui guià
aquesta visita. Fou una petita xerrada
inicial que consistí en un repàs del curs
històric de l’empresa de filatures i de
l’evolució arquitectònica d’aquest re-
cinte d’estil modernista. Un cop fina-
litzada aquesta exposició, la trentena de
participants ens dirigírem a l’interior de
la Fàbrica, on actualment hi han les
instal·lacions de l’empresa Càrniques
Pijuan, la qual ens va preparar un es-
plèndid esmorzar de forquilla i ganivet
a l’interior d’aquest edifici històric.
    Amb les forces adquirides mercès

aquest suculent àpat,
s’inicià una visita a
peu pel recinte, on a
més de visitar l’inte-
rior i exterior de
l’edifici principal, la
Fàbrica, es veieren i
es feren les explica-
cions de la casa dels
Propietaris, que junt
amb la Fàbrica són
els dos edificis que
s’acabaren el 1906.
A més d’aquests dos
edificis, també es vi-
sitaren els exteriors
de la casa del Director, adossada a una
construcció bessona on hi vivia un dels
escrivents i la seva família; l’edifici que
albergava l’església de la Mare de Déu
del Roser i l’escola; la porteria; els dos
blocs on vivien els treballadors de la
fàbrica amb les seves famílies; el salt
d’aigua que encara avui genera electri-
citat i, penjada a la falda del tossal del
Conill, al damunt del Canal d’Urgell,
l’ermita de la Mare de Déu de la Me-
dalla Miraculosa, on els “fabricants” hi
celebraven aplecs en honor a aquesta
advocació.
    Acabada la visita del recinte de la Co-
lònia de la Fàbrica, recentment decla-
rat nucli agregat del municipi d’Artesa
de Segre, ens dirigirem, creuant la ciu-
tat d’Artesa i seguint pel desviament
que mena al cementiri, cap al punt del
canal d’Urgell on el 1906 es va refor-
çar amb la impressionant obra forma-
da per aquest túnel on circulava el  riu
Senill i que al seu damunt suporta l’es-
tructura del canal amb un pas màxim
de 34.000 litres d’aigua per segon. L’ac-
cés a l’interior es fa a través d’unes
“trampetes” reixades que l’empresa del
Canal d’Urgell ens van obrir expressa-
ment per aquesta ocasió.
    Després de les explicacions històri-
ques i tècniques fetes pel Sr. Ramon
Villalta, guarda del canal, i per Ramon
I. Canyelles, un gruix important de par-
ticipants davallaren els 5 metres de ver-
tical absoluta que menen a la base
d’aquesta impressionant obra. Al llarg
del recorregut es va poder veure la in-

teressant construcció formada per un
túnel de volta de canó de tres metres i
mig d’amplada que suporta el pas de
canal visible des de l’exterior. Aquest
túnel, a la vegada, està  resseguit per
un pas lateral de 70 centímetres d’am-
plada destinat a les funcions de mante-
niment.
    El que més va impactar els visitants
va ser la gran profusió d’estalactites i
estalagmites que els degotalls d’aigua
carregada de carbonat càlcic ha anat
bastint al llarg dels anys. Val a dir que
tothom va transitar per aquest túnel amb
especial cura per a no trencar cap
d’aquestes formacions naturals creades
al llarg de la centúria que aquest any
celebrem. Acabat el recorregut, després
de remuntar els graons metàl·lics
instal·lats al llarg del pou d’accés, en
Josep Roqué ens va fer una completa
explicació del procés de formació de
les diverses meravelles geològiques
contemplades en el recorregut subter-
rani i de la gènesis i evolució del ter-
reny d’aquest indret.
    Va ser una excursió de mig dia força
interessant tant des del punt de vista
històric, ja que els dos monuments
aquest any 2006 celebren el centenari
de la seva construcció, com des del punt
de vista arquitectònic, degut a que la
Colònia de la Fàbrica és l’única colò-
nia industrial d’aquestes característi-
ques a les Terres de Lleida i la magni-
tud de l’aqüeducte és una obra d’engi-
nyeria impressionant de les que avui ja
no se’n fan.

E

Josep Pijuan explica el funcionament de la seva
empresa

Esmorzant a Cal Pijuan

PPPPParararararlen les Entitalen les Entitalen les Entitalen les Entitalen les Entitatststststs
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    No voldria acabar aquestes
línies sense agrair a la gent que
amb la seva col·laboració ha
fet possible que aquesta sorti-
da assolís el grau d’interès ob-
tingut. És el cas de la Sra.
Montserrat Viladrich del Ca-
nal d’Urgell que en tot mo-
ment va posar facilitats per a
fer la sortida prèvia de reco-
neixement i la visita amb els
participants; al Sr. Massana,
guarda d’aquest tram de canal
amb el qui vam tenir contac-
tes telefònics i que no pogué-
rem saludar personalment ja
que a la data de visita feia les seves va-
cances; al Sr. Ramon Villalta
d’Agramunt qui ens guià en les dues
visites i que, a més de donar-nos expli-
cacions interessants sobre el Canal, va
ajudar a crear molt bon ambient al llarg
d’aquesta part de l’excursió, i finalment
volem agrair a l’incombustible Sr. Josep
Pijuan, propietari de l’empresa
Càrniques Pijuan, que ens va preparar
un excel·lent i copiós esmorzar que ens
donà les forces necessàries per a com-
pletar aquesta interessant excursió.

Resum històric de la Colònia de
la Fàbrica
El passat 2005 es celebrava al nostre
país l’any de la commemoració del
150è aniversari de la primera normati-
va sobre l’establiment de colònies in-
dustrials a Catalunya. Aquestes varen
ser producte de la revolució industrial i
s’establiren bàsicament a les ribes dels
rius Ter i Llobregat.
    L’evolució de la industrialització i els
moviments obrers derivaren cap a la
organització dels treballadors, la crea-
ció de sindicats i la reivindicació labo-
ral. Els conflictes laborals entre empre-
saris i sindicats junt amb els avantat-
ges fiscals que suposava l’establiment
empresarial en els àmbits rurals, moti-
varen a Josep Tolrà, i més endavant a
la seva vídua, l’establiment de llur fac-
toria de filats al municipi d’Artesa de
Segre, aprofitant les aigües del Canal
d’Urgell per a la generació de l’energia
necessària per al funcionament de la
petita central elèctrica que encara avui
està en actiu treballant a ple rendiment.
    Va ser al 1906 quan es bastiren la
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fàbrica i la casa dels propietaris. Segons
comenta l’arquitecte artesenc Eusebi
Guimet, aquestes construccions tenen un
marcat caràcter noucentista amb reminis-
cències modernistes i neobarroques.
    Més tard es construïren els dos blocs
de pisos amb 48 habitatges per als tre-
balladors, les cases per als encarregats
i escrivents, la porteria, l’edifici que a
la vegada hostatjava l’església dedica-
da a la Mare de Déu del Roser i l’esco-
la, l’economat i, com a punt culminant,
penjada a la falda del tossal de Conill
dominant la visió del conjunt monu-
mental, l’ermita de la Mare de Déu de
la Medalla Miraculosa.
    A nivell empresarial, la vídua Tolrà
vengué la fàbrica a Pericas, Boixeda i
cia, l’any 1922, passant a anomenar-se
Hilaturas del Segre, SA l’any 1945. En
l’època de més gran esplendor, aques-
ta indústria assolí el nombre de 320 tre-
balladors.
    Durant la guerra civil la fàbrica va
ser col·lectivitzada i va servir de seu de
l’XIè batalló de
l’exèrcit republicà. A
més d’utilitzar els
seus passadissos
subterranis com re-
fugi antiaeri, per les
seves instal·lacions
hi van passar gent
destacada com el
general Galán i
Dolores Ibarruri, la
Passionària.
    Al 1967, després
de dos anys de crisi
econòmica, Miquel
Coll i Alentorn, que

més tard seria president del
Parlament de Catalunya, es-
sent gerent de la fàbrica va
encarregar 23 plans de viabi-
litat per salvar la indústria del
tancament, però malaurada-
ment la Fàbrica va haver de
tancar les portes després de 61
anys d’activitat.
    Al marge de la singularitat
de ser l’únic conjunt arquitec-
tònic d’aquest tipus a la de-
marcació de Lleida, veiem que
La Colònia de la Fàbrica
d’Artesa de Segre té un impor-
tant espai dins la història, l’ar-

quitectura i l’economia a la Lleida del
segle XX.

Resum històric de l’Aqüeducte
del Senill
Al mateix any d’inici de construcció de
la Colònia de la Fàbrica, concretament
el dia primer d’abril del 1905, s’ende-
gaven les obres de realització de
l’Aqüeducte del riu Senill, les quals fi-
nalitzaren el 18 de novembre del 1906.
    El Canal d’Urgell és un projecte que
data de temps immemorials, ja en l’èpo-
ca de Carles I i de Felip II es feren es-
tudis per a projectar-lo. Després de di-
versos intents al llarg de la història per
bastir aquesta gran obra, l’any 1853
s’inicien les obres del projecte redactat
pels enginyers Pere de Andrés
Puigdollers i Constantí de Ardanza. La
construcció del canal principal finalit-
za l’any 1861 després de superar nom-
broses dificultats tècniques degut a
l’orografia i la composició geològica
d’alguns punts del traçat.

Admiran les formacions estalagmítiques de l’aqüeducte del Senill

Ramon I. Canyelles explica la història de la Fàbrica
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Programa d’actes
Fira de la Perdiu 2006

Diumenge, 12 de novembre

9:00 Obertura de la Fira.
Actuació musical al recinte firal amb música medieval a càrrec del grup La
Cremallera.

10:00 Un jurat presidit pel President de la Federació Provincial de Caça, Sr.
Ramon Mayench, valorarà les perdius exposades a la Fira per concedir
els premis corresponents.

10:30 Al pati de les escoles, inici de la mostra canina DESFILCAN/2006.

11:00 Al costat del recinte firal, exhibició de tir amb arc organitzat pel
CLUB D’ARQUERS MONTSEC d’Artesa de Segre.

11:00 Arribada de les autoritats a l’Ajuntament, signatura del llibre d’honor
i visita a la Vila i el recinte firal.

13:30 Al recinte firal, lliurament de trofeus de l’exposició de perdius i de
la mostra canina DESFILCAN/2006.

    Una d’aquestes dificultats era el ma-
terial de guix per on passava el canal a
la zona de confluència amb el riu Se-
nill. El fort cabal que circulava per
aquest indret provocava una ràpida i
constant erosió del tou terreny de guix,
formant-se cavitats que arribaven a re-
bentar les parets del canal. Per superar
aquesta dificultat es construeix a partir
del punt quilomètric 13,680 aquesta
obra d’enginyeria de 576 metres de lon-
gitud que suporta un pas de 32.512 li-
tres per segon amb una altura d’aigua
de 2,50 metres.
    Des de la Colònia de la Fàbrica fins
a l’aqüeducte, direcció desguàs, a més
de la “casilla” de les Bruixes i la de
l’aqüeducte hi veiem diverses construc-
cions, les quals són:
    A la mateixa Colònia, en el pk 9,700
la minicentral elèctrica que aprofitava
la boca de rec a l’horta d’Artesa i que
generava l’electricitat necessària per
aquesta Fàbrica i el seu nucli de pobla-
ció. Actualment aquesta energia l’ex-
plota l’empresa Explotaciones
Energéticas del Bages; al pk 11,600 el
Túnel de Yesares amb una longitud de
304,5 metres; al pk 12,970 el Túnel de
Sant Jordi construït el 1871 que amb
una llargada de 281 metres passa per
sota del turó del Castellot, i finalment
l’esmentat aqüeducte.

Ramon I. Canyelles
per a l’Associació Cultural de les

Terres del Marquesat
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50 anys del Club de Lectures
a ser l’any 1956 quan un grup
d’artesencs amb inquietuds cul-

turals va fundar el “Club de Lectu-
res Artesenc”. El passat mes de se-
tembre l’entitat va iniciar un sèrie
d’actes sòcio-culturals que serviran
per commemorar tal efemèride.

Els inicis
En un escrit fet per la junta al progra-
ma de la Festa Major de 1956 es deia:
“Els nostres propòsits són fomentar i
cultivar tot allò que constitueixi una
manifestació de cultura, al major ser-
vei d’Artesa de Segre. La nostra acti-
vitat i atenció preferent és formar una
biblioteca, per tal que arribin a l’abast
de tothom els llibres d’actualitat, de
valor literari i d’estudi. Al no disposar
de local apropiat, s’ha establert una
“Biblioteca Circulant”, transitòriament,
encara que per l’èxit aconseguit possi-
blement quedi definit aquest sistema
per certes classes de llibres”. En aquell
escrit també deien: “Desitgem que el
Club pugui abarcar sempre que es cre-
gui oportú totes les activitats culturals,
recreatives i, fins i tot, esportives, for-
mant-se les seccions que siguin neces-
sàries. Voldríem també quelcom amb
arrels pròpies, per tal que no servís no-
més als interessos d’uns pocs. Que tot
el que es faci sigui en benefici d’Artesa
i els artesencs”.

    Aquestes paraules i objectius han
marcat la trajectòria de l’associació
durant aquest mig segle de servei a
Artesa de Segre i a la cultura, en què
han organitzat centenars d’actes i han
tingut nombroses iniciatives que s’han
constituït en el nucli cultural a casa
nostra durant aquests 50 anys.
    Els fundadors del Club foren Amat
Bernaus (primer president), els germans
Felicià i Josep M. Espinal, Vicent Roca,
Josep M. Martínez, Francesc Mora,
Juanito Solé, Ignasi Mases, Joan Valls
i Pere Blanch Rebolleda. No tenien seu
social, però la “Pastisseria La Montser-
ratina” (regentada per Vicent Roca), a
la carretera d’Agramunt, era el seu punt
de trobada.

La consolidació
Els primers anys, les activitats se cen-
traren en comprar llibres amb les quo-
tes que pagaven els socis (un duro/any/
soci). Aquests llibres formaven la “Bi-
blioteca Circulant”, o sigui que els lli-
bres passaven de mà en mà per tal de
ser llegits a casa. Durant el primer any
de funcionament es gastaren cinc mil
pessetes en la compra de llibres.
    L’any 1960 el Club va organitzar el
1r Concurs Fotogràfic d’Artesa, que tin-
gué gran èxit i continuïtat durant més
d’una dècada. També començaren a
organitzar les primeres conferències i

V
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cursets. Tanmateix, el primer gran ob-
jectiu del club va ser trobar un local on
poder crear una biblioteca fixa.
    L’any 1961, tal i com consta en l’es-
crit que va fer l’entitat al programa de
la Festa Major, encara no disposaven
de local, però ja havien invertit trenta
mil pessetes de l’època en la compra
de llibres.
    L’1 de novembre de 1962, el “Club
de Lecturas Artesense” quedava legal-
ment autoritzat i inscrit al registre esta-
tal d’associacions com una entitat cul-
tural-recreativa.
    Finalment, l’any 1967 s’inaugurava
la Biblioteca d’Artesa a l’edifici de les
Escoles Velles, en un somni fet reali-
tat, gràcies a l’esforç de l’Ajuntament
presidit per Joan Macià i a la insistèn-
cia i empenta del Club de Lectures. En
aquella biblioteca es podien trobar “una
mica amagats” alguns llibres en català
i també altres sobre la Guerra Civil.
    El Club va organitzar la “Setmana
del Llibre” coincidint amb el 23 d’abril,
diada de Sant Jordi, en què s’efectua-
ven conferències, cine-fòrums, exposi-
cions, etc. Així, trobem que l’any 1973
organitzaren durant la “Setmana del
Llibre” una exposició fotogràfica de
Ton Sirera, una conferència sobre un
viatge a Terra Santa per Mn. Alòs i un
curs de submarinisme i escafandrisme
dirigit per Domènec Aldavó.
    Com a actes rellevants d’aquells anys
podríem destacar l’organització del
concert musical de Raimon al Cine

Catalunya el 24 de febrer de 1970, en
un acte de masses i que resultà desafi-
ant al franquisme; o l’organització
d’una conferència titulada “El hombre
en la luna”, el 5 de juny de 1970, amb
la projecció d’un documental cedit pel
consulat americà i la xerrada del doc-
tor-enginyer Joan J. Maluquer Wahl.

L’empenta de la democràcia
A finals dels anys 70 i principis dels
80, amb Vicent Roca d’alcalde (i alho-
ra membre destacat del Club), s’asso-
leixen grans fites. Es crea el Museu del
Montsec (amb la inestimable ajuda del
Dr. Joan Maluquer de Motes), s’inici-
en les excavacions arqueològiques a
Antona i es senten les bases per a la
construcció de la Biblioteca Municipal
Joan Maluquer. També es crea la revis-
ta “La Palanca” en la fundació de la qual
participa activament el Club. L’entitat
segueix la seva activitat frenètica amb
l’organització de conferències coinci-
dint amb Sant Jordi, portant escriptors
de renom com Josep Vallverdú, Guillem
Viladot i Teresa Pàmies.
    A mitjans dels anys 90, el Club dei-
xa de gestionar el Museu i centra la seva
activitat en exposicions fotogràfiques
monotemàtiques (dues a l’any, per la
Fira i la Festa Major), que van acom-
panyades per la  publicació de la revis-
ta monogràfica “Lectures”, que recull
en imatges temes com la vida a pagès,
Artesa ciutat, La Fàbrica, el castell de
Montmagastre, etc. Un membre desta-
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cat de l’entitat d’aquests darrers anys
és Jaume Farrando, que juntament amb
el difunt president Felicià Espinal (mort
el febrer d’enguany), Vicent Roca (ac-
tual president), Eusebi Guimet i Josep
M. Espinal, són els encarregats de man-
tenir viva la flama de l’entitat.

L’actualitat i el 50è
L’entitat ha viscut diferents etapes, en
què ha sigut pionera i s’ha avançat en
el temps a les administracions. La pri-
mera, la dels llibres i la Biblioteca, va
tancar-se quan la Generalitat i l’Ajun-

tament van apostar fort per aquest equi-
pament públic, amb la cosntrucció de
la Biblioteca Joan Maluquer i la con-
tractació de personal professional per
gestionar-la (1986). La segona, la del
Museu, es va tancar a mitjans dels 90
quan es creà un patronat municipal per
donar-li una nova embranzida. Actual-
ment, l’associació té menys pes en una
societat dominada per internet i per la
varietat d’ofertes lúdico-culturals a
l’abast de tothom.
    Durant els propers mesos, el Club té
previst organitzar unes conferències i

exposicions, que es van encetar el pas-
sat 23 de setembre amb la xerrada-col·-
loqui: “Reptes de futur de l’economia
catalana” a càrrec de Jordi Maluquer
de Motes i Bernet, economista de pres-
tigi i fill de l’il·lustre arqueòleg Joan
Maluquer de Motes, soci d’honor i gran
impulsor del Club de Lectures. Per la
Festa Major es va fer una exposició que
repassava els 50 anys d’activitats.

Text: Miquel Regué i Gili
Fotos: Arxiu Club de Lectures
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Conferència de Jordi Maluquer de Motes i Bernet
l Club de Lectures Artesenc va encetar els actes del
seu 50è aniversari amb una conferència-col·loqui

celebrada al Restaurant Cal Forcaire d’Artesa el passat
23 de setembre, sota el títol “Reptes de futur de l’econo-
mia catalana” a càrrec del prestigiós economista Jordi
Maluquer de Motes.

El confereciant
Jordi Maluquer de Motes i Bernet (Barcelona, 1946) és ca-
tedràtic d’Història i institucions econòmiques a la Universi-
tat Autònoma de Barcelona (UAB). Va ser vicerector d’in-
vestigació de la UAB (1992-94) i és autor de nombrosos
estudis i llibres, entre els quals destaca “Història econòmica
de Catalunya”. Premi Joan Sardà Dexeus d’economia, ha
estat assessor de diverses administacions en temes econò-
mics i ha col·laborat amb eminències de la talla d’Ernest
Lluch, Borja de Riquer, Josep M. Vallès o Pedro Solbes. Té
forts lligams amb Artesa ja que és descendent de la nissaga
dels Maluquer d’Alentorn i és fill de l’il·lustre arqueòleg
Joan Maluquer de Motes. La família encara conserva casa a
Artesa, al carrer Prat de la Riba, i Jordi Maluquer ve amb
freqüència ja que és un amant del muntanyisme i el
senderisme, que practica tant com pot al Montsec i a Comiols.

La conferència
L’acte va consistir en una conferència per part de Jordi
Maluquer, on va analitzar la situació actual de l’economia
catalana i mundial. Posteriorment, els 50 assistents a l’acte
van disfrutar d’un suculent dinar i durant la sobretaula es va
obrir un torn de preguntes dirigides al conferenciant.
    Maluquer va encetar la xerrada explicant que Europa ha
perdut terreny davant de les economies emergents, sobretot
els països asiàtics i la Xina, que cada dia estan més presents
als mercats i són més competitius. El Consell d’Europa es
va plantejar l’any 2000 a Lisboa una sèrie d’objectius que
havien d’estimular i dinamitzar l’economia europea i que
l’havien de convertir deu anys després en la primera potèn-
cia econòmica mundial.
    Els objectius se centraven bàsicament a invertir en inves-
tigació i desenvolupament (I+D) fins arribar al 3% del PIB;
en arribar al 70% d’ocupació adulta (o sigui que 7 de cada
10 persones entre 16 i 64 anys haurien de treballar) i en pu-
jar l’ocupació pública; i en augmentar la producció i les ex-
portacions cap al mercat mundial.
    Segons Maluquer aquests objectius no s’han complert ni
de bon tros, ja que són molt ambiciosos i créixer ni que sigui
poc ja és un èxit. Espanya i Catalunya han estat els països
que han crescut més. Catalunya ha arribat a l’1,5 % en I+D
i a un nivell d’ocupació alt (62%). Exporta el 3 per 1000
mundial quan només som l’1 per 1000 de la població.
Catalunya és la tercera regió europea més exportadora des-
prés de l’Illa de França i Llombardia (amb més població que
nosaltres). Maluquer va destacar que Catalunya és històri-
cament una país exportador. Falta, però, més inversió públi-

ca i hi ha manca de funcionaris que no permeten que el país
funcioni com cal i que el benestar de les persones augmenti.
Catalunya ha aconseguit l’accelerador partícules, que esde-
vindrà un centre d’investigació punter a nivell europeu.

El col·loqui
Durant el torn de preguntes es van tocar temes d’actualitat
com l’Estatut, la immigració, les energies, etc.
    Segons Maluquer s’ha fet un bon Estatut, no el millor,
però sí un Estatut que permetrà tirar endavant Catalunya.
Això sí, hi hagi el govern que hi hagi a Madrid, sempre s’hi
hauran de negociar pressupostos, inversions i traspassos, ja
que cap llei és definitiva i res està blindat per sempre. Se-
gons ell, negociar és viure. Respecte al dèficit fiscal-superà-
vit comercial amb Espanya, Maluquer va dir que abans era
una dualitat certa i que tenia la seva lògica, però ara no és
tan així i exportem molt a Europa. És partidari de la solida-
ritat entre territoris, per compensar pobresa, mai però fer
més rics als altres amb els nostres diners.
    Pel que fa a la Xina va dir que és una economia imparable,
però augmentaran costos i perdran competitivitat perquè
milloraran les condicions laborals i apujaran els sous. Res-
pecte a la deslocalització d’empreses, va explicar que és in-
evitable, i és per això que s’ha d’innovar i dirigir les empre-
ses des d’aquí i si cal anar a produir a països on la mà d’obra
és barata, s’ha de fer per ser competitius i a la vegada obrir
nous mercats.
    Pel que fa a la immigració, cal posar-hi límits, establint
normes i fent-les complir. Això de “papers per a tots” és
impensable i ni Catalunya ni Espanya poden absorbir tota la
immigració que arriba.
    Respecte a l’energia, cal comprar energia nuclear france-
sa ara i en el futur. Tenim poques solucions alternatives, ja
que la solar i l’eòlica no poden generar tota l’electricitat que
necessitarem.
    Per acabar Maluquer va donar un missatge esperançador,
dient que cultures que defensin tan bé la seva identitat sense
tenir Estat, com és el cas de Catalunya, n’hi ha ben poques.
No ens ha anat tan malament i amb els instruments que es
disposa, hem anat pas a pas i ens n’hem sortit prou bé.

E
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La nit de Tots Sants i les peres del Matafaluga
a corranda del temps que no para
ja ens ha portat una altra estació

tardorenca, quin període de l’any es ca-
racteritza, entre altres aspectes, per la
cíclica mutació colorista del fullam dels
arbres, tot i passant del verd al groc,
per l’espontània generació de tota la
gamma boletera i per l’inici de la tem-
porada cinegètica.
    I com una mena de premonició a la
proximitat de la diada de Tots Sants, hem
constatat ja la presència de les tradicio-
nals castanyeres, tot i oferint els seus pro-
ductes als potencials clients. Hem cons-
tatat, també, l’exhibició als aparadors de
les diferents pastisseries, dels primers i
saborosos panellets, de tot el qual s’infe-
reix que la diada comentada, tan prego-
nament arrelada en substrat anímic del
poble planer, la tenim ja allò que es diu
al tombar la cantonada dels dies.
    Amb referència a les immutables con-
notacions de la susdita diada, i com una
demostració ben palesa de la importàn-
cia que, a través de la història, s’ha con-
ferit a tal esdeveniment, recordarem que,
temps era temps, en el decurs de l’Edat
Mitjana, la Diada de Tots Sants era con-
siderada i observada, com jorn de treva
de Déu i quan aquesta s’esqueia en temps
de guerra –cosa molt freqüent en tals re-
culats temps– es deturava la brega durant
tot el sant dia, i l’endemà... tornem-hi que
no ha estat res!
    La diada esmentada ha tingut, i conti-
nua tenint, una ben definida ambivalèn-
cia, religiosa i profana a la vegada. Car i
mentre a escala espiritual, el dia de Tots
Sants és una jornada de recolliment i
meditació en recordança dels nostres fa-
miliars i amics que dormen, en els fos-
sars, el seu somni etern, a nivell profà i
en totes les contrades de la catalanitat,
en la posobra de la susdita diada se cele-
bra la tradicional castanyada, amb l’obli-
gada menja dels dits fruits, ben torrats i
calents, juntament amb els suculents pa-
nellets, que ratifiquen la peculiaritat lla-
minera de la nostra gent, ben regats amb
vins generosos (moscatell, malvasia o
ratafia), com obligat complement de tal
disbauxa gastronòmica.
    Arrel de tals circumstàncies, existei-
xen nombroses dites que han quedat per
sempre més gravades en les planes del
refranyer popular català. A títol enuncia-
tiu, en reproduïm unes quantes, tot i co-

mençant per aquelles que ens recomanen
guardar-nos del fred, que ja comença a
treure el morro: “Per Tots Sants, capes i
mocadors grans”, “Per Tots Sants, desa
el ‘vano’ i treu els guants”.
    Quant a la pagesia, el refranyer acon-
sella als camperols de les terres de la pla-
na que sembrin els camps sense dilació,
tot i comminant-los, en sentit imperatiu:
“Per Tots Sants, i no més enllà, has de
sembrar”. En l’aspecte meteorològic, i
d’això els muntanyencs en tenim plena
constància: “Per Tots Sants, neu en els
alts”.
    En el transcurs de la setmana que pre-
cedeix la reiterada jornada, el secular si-
lenci dels fossars es veu trencat pel mor-
molar de les oracions, dels nombrosos
fidels que acudeixen, a corrua feta, a re-
tre un sentit record a les persones esti-
mades, i el flaire de les flors omple l’am-
bient dels cementiris. Aquesta mena
d’imperatiu, moral i categòric a la vega-
da, continua amb tota plenitud i amb tota
la força, enmig del constant fluir de les
generacions, en un món cada dia més
conflictiu, cada dia més violent, cada dia
més materialitzat. Es constitueix, sense
cap mena de dubte, en una de les més
sublims expressions que dignifiquen i
enalteixen els humans.
    Tots Sants truca de bell nou a la porta
de les nostres vides. Preparem-nos, doncs,
a honorar la memòria dels morts com Déu
mana. A l’ensems, com sia que això són
quatre dies, i que com diu el Joanot del
Quinquillaire “Mor el Rei, mor el Papa,
de morir ningú s’escapa”, preparem-nos
per menjar panellets pels descosits.
    Com a cloenda, vull rememorar una
vella llegenda de la nostra Artesa de Segre
entroncada amb la nit de Tots Sants i la
temença de la gent envers les ànimes
impenitents:
    Diuen els vells de la vila que, en temps
molt remots, a les rodalies del cementiri
i a l’altre costat del Canal d’Urgell, un
camperol anomenat Pere Matafaluga hi
tenia un hort, amb un perer famós per
l’abundor i l’excel·lent qualitat dels seus
fruits, curull i farcit d’ufanoses peres.
    Als volts de Tots Sants, el pagès en
qüestió va assabentar-se que un agosa-
rat fadrí, que responia al nom de Gregori
Valent, gallejava a la taverna i entre els
companys, que la nit de Tots Sants dei-
xaria el perer net com una patena.

    I, efectivament, prop de mitjanit del dia
esmentat, ja em teniu al Gregori Valent
enfilat al cim del perer amb un sac, dis-
posat a complir la seva promesa. Quan
ja tenia el sac mig ple de peres, va que-
dar garratibat al veure que la porta del
fossar s’obria lentament i sortia una es-
pectral figura del seu interior, embolca-
llada amb un llençol blanc i un ciri a la
mà, la qual, dirigint-se pausadament vers
el perer, anava repetint: “Abans, quan
era viu, voltava per aquest riu... Ara que
sóc mort, em passejo per aquest hort...
Ànimes que esteu en pena, feu saltar el
Gregori de la perera...” No cal dir que
sota del llençol hi havia el Pere Matafa-
luga, que havia preparat aquesta “mise
en scène” per donar un fort escarment a
l’agosarat Gregori.
    Esgarrifat i espaordit, el Gregori Va-
lent va saltar del perer com un fuet, tot i
deixant-hi un camal dels pantalons en-
ganxats entre les branques. Fugint com
ànima que porta el diable, va travessar
amb quatre gambades el Senill, i cames
ajudeu-me, va arribar a la seva llar, tan-
cant la porta amb pany i forrellat. Tan
fou el seu esfereïment, que durant vuit
dies ningú va veure’l, ni en forat, ni en
finestra...
    Aquesta vella llegenda artesenca, m’ha
revingut a la memòria davant la proxi-
mitat de la diada de Tots Sants, el dia dels
morts i la nit de les ànimes. Sabut és que
les llegendes són, solament, narracions
populars fluctuants entre el mite i la fau-
la. Mentrestant, la vida continua...

Sícoris

L

Nota del Consell de Redacció
Són molts els textos d’aquests darrers
anys del nostre prolífic col·laborador
Sícoris, traspassat el mes de gener d’en-
guany, que han quedat sense publicar.
Cada mes acostumava a enviar-nos diver-
sos articles exposant la seva opinió sobre
temes d’actualitat, tradicions... N’havíem
d’escollir un seguint criteris com la data
de rebuda, interès del tema o la prioritat
que ens marcava el propi autor. Així
doncs, durant aquest any intentarem pu-
blicar aquells textos inèdits que, malgrat
el pas del temps, puguin tenir encara in-
terès, evitant que restin en l’oblit.
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Biblioparc 2006
urant els mesos de juliol i agost,
a la plaça de l’Ajuntament s’ha

tornat a gaudir del Biblioparc.
    Aquesta iniciativa està promoguda
per la Biblioteca Municipal “Joan
Maluquer i Viladot” amb la col·-
laboració de l’Ajuntament d’Artesa de
Segre.
    L’assistència va augmentant any rere
any. Cal destacar sobretot l’afluència
d’infants en aquest espai de lleure, ja
que hi troben gran varietat de material
per passar les tardes estiuenques.
    S’han consultat els típics contes de
la biblioteca (TEO, Rovelló, NOODY,
La caputxeta vermella...), amb dibui-
xos i colors vius per als més petits, i
variats contes amb endevinalles i jocs.
A l’igual que els darrers anys s’ha gau-
dit de graciosos i variats dibuixos de
personatges diversos que han tingut una
gran acceptació entre el públic infantil.
Per als adults s’ha ofertat sobretot re-
vistes de tot tipus (decoració, excursi-
ons, cotxes, cuina...).
    La novetat d’enguany ha estat el be-
renar popular amb coca i xocolata per
a tots els assistents, celebrat l’últim dia
del biblioparc.
    Donem les gràcies a totes aquelles
persones, especialment als més petits,
que durant aquest dos mesos han gau-
dit amb nosaltres de les tardes al
Biblioparc.

Biblioteca Municipal “Joan
Maluquer i Viladot

D
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Avis solidaris
urant tot el mes de setembre
Creu Roja ha recorregut les di-

ferents residències de la comarca de
la Noguera per tal de presentar als
residents que han participat al Pro-
jecte Avis Solidaris una projecció
audiovisual del balanç positiu que ha
tingut aquesta actuació en el 2005.
    D’aquesta manera, els participants
han pogut comprovar personalment els
resultats obtinguts amb el seu treball.
    Els padrins d’aquestes residències
han realitzat objectes manuals i labors
sota la supervisió de l’equip tècnic de
cada centre, que després es van vendre
en els mercats i fires de la comarca.
Amb els recursos obtinguts es van com-
prar joguines per aquells nens i nenes
que provenen de famílies amb econo-
mies minses.
    En aquests actes de presentació se’ls
va informar entre altres coses que en
l’aplicació del programa “cap nen sen-
se joguina “ de l’any 2005 es van po-
der atendre 99 infants de la comarca.
    Des de Creu Roja se’ls va donar a
conèixer també, mitjançant imatges, el
treball realitzat pels avis de les altres
residències noguerenques i se’ls va ani-
mar per a què continuïn amb la seva
important aportació al programa 2006
que es va iniciar a primers del mes de
setembre.

Creu Roja Noguera

Ton Bonet, un dels avis solidaris de la Noguera

Projecció de l’audiovisiual a la Residència d’Artesa de Segre

D

MunicipisMunicipisMunicipisMunicipisMunicipis

El castell d’Alòs s’obrirà al públic
L’ajuntament d’Alòs de Balaguer i la Fundació Castells
de Catalunya tenen prevista la signatura d’un conveni
per a què el castell, que data del segle XI, pugui ser visi-
table ben aviat, amb una oferta de visites guiades similar
a la resta de castells que gestiona la Fundació. Aquest
sistema de visites inclourà probablement una ruta pel ric
patrimoni cultural i natural d’Alòs. La iniciativa es com-
plementa amb el projecte de restauració que es durà a
terme en els propers anys (en set fases), amb un pressu-
post total de 540.000 euros, que seran finançats per la
Diputació de Lleida, propietària del castell. Dins d’aquest
projecte, es preveu construir paviment flotant a la cober-
ta, que s’habilitarà com a terrassa i menjador.
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In MemoriamIn MemoriamIn MemoriamIn MemoriamIn Memoriam

Nota de condol

Hem perdut un membre fundador de l’associació Amics de l’ermita Mare
de Déu del Pla, el Sisquet de Cal Badia, amic i col·laborador. L’associació
vol expressar el més sincer condol a la seva família i dedicar-li el nostre més
entranyable record.

La presidenta
Pepita Poveda Ventura

A la Lola

Lola, quan em van dir que te
n’havies anat, vaig recordar moltes
coses viscudes a casa vostra durant
la meva infància.
    Quantes vegades havia vingut a
jugar? Jugàvem a amagar per tota

la casa, amb els gats, a fer cabanes amb
les caixes de la botiga... I tu sempre
contenta i mantenint la calma.
    Quantes vegades havia vingut a
berenar i a fer els deures? I tu ens
ajudaves a fer-los. Recordes, Dolors,
quan ens equivocàvem i per aprofitar
la pàgina ens l’enganxaves amb la
següent?
    Quants caramels, “piruletes” i globus
has repartit als nens? Cap nen marxava
de ca l’Espinal sense que tu el
paguessis.
    Lola, sempre has estat una bona
hortolana i florista. Les flors també et
trobaran a faltar! Quantes vegades
havies regat les jardineres del carrer i
quants poms de flors havies portat a
l’església?
    Una altra cosa que trobarem a faltar
serà el teu pessebre. Tard o d’hora

sempre el feies. I amb quina il·lusió!
    També recordo la teva gran afició
a la fotografia. En el moment menys
esperat apareixies amb la teva
camera i ja teníem un record del
moment.
    Lola, sempre has estat una dona
serena, prudent, tranquil·la i una
gran transmissora de valors i
consells. Jo crec que has estat una
persona excel·lent en tots els papers
de la teva vida. Bona esposa, bona
mare, bona padrina... En fi, bona per
a tots.
    Lola, ara no sé on vas, però siguis
on siguis no deixis mai de guiar-nos.
    Els amics, la família i els veïns
et trobarem a faltar molt.
    A reveure, Lola.

Maribel

Nota d’agraïment
La família Espinal-Aubet vol donar
públicament les gràcies per les mostres de
condol que hem rebut pel traspàs de la
nostra mare i padrina, la Lola, i també pel
sentit homenatge que, entre tots, li heu fet
demostrant-li moltíssima estimació,
amistat, tendresa i fins i tot admiració vers
la persona entranyable que va ésser.
    En particular voldríem agrair a la Pepita
Pont, excel·lent professional del CAP
d’Artesa, i a la Dra. Arnillas de la Mútua
l’Aliança, el suport i bona disposició que
van mostrar-li en tot moment.
    Moltes gràcies.

Nota de condol
Els Consells de Redacció i
d’Administració de La
Palanca, fent extensiu el
sentiment dels col·laboradors
i col·laboradores de la revista,
volem expressar el nostre més
sincer condol al nostre
company Josep Maria, així
com a tota la seva família, per
la mort de la seva mare, Dolors
Aubet i Ramoneda, coneguda
per tothom com la Lola de ca
l’Espinal, just vuit mesos
després del traspàs del seu
marit Felicià.

Nota
de condol

Amb una mica de retard, els
Consells de Redacció i d’Ad-
ministració de La Palanca,
fent extensiu el sentiment dels
col·laboradors i col·la-
boradores de la revista, volem
expressar el nostre més sincer
condol al nostre col·laborador
Ferran Sánchez Agustí per la
mort de la seva mare.
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L’apunt del PSC-PM... Cap on va Artesa?
e l’actual debat de les Normes
Urbanístiques i del Pla de Pro-

moció Econòmica i Turística n’hau-
ria de sortir el cap on vol anar el nos-
tre municipi.
    A part de les normes establertes per
poder construir, el Pla d’Ordenació
Urbana Municipal, ha de preveure fa-
cilitar el desenvolupament d’espais que
convindrien a Artesa en un futur. No-
saltres creiem molt en el passeig del

Senill i per això sempre hem demanat
la màxima amplada per aquest espai (ja
veurem com acaba). Dotant-lo d’equi-
paments, aconseguiríem un passeig
viu, dinàmic, amb possibilitats de
realitzar-hi moltes activitats.
    També falta promocionar el nostre
municipi. Com altres cops hem dit, te-
nim reclams suficients per passar de
ser un punt de pas a un lloc de destí.
Paisatge, territori, tranquil·litat, monu-

ments, història, productes locals... Cal
fer-ho ja i fer-ho decididament, creient
en les nostres possibilitats. Crear la cul-
tura de venir a Artesa, com passa els
diumenges amb el mercat. Cal fer-ho
també comptant amb els municipis ve-
ïns, és a dir, promocionar la comarca
en el seu conjunt, recuperant atractius
perduts, com el riu Segre, i cuidant els
que encara no s’han perdut, com molts
espais naturals que tenim.

Josep Galceran i Sellart
Portaveu del grup municipal PSC-PM

a l’Ajuntament d’Artesa de Segre

D
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Adéu i moltes gràcies
L’any 1857, el nostre besavi, Isidre
Serra i Serra, va fundar la botiga de
queviures coneguda com Cal Serra. Ja
han passat 149 anys, que representen
el treball de quatre generacions de la
mateixa família dedicades amb cos i
ànima a aquest comerç. Enguany ha
arribat l’hora que Cal Serra tanqui les
portes, ja que la vida és la que mana i a
ella ens hem d’adaptar.
    Escric aquestes breus ratlles per
manifestar el meu profund reco-
neixement a totes les persones a les
quals la meva família ha tingut
l’oportunitat de servir al llarg de tants

anys, tant de la nostra vila
d’Artesa de Segre com de
la seva extensa comarca.
Aprofito també l’ocasió
per expressar el meu
agraïment més sentit a tots
el clients, fidels al nostre
establiment, que heu
seguit confiant en els
nostres serveis aquest
darrer any i mig, adaptant-
vos al restringit horari que
hem hagut de mantenir.
    Finalment, només em
queda subratllar el paper
destacat de la nostra fidel
col·laboradora, Sra. Isabel
Novau, a la que agraeixo
especialment la seva
voluntat i esforç, jo i tota
la meva família.
    Cordialment.

Carme Serra Piqué

www.alentorn.com
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La veritat sempre serà la veritat
urant més de tres anys, tant els
meus companys de l’equip de go-

vern com jo mateix hem estat blanc
de les crítiques del grup municipal
d’ERC i també de les del comitè lo-
cal d’aquest partit, mitjançant escrits
en els quals hi podíem trobar un se-
guit de falsedats i mentides. Mai no
hem volgut respondre’ls per no en-
trar en una espiral de rèpliques i con-
trarèpliques que creiem totalment es-
tèrils pel bé del nostre municipi.
    Aquesta vegada, però, vostès, se-
nyors i senyores del grup municipal
d’ERC, en el seu escrit de l’última Pa-
lanca, han anat més lluny, ja que fins i
tot han arribat a l’insult personal. Per
això m’he decidit a escriure aquestes
ratlles, no per replicar-los, sinó per fer
uns aclariments per tal que no es faci
bona aquella frase: “Calumnia, que al-
guna cosa queda”.
    Quan en el Ple del passat 7 de se-
tembre vostès van dir que no sabien que
hi hagués invitacions per al Tast de per-
nil, i que s’havien reservat cadires per
a representants de CIU, ja els vaig ex-
plicar que jo tampoc sabia que hi ha-
gués invitacions, perquè no n’hi havia;
tot i que, com s’havia dit en l’última
Junta de Govern abans de la Fira, tots
els regidors i regidores de l’Ajuntament
estaven convidats a tots els actes de la
Fira. Per tant, no em podia imaginar que
vostès només se sentien convidats quan
la invitació es feia per escrit. Respecte
a les cadires reservades de la primera
fila, també vaig comentar que ho esta-
ven per a totes les autoritats, entre les
quals es comptaven els regidors i regi-
dores de l’Ajuntament d’Artesa, com no
podia ser d’una altra manera, és a dir,
vostès podien seure-hi tranquil·lament.

    L’afirmació que era un acte pro-con-
vergent, suposo que la van fer sense
tenir en compte que les persones con-
vidades per l’Ajuntament venien a Fira
com a representants d’unes institucions
que, des de fa molts anys, vénen col·-
laborant econòmicament d’una forma
prou important amb l’Ajuntament. Així,
val a dir que la Sra. Carme Vidal esta-
va invitada com a Directora de l’Insti-
tut d’Estudis Ilerdencs (IEI), el Sr.
Antoni Balasch hi assistia com a repre-
sentant de la Diputació de Lleida per
delegació del seu president i el Sr. Josep
Roig en la seva qualitat de President
del Consell Comarcal de La Noguera.
És cert que aquestes persones, a part
del càrrec que ostenten, són militants
de CIU, però penso que quan en el di-
nar de dissabte gairebé tota la presidèn-
cia estava ocupada pels convidats re-
presentants de la Conselleria d’Agricul-
tura, del Govern de la Generalitat i del
Govern Central, tots ells militants so-
cialistes, ningú no es va plantejar que
fos un acte pro-socialista, perquè plan-
tejar-se aquestes qüestions és falsejar
la realitat.
    Per últim, em referiré als seus con-
vidats que es van col·locar a la comitiva
oficial, sense estar-hi invitats i van se-
guir tot el recorregut com si ho estigues-
sin. Després de parlar amb les perso-
nes que s’ocupaven de fer seure els
participants en el dinar de germanor, he
pogut constatar que una persona de l’or-
ganització va preguntar al Sr. Estradé
si es quedaria a dinar. Com que la res-
posta fou positiva, li va indicar el lloc
on havia de seure, dins la zona reserva-
da a les autoritats convidades, encara
que no n’estava. Desconec si el Sr.
Estradé es va quedar tot el dinar o no,

però el que cal tenir en compte és que
aquest any, a diferència dels anteriors,
els parlaments van tenir lloc després del
dinar. Per tant, pot ser possible que
marxés abans dels parlaments.
    Mai no he tingut cap inconvenient
en reconèixer els meus errors i dema-
nar disculpes si ha estat el cas,  fins i
tot en algun Ple, i així consta en la cor-
responent acta. Però aquesta vegada
crec que no he de fer-ho, perquè tot el
que vaig explicar en el Ple del 7 de se-
tembre, era únicament la veritat del que
va passar en aquesta Fira, encara que
vostès vulguin fer-ho veure d’una altra
manera.
    No puc entendre que vostès, que han
demostrat tenir la pell tan fina quan al-
gun altre regidor els ha dirigit alguna
crítica respecte a les seves actuacions,
facin escrits sense cap mena d’ètica,
com el que ens ocupa. Si abans d’es-
criure el seu text s’haguessin parat a
pensar si valia la pena escriure el que
vostès van escriure, segurament no ho
haurien fet. Però, és clar, demanar que
segons qui faci certes coses resulta gai-
rebé impossible.
    Aquesta obsessió malaltissa que te-
nen per polititzar-ho tot, crec que no és
positiva per al nostre municipi i el fet
de pensar que els altres actuen tal i com
vostès ho farien si estiguessin en el seu
lloc, a l’única cosa a què condueix és a
creure que vostès expliquen les coses
com els sembla, sense tenir en compte
la veritat.
    Per sort, la veritat sempre serà la
veritat.

Domènec París i Artigues
Alcalde d’Artesa de Segre
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Música,Música,Música,Música,Música, Mestr Mestr Mestr Mestr Mestre!e!e!e!e!

Abraça’t a la música...
es de l’Aula Municipal de Músi-
ca ja hem encetat un altre curs

musical. L’hem encetat amb il·lusió,
amb ganes i empenta, amb dinamis-
me i amb renovació.
    Comptem amb un equip pedagògic
de professors entusiasmats amb els
alumnes i amb el creixement cultural i
musical de la vila.
    Ja són un bon grapat les famílies que
es beneficien de la bona qualitat dels
estudis musicals del nostre centre, i així
ho demostren el més d’un centenar de
matrícules que ja disposem. I continu-
em creixent... obrint les nostres ins-

tal·lacions a tota la vila, als pobles de
la rodalia, des dels petitons de 3 anys
als adults, als nouvinguts, a les noves
cultures i races...
    Des de l’Aula Municipal de Música
us convidem a participar activament de
la música. Veniu a informar-vos i us
atendrem amb molt de gust.
    Vols abraçar-te a la música?...

Jordi Morera i Noguerola
Director de l’Aula Municipal de

Música d’Artesa de Segre

D
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L’Orfeó Català a Agramunt
l dissabte 21 d’octubre, en el
marc del 40è aniversari de la

Coral d’Avui d’Agramunt, i amb el
suport de la Fundació Caixa del
Penedès (l’entrada era gratuïta),
l’Orfeó Català va oferir un concert,
al Teatre Casal Agramuntí al qual hi
assistiren més d’una seixantena de
persones d’Artesa.
    El concert va començar quan
faltaven pocs minuts per les 9 del
vespre, amb un Casal Agramuntí ple a
vessar. L’Orfeó Català va oferir dos
repertoris molt diferents en cadascuna
de les dues parts del concert. En la
primera part, una mostra de música
catalana, i en la segona, extractes de
grans obres de la música universal,
mostrant aquesta doble vessant que ha
realitzat l’Orfeó Català durant els seus
més de 100 anys d’història, promovent,
potenciant i donant a conèixer la música
catalana tant aquí com arreu del món, i
per altra, treballant i portant a Catalunya
grans obres corals i simfònico-corals de
la música universal, que d’altra forma
potser no s’haurien sentit mai a
Catalunya. El concert va finalitzar amb
la interpretació conjunta entre l’Orfeó
Català i la Coral d’Avui d’Agramunt
de El Rossinyol, una cançó que han
interpretat molts orfeons; com és de
precepte, l’himne de l’Orfeó Català del
mestre Millet, que també ha esdevingut
l’himne de tots els orfeons de
Catalunya, i El Cant de la Senyera, amb
el qual finalitzen o comencen tots els
seus concerts. Un concert de molta
qualitat musical i molt emotiu, i una
manera molt especial de celebrar el
quarantè aniversari d’aquesta entitat
agramuntina, que cal recordar que el
que en fou director durant molts anys,
Ramon Casals, també ho fou de l’Orfeó

Artesenc i la Coral Infantil Brots
d’Il·lusió d’Artesa durant 20 anys.
    Hom és podria preguntar perquè, a
La Palanca, publicació d’Artesa de
Segre i Comarca, fem ressò d’aquest
concert realitzat en aquesta localitat
veïna. Doncs el motiu és molt evident.
El de dissabte fou un esdeveniment amb
majúscules, pocs són els precedents de
que l’Orfeó Català canti en poblacions
similars a la nostra (concert que per cert
fou de franc, patrocinat per la Fundació

Caixa Penedès), com també ho fou el
concert que va realitzar l’Orquestra
Simfònica Julià Carbonell de les Terres
de Lleida a Ponts el passat Nadal. És
cert que a Artesa també hem tingut
concerts de molta qualitat els darrers
anys; sense anar més lluny, la passada
primavera poguérem sentir un concert
de música coral de molta qualitat i amb
entitats de reconegut prestigi i el concert
de l’Orquestra de Flautes Amalgama,
però el problema de fons radica en la
falta d’un espai per poder-hi fer
concerts amb condicions. Qui diu
concerts, també diu obres de teatre,
cinema... però permeteu-me que em
quedi en el l’àmbit musical.
    Balaguer disposa d’un teatre on
l’Orfeó Català ja hi va cantar fa uns
anys i també hi ha anat orquestres i
altres agrupacions musicals de prestigi,
però és clar, Balaguer és cap de
comarca. Agramunt, cert que és un xic
més gran que Artesa, però recentment

han inaugurat el nou Casal, que ara sí,
permet actes d’aquestes magnituds.
Ponts, una altra població veïna, La Sala,
tot i que és cert, que cert polític es va
dedicar fa uns anys a escombrar cap a
casa (“a Artesa ni aigua”). Però, i
Artesa? Les excuses no serveixen,
polítics influents hem tingut, recordo
Jaume Cardona i Jaume Campabadal.
Perquè aquí no en tenim? Sí, ara diuen
que s’hi està treballant de valent, i és
un projecte que per l’actual consistori
crec que és prioritari. Malgrat això,
altres partits pensen que hi ha prioritats
més importants a Artesa, que potser és
cert, però hem de deixar la música i la
cultura o la cultura i la música sempre
en darrer terme? Artesa, que sempre ha
gaudit d’una salut social i cultural
notable, ara celebra el 50è aniversari del
Club de Lectures, La Dàlia Blanca té
més de cent anys, l’Orfeó més de trenta,
la ràdio també està d’aniversari,
l’escola de música una vintena d’anys
i amb un centenar d’alumnes que es
manté des de fa sis cursos, la Palanca
25 anys, i això sense parlar del CAU,
el CENG... Però les infraestructures, en
aquest sentit, no han acompanyat mai
el nostre municipi.
    Que ningú es prengui aquest article
com un atac personal, ni partidista, ni
res per l’estil, tant sols pretén ser una
reflexió i un crit que reivindiqui la
necessitat d’aquest equipament, no
l’únic, a la nostra ciutat. M’agradaria
poder escoltar l’Orfeó Català,
l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell
de les Terres de Lleida, un Messias de
Händel o una 9a de Beethoven, per citar
exemples a l’atzar, a Artesa com està
passant a totes les poblacions veïnes.

Sergi Valls i Jové

E
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L’humor no és cosa de riure
ada vegada més sentim a parlar
dels nombrosos beneficis de l’hu-

mor per la nostra salut. Ens apun-
tem a cursos de risoteràpia, ens com-
prem llibres d’autoajuda que descri-
uen tècniques per trobar l’humor
positiu a la nostra vida, mirem pro-
grames televisius que ens ajuden a
dibuixar somriures, i anem al teatre
per passar-hi una bona estona i de
passada, riure!!
    Per què aquesta necessitat?
Com ens sentim quan som ca-
paços de riure fins a plorar? La
resposta és ben fàcil... el fet de
riure a llàgrima viva ens fa sen-
tir bé, ens aporta un alt grau de
satisfacció i benestar al nostre
cos. La ciència ha demostrat que riure
és saludable, i avui dia el poder tera-
pèutic de la rialla i el sentit de l’humor
a les nostres vides és inapel·lable.
    Segurament tots estarem d’acord en
què el riure és un fet cultural. Sovint la
ironia i el bon humor, degut als preju-
dicis, han estat mal vistos en algunes
situacions i, fins i tot, a la nostra socie-
tat s’ha arribat a prohibir. Venim d’una
època on l’humor era cosa dels estú-
pids i immadurs; calia ser seriós per tal
de semblar sensat i madur, era el temps
del calla, no riguis!
    El cert és que les persones podem
viure de manera diferent un mateix es-
deveniment segons l’estat d’humor en
el que ens trobem. Si estem de bon hu-
mor encararem les nostres preocupaci-
ons de manera més positiva i, per tant,
serem capaços de trobar solucions més
satisfactòries. Si pel contrari estem
malhumorats no serem capaços de tro-
bar res de positiu en el nostre proble-
ma, ens hi esplaiarem i no mirarem de
solucionar-lo.
    També cal que siguem conscients que
l’estat d’humor de les persones del nos-
tre voltant ens podrà transmetre i
influenciar-nos, ja que sovint les emo-
cions es comuniquen i es contagien.
Així doncs, si les persones que ens en-
volten riuen i estan de bon humor, se-
ran capaces d’encomanar-nos el seu
optimisme; si pel contrari estan malhu-
morades, poden aconseguir fer-nos sen-

tir malament.
    Quan riem, el nostre cervell segrega
endorfines, una substància que té la
capacitat d’alleugerir el dolor. Per tant,
està comprovat que una rialla pot allu-
nyar una persona de les seves preocu-
pacions, estimula el seu desig de viure
i promou les relacions socials, perquè
genera sensacions positives. A més,
l’humor permet disminuir nivells d’an-
sietat, angoixa i temor, baixa la tensió i

permet resistir situacions que d’una al-
tra forma no es podrien aconseguir.
    Tal i com deia el vell proverbi, res
no és veritat ni mentida, tot depèn del
color del vitrall amb el que es mira; és
a dir, una preocupació pot arribar a ser
alleugerida si som capaços de mirar-
nos-la amb sentit de l’humor, trobar la
banda més positiva del cas i buscant
solucions amb optimisme.
    De fet, són molts els estudis fets so-
bre l’humor i la majoria coincideixen
en què el mal humor és perjudicial per
la salut, tant en l’aspecte fisiològic com
psicològic, que envelleix precoçment,
arranca l’alegria de viure i conviure,
augmenta el dolor i
el patiment, predis-

posa a les baralles i fins i tot es pot ar-
ribar a perdre el gust per la vida. Con-
sidero que són motius suficients per-
què manifestem el sentit de l’humor que
tots portem a dins. Això implicarà es-
tar oberts a tot allò positiu del nostre
voltant, sabent trobar la part més diver-
tida i còmica dels estímuls que ens en-
volten. D’aquesta manera aprendrem a
relativitzar críticament les nostres emo-
cions.

    Victor Borge deia que el riu-
re és la distància més curta en-
tre dues persones i el cert és que
l’humor té un gran poder de co-
hesió, permet crear vincles i re-
lacions socials.
    En definitiva, si l’humor

aporta tant de positiu a les nostres vi-
des, per què no intentem que la diver-
sió formi part del nostre dia a dia? Per
què no provem d’amanir la nostra
quotidianitat amb dosis de somriures?
Per què no riem a gust una llarga esto-
na? Simplement, serem capaços d’ex-
terioritzar els nostres sentiments,
oxigenarem el nostre organisme, elimi-
narem l’estrès, salvarem situacions in-
còmodes, abandonarem la depressió,
contagiarem el nostre bon humor, ens
ho passarem bé i, fins i tot... potser ens
estarem allargant la vida!

Noemí Farré Cortadelles

La ciència ha demostrat que riure és
saludable, i avui dia el poder terapèu-
tic de la rialla i el sentit de l’humor a
les nostres vides és inapel·lable
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Mes de setembre
SESSIONS DE PLE
Ple ordinari: 07-09-2006

S’aprova, per unanimitat, l’acta
ordinària de 03-08-06.

S’aprova, per unanimitat, dema-
nar que s’augmentin les subvencions
assignades inicialment pel Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya, any
2007, a les obres de Millora xarxa sa-
nejament i adequació dels entorns de
la carretera a Alentorn, Pavimentació
del carrer del Mig del Pont d’Alentorn,
Rehabilitació local social a Vilves 2a
fase, Rehabilitació parcial edifici local
social de Colldelrat i Pavimentació de
la Plaça de Sant Ponç de Vall-llebrera.

S’aprova, per unanimitat, dema-
nar, pel Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya, any 2007, que s’assigni sub-
venció per a l’execució de les obres
Xarxa d’abastament d’aigua potable,
dipòsit i Sanejament a Vall-llebrerola,
Pavimentació de carrers a  la Colònia
la Fàbrica i Millora de les Xarxes de
Sanejament i d’aigua a Clua.

S’aproven, inicialment i per una-
nimitat, els següents projectes d’obra i
memòries valorades:
- Pavimentació de la Plaça Sant Ponç
de Vall-llebrera, redactat per l’arquitec-
te Sr. Eusebi Guimet, amb un pressu-
post d’execució per contracta de
24.587,99 euros.
- Pavimentació del Carrer del Mig del
Pont d’Alentorn, redactat per l’enginye-
ra Sra. Imma Benet, amb un pressupost
d’execució per contracta de 23.572,42
euros.
- Rehabilitació del local social de Vilves,
redactat per l’arquitecte Sr. Eusebi
Guimet, amb un pressupost d’execució
per contracta de 13.374,01 euros.
- Rehabilitació parcial de l’edifici del
Local Social de Colldelrat, redactat per
l’arquitecte Sra.  Àngels Espar, amb un
pressupost d’execució per contracta de
54.516,52 euros.
- Xarxa d’abastament d’aigua potable,
dipòsit i sanejament a Vall-llebrerola,
redactat per l’enginyer tècnic industri-

al Sr. Ramon Bertran, amb un pressu-
post d’execució per contracta de
169.832,44 euros.
- Revestiment del camí del Pont
d’Alentorn a Vernet, redactat  per l’en-
ginyer agrònom, Sr. Josep M. Pascual,
amb un pressupost d’execució per con-
tracta de 94.336,12 euros.
- Annex al projecte de Connexió de la
xarxa de sanejament de la urbanització
d’un tram del carrer Sant Sebastià al
col·lector general de l’EDAR, redactat
per l’arquitecte Sra. Àngels Espar, amb
un pressupost d’execució per contracta
de 38.828,04 euros.

S’acorda, per unanimitat, apro-
var les Clàusules dels Convenis que
s’han de subscriure amb el Servei Ca-
talà de la Salut pels consultoris mèdics
municipals de Baldomar i Alentorn.

S’acorda, per unanimitat, instar
al Govern de l’Estat espanyol, a impul-
sar mesures que permetin a les perso-
nes invidents, poder exercir el dret a
vot, garantint que aquest pugui ser se-
cret i lliure, mitjançant les mesures de
caràcter tècnic que siguin factibles i
aplicables.

S’acorda, per unanimitat, assig-
nar al tram de l’actual carrer de les Eres
que transcorre paral·lel a l’esquerra de
la carretera d’Agramunt, en direcció a
Lleida, el nom de Carrer de la Bòbila.

ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 14 i 21 de setembre)

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres i autoritzacions de guals:
- A Montserrat Solanes Porta, per nete-
jar la part inferior de la façana i pintar
els sota balcons de l’edifici situat a la
carretera de Ponts, 1 d’Artesa de Segre.
- A Ramon Morros Petanàs, per canvi-
ar paviment i enguixar l’habitatge situ-
at al segons pis de l’edifici situat al car-
rer Sants Cosme i Damià, 23 d’Artesa
de Segre.
- A Joan Macià Cercós, per obrir rasa
per creuar la carretera de Vernet i camí
d’Antona per pas de tub d’aigua, a la
finca de la parcel·la 240, del polígon 6,
terme municipal d’Artesa de Segre.
- A Josep M. Sinca Espinal, per pintar
franges existents en la façana de l’edi-
fici situat al carrer Marcel·lí Farré, 20
d’Artesa de Segre.
- A Endesa Distribución Eléctrica, SLU,
per la instal·lació d’una nova SE per
poder realitzar el canvi de tensió de fun-
cionament a 25 kV d’un tram de línia
que actualment funciona a 11 kV, i la
reforma d’un tram de línia afectat i d’un
centre de transformació ja existent a
Montargull.
- A Olis J. Macià, SL, per la construc-
ció d’un edifici industrial aïllat, a situ-
ar al Polígon Industrial el Pla, carrer
Francesc Macià, 3 d’Artesa de Segre.
- A Corporación Industrial Aneto, per
la reforma d’un mur de càrrega de l’ex-
plotació ramadera, situada al polígon
9, parcel·la 74, terme municipal
d’Artesa de Segre.
- A Granja Els Planells, SCP, per la
construcció i instal·lació d’una planta
solar fotovoltaica connectada a la xar-
xa de 98,4 kWp, a situar  al polígon 9,
parcel·les 157 i 158, terme municipal
d’Artesa de Segre.
- A Miquel Jounou Jounou, per despla-
çament de terra per tal d’aplanar les fin-
ques situades al polígon 13,  parcel·la
198 i 201, terme municipal d’Artesa de
Segre.
- A Antonio Farré Franqué i Rosa Mari

revista@lapalanca.org
revista@lapalanca.cat
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Administrativa amb experiència

Empresa d’Artesa de Segre necessita administra-
tiva amb coneixements de comptabilitat i infor-
màtica. La persona interessada cal que faci arri-
bar currículum vitae amb fotografia i núm. de
telèfon a l’apartat de correus 60 d’Artesa de Segre.

InfInfInfInfInfororororormació Municipal d’Armació Municipal d’Armació Municipal d’Armació Municipal d’Armació Municipal d’Artesatesatesatesatesa

Novau Pujol, per explanar terreny i
posterior estesa i compactació de
sahorres, a la parcel·la situada al carrer
Lluís Companys, 27 del Polígon Indus-
trial el Pla d’Artesa de Segre.
- A Josep Riart Camats, per canviar ra-
joles del primer pis de l’habitatge situ-
at al carrer Raval, 99 de Montargull.
- A M. Teresa Jané Ferré i Miquel
Bertran Lafuente, per les obres de re-
novació de la cuina i bany, sense modi-
ficar l’estructura, de l’habitatge situat
al carrer Baix, 13 de Vilves.

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències i
comunicacions ambientals:
- A Granja Els Planells, SCP, per la
instal·lació d’una planta solar fotovol-
taica connectada a la xarxa de 98,4 kwp,
a situar al polígon 9, parcel·les 157 i
158, terme municipal d’Artesa de
Segre.
- A Repsol Butano, SA., per la instal·lació
d’un dipòsit de GLP, de 4,88 m3, a si-
tuar en terrat de l’edifici situat al car-
rer Eres, 35-41 d’Artesa de Segre.
- A Repsol Butano, SA., per la instal·lació
d’un dipòsit de GLP, de 4,88 m3, a si-
tuar en terrat de l’edifici situat al car-
rer Eres, 43 d’Artesa de Segre.

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de llicència d’obertura d’es-
tabliment i activitat a Valeria Peres
Martins, per la instal·lació d’una acti-
vitat de bar, a desenvolupar a la carre-
tera de Ponts, 1 baixos, d’Artesa de
Segre.

S’acorda proposar a l’Alcaldia
la concessió de canvi de nom de la lli-
cència d’obertura d’establiments:
- A Salvador Morell Jové, la concessió
de canvi de nom de la llicència d’ober-

tura d’establiment i exercici d’activitat
de venda al menor de pesca i bacallà,
situada al carrer Bisbe Bernaus, 6,
d’Artesa de Segre, concedida a favor
de Rosa Buliart Pedrol.
- A Francisco Xavier Pedrós Farré, la
concessió de canvi de nom de la llicèn-
cia d’obertura d’establiment i exercici
d’activitat de taller de reparació de ve-
hicles, situada a la carretera
d’Agramunt, 71, d’Artesa de Segre,
concedida a favor de Francisco Pedrós
Solans.

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió d’autorització de connexió a
la xarxa d’aigua:
- A Xavier Rendé Pujol, per la instal·lació
d’una escomesa d’aigua potable per do-
tació provisional d’aquest servei gene-
ral d’abastament d’aigua a l’obra situ-
ada al carrer del Castellot, 11-23,
d’Artesa de Segre.
- A Olis J. Macià, SL, per la instal·lació
d’una escomesa d’aigua potable per
dotació provisional d’aquest servei ge-
neral d’abastament d’aigua a l’obra a
realitzar al polígon industrial el Pla,
carrer Francesc Macià, 3, d’Artesa de
Segre.
- A Íngrid Llobet Reig, per la instal·lació
d’una escomesa d’aigua potable per do-

tació d’aquest servei general d’abasta-
ment d’aigua a l’habitatge situat al car-
rer Roc del Cudós 18B, d’Artesa de
Segre.
- A Antònia Lasierra Tohà, per la ins-
tal·lació d’una escomesa d’aigua pota-
ble per dotació d’aquest servei general
d’abastament d’aigua a l l’habitatge si-
tuat al carrer Roc del Cudós 20B,
d’Artesa de Segre.

INFORMES DE L’ALCALDIA

En aquest punt s’informa per la presi-
dència dels següents temes:

El dia 23 de setembre el Club de
Lectures farà un dinar col·loqui amb el
senyor Jordi Maluquer i Vernet dins els
actes de celebració del 50è aniversari
de la seva fundació. Durant la Festa
Major tindrà lloc l’exposició “50 anys
fent cultura “ a l’antiga capella de l’edi-
fici Les Monges.

Càritas Parroquial farà un bere-
nar solidari el proper dia 12 d’octubre
a 2/4 de 5 de la tarda, davant de l’Ajun-
tament o bé al Poliesportiu en cas de
pluja. Demanen la col·laboració per al
grup d’animació infantil que amenitzarà
la festa.

En una reunió amb el Director
General d’Arquitectura i Paisatge, Sr.
Gañet, es notificà que aquesta Direc-
ció General signarà properament un
conveni amb l’Ajuntament d’Artesa de
Segre per tal de redactar el projecte del
pla director del Nucli Antic d’Artesa de
Segre, que serà finançat per aquesta
direcció general.

Carme Barril i Brescó
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Modificació del pressupost 2006
Al Ple de l’Ajuntament del passat mes
d’agost es va aprovar la primera modi-
ficació de pressupost corresponent a
l’any 2006 per tal de suplementar al-
gunes partides per poder fer front a
noves despeses i dotar-ne de nou altres
que ens permetran duu a terme obres
que, si bé ja constaven al pressupost
municipal, no disposaven de dotació
pressupostària.
    L’import total dels crèdits habilitats
és d’1.138.186,25 euros, essent les
principals partides de despeses dotades
les següents:

1. Per tal d’arranjar el camí de
darrera La Granja s’habilita un crèdit
de 18.000 euros.

2. La compra de l’antic col·legi
de les Germanes Dominiques implica
una major despesa de 213.414 euros.

3. També es crea una nova par-
tida per tal de fer front a la compra de
terrenys que serviran per ampliar el
CAP, i s’hi destinen 35.569,64 euros.

4. La primera fase de la urbanit-
zació del solar i els accessos on
s’ubicarà el tanatori suposen una nova
partida de 81.580,73 euros.

5. Les reformes que es duran a
terme en el sistema de portada d’aigua

en alta a Artesa, que suposarà una mi-
llora important en la prestació d’aquest
servei, representa una nova inversió de
328.802,50 euros.

6. La reforma i millora d’un tram
de l’Av. Maria Anzizu compta amb una
dotació de 117.000 euros.

7. L’arranjament i enquitranat
del camí de Vernet al Pont d’Alentorn
suposa un cost de 94.336,12 euros.

8. Diferents reformes i millores
que es fan a l’Escola de Música, la Llar
d’Infants municipal i el Pavelló Polis-
portiu compten amb una partida de
33.000 euros.

9. També es completarà l’ade-
quació del sistema d’enllumenat públic
per tal de modernitzar-lo i adequar-lo a
les normatives vigents, amb un cost de
35.739,60 euros.
    Aquestes majors despeses es financen
principalment amb subvencions, la dis-
tribució de part del romanent de tresore-
ria corresponent a l’any 2005 i els ma-
jors ingressos corresponents a la venda
de parcel·les del Polígon Industrial.
    Si sumem aquesta modificació al
pressupost inicialment aprovat per l’any
2006, ens dóna un total de 5.670.196,25
euros de despeses i la mateixa quanti-

tat d’ingressos, essent la quantia desti-
nada a inversió de 3.670.129,51 euros,
és a dir, el 64,73 % del total de despe-
ses.
    La modificació de pressupost va ser
aprovada per 6 vots a favor (5 de CiU i
1 del PSC-PM) i 3 abstencions (ERC).
Una vegada més, i ja en van unes quan-
tes, tot i la possibilitat que es dóna als
grups municipals per tal que facin les
seves aportacions a totes les propostes
que surten de l’equip de govern, final-
ment no en fan cap ni exposen cap dis-
crepància en les reunions prèvies, però
tampoc hi voten a favor, la qual cosa
sembla del tot il·lògica.
    Per acabar, només destacarem que,
una vegada superada la difícil situació
econòmica heretada de l’anterior Con-
sistori, i després d’una gestió econòmi-
ca ben definida des de l’inici i rigurosa,
enguany ja hem pogut afrontar algunes
de les inversions més importants de la
legislatura, destinant a inversió una part
substancial del Pressupost Municipal
sense que això suposi hipotecar el fu-
tur del nostre municipi.

Àrea d’Economia
Ajuntament d’Artesa de Segre

www.lapalanca.cat
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Sense Perdre els Orígens
per Jordi Esteban

Jeroglífic
per David Fusté

Vindré aviat

Problema d’escacs
per Ramon Monfà - www.bidmonfa.com

Juguen les blanques

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans

Granollers

Les granotes rauquen prop dels esta-
nyols. Sembla que Granollers, antiga-
ment, era una gran zona d’aiguamolls
amb granotes raucant nit i dia. Almenys
aquest és el parer de Joan Coromines
quan ens explica l’origen del nom de
Granollers: abans d’anomenar granotes
a aquests animals depredadors d’insec-
tes a les vores dels estanys i terrenys
xopats, els catalans els anomenàvem
granolles. De ranucula, diminutiu llatí
de rana, vam passar a granolla i de
granolla a granota. Granollers, doncs,
podria significar “terra de granotes”.

Onomasticon Cataloniae, IV, 377
de Joan Coromines

Horitzontals
1. Forma determinada per dues parelles de paral·leles que es tallen.- 2.
Enutjar. Nota musical.- 3. Plural, contrari de guerra. Consonant dental.
Al revés, vehicle temut pels automobilistes que aparquen malament.-
4. Vocal oberta. Cabra del Pirineu. El prenem a l’estiu a la platja.- 5.
Joc que ha fet famós Montecarlo. Instrument òptic.- 6. Plural capa
molt fina. La Revolució Russa el va matar. Deu centenes.- 7. Al revés,
ocell insectívor de cua llarga i bec gros. Símbol del fòsfor. Contrari
d’estret.- 8. En minúscula, abreviatura d’una unitat de longitud. Tros
de terra que ens acull. Símbol del nitrogen.- 9. El nom de la vintena
lletra de l’alfabet grec. Consonant vibrant. Al revés, dels Joglars.- 10.
Àcid molt fort. Es troba a l’inici de l’abecedari. Gos.- 11. Canviar de
naturalesa.

Verticals
1. Acció de repartir.- 2. La catorzena lletra de l’abecedari. Al revés,
aigua gelada que cau del cel. Tret.- 3. Encreuament. Gènere de
formigues.- 4. Recipients usats per prendre cafè. Consonant sorda.

Consonants sonores.- 5. Les dues inicials de l’abecedari. Abreviatura d’atmosfera. Personatge que va armar la de Troia.- 6.
Compost derivat de l’àcid nítric. La vintena lletra. Consonants.- 7. Símbol del gal·li. Mig miler. El nom de l’esposa
d’Abraham. Lletra rodona.- 8. Planeta del sistema solar. En forma de làmina.- 9. Mitja centena. Apropiar-se sense dret
d’alguna cosa. Consonant sonora.- 10. Al revés, eina usada per dissoldre manifestacions. Animal engreixat per fer-ne foie
gras.- 11. Fer normes.

SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Rectangular.- 2. Enrabiar. Re.- 3. Paus. T. aurG.- 4. A. Isard. Sol.- 5. Ruleta.
Lupa.- 6. Tels. Tsar. M.- 7. ínA. P. Ample.- 8. M. Pàtria. N.- 9. Eta. R. anroT.- 10. Nítric. A. Ca.- 11.
Transformar.
VERTICALS: A partir de les horitzontals.
Jeroglífic
No tardis (nota, r, dis).
Problema d’escacs
1- Tc8, Txc8 (si Dxd7; 2- Df8+, Txf8; 3- Txf8++); 2- De7, Tg8; 3- d8=D amb avantatge decisiu
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La Palanca de Vernet. 1910

stem davant de la foto de l’anti-
ga “Palanca de Vernet” tal com

era a primers del segle XX, i tal com
va ser durant les dècades anteriors i
posteriors.
    De fet, era l’únic vincle de comuni-
cació més o menys ferm entre les dues
ribes del Segre, entre Artesa i els altres
cinc pobles de l’altre costat. Segles en-
rere hi havia una barca amb cordes a
Salgar, que ens diuen que era de peat-
ge. Estem parlant de Vernet, Baldomar,
Alòs de Balaguer, Clua i la Vall d’Ari-
et, que llavors estaven bastant poblats.
    La gent es desplaçava a peu amb fa-
cilitat i depenien d’Artesa en aspectes
comercials. Si bé en aquella època, a
pagès, la gent acostumava a
autoproveir-se, a fer-se l’hortet i el cor-
ral per ells mateixos. No anaven massa
a les botigues de queviures ni a allò que
avui entenem per carnisseries, i els su-
permercats estaven encara a anys llum.
    De vegades tenien una certa dificul-
tat, que ja era habitual, en passar mer-
caderies i persones de banda a banda
del Segre. Hi havia gent malalta que
precisava de venir a Artesa al metge, o
era el mateix metge que havia de pas-
sar a visitar una urgència a l’altre cos-
tat. De vegades bufava el vent i les tau-

les que feien de pont es movien massa.
Val a dir que sense pantans ni preses
reguladores, el Segre en aquells anys
baixava molt cabalós, de manera que
la remor de l’aigua i la considerable ampla-
da del riu feien una certa frisança al mo-
ment de passar-lo per un pontet tan feble.
    Aquelles fustes eren tan febles i poc
consistents que no hi podia passar un
carro (ni tan sols un carretó) i si passa-
va un animal havia de ser amb molta
cura. Quan a Alòs o Baldomar s’havia
de carregar un camió de patates, els
pagesos amb animals de càrrega les
portaven fins a la punta del pont, les
apilaven i desprès passaven els sacs, un
a un, al coll fins al camió. Val a dir que
els camions dels anys 20 eren de menys
de 3.000 quilos. Eren altres temps i la
gent sempre s’ha adaptat a les necessi-
tats de l’època.
    Aquesta Palanca
no estava situada on
avui hi ha el pont,
sinó a uns 100 me-
tres aigües amunt,
tot recte del camí de
l’horta d’avui (la
carretera o camí no
torcia a l’esquerra
com ara sino que

pasava recte per la mata de cal Mata).
Era just al lloc on als anys 70 el jovent
hi va construir un trampolí que va du-
rar sols fins la riuada de 1982. En aquest
lloc hi va haver durant anys el rentador
de Vernet. A l’enfocament de la imatge
es veu ben clarament la seva situació.
    Dins la seva rusticitat i senzillesa,
tenia un cert encant. Era semblant a al-
tres palanques antigues que es van es-
tablir al llarg del Segre per a comunicar-
se i pel trasllat de persones i mercade-
ries a les dues bandes.
    Per la nostra revista és una
postal inèdita. Els tres nois que surten
a la foto, sembla que amb uniforme es-
colar, van esperar tranquil·lament el
fotògraf per a quedar pel record.

Bartomeu Jové i Serra
Foto cedida per Josep M. Castellà
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La novetat més destacada de la passada Festa Major d’Artesa va ser el correfocs organitzat per la recent creada
associació de joves, anomenada Jovent d’Artesa de Segre (JAS). (Foto: J. M. Espinal)


