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1,4 milions d’euros per al nucli antic
d’Artesa

En la cinquena convocatòria d’ajuts del Pla
de barris de la Generalitat, Artesa de Segre
ha obtingut una subvenció de 0,7 milions
d’euros, que correspon al 50% del cost pre-
vist al projecte.

Foto: Josep M. Espinal
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Agenda ciutadana Actes que sabem que es faran

LLLLL’Ag’Ag’Ag’Ag’Agendaendaendaendaenda

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

MeteorMeteorMeteorMeteorMeteorolooloolooloologiagiagiagiagia

MeteorMeteorMeteorMeteorMeteorolooloolooloologiagiagiagiagia

JUNY
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 5: Biel Colom i Saltiveri, fill de Josep M. i de Sandra
dia 6: Carina Struk, filla d’Andrei i d’Alena
dia 19: Flaviu Aurelian Marin, fill d’Aurelian i de Mihaela
dia 21: Saad Baroigui i Allaoui, fill d’Omar i de Fouzia

Isadora Vasconcelos de Melo, filla d’Alexandro i de Fabricia
Matrimonis:
dia 4: Berta Albaigés i Gubert (veïna de Barcelona)

Iban Jové i Martí (veí de Barcelona)
dia 7: Verònica Cayetano i Rodríguez (veïna d’Artesa)

José L. Rodríguez i Zambrano (veí d’Artesa)
dia 8: Montserrat Martí i Piñol (veïna d’Artesa)

Eduard Serra i Vilalta (veí d’Artesa)
dia 21: Francesc Bernaus i Riart (veí d’Artesa)

M. Àngels Morera i Serentill (veïna d’Artesa)
dia 21: Joan Camats i Campabadal (veí d’Artesa)

Marcilene Pereira (veïna d’Artesa)
dia 27: Joaquim Rubio i Galofré (veí de Baldomar)

M. Reyes Rodríguez i Casas (veïna de Lleida)
Defuncions:
dia 6: Pilar Noguerola i Santaeularia (87 anys), natural d’Artesa de Segre
dia 7: Maria Bernaus i Puigcercós (88 anys), natural d’Aristà
dia 11: Carme Escolà i Palau (88 anys), natural d’Alòs de Balaguer
dia 16: Gil Raluy i Giménez (85 anys), natural d’Alcampell
dia 18: Francesca Pujol i Solé (86 anys), natural de Vernet
dia 23: Gràcia Brescó i Durany (84 anys), natural d’Alentorn

Josep Morros i Roig (72 anys), natural d’Artesa de Segre

Municipi de Vilanova de Meià
Naixements:
dia 13: Guillem Berzosa i Sellart, fill de Xavier i d’Anna

FESTES MAJORS

Cada divendres:
A les 22h, a la plaça de l’Ajuntament d’Artesa,
Aprenentatge de sardanes i Sardanes a la fresca.
Organitza: Amics de la Sardana d’Artesa de Segre

De l’11 al 17 d’agost:
Setmana Cultural a Santa Maria de Meià

9 i 23 d’agost:
A mitjanit, revetlla al Parc Recreatiu de les piscines
de Vilanova de Meià: Música a la fresca

23 i 24 d’agost:
Fira de Sant Bartomeu a Artesa de Segre

18, 19 i 20 de juliol:
Tudela de Segre

25, 26 i 27 de juliol:
Montclar

26 de juliol:
Colldelrat (per confirmar)

26 i 27 de juliol:
Vilves

1, 2 i 3 d’agost:
Alentorn
Tòrrec

8, 9 i 10 d’agost:
Alòs de Balaguer

9 d’agost:
Marcovau (per confirmar)

9 i 10 d’agost:
Vall-llebrera

14 i 17 d’agost:
Rubió de Dalt i
Rubió del Mig

Del 14 al 17 d’agost:
Santa Maria de Meià

16 d’agost:
Montsonís

16 i 17 d’agost:
Anya
Seró

Del 21 al 24 d’agost:
Cubells

23 d’agost:
Boada

29, 30 i 31 d’agost:
- Baldomar
- La Torre de Fluvià

Nota de la Redacció:
El mes passat vam anunciar en aquesta secció la
Festa Major de La Colònia La Fàbrica, que estava
prevista pel 28 de juny i que finalment no es va
celebrar. Lamentem els possibles malentesos.JUNY

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana del mes: 21,4°
Temperatura màxima: 37º (dies 22, 23 i 26)
Temperatura mínima: 8º (dies 7, 8, 9 i 10)
Dies amb precipitacions: 6
Precipitació màxima: 13 mm (dia 3)
Total precipitacions: 52 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana del mes: 19,9°
Temperatura màxima: 34,9° (dia 21)
Temperatura mínima: 7,4º (dia 7)
Dies amb precipitacions: 13
Precipitació màxima: 14,3 mm (dia 12)
Total precipitacions: 67,4 mm

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions: 6
Precipitació màxima: 38 mm (dia 3)
Total precipitacions: 76 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 19,1°
Temperatura màxima: 33,3° (dia 21)
Temperatura mínima: 6,9º (dia 7)
Dies amb precipitacions: 10
Precipitació màxima: 18,2 mm (dia 9)
Total precipitacions: 81,6 mm
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És clar que tenim raó
Mentre encara dura el ressò de les celebracions per la consecució del
campionat d’Europa per part de la selecció espanyola de futbol, avui 15 de
juliol –just abans d’acabar de “posar al forn” la revista d’aquest mes– s’ha
confirmat la notícia: l’Estat ha estat espoliant els Països Catalans.
    Abans d’entrar en detall sobre el tema i tornant a la celebració de la
victòria de la “Roja” (ai, si Franco aixequés el cap!), ha resultat molt
interessant veure com els espanyols de soca-rel que viuen a Catalunya ho
han celebrat “a bombo y platillo”. Fins aquí, res a dir. Tothom té dret a
celebrar el que vulgui. Ara bé, la cosa resulta greu en aquells casos en què
ens vam haver de sentir crits contra Catalunya a casa nostra i ens van cremar
banderes catalanes davant dels nostres nassos (per cert, sembla que això no
deu estar tipificat com a delicte). Després resulta que els nacionalistes
radicals som els catalans i els bascos, i que només nosaltres ens preocupem
de problemes identitaris. Pel que es veu, quan els nacionalistes espanyols
“surten de l’armari”, són capaços de passar-nos la mà per la cara. No és la
nostra intenció provocar un conflicte allà on no hi ha de ser, però està clar
que les unitats de mesura no són les mateixes.
    Tornant als “problemes reals”, com argumenten alguns, per fi el president
Zapatero ha complert una promesa feta als catalans. S’han fet públiques les
balances fiscals, després d’anys reclamant-ho. Entre les dades de l’informe
encarregat per la Generalitat que es va fer públic pocs dies abans i les xifres
donades pel Ministeri d’Economia hi ha diferències, com no podia ser d’altra
manera. Per acabar-ho de complicar, el Govern espanyol no ha fet pública
una única balança sinó sis, calculades segons diferents mètodes.
    Sigui com sigui, en tots els casos resulta que els Països Catalans sempre
en sortim els més perjudicats per aquest ordre: Illes Balears, Catalunya i
País Valencià. Madrid es veu que també, però aquí probablement s’hi podrien
fer moltes matisacions.
    En funció dels càlculs, estem parlant d’entre els 10.000 i els 17.000
milions d’euros que Catalunya perd en la seva aportació a l’Estat cada any.
Per si algú no s’aclareix amb aquestes xifres en euros, estaríem parlant
d’entre uns dos i tres bilions de pessetes (bilions, amb b), aproximadament.
Per si encara no ho veieu clar, ho escriurem en números: 2.000.000.000.000.
Amb una altre tipus de mesura, es parla d’un dèficit d’entre el 6,4% i el
9,8% del PIB anual. Només per tenir-ne una idea, recordem que a Alemanya
no es permet que els lands més rics (les regions equivalents a les autonomies
d’Espanya) aportin més del 4%. Que li diguin com vulguin, però això és
una sangonera que any rere any ens està deixant el país espoliat.
    I ara què, ens preguntarem. Doncs resulta que a Madrid ja ens estan dient
que sí, que d’acord... però que el sistema de finançament no cal tocar-lo.
Mentrestant, a Catalunya ja s’han sentit les primeres veus dels nostres
representants polítics i la majoria demanen la unitat per a negociar el nou
sistema de finançament. Bé, ja ho veurem.
    Quan vosaltres, estimats lectors, estigueu llegint aquestes línies, ja hauran
passat uns dies. Veurem com va evolucionant la cosa, però molt ens temem
que no hi a res a fer. Fins i tot és possible que la caverna mediàtica mesetària
s’afanyi a dir que tot és un muntatge, talment com aquells que pretenen
negar l’existència de l’Holocaust nazi malgrat les nombroses i irrefutables
proves existents.
    Passi el que passi, almenys ens quedarà un bon argument per a discutir-
li a qui sigui que no som insolidaris amb la resta de l’Estat, sinó justament
tot el contrari: som cornuts i, a més, paguem el beure.

Col·laboradors/es del mes: Olga Mayora, Salvador Soldevila, Anna Figuerola,
Iolanda Masanés, David Berral, Nick Boliart, Ramon Ros, Comissió 300 anys,
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, Martí Regué, Francesc Gessé, La Travessa
d’Anya, Saray Camats, Antònia Estrada, Jordi Camats, Noemí Farré, Aula Municipal
de Música, Ton Bonet, Eva Maza, Joan Giribet
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Artesa ja té 3910 habitants
El padró del municipi d’Artesa de Segre reflecteix a 1 de juliol una
xifra que s’apropa als 4000 habitants, concretament hi ha 3910 perso-
nes inscrites. Aquesta xifra és una fita històrica des que el muncipi
d’Artesa està configurat com el coneixem actualment  (any 1971). I ve
donada principalment per l’augment de la immigració, que representa
un 24,4% del total de la població (955 estrangers), sent les comunitats
brasilera (236), romanesa (227) i búlgara (130) les que tenen més po-
blació (per més informació vegeu pàgina 21 d’aquesta revista). En re-
lació als nuclis del municipi, la ciutat d’Artesa compta amb 3015 habi-
tants i els pobles presenten les següents xifres: Alentorn (133), Anya
(22), Baldomar (114), Colldelrat (31), Collfred (23), Colònia la Fàbri-
ca (51), Montargull (45), Pont d’Alentorn (27), Seró (72), Tudela de
Segre (88), Vall-llebrera (31), Vall-llebrerola (9), Vernet (31) i Vilves
(23), disseminats -Clua, Vall d’Ariet, Montmagastre, la Vedrenya, Sant
Marc de Batlliu, Comiols i Folquer- (195).

Dos morts en accidents de trànsit
Un jove motorista de Castelldefels va perdre la vida el passat 5 de
juliol en un accident de trànsit produït a la carretera C1412b, a l’alçada
de Folquer. El mort és Francisco M.P. que pilotava una motocicleta
Yamaha RY, la qual va sortir de la via per causes desconegudes. El
motorista va resultar ferit de gravetat i va morir als pocs minuts, des-
prés de ser assistit infructuosament per personal sanitari d’un helicòp-
ter medicalitzat desplaçat al lloc. D’altra banda, el passat 30 de juny el
veí de Ponts Jesús Antonio S.S., de 40 anys d’edat, va tenir un accident
mortal a la carretera C14 prop d’Artesa, quan el seu vehicle Seat Toledo
va sortir de la via i ell va patir lesions que li van provocar la mort.

Jornades per l’Alliberament de la Terra a Clua
El nucli de Clua acollirà els propers 25, 26 i 27 de juliol una trobada
oberta per a explorar la realitat de les lluites per l’alliberament de la
Terra. Per a compartir experiències, coneixements i punts de vista en-
vers d’una forma de vida integrada i en equilibri amb la Naturalesa. La
trobada es desenvoluparà durant tres dies seguits d’acampada. Les ac-
tivitats principals seran: presentació de lluites actuals, tallers pràctics i
excursions (per reconèixer plantes autòctones, taller de construcció amb
pedra, xerrada sobre el Earth Liberation Front i Free Luers, presenta-
ció de la campanya de Transgènics Fora, hortes autosuficients, vetlla-
des amb música i improvisacions, etc. Per a més informació podeu
consultar la web www.alliberamentterra.com. Aquestes jornades coin-
cideixen amb el 30è aniversari de la repoblació de Clua, per part d’un
grup de joves que l’any 1978 s’hi van instal·lar per iniciar una nova
vida.

L’Associació de Comerç i Serveis torna a funcionar
En una reunió celebrada el passat 17 de juny entre comerciants del
municipi i representats de l’Ajuntament es va constituir la nova junta
de l’Associació de Comerç i Serveis d’Artesa de Segre, on M. Dolors
Portillo va ser elegida presidenta. L’associació es va fundar l’any 1999
i havia deixat de funcionar al setembre de 2005, davant la falta d’inici-
ativa dels mateixos comerciants i de l’escàs suport institucional. Actu-
alment, l’associació té el suport total de l’Ajuntament i en formen part,
gratuïtament, tots els comerços i serveis del municipi. Algunes de les
actuacions que es portaran a terme aviat són la confecció d’un plànol
comercial del municipi, es repartiran bosses reutilitzables per fer la
compra i s’està tramitant la realització de cursos específics per al sec-
tor. Un altre dels punts a tractar va ser la Fira del Meló que comptarà
amb una carpa comercial que servirà d’aparador del teixit comercial i
associatiu del municipi. També es va decidir organitzar el 1r Aplec del

Conill a la zona d’esbarjo de la Palanca el dia 11 de
setembre d’enguany. L’aplec s’organitzarà per
colles i l’ingredient principal serà el conill.

Adjudicada la variant per 14,7 milions
La Generalitat de Catalunya, a través de l’empresa
pública GISA, va adjudicar les obres de construcció
de la variant d’Artesa de Segre a la UTE Scrinser SA
& José Antonio Romero Polo SA. amb un preu d’ad-
judicació de 14,7 milions d’euros. La variant tindrà
una longitud de 4,2 quilòmetres i una amplada de 10
metres, amb una secció formada por dos carrils de
3,5 metres i dos vorals d’1,5 metres. El traçat s’ini-
cia a la C-26, al terme municipal de Foradada; a con-
tinuació discorre cap a l’est fins connectar amb l’ac-
tual C-14, a uns 800 metres de l’inici, ja en el terme
municipal d’Artesa. A partir d’aquest punt, la vari-
ant passa paral·lela al canal d’Urgell (costat sud) al
llarg de 900 metres. Posteriorment, la nova via se
separa del canal i creua el riu Senill amb un viaducte
de 110 metres. A poca distància, se situa l’enllaç fi-
nal amb l’actual C-14.

Festes de final de curs

El passat 14 de juny es va celebrar al pavelló d’Artesa
la festa final de curs del CEIP Els Planells. Com a
novetat d’enguany, cal destacar la representació d’una
obra de teatre per part dels alumnes que realitzen
aquesta activitat extraescolar organitzada per
l’AMPA. La festa també va incloure inflables i karts,
activitats molt participades pels nens i nenes. Es va
cloure la festa amb un sopar de germanor consistent
en pa amb tomàquet i un assortit d’embotits. D’altra
banda, la Llar Municipal d’Infants “El Bressol” va
celebrar la festa final de curs el passat dissabte 12 de
juliol. L’acte es va celebrar al polisportiu davant de
les inclemències meteorològiques que amenaçaven
la celebració de l’activitat a la plaça dels Jubilats. El
grup infantil “La Troca” va amenitzar l’acte, en què
es van entregar les orles als alumnes que al setembre
començaran P3. Per finalitzar la festa, un sopar de
germanor va fer entaular menuts i grans.
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Atracament amb ostatge a Ibercaja d’Artesa
obre les 8:20 hores del
passat dijous 3 de juliol

un atracador armat amb una
pistola, disfressat amb una
perruca rossa i parlant amb
accent de l’est entrava a
l’oficina bancària Ibercaja
del carrer Balmes d’Artesa de
Segre, intimidava els tres
treballadors del banc i
s’enduia un botí de 75.000
euros.
    Per cobrir-se la fugida, va
tancar dos empleats al lavabo i
va raptar la directora del banc, a la qual
va fer conduir el seu propi cotxe fins a
la localitat de Preixens, on la va deixar
abandonada en un camí. Els empleats
tancats al banc van poder sortir i van
alertar els Mossos, els quals van muntar
amb gran celeritat i eficàcia un
dispositiu que permetia localitzar prop
de les 10 hores l’atracador a la rotonda
de Balaguer, on conduïa el cotxe de la
directora i on es va saltar un control
policial, tot fugint cap a la zona de
l’Horta d’Amunt. L’atracador va

abandonar el vehicle i va seguir la
fugida a peu. Pel camí s’havia desfet
de la pistola, de la perruca i s’havia
ficat roba diferent, canviant
radicalment d’imatge. Una patrulla de
mossos d’esquadra va detectar un home
amb el cap rapat i amb una motxilla al
coll caminant per l’horta de Balaguer,
li va donar l’alto i l’home, en veure’s
descobert, va començar a córrer, podent
ser detingut pels agents de la policia
catalana. A sobre duia els diners del
botí i va reconèixer ràpidament

La Cooperativa factura 130,5 milions d’euros
a Cooperativa d’Artesa de
Segre va tancar l’exercici

2007 amb unes vendes per
valor de 130,5 milions d’euros,
amb un benefici net de 489.000
euros.
    Aquestes dades les va fer
públiques el gerent de la
Cooperativa Ricard Purroy a
l’assemblea general de socis
celebrada el passat 21 de juny.
La facturació va caure un 6%
respecte al  2006, a
conseqüència de la crisi que
viu el sector porcí des de fa un temps,
on els costos s’han incrementat prop
d’un 20% (per culpa de l’augment del
preu del cereal i de la baixada de
preus del bestiar). Per seccions, la
venda de pinso va suposar uns
ingressos de 70 milions d’euros, les
vendes de bestiar van ser de 50

de 7,5 milions de recursos
gestionats del socis. D’altra
banda, enguany fa 50 anys de
la constitució de la
Cooperativa d’Artesa com a
entitat cooperativa, després
que diversos socis encap-
çalats per Pere Serra i
Domenjó agafessin el relleu
del Sindicat d’Agramunt,
instal·lat a Artesa l’any 1944
i que va fer fallida als anys
50. L’assemblea consti-
tutiva de la Cooperativa del

Camp d’Artesa i Comarca es va
celebrar el 4 de maig de 1958, amb
82 socis fundadors que van apostar
per unir esforços i crear aquesta
empresa que tants beneficis socials i
econòmics han aportat a la societat
artesenca.

La Palanca

milions d’euros, els olis i carburants
2 milions, la secció agrària, 4,4
milions i el celler de vins, mig milió
d’euros. Pel que fa a la secció de
crèdit, el consell rector presidit per
Josep Canal va presentar un balanç

L

La Cooperativa fa aquest any el seu 50è aniversari

l’autoria dels fets. Posterior-
ment, els Mossos van
recuperar la pistola, que va
resultar ser de fogueig.
L’atracador és Juan Martí
García, un valencià de 43 anys
sense antecedents, empresari
de la construcció arruïnat que
havia planejat l’atracament de
forma minuciosa i que
esperava iniciar una nova vida
amb l’important suma de
diners obtinguts en el robatori.
Ara tindrà una nova vida... a la

presó.
La Palanca

S





9

la
 P

al
an

ca

NoticiariNoticiariNoticiariNoticiariNoticiari

Presentació de la Ruta Castells del Sió
 l’anomenada Sala dels Escuts
del castell de Montsonís, el 12 de

juny va tenir lloc la presentació de la
Ruta Castells del Sió.
    A l’acte hi van estar representats els
consells comarcals de les tres comar-
ques implicades en el projecte (Segarra,
Urgell i Noguera), així com la majoria
dels alcaldes dels municipis que entra-
ran en la ruta. També hi assistiren el
president de la Diputació de Lleida,
Jaume Gilabert; el director territorial
d’Innovació, Universitats i Empresa de
la Generalitat (DIUE), Vidal Vidal; i el
president del Patronat Fundació Cas-
tells Culturals de Catalunya, Carles de
Montoliu. La Vanguardia, representa-
da pel periodista lleidatà Pau Echauz,
també dóna suport a la ruta. Tothom va
coincidir en el fet que aquest projecte
ha de servir per a la promoció d’aques-
tes terres de l’interior.
    La conferència central “Ruta Castells del
Sió, una oportunitat per al territori” va anar
a càrrec de Ramon Orpinell, director ge-
rent de la Fundació Castells Culturals de
Catalunya, que va demostrar amb imatges
la gran quantitat de castells que es tro-
ben en aquesta ruta, alguns d’ells to-
talment desconeguts i de gran interès.
    Vidal Vidal es va confessar com a
“pare de la criatura”, un projecte que

DIUE està gestant des de fa uns anys i
que comptarà amb una inversió d’un
milió d’euros per al proper trienni. Es
planteja com la ruta de castells més ben
vertebrada a Catalunya fins al moment
i com un pla pilot per a una futura ruta
dels castells de Catalunya. S’espera que
el sector privat de la zona s’animi a ofe-
rir serveis turístics complementaris.
    El riu Sió constitueix l’eix
vertebrador d’aquesta ruta d’uns 80 km,

que es podran fer a peu, en cavall, en
bicicleta... L’inici es troba a Sant Guim
de Freixenet i el final a Balaguer, amb
centres d’acollida a les respectives es-
tacions de tren, amb la qual cosa també
es potencia aquest mitjà de transport.
Hi haurà diferents centres d’interpreta-
ció: Concabella (el principal),
Montsonís i Balaguer.

Ramon Giribet i Boneta

AA
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Una forta tempesta causa nombrosos danys
ra pràcticament la mitjanit del
divendres 11 de juliol quan mol-

ta gent de la Noguera, en una franja
de territori entre Balaguer i Artesa –
aproximadament–, es va veure sor-
presa per una forta i inesperada tem-
pesta d’aigua i vent.
    Afortunadament, per les notícies que
tenim, ningú no va prendre mal. Ara bé,
els danys ocasionats són nombrosos i
de tot tipus: teulats aixecats, parets cai-
gudes, persianes i vidres trencats, con-
reus aplanats, arbres tombats o trencats,
vies de comunicació tallades o obsta-
culitzades, cotxes amb els vidres tren-
cats, inundacions de magatzems i ga-
ratges, objectes diversos volant o cor-
rent pels carrers...
    La tempesta va durar pocs minuts
(potser 15 o 20), però va ser molt in-
tensa, sobretot pel que fa a les ràfegues
de vent. Als observatoris de la rodalia
d’Artesa es van recollir entre 25 i 35
litres per m2.
    Com no podia ser d’altra manera, ens
vam quedar a les fosques i sense se-
nyal de mòbil i de TV. Així doncs, el
panorama posterior a la tempesta era
caòtic.
    En acabar el temporal, tothom va
posar-se mans a l’obra a casa seva per
tal de reparar o minimitzar els seus efec-
tes. Mentrestant, els serveis d’emergèn-
cia i la brigada municipal van comen-
çar a actuar donant prioritat a les situa-
cions més greus o urgents. Degut als
arbres caiguts, ens consta que es va
haver d’obrir pas a les carreteres
d’Alòs, de Collfred i de Vall-llebrerola,
però també es van haver de netejar la
carretera de Vilanova i el pont
d’Alentorn dels nombrosos arbres i
branques que dificultaven la circulació.
    L’endemà al matí, amb la claror del
dia, els devastadors efectes de la tem-
pesta es van fer més evidents. Per tot
arreu hi havia una activitat inusual, in-
tentant posar una mica d’ordre, mentre
els serveis públics continuaven acudint
allà on era més necessari.
    Tot i que no se sap ben bé, sembla
com si un tornado hagués passat per
aquí, ja que els efectes més greus es
podrien seguir en una mena d’estrany

E
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itinerari. De fet, la velocitat del vent a
Balaguer, segons la gent de El Temps
de TV3, va ser de 90 km/h. No sembla
que a aquesta velocitat el vent pogués
causar tants estralls. Fins i tot s’espe-
cula amb la possibilitat que fossin dos
tornados. De fet, com que era tot fosc i
feia feredat de treure el cap al carrer,
ningú no ho ha pogut confirmar fins ara.
    L’anècdota la va protagonitzar un
porc que, arrel de la tempesta, es va
poder escapar d’un corral del centre
d’Artesa. Diversos joves l’empaitaven
pels carrers fins que el van poder
“reduir”.
    En el reportatge fotogràfic que acom-
panya aquest article, només us podem
oferir una petita mostra de la quantitat
d’imatges esfereïdores que ens va dei-
xar el temporal.

Text: Ramon Giribet
Fotos: J.M. Espinal, R. Giribet,

 O. Mayora, M. Regué

Nota d’agraïment
Des de l’Ajuntament volem agraïr la col·laboració en especial dels Bombers d’Artesa, de Protecció Civil i dels
treballadors municipals, però també de tots els ciutadans i ciutadanes que desinteressadament han contribuït en les
tasques de neteja després del temporal que afectà tot el municipi.

Moltes gràcies a tothom.

Ajuntament d’Artesa de Segre
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Visita del conseller Jordi Ausàs a Cubells
l dissabte 28 de juny, l’honora-
ble conseller de Governació i Ad-

ministracions Públiques, Jordi
Ausàs, va venir al nostre municipi en
visita oficial
    El motiu de la visita era conèixer més
a prop els reptes més importants de
Cubells, així com les aspiracions més
sentides de la seva gent. Va estar acom-
panyat pel director del Serveis Territo-
rials de Lleida, Tomàs Pujol, i pel pre-
sident del Consell Comarcal de la No-
guera, Vicent Font.
    En el decurs de la seva visita, des-
prés de ser rebut a l’Ajuntament per
l’alcalde, regidors i alguns veïns del
municipi, va signar en el llibre d’ho-
nor. A continuació, a la sala d’actes es
va fer un parlament, on l’alcalde li va
exposar els projectes més importants de
Cubells i de la Torre de Fluvià.
    Posteriorment, el conseller Ausàs va
prendre la paraula. Va agrair la invita-
ció per poder visitar el poble del qual
eren fills els seus padrins (de cal
Montregull i de cal Potoi). Així mateix,
va fer referència a la sensibilitat i com-
promís de la conselleria amb els ajun-
taments dels pobles petits, tan necessi-
tats de suport. Es va referir al Pla Únic
d’Obres i Serveis (PUOSC), les ajudes
del qual s’han quintuplicat en els dar-
rers anys, o com s’està promocionant

la formació de secretaris-interventors
que en el futur hauran de portar l’as-
sessorament comptable dels ajunta-
ments.
    Va acabar la seva intervenció recor-
dant la figura de Josep Pons (Presumit),
que havia estat regidor i a qui havia
conegut personalment. D’ell va lloar la
seva implicació i compromís per Cu-
bells, així com la seva participació en
els aplecs sardanístics de Catalunya.
    Finalment, va assabentar-se per part

E

de l’arquitecte del POUM, el Sr.
Soriano-Montagut, de l’estat actual del
pla d’ordenació urbanística, en fase
avançada, que ordenarà el futur creixe-
ment del municipi.
    En acabar l’acte, es va realitzar un
aperitiu a les piscines del poble, on els
diversos veïns assistents vam poder
conversar de manera distesa amb el
conseller.

Salvador Soldevila
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Assassinen un xinès a Balaguer
El passat dissabte 28 de juny el propietari del restaurant xi-
nès “Ni Hao” ubicat al carrer Urgell de Balaguer va morir
degollat pel cuiner d’aquest establiment. Els dos individus
eren de nacionalitat xinesa i l’assassí havia començat a tre-
ballar al restaurant el dia abans. L’assassí va sortir corrent
del restaurant però va poder ser atrapat i retingut pels fills de
la víctima, fins a l’arribada dels Mossos d’Esquadra, que
van detenir l’autor dels fets. Es desconeix el mòbil del crim.

Transsegre “passada per aigua”
Després del temporal de la nit del divendres 11 de juliol, que
va obligar a aixecar la zona d’acampada dels participants a
la Transsegre, una nova tempesta que va tenir lloc el dissab-
te a la tarda va provocar el caos en la primera etapa d’aquest
tradicional descens pel riu Segre. Amb l’amenaça de tem-
pesta, l’organització va intentar anul·lar la sortida, però els
més agosarats dels 2.000 participants i les respectives 200
embarcacions van voler realitzar el descens des de Camarasa
fins a Sant Llorenç de Montgai. El resultat va ser d’uns 40
participants atesos per hipotèrmia i petites lesions. Ben pocs
van arribar a la meta. Aquella nit es van suspendre els actes,
però l’endemà es va realitzar la segona etapa amb les em-
barcacions disponibles.

Denuncien l’alcalde de Bellcaire
L’alcalde de Bellcaire d’Urgell, Xavier Bergé, ha estat de-
nunciat per un presumpte delicte urbanístic, a l’haver per-
mès a la Cooperativa de Sant Isidre ampliar la fàbrica de
pinsos en zona rústica. Segons l’alcalde, està previst que
aquesta zona rústica sigui requalificada en el nou POUM
com a zona industrial.

Vandalisme a les piscines de Menàrguens
L’obertura de les piscines de Menàrguens es va retardar a
causa d’un acte vandàlic. Membres de la brigada municipal
van trobar a l’interior de la piscina pedres de grans dimensi-
ons, papereres, cadires de plàstic i els suports de formigó
que sustenten els para-sols.

Simulacre de rescat
Creu Roja la Noguera va organitzar el passat 14 de juny una
jornada de simulacres de rescat, al pantà de Sant Llorenç.
En la sessió hi van participar més de 20 voluntaris/àries de
la Creu Roja, i hi van col·laborar els Bombers de Balaguer.

Exposició sobre el Cister
El Consell Comarcal i l’ajuntament de Balaguer van orga-
nitzar una exposició sobre el Cister al Monestir de Santa
Maria de les Franqueses, complementada amb un cicle de
conferències. L’exposició, anomenada Cister. Monestirs
Reials a la Catalunya Nova, pretén apropar el visitant a l’ar-
quitectura, la cultura i el turisme de les tres comarques que
configuren la ruta.

Promoció turística a Ponts
L’Ajuntament de Ponts ha firmat un conveni de col·laboració
en matèria de turisme amb l’Escola Universitària de Turis-
me. Aquest conveni està inclòs dins d’una nova estratègia
en matèria de difusió i gestió dels recursos turístics, donant
a la població de Ponts una gran importància gràcies a la seva
ubicació.

Col·laboració amb l’Argentina
El Consell Comarcal de la Noguera està estudiant futu-
res col·laboracions amb el Casal dels Països Catalans a
l’Argentina, situat a la Plata. Casal fundat l’any 1996, ha
organitzat moltes activitats entre les quals podríem des-
tacar l’edició del diari Arrels, l’emissió d’un programa
de ràdio setmanal, cursos de llengua catalana, de sarda-
nes i teatre.

Pet de monja gegant
Dues veïnes de la localitat de Ponts van trobar-se un pet de
monja de mesures descomunals. El bolet pesa més de sis
quilos, gràcies a les pluges que han facilitat la humitat sufi-
cient per al creixement d’aquest bolet.

La Flama del Canigó passa per Artesa
El dia 23 de juny a les 17:00 arribava la Flama del Canigó a
la Plaça de l’Ajuntament de la mà de la Penya Pedal de
Bellpuig i ciclistes d’Artesa de Segre que la porten des de
Puigcerdà, on la van recollir dels Amics de la Flama del
Canigó que l’anaren a buscar al cim. Acte seguit es feu l’en-
cesa del preveter i es llegí un manifest. També es portà el
preveter fins a Alentorn amb la qual encengueren la Fogue-
ra. A les 00:00 a l’esplanada del Pavelló Municipal va tenir
lloc l’encesa de la Foguera de Sant Joan a càrrec dels Follets
d’Artesa (dimonis d’Artesa de Segre).

Anna M. Vilanova

En el Ple ordinari del passat 5 de juny,
el Consell Comarcal de la Noguera va
aprovar per unanimitat una moció pre-
sentada pel propi president que es re-
sumeix en tres punts:
- Donar suport a la classificació de la
Serra del Montsec com a Parc Natural,

Moció a favor del Parc Natural del Montsec
com a factor de conservació ambiental
i com a oportunitat de desenvolupament
econòmic i social per a aquest territori
de l’interior.
- Refusar la construcció d’un pont que
permeti el trànsit de vehicles entre les
dues ribes del congost de Mont-rebei a

la zona de la Pertusa.
- Donar a conèixer aquests acords al
Govern de la Generalitat de Catalunya,
a la Diputació de Lleida, a la Diputación
Provincial d’Osca i al Consorci del
Montsec.

La Palanca
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ls dies 10 i 11 d’octubre se cele-
brarà a Artesa de Segre la III

Comarkalada.
    Una de les novetats d’aquesta Tro-
bada Jove de la Noguera és la Mostra
d’Art Jove, que pretén donar a conèi-
xer les noves creacions i les tendències
artístiques que s’experimenten en el

La NoLa NoLa NoLa NoLa Noguerguerguerguergueraaaaa

III Comarkalada
nostre entorn. La Mostra d’Art Jove és
oberta i pública, de caràcter multidis-
ciplinari, i té com a objectiu la promo-
ció de l’art i de la creativitat artística i
facilitar-hi l’accés a la ciutadania. El
lloc on estarà ubicada serà la capella
de l’edifici de les Monges.
    En aquesta mostra hi pot participar

el jovent que tingui fins a 35 anys i que
resideixi a la comarca de la Noguera.
    Per conèixer amb més detall tant
les bases d’aquesta mostra com altres
notícies relacionades amb la
Comarkalada podeu consultar el web
www.noguerajove.cat.

Anna Figuerola

E

"És molt més impor-
tant que et conegues a
tu mateix que donar-te
a conéixer als altres"

Luci Anneu Sèneca.
Filòsof llatí

 (4AC-65DC)

Música a la fresca
VILANOVA DE

MEIÀ

AL PARC RECREATIU
DE LES PISCINES

ELS DISSABTES 9 i 23
d’AGOST

REVETLLA A PARTIR
DE LES

12 de la NIT
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Campions!

Josep Maria Puigpinós (el segon per la dreta) es proclama campió de
Catalunya de bike marathon i sotscampió d’Espanya de BTT. Oriol Badia
(el segon per l’esquerra), sotscampió de Catalunya de bike marathon.

Vall de Gés (Osona). 8 de juny
L’equip va córrer a la Copa Catalana
de bike marathon, cursa que a més era
puntuable pel Campionat de Catalunya.
    Els corredors van aconseguir molt
bons resultats:
- En categoria sub-23, el Josep M.
Puigpinós va quedar campió de
Catalunya de bike marathon i l’Oriol
Badia sotscampió.
- En categoria elit, l’Óscar Berral, va
quedar en 9a posició.

Berriz (Euskadi). 15 de juny
Es va disputar la Superprestigio Massi,
respecte a la qual volem recordar que
és la segona cursa puntuable més im-
portant, després de les copes del món,
ja que atorga punts UCI per poder par-
ticipar a dita Copa del Món.
    També  aquí els corredors  van acon-
seguir uns resultats excel·lents:
- L’Óscar Berral, en categoria elit va
quedar en 17a posició.
- En sub-23, en Josep M. Puigpinós va
aconseguir un 2n lloc i l’Oriol Badia, 5è.
- L’Albert Aubet, en categoria júnior,
va quedar en 4a posició.
    Acabant aquí aquest campionat, la
classificació general final queda de la
següent manera:
- Óscar Berral: 15è lloc (elit)
- Josep M. Puigpinós: 2n (sub-23)
- Oriol Badia: 5è (sub-23)

- Albert Aubet: 3r (júnior)

Port Ainé. 28 de juny
L’equip va córrer als campionats d’Es-
panya de BTT de ral·li celebrat a Port
Ainé. En aquesta cursa hi va haver molt
neguit, degut a la possibilitat que Josep
M. Puigpinós quedés campió d’Espa-

nya. Quasi a l’aca-
bament de la cursa –
per molt pocs se-
gons!–, va procla-
mar-se sotscampió.
    Quant al resultat
dels altres corredors,
l’Oriol Badia, en
sub-23, va fer una
cursa molt regular
amb un gran ritme i
es va col·locar en la

10a posició. En categoria júnior,
l’Albert Aubet durant la primera mei-
tat de la cursa va estar molt a prop del
podi i al final va quedar en 10è lloc.
Per la seva part, en la categoria elit, l’Óscar
Berral va haver d’abandonar la cursa.

    Per tant, es pot afirmar que els resul-
tats de l’equip són molt favorables i tant
de bo puguin continuar així.
    L’equip tècnic del Moto Club Segre
vol agrair el gran esforç dels seus cor-
redors pels bons resultats aconseguits.
    A l’agost l’equip farà vacances, però els
entrenaments continuaran dia a dia per tal
d’estar a punt per la següent temporada.

Text: Iolanda Masanés
Amb el suport de David Berral

(tècnic de l’equip i autor de la foto)

Ràdio Artesa
90.2 FM
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Isaac Pérez fitxa per l’Espanyol
n altre futbolista artesenc tindrà
l’opció d’intentar obrir-se camí

en el complicat món del futbol. Es
tracta d’Isaac Pérez i Colom, que la
temporada 2008-2009 jugarà en els
cadets de l’Espanyol, després del seu
pas per la UE Lleida.
    L’Isaac va començar a jugar al fut-
bol amb cinc anys (temporada 1999-
2000). En ser l’únic baby que hi havia,
el van ficar amb els prebenjamins, i així
va iniciar la seva vida futbolística. El
van ficar de davanter perquè era el més
petit i així “no feia nosa” per allà el mig,
però aquella temporada ja va marcar 16
gols.
    La següent temporada ja era el da-
vanter oficial de l’equip i va aconse-
guir 34 gols.
Sempre destacava per la facilitat de cara
a porteria. Així, la temporada 2002-
2003 va arribar a marcar 92 gols amb
els benjamins.
    L’última temporada amb l’EFAP
(2004-2005) aconseguir 44 gols amb
les alevins. Va ser quan el Lleida es va
interessar per ell.
    La temporada 2005-2006 ja jugava
amb la UE Lleida. Va ser un primer any
d’adaptació, ja que era molt més difícil
fer gols i jugar bé. Tot i això el va su-
perar i l’entrenador n’estava content.
    El segon any al Lleida va començar
a destacar un altra vegada pel seu ol-
facte de cara a porteria i va ser el mà-
xim golejador de l’equip amb 26 gols.
    La temporada que s’ha acabat (2007-

2008) ha estat molt important. L’equip
estava a la divisió d’honor (la màxima
del futbol infantil) i el grau d’exigèn-
cia era molt alt. Entrenaven quatre o
cinc vegades per setmana i l’objectiu
era la permanència. L’Isaac va comen-
çar la competició d’una manera immi-
llorable: marcant gols i jugant bé. Així,
ben aviat (al mes de novembre), li va
arribar la convocatòria amb la selecció
catalana i també l’interès de l’Espanyol
i de l’Atlètic de Madrid.
    Malgrat algunes lesions inoportunes,

U

Que destacaries de l’EFAP, on vas
començar a jugar?
Les ganes que hi havia de jugar a fut-
bol, tot i les limitacions, i els bons
companys que tenia a l’equip i que ara
són els meus millors amics.

Que destacaries de la UE Lleida?
Les ganes de competir i de jugar a fut-
bol que tenen els nens que hi juguen.
També la disciplina, que t’ensenyen a
ser futbolista i et tracten com a un fut-
bolista professional.

Et va costar canviar d’equip amb
11 anys, amb el ritme exigent del

la temporada ha estat molt bona i ara
ha fitxat per l’Espanyol. Així se li obren
una sèrie de portes que, com a espor-
tista i com a persona, esperem que sà-
piga aprofitar. Com a artesencs, ens
agradaria també que pugui portar amb
orgull i dignitat el nom d’Artesa de
Segre per tot arreu, igual que estan fent
el Campabadal, el Fede, el Roger i el
Miki.
    Des d’aquestes línies també li desit-
gem molta sort. Que et vagi molt bé,
Isaac!

Lleida?
No em va costar canviar d’equip ni tam-
poc habituar-m’hi perquè en tenia ga-
nes.

Has fet molts amics en el futbol?
Sí. No només els de l’Artesa i del
Lleida, sinó que he conegut gent del
Barça, sóc amic del porter del Madrid...
He conegut molta gent i parlem habi-
tualment pel Messenger.

Què se sent quan et convoquen per
primera vegada amb la selecció ca-
talana?
Se sent il·lusió per jugar-hi i per pensar

que estàs entre els 20 més bons de
Catalunya.

Què et passa pel cap quant saps que
l’Espanyol i l’Atlètic de Madrid et
van al darrere? Per què et decidei-
xes per l’Espanyol?
Em pregunto com potser que dos
equips de primera puguin interessar-
se per mi, que fa quatre dies estava
jugant a l’equip del meu poble. Hem
escollit l’Espanyol perquè està més a
prop de casa i perquè ens han dit que
és millor.

Tens ganes d’anar a l’Espanyol?
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Sí, tinc ganes de veure com és i de
provar aquesta experiència nova.

Algun entrenador que t’hagi mar-
cat?
Sí, dos. El meu pare quan jugava a
l’Artesa i en Ramon Castellarnau,
l’últim que he tingut al Lleida. El meu
pare perquè sempre em demanava
més i el Ramon per com feia les co-
ses i per la seva manera de ser. Crec
que ell ha estat clau per la temporada
que he fet aquest any.

Algun moment o moments inobli-
dables dintre la teva vida futbolís-
tica?
El dinar de final de temporada de l’úl-

Cuita el sol 2008. Milla Vertical Ibèrica
l dia 7 de juny, el Ramon May
d’Alòs de Balaguer i el Nick

Boliart de Foradada van anar a
disputar la cursa puntuable per a la
VII Copa Catalana d’Alta
Muntanya i II Circuit Trail de
Quilòmetre vertical 2008, al poble
d’Àreu (Pallars Sobirà).
    Aquesta cursa està inspirada en el
llibre L’edat de les pedres de l’escriptor
Pep Coll, i concretament, en “L’home
que corria més que el sol”, una llegenda
situada al poble de Malpui, que ben bé
podria ser l’Àreu actual.
    La llegenda diu que el poble de
Malpui estava situat en una vall entre
dues muntanyes i la vigília de la Festa
Major s’hi feia una cursa a peu on
només hi participaven els fadrins. El
tret de sortida de la cursa es donava a
la plaça Major del poble, just quan el
sol es ponia darrere la muntanya de
ponent. L’objectiu de la cursa era
arribar dalt del cim de la muntanya de
llevant, corrent davant de l’ombra
projectada per l’altra muntanya, de
manera que els participants sempre
corrien per on hi havia sol, i si els
atrapava l’ombra, quedaven eliminats.
El premi que obtenia el guanyador era
el dret a escollir fadrina per a tots els
dies de la Festa Major.
    Mai no se sap si les històries d’en
Pep Coll són llegendes, recullen la

“veritat” dels padrins pallaresos o són
fruit del trobador de Pessonada, però
la qüestió és que aquesta llegenda s’ha
acabat fent realitat.
    La cursa actual consisteix en sortir
de la plaça Major d’Àreu just quan es
pon el sol a la plaça, i en arribar dalt
del cim del Monteixo (2.905 metres)
abans que s’hi pongui el sol. Com en
la llegenda, si t’atrapa l’ombra mentre
puges, quedes eliminat.
    El recorregut és de 4 quilòmetres i
1.685 metres de desnivell, la qual cosa
converteix aquesta prova en la més
dura de tot Catalunya, pels pocs
quilòmetres que té i el gran desnivell

E que cal superar. En total, aquest any hi
havia 509 participants, dels quals 488
van acabar la cursa i 21 van ser
desqualificats quan els va atrapar
l’ombra.
    Ramon May, d’Alòs de Balaguer,
amb el dorsal número 332, va arribar
en la posició 82 de la general, amb un
temps d’1 hora, 22 minuts i 34 segons;
i en la categoria dels Veterans va quedar
en la posició 14. Nick Boliart, de
Foradada, amb el dorsal 144, va arribar
en la posició 90 de la general, amb un
temps d’1 hora, 25 minuts i 14 segons;
i en la categoria Sènior va quedar en la
posició 60.
    Cal destacar que a cap dels dos
participants de les nostres contrades
mencionats anteriorment, no els va
atrapar l’ombra mentre pujaven, sinó
que ambdós van arribar dalt del cim del
Monteixo fent millor paper que altres
anys que han anat a disputar aquesta
prova.
    Baixant del Monteixo es va fer de
nit i per això era obligatori per a tots
els participants de portar frontal. Els
que van arribar més de pressa a baix,
al poble d’Àreu, van poder apreciar la
cadena de llums dels altres participants
que encara baixaven pel dret del
Monteixo.

Nick Boliart

tim any que vaig jugar amb l’Artesa.
Un partit contra l’AEM en què vaig
fer 5 gols (5-0). Una tanda de penals
contra l’Utrech (equip holandès) en
els vuitens de final de un torneig in-
ternacional i els quarts de final del
mateix torneig contra el Madrid, que
vam perdre per 2-1, així els moments
abans d’aquests partits.

On t’agradaria arribar en el món
del futbol?
Sense dubtes a un equip de primera
divisió, sigui quin sigui. Si no pot ser,
igualment continuaré jugant a futbol
perquè és el que m’agrada fer.

La Palanca
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Una nova església per Artesa
naugurar una església nova és
sempre notícia en una població

com Artesa. És un fet bastant insò-
lit, fins i tot a nivell territorial. Així,
els passats 14 i 15 de juny, per inicia-
tiva d’un grup de brasilers, van te-
nir lloc les festes de la inauguració.
A més de gent d’Artesa, van venir 16
persones més expressament des de
Brasil. Va ser una festa gran.
    Des de fa uns 8 anys, quan van co-
mençar a venir, la colònia brasilera
d’Artesa ha anat creixent ininterrom-
pudament. A l’actualitat, comptant la
mainada, tenim al padró municipal 236
habitants provinents de Brasil. I enca-
ra en van arribant més. Gent nova a la
que gairebé no coneix ningú.
    Catalunya i per extensió Artesa, és
una mena de terra promesa, fins al punt
que el seu atractiu de possibilitats la-
borals fa de la colònia brasilera la més
important avui al municipi.
    Aquesta església tema del comen-
tari ha anat creixent amb els seus
pocs anys d’estada a Artesa. Aquest
és el quart local que habiliten per les
seves reunions i, de moment, espe-
ren que sigui el definitiu. Els altres
cada vegada els quedaven petits do-
nat que augmentaven els fidels.
    Posats en contacte amb l’equip or-
ganitzador (Hernando Enric, Vània
Ribeiro, Edinaldo Ribeiro, Zelia
Camargo i Edimilson Silva), vam rea-
litzar la següent entrevista.

Quin és l’origen de tanta gent?
La major part, no tots, venim de la zona
centre de Brasil, prop de Brasília, de l’es-
tat de Goiàs (capital Goiània). La nostra
ciutat és Itapuranga, capital de Maracuià.
És una ciutat de prop de 25.000 habitants,
amb una superfície de 1.277 km2 (Artesa
tot i ser un dels municipis més grans de
Catalunya en té 176). Al nostre poble tam-
bé tenim un Crist en una muntanyeta pro-
pera, com a Artesa.

“La Asamblea de Dios”, què és?
És una religió, en la que creiem en Déu
Pare, Fill i Esperit Sant. Creiem en la
Bíblia, que diu que Jesucrist és l’únic
Salvador del món, i practiquem la veri-

tat. Jesús va dir: “... I coneixereu la ve-
ritat i la veritat us farà lliures” (Sant
Joan, 8:32).

La importància mundial de la vos-
tra església i les seves arrels?
És una organització que té esglésies a
gairebé tots els països del món. Les se-
ves arrels van ser dos missioners dels
Estats Units que van predicar la Bíblia
en una part de Brasil i que avui està
arreu del món.

En venir a Catalunya, buscàveu una
condició social i laboral millor?
Com a persones sí, volíem millorar.
Com a Església, predicar l’Evangeli.

Per què Artesa?
Perquè Déu ens ha escollit Artesa. La
nostra intenció primera no era Artesa,
però Déu va canviar la nostra intenció
i aquí estem.

Com us organitzeu a l’església
d’Artesa?
Hi ha un pastor, un vicepastor i des-
prés els auxiliars i cooperadors. Com a
concepte, entre tots ho fem tot. Els bra-
silers som gent ajudada i sempre tro-
bem gent per a fer les feines, des de
cantar i fer música, fins a netejar i fer
tasques d’organització.

Per què canteu tant?

I
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Perquè la lloança és una forma directa
d’expressar el nostre sentiment envers
Déu.

Com sentiu vosaltres la fe?
“És, doncs, la fe la certesa d’allò que
s’espera, la convicció d’allò que no es
veu” (Hebreus 11.1 a 3).

Ara la major part sou ebenistes.
Abans quins oficis fèieu?
Des de paletes, venedors, comerciants,
comptables, soldadors, farmacèutics...
entre altres.

Us sentiu integrats a Artesa o encara
hi ha algú que se sent emigrant?
Sentim que Artesa de Segre és la nos-
tra llar. Es viu bé aquí i ens hi trobem
molt bé. Ja no ens sentim forasters.

Teniu enyorança de tornar a la vos-
tra terra?
Uns sí, uns altres no. Integrar-se en un
país estrany és tot un procés. És natural
que uns ho portin millor que uns altres.

Quina experiència positiva us empor-
tareu de l’estada a Artesa?
Que hem estat ben rebuts i hem après
una mica d’una gent un poc diferent i
de la cultura catalana.

Què penseu de Catalunya i dels ca-
talans que coneixeu?
Que és un país molt emprenedor, amb
molta iniciativa personal. Que són bona
gent, bons amics, però que necessiteu
conèixer més Déu.

Com que viviu en grups per afinitats,
us costa treball fer amistats?
No, ho sentim com una mena de neces-
sitat. Per a nosaltres fer amistats és com
beure aigua, és una necessitat
bàsica. Tenim una actitud oberta i sem-
pre intentem ser amables.

Com va anar el dia de la inaugura-
ció?
Ho vam viure com un dia molt espe-
cial, que esperàvem amb molta il·-
lusió. Perquè a més de veure el nos-
tre treball de mesos acabat, estaven
amb nosaltres els nostres pastors i
amics de Brasil. Va ser un dia impor-
tant i un objectiu aconseguit i treba-

llat per tots. La llavor sembrada sem-
pre dóna fruits.

Hi havia gent d’Artesa?
Sí. Entre altres, l’alcalde Sr. Sabanés i
molts dels nostres amics d’Artesa.

Com va anar el recital de les dues
cantants el dissabte 5 de juliol a la
Dàlia Blanca?
Són la Ninfa i la Cálita, mare i filla,
que canten per tot Brasil i ara també a
Europa. Són molt populars al Brasil i
canten extraordinàriament bé. Són molt
bones i la seva actuació va ser un èxit.

Consideració final. Quelcom més a
afegir?
Gràcies a tots per tot. Gràcies per les
atencions dispensades envers nosaltres
i també envers l’església. Gràcies al
senyor alcalde pel seu recolzament, la
seva comprensió i també la seva amis-
tat.
    Qui ens vulgui visitar a l’església,
l’esperarem els diumenges a les 19 ho-
res. Veniu a visitar-nos i ens coneixe-
reu. Mercès. Sols unes paraules més:
“Déu és el nostre aixopluc i fortalesa,
el nostre prompte auxili en les tribula-
cions” (Salms 46:1).

El meu resum d’aquesta conversa és
que ha estat un elogi a la diversitat. Per
damunt d’orígens, de cultures, de ra-
ces o de religions, queda com a molt
evident que en el fons no som tant di-
ferents. Immersos en un transvasament
de gent de països diferents al propi,
posats en una Babel, on tota acció bona
o dolenta té repercussió en un entorn
proper o llunyà, tots busquem afinitats
dins la diversitat, tothom lluita per no-
ves arrels i per un futur millor.

Bartomeu Jove i Serra
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VII Congrés de la Premsa Comarcal
ls dies 9 i 10 de maig es va cele-
brar passat a la ciutat de Valls

la XXVI Assemblea de la Premsa
Comarcal i Local (de l’ACPC). És
una trobada anyal que es fa en dife-
rents localitats de Catalunya i que,
en aquesta ocasió, se li ha donat la
dimensió de VII Congrés, en plante-
jar-se un seguit de temes cara al fu-
tur de la Premsa escrita en català.

La premsa a comarques
Ja ho havíem comentat altres vegades.
Hi va haver un dia que arreu de
Catalunya la gent de comarques va
apostar per editar revistes periòdiques
en la nostra llengua. Era una il·lusió del
jovent de comunicar-se amb el seu en-
torn immediat. Va néixer la premsa de
proximitat, aquella que vivia el dia a
dia de la realitat quotidiana, en la que
el receptor de la notícia –el lector– era
també el que generava la informació.
La gent coneixia els que escrivien i
aquests coneixien la gent. Mai aquest
fenomen s’havia donat abans amb tan-
ta intensitat.
    Resumint: va començar la premsa de
casa, en certa forma esperada per la gent
de casa. No podia abstindre’s d’allò que
estava passant. Entitats, ciutadans, po-
lítics, municipi, activitats culturals, opi-
nió, polèmica, etc. Tot hi tenia cabuda.
Era una manera d’ajudar a fer poble,
per gent d’aquí, no professionals que
jugaven a ser periodistes sense ser-ho.
Amb imaginació i respecte tot hi tenia
cabuda.

Breu història
A partir de 1939, amb la dictadura fran-
quista, bona part de les capçaleres lo-
cals i comarcals es van veure obliga-
des a tancar, i les que continuaren es

van haver de sotmetre al control i la
censura del nou règim, a més d’haver
de canviar al castellà com a llengua
d’expressió.
    Va caldre esperar l’arribada de la
democràcia per a què la premsa expe-
rimentés un moment d’expansió i de
veritable consolidació. A Artesa, ho
vàrem començar amb molta més il·lusió
que mitjans. No sabíem com acabaria,
però sí que volíem fer-ho. El suport de
la gent va ser fonamental.
    Al final de la dècada dels anys se-
tanta s’assisteix, doncs, a la renaixen-
ça d’un periodisme que a casa nostra ja
havia existit almenys amb dues capça-
leres (Foc Nou i Castellot), proper a la
gent i de denúncia, molt especialitzat i
circumscrit a un territori concret, Artesa
i la seva rodalia.
    Els anys noranta van ser l’època
d’esplendor dels mitjans de comunica-
ció locals i comarcals, amb l’aparició
de noves capçaleres, de manera que es
van superar les dues-centes en el terri-
tori català.

Temes tractats al Congrés
Dos dies donen molt de si. Amb la pre-
sentació dels actes de l’ACPC, a càr-
rec del Sr. Estanis Alcover, es va parlar
del veredicte del Jurat i del II premi de
Periodisme Premsa Comarcal, del re-
coneixement públic a les publicacions
amb més de 50 anys de vida (22 en to-
tal), del perquè de la premsa local no pro-
fessional. I d’expectatives: de la sala de
redacció del futur, del relleu generacional
en la premsa a comarques, del Premi de
Recerca Premsa Comarcal i de millores
estratègiques per augmentar el nombre
de lectors i la publicitat.
   Es va dir que els periòdics comarcals
i locals són els reis del contingut i es va

parlar de com es pot explotar aquest
contingut únic, així com de models per
a una Premsa Comarcal multimèdia.

El repte del futur
Algú va dir que la premsa local s’ha
d’ampliar amb una emissora de radio i, si
és possible, amb una televisió pròpia. Va
fer una sèrie de plantejaments seriosos
per acabar declarant que, en periodisme,
tots els conceptes elaborats actuals d’aquí
a 10 anys no tindrien cap valor.
    Segurament el canvi més gran en la
història del periodisme ha estat el canvi
digital i les possibilitats impensables que
ofereix. Es comentà el tipus d’incidèn-
cia que les tecnologies digitals han tin-
gut en les redaccions locals i comarcals i
sobre les maneres de fer dels periodis-
tes, així com conèixer la valoració que
els redactors fan d’aquestes noves eines
i la relació que hi mantenen.

Habilitats del periodista local
- Redacció, conèixer i estar familiarit-
zat amb les rutines pròpies de la pro-
fessió.
- Coneixement del territori pel que fa
als actors, polítics locals, conflictes
habituals, institucions, característiques
culturals, etc.
- Capacitat per avaluar les notícies.
- Practicar el pensament analític.
- Creativitat per cercar temes.
- Cert nivell en el coneixement o ús de
tecnologies digitals.
- Polivalència (és una de les qualitats
que es demana als nous redactors).

    Van estar dos dies intensos, dels que
us hem volgut donar una curta referèn-
cia. Serà fins una altra.

Bartomeu Jové i Serra
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Revestiments de fusta (II): tarimes i parquets
Els terres
Al parlar del recobriment del terra molts
de nosaltres pensem en el “parquet”
actual (també anomenat parquet flo-
tant), però  abans els més normals eren
l’entarimat i l’encolat directament al
terra (o lamparquet).
    L’entarimat estava format en la seva
base per uns llistons o llates d’uns 30 a
50 mm de gruix que es collaven al ter-
ra pel paleta (o el mateix fuster) i da-
munt de les quals calia clavar la tarima
en si, que eren unes taules de fusta
massissa d’uns 20 o 25 mm de gruix;
per tant, l’alçada total de la tarima era
de 60 mm aproximadament. Aquestes
taules massisses, que podien ser de di-
ferents fustes (des de pi fins alzina, pas-
sant per roure, noguera o qualsevol al-
tra), havien de ser clavades al través
dels llistons, en una sola direcció, o a
l’espiga, o també en llosetes i formant

dibuixos, etc. Després, una vegada cla-
vades i rejuntades, calia polir tot el ter-
ra –lògicament, a la mateixa obra– i
envernissar-lo amb tres o més passa-
des d’un vernís especial, amb la conse-
qüent pols i forta olor de vernís que
durava diferents dies.
    Pràcticament, l’únic avantatge
d’aquest sistema era l’aïllament del ter-
ra i, sobretot, gaudir d’un dels pavi-
ments més nobles; però avui s’utilitza
menys, degut als seus preus i inconve-
nients, com per exemple: que té la seva
feina el col·locar i polir, que cal pre-
veure la seva alçada al construir el pis
de formigó, que amb el temps el movi-
ment de la fusta massissa provoca ober-
tures a les juntes i els “sorolls” que fa
al passar per damunt.
    Aquests inconvenients, juntament
amb la industrialització del sector (a tot
el món s’han muntat grans fàbriques
dedicades exclusivament a fabricar el

parquet “modern”) han fet possible que
avui molta gent pensi amb recobrir els
seus terres amb aquest últim material:
el parquet flotant. Han baixat els preus
considerablement i s’ha facilitat també
molt el seu muntatge, arribant al punt
que molts particulars el munten ells
mateixos.
    Podem dir que de recobriments de
fusta o derivats pel terra n’hi ha qua-
tre grups:
1) Tarima: Està feta de taules de fusta
massissa, que poden arribar fins a 5
metres de llarg, 35 cm d’ample i uns
25 mm de gruix en una sola peça, en-
cara que les mides normals són sobre 2
metres de llarg i entre 9 i 18 cm d’am-
ple. De fustes per tarima n’hi ha de
moltes classes, de les més clares a les
més fosques, o de les més dures a les

més toves, amb mes o menys dibuix,
etc. Aquesta fusta està assecada artifi-
cialment, tractada antiparàsits i, a més
de la tradicional que s’acaba en l’obra,
també pot ser treballada, polida i en-
vernissada a fàbrica, per tant, a punt de
col·locar a l’obra (sense pols ni olors a
casa).
2) Lamparquet (també dit de
llistonets o “tablilla”): És conegut com
a parquet empegat i, igual que a la tari-
ma tradicional, tot el procés és manual
i es realitza a l’obra amb tot tipus de
fustes, que generalment es col·loquen
en paral·lel a junta lliure, formant espi-
gues, etc. (és l’ideal per fer tota classe
de dibuixos –foto 3–). Es necessita una
bona solera per a un bon encolat del
parquet que s’acaba polint i envernis-
sant “in situ”.

Foto 1: Preparació del entarimat

Foto 2 - entarimat a l’espiga acabat a l’obra

Foto 3 - Parquet encolat al terra
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3) Parquet flotant:  El que avui ente-
nem com a parquet i que en podem dir
també parquet multicapa, està format
per una base o tauler de 3 capes de fus-
ta –normalment d’avet o fustes de
menys cost– contraplacades, o sigui
creuades entre elles (plywood en an-
glès). Sobre aquesta base o contrapla-
cat d’uns 10 o 12 mm de gruix s’hi en-
cola, es poleix i s’envernissa industri-
alment, la capa de fusta noble, la que
es veu després al damunt i que medeix
normalment entre 2 i 6 mm de gruix.
L’amplada total de les tires acostuma a
ser d’entre 14 i 18 cm (que l’ample si-
gui d’1, 2 o 3 tires, el gruix de la peça
superior i la classe d’aquesta fusta és
el que fa canviar més el preu).
4) Paviment laminat: Encara que in-
correctament hi ha qui en diu igualment
parquet o parquet sintètic. Està format
majoritàriament per un tauler aglome-
rat de densitat mitjana, normalment hi-
dròfug o algunes vegades amb paper
d’alumini per sota. Sobre aquesta base
d’uns 8-10 mm s’hi adhereix un paper
imprès amb el dibuix o beta de qualse-
vol fusta que, prèviament impregnat
amb resines melamíniques o sintètiques
(possiblement d’aquí el seu nom), ens
permet disposar d’un paviment laminat,
que si bé no és fusta, té una gran resis-
tència al desgast (degut a les seves re-
sines de la capa superior o “overlay”).
    Permeteu-me, doncs, que repeteixi,
per tenir ben clares les diferències:
- Tarima: sempre de fusta massissa i
amb càmera a sota.
- Lamparquet: llistonets de fusta en-
colats al terra.
- Parquet multicapa o flotant: amb
capa superior de fusta “noble”.
- Paviment laminat o sintètic: amb
paper melaminitzat.

Col·locació
Aquestes classes de recobriment o par-
quet les podem col·locar de tres mane-
res diferents: clavades sobre una base
de llistons de fusta o tauler; encolat al
terra directament o encolant les peses
entre elles però no al terra. D’aquest
últim sistema és el que ara en diem par-

quet flotant, que té una variant en la
seva col·locació, i és que últimament
ha sortit al mercat un sistema de junta
anomenada “clic” o “uni-clic” que per-
met la unió sense cap tipus de cola i, en
cas d’algun accident, es pot canviar fà-
cilment part de les peces malmeses.
Davall del parquet, quan és flotant, cal
posar-hi un aïllant que normalment sub-
ministren els mateixos distribuïdors de
parquet.

Alguns consells sobre el parquet
Abans de la col·locació cal comprovar:
- Els tancaments exteriors de l’habitat-
ge, per evitar l’entrada de la pluja, els
efectes de les gelades, les variacions
excessives d’humitat i temperatura, etc.
- Humitat de l’obra en general, parets i
sostres, però sobretot enguixats i sole-
ra.
- Provar les instal·lacions de calefac-
ció, aigua, electricitat, aire condicio-
nat... abans de la col·locació del par-
quet.
- Si és obra “vella”, caldrà veure si fa
falta arreglar el nivell del terra.
- El parquet a col·locar és bo tenir-lo
uns dies abans dins de l’obra on l’hem
de muntar a efectes d’aclimatació.

Després de posar el parquet
És convenient ventilar per tal que el
parquet no es vegi sotmès a variacions
indesitjables. També es bo verificar que
la temperatura estigui aproximadament
a 20ºC i la humitat sobre 50-60%.
    L’exposició perllongada a la llum
(per exemple, el sol a través d’una fi-
nestra) pot produir variacions de tona-
litat de la fusta, més pronunciats en unes
fustes que en unes altres.

    És molt necessari evitar el contacte
del parquet amb petites pedres i arena,
que se solen introduir amb les soles de
les sabates. Una mesura pot ser la col·-
locació de catifes o estores a l’entrada
de la zona del parquet. Un altra pot ser
canviar-se les sabates a l’entrada de
l’habitatge.
    Un altre “enemic” del parquet són els
talons d’agulla de les senyores i els
claus que hi ha sota d’algunes sabates
d’home (insistim en la convinença del
canvi de calçat).
    Caldrà col·locar feltres protectors a
les potes dels mobles i verificar que les
rodes de les cadires u objectes que han
de moure’s per damunt siguin “aptes”,
és a dir, de goma ampla i plana.
    Per netejar-lo ho podem fer amb una
mopa, l’aspirador o una baieta humida. A
l’aigua hi podem afegir algun producte neu-
tre, però que no porti ceres. No oblidem que
és un producte de fusta; per tant, compte
amb l’aigua. Si ens cau algun líquid al
terra, cal assecar-lo ràpidament.

Manteniment
Farà falta més o menys sovint en fun-
ció del bon o mal ús quotidià.
- Es pot tornar a envernissar als 6-10
anys, allargant així la seva vida.
- La restauració pot ser als 12, 15 o 20
anys (polir, escatar, “massillar” i tor-
nar a envernissar).

    Una última recomanació, per les pa-
rets i sostres cal buscar un bon fuster,
però pels terres tenim tres opcions:
A) Si és fàcil, podem col·locar-lo no-
saltres mateixos.
B) Anar al fuster.
C) Hi ha els parquetistes que, a part
de bons col·locadors, ens poden asses-
sorar en alguns aspectes tècnics.
    Si és parquet encolat al terra, amb
dibuixos o una mica complicat, per su-
posat, la millor opció és la C.

Ramon Ros i Canosa

Nota: Vull agrair al Sr. Jaume Nadal,
de Parquets Nadal d’Arbeca, els seus
consells i recomanacions tècniques.

Foto 4 - Parquet de llosetes

www.lalalalalapalancapalancapalancapalancapalanca.catwww.lalalalalapalancapalancapalancapalancapalanca.org www.lalalalalapalancapalancapalancapalancapalanca.org
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En Josep Maria: marit, pare, avi i besavi
fer un expert en explicar-nos
“batalletes”. Li encantava! I
nosaltres l’escoltàvem amb cara
de complicitat ,  perquè
segurament no era ni la primera,
ni la segona, ni la tercera vegada
que les sentíem.
    Amic dels seus amics, cordial,
i senzill. De costums fixes, ferm
i tossut a l’hora de defensar les
coses en les que ell creia.
    Si avui podem estar
reconfortats i amb el cor en pau
és perquè, en la intimitat de la
nostra ànima, tenim el gran regal
del seus darrers instants de
presència viva.
    Ara, mirarem d’aplegar amb
amor tots els moments que hem
viscut junts per començar a teixir
un fil d’or que uneixi la seva
ànima i  el  seu record amb
cadascú de nosaltres.

La teva esposa i
tota la teva “tropa”

L’avi i “la Mareta” uns pares i uns
avis molt presents en la nostra
vida.
    Ell ha mort, i encara que
intentem expressar de totes les
formes possibles el buit que
sentim, ens queda la sensació que
les paraules no són suficients,
perquè mai tindran la profunditat
dels nostres sentiments i de l’amor
cap a una persona bàsica i
essencialment familiar.
    “La família és el  més
important” ens deia sovint. Era
feliç mirant-nos, satisfet, com
maduràvem i augmentàvem en
nombre any rere any. Sens dubte
el seu millor llegat.
    Tendre, sensible i amorós,
s’emocionava amb facilitat i era
quan la seva veu ens feia
trontollar: “Ja sabeu que sóc com
una ampolla de cava”, i  ens
mirava de reüll mig rialler.
    Honest i amb sentit d’humor,
quan va pujar l’esglaó d’avi es va

Nota d’agraïment
En nom de tota la família, gràcies a
tots els familiars, amics i coneguts
pel vostre suport.
    Ell, en Josep Maria, de ben se-
gur que també s’ha sentit ben acom-
panyat i ple d’amor en el seu comi-
at.
    Tant la família com els amics i el
seu poble estàvem molt presents en
el seu dia a dia.
    Una abraçada per a tothom.

Montserrat, Montse, Pili, Neus,Gustau,
Jordi, Maria, Pau, Paula, Berta, Jordi,

Enric, Maya, Conxita, Àlex i Duna

En record de Jaume Cirera i Garriga
Com resumir en breus paraules,
per expressar el sentiment
que sentim avui nosaltres
en aquest precís moment.
Al saber que el nostre JAUME
per sempre més ha marxat,

l’home senzill, admirable,
de cor noble, bo i honrat.
No és d’estranyar que amb tristesa
estiguin els nostres cors;
una cosa és ben palesa,
que ens deixes un bon record.

Nota d’agraïment
La família Pujol-Blanch, de Vernet, agraeix el recolzament i les mostres d’afecte
i condol de la gent en el decés de la nostra estimada Paquita Pujol Solé el dia
18 de juny.
    Al mateix temps, volem agrair als metges, infermeres i a tot el personal del
CAP la seva dedicació fins al final. Sempre els vam sentir al nostre costat.
    Gràcies a tothom.
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1,4 milions d’euros per al nucli antic d’Artesa
rtesa de Segre ha estat un dels
21 municipis de Catalunya que

enguany han rebut ajuts de la Llei
de barris.
    La notícia es va saber el passat 8 de
juliol, quan el conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques, Joaquim
Nadal, va informar de la resolució dels
ajuts previstos a la cinquena convoca-
tòria de la Llei de millora de barris, àre-
es urbanes i viles que requereixen una
atenció especial.
    En aquesta convocatòria s’han con-
cedit 99 milions d’euros per a 22 pro-
jectes en 21 municipis, la qual cosa ha
de generar una inversió total de 198
milions, amb les aportacions dels res-
pectius ajuntaments, durant el període
2008-2012.
    El Govern de la Generalitat va posar
en marxa l’anomenada Llei de barris
l’any 2004. Des d’aleshores, són vuit
els barris de les comarques de Ponent
que se n’han vist beneficiats. Per anua-
litats, els municipis són aquests: el
2004, Balaguer i Lleida (Mariola); el
2005, Solsona; el 2006, Cervera i
Lleida (nucli antic); el 2007, Ponts; i
finalment el 2008, Artesa de Segre i
Tremp.

    De fet, l’Ajuntament d’Artesa ja ha-
via concorregut anteriorment a aquesta
convocatòria en dues ocasions, segons
ens va informar l’alcalde. Sabanés va
especificar, però, que aquesta vegada
es va encomanar el projecte a la matei-
xa empresa que ha fet els de Ponts i de
Tremp, que també han obtingut aques-
ta subvenció.
    El projecte del nucli antic d’Artesa,
que comprèn la zona que es veu deli-
mitada en la fotografia, té com a prin-
cipals objectius potenciar la vida soci-
al i retornar la centralitat al barri, a base
d’establir els mitjans i les infraestruc-
tures necessàries. El pressupost del con-
junt d’actuacions contemplades en el
projecte és d’1,39 milions d’euros, dels
quals la Generalitat en subvenciona
0,69 (és a dir, la meitat) i la resta ha de
ser aportada per l’Ajuntament, proba-
blement a partir de fons propis (desco-
neixem si caldrà demanar algun crèdit),
d’altres subvencions i tampoc no s’ha
de descartar la possibilitat de contribu-
cions especials en determinades actua-
cions que no siguin de restauració dels
serveis existents.
    Les inversions previstes es poden
consultar en el quadre que acompanya

AA

Museu

Monges

Safareig

Porxos
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aquest article i que hem procurat fer el
més entenedor possible a partir de la
informació facilitada per l’Ajuntament.
Es preveu un total de 21 actuacions
agrupades en 8 camps, que es distribu-
eixen en 5 anualitats des d’aquest ma-
teix any fins al 2012. Així doncs, la in-
versió menor correspon al 2008, amb
poc més de 38.000 euros, i cada any es
va incrementant fins al final en què és
d’uns 476.000 euros per a les dues dar-
reres anualitats. Les inversions per al
2008 consisteixen en posar en marxa
el projecte, amb un interessant “Pla de
participació ciutadana” (camp 7), i dues
actuacions al Museu del Montsec
(camp 3). Els més curiosos poden en-
tretenir-se amb aquests detalls en el
quadre en qüestió.
    En la entrevista que va tenir lloc al

despatx de l’alcalde amb periodistes
d’un altre mitjà de comunicació de més
abast territorial també hi va assistir un
membre de La Palanca. Sabanés va
manifestar la seva alegria per haver re-
but aquest ajut, tot i que va matisar que
això suposarà un gran esforç econòmic
pel municipi, ja que cal aportar el 50%
restant. Per altra banda, va expressar la
seva preocupació pel fet que, al gover-
nar amb majoria simple i no comptar
amb el suport de l’oposició, no s’hagi
pogut aprovar encara el pressupost
municipal de 2008, amb la qual cosa
no és possible incloure de moment les
inversions previstes per al 2008 dintre
d’aquest projecte (igual que passa amb
qualsevol altra inversió nova). De to-
tes maneres, es va mostrar esperançat
en què es pugui resoldre aquesta situa-

ció ben aviat. Va aprofitar l’ocasió per
recordar que en els quatre anys que el
seu grup havia estat a l’oposició mai
no havien paralitzat res.
    Pel que fa a l’estat d’opinió dels ciu-
tadans i ciutadanes d’Artesa, sembla que
la notícia ha caigut força bé en general.
Ara bé, les principals preocupacions ens
han arribat de la gent que resideix en el
nucli antic, ja que tenen dubtes sobre com
els afectaran les actuacions previstes en
el projecte, especialment “a la butxaca”.
Esperem que el “Pla de participació ciuta-
dana” serveixi per esvair dubtes i per reco-
llir les inquietuds d’aquesta gent i que d’aquí
uns anys tots puguem gaudir de les millo-
res que s’esperen al nucli antic d’Artesa.

Text: Ramon Giribet
Fotos: Josep M. Espinal
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Ens va acompanyar en Jordi Villacampa
l dia 20 de juny ens va visitar en
Jordi Villacampa. La sala de

lleure del Pavelló Poliesportiu
d’Artesa de Segre es va omplir per a
escoltar un home d’experiència com-
petitiva i de gestió esportiva, apar-
tats que domina prou bé el president
del Joventut de Badalona.
    La conferència va ser molt producti-
va i, a la vegada, diversa. D’entrada va
explicar la història del Joventut de
Badalona, i després ja es va passar al
torn de preguntes dels assistents, entre
els quals hi havia molts infants i joves.
    Villacampa va respondre amb total
nitidesa totes les preguntes, tant les dels
més menuts basades en anècdotes del
món de l’esport com les dels adults
basades en aspectes de gestió esporti-
va, planificació i aspectes tècnics del
món del bàsquet.
    Hem de dir que la Comissió 300 anys
continua apostant per la qualitat. Una
prova n’és que en Jordi Villacampa és
el president del club de bàsquet més
important del país. Cadascun dels con-
ferenciants que han estat amb nosaltres
són personatges destacats en la seva
temàtica particular.
    Per acabar, us comuniquem que el
proper convidat serà el polèmic escrip-
tor i periodista Víctor Alexandre, el pro-
per 5 de setembre, mentre que el pro-
per 11 d’octubre ens acompanyaran els

periodistes Héctor Rubio i Antoni
Sanjuan en la presentació del llibre “Del
Sud, al ritme dels Obrint Pas” amb la
presència de membres del grup musi-
cal valencià Obrint Pas.

Comissió 300 anys

E
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Manifest contra el cinisme dels botxins
ls sotasignats, membres de la Co-
missió 300 anys, donem suport

al manifest de la Coordinadora d’As-
sociacions per la Llengua catalana
(CAL), que transcrivim íntegrament.
    “Els intel·lectuals espanyols del
Manifesto i els jacobins francesos de
l’Académie no poden suportar l’exis-
tència del català. Heus ací el motiu
vertader de la seua compartida
“desazón”. Ens voldrien morts,
lingüísticament parlant. Voldrien que
el català fóra ja una llengua morta,
anorreada “por justo derecho de con-
quista”. I en veure que encara és viva
arreu dels Països Catalans, neguitegen.
    El Manifiesto i la declaració de
l’Académie són diàfans exemples d’un
nacionalisme xenòfob i excloent, ins-
pirat en conceptes irracionals de su-
perioritat lingüística i cultural. Són
propers a ideologies intolerants basa-
des en la superioritat racial com ara el
nazisme i l’ apartheid. Totes dues inici-
atives són exemple d’un nacionalisme
exterminacionista que no dubta a sub-
vertir i manipular els valors democrà-
tics per tal de justificar els seus objec-
tius. El que pretenen és mantenir una
injusta i ominosa diferència entre llen-
gües superiors i llengües inferiors, i
justificar sense contrició democràtica
el dret de les primeres a fer desaparèi-
xer físicament les llengües per ells con-

siderades inferiors. No és altra situa-
ció, doncs, que aquella de vencedors i
vençuts, de la metròpoli i la colònia, i
de la imposició –encara!– dels detes-
tables drets de conquesta.
    És miserable i mesquina la tergiver-
sació de la realitat lingüística que fan
dels Països Catalans. És per a nosaltres
un dret democràtic irrenunciable con-
servar el nostre català com a llengua
pròpia i única als Països Catalans, per
a la qual cosa invoquem el mateix dret
que tenen, posem per cas, un parisenc
a viure íntegrament en francès a París
o un sevillà o un madrileny a viure en
espanyol en els seus respectius territo-
ris, sense haver de patir interferències
ni imposicions de llengües alienes im-
posades ací per interès polític.
    Donar suport i justificar els esbiai-
xats arguments del Manifiesto i de
l’Académie és posar-se al costat del
dret a l’extermini, i per tant acceptar
com a germans ideològics el nazisme i
l’ apartheid criminals. Els intel·lectuals
i acadèmics que han elaborat i subs-
crit sengles declaracions contra el ca-
talà són més aviat mentalitats torba-
des per rancis deliris de superioritat
nacional i lingüística. Hàbils en la ter-
giversació de la realitat, i per això
avantatjats deixebles de les doctrines
manipuladores del nazi Goebbels, han
donat proves irrefutables d’una profun-

da misèria intel·lectual.
    I val a dir ja estem farts. Farts de tan-
tes i tantes lleis que han fet i fan contra
el català. Farts que hagen mensypreat
tantes persones que foren empresona-
des, torturades i assassinades per de-
fensar el dret a existir del català. Farts
que encara avui dia adreçar-se a un po-
licia en català puga ser considerat de-
licte. Farts d’intel·lectuals
pseudodemocràtics al servei de la men-
tida.
    Nosaltres, ciutadans i ciutadanes dels
Països Catalans, defensem el nostre dret
irrenunciable a viure en català sense
haver de demanar permisos, sense ha-
ver de ser considerats, a casa nostra,
ciutadans i ciutadanes de segona cate-
goria, i menys encara haver de ser tit-
llats d’antidemocràtics per voler-ho i
defensar-ho.
    No caldrà demanar ací, de cap ma-
nera, que els estats francès i espanyol
reconeguen la seua secular intenció
exterminacionista. No ens cal. No ens
calen declaracions hipòcrites de dos
estats que s’han fonamentat i construït
sobre la destrucció i l’extermini dels
altres pobles, perquè som conscients
que aquesta intenció anorreadora for-
ma part intrínseca de les seues respec-
tives concepcions nacionals. I alguns
dels seus intel·lectuals més conspicus
han tornat a recordar-nos-ho.
    Pel dret a viure en català als Països
Catalans i contra el cinisme dels bot-
xins espanyols i francesos.”

Carme Barril, Ramon Giribet,
Moisès Martí, Eva Maza,

Francesc Puigpinós i Pere Vidal

E

Ràdio
Artesa

90.2
FM
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Notícies de la BibliotecaNotícies de la BibliotecaNotícies de la BibliotecaNotícies de la BibliotecaNotícies de la Biblioteca

Novetats per aquest estiu
Les Senyoretes de Lourdes.
Pep Coll. Proa
És una novel·la sobre Bernardette
Soubirous, un adolescent que va tenir
unes visions a la cova de Lourdes, les
quals van desencadenar tota mena de
passions i d’interessos. Pep Coll
reconstrueix els orígens del santuari
més important del catolicisme, retrata
amb vigor cadascun dels personatges
històrics implicats en les aparicions i
ens acosta al drama terrible d’una nena
malalta que es volia amagar de les
multituds i que no se’n va sortir. Ni en
vida, ni morta.

Perdona si et dic amor.
Federico Moccia. Proa
Després que els seus vehicles
xoquessin en una travessia de Roma,
entre la Nikki i l’Alessandro comença
una relació insòlita, plena d’humor i
tendresa, que els amics de l’un i de
l’altra veuen a vegades amb malfiança
i a vegades també amb una gran enveja.

La pensió Eva.
Andrea Camilleri. Ed. 62
Un altra novel·la d’en Camilleri, l’autor
que tan bé sap retratar la societat
siciliana. Ens situem a Vigata, on cada
quinze dies les noies de la pensió Eva
són substituïdes per una remesa nova
i, al ritme d’aquesta successió de dones
de l’ofici, el jovent de Vigata va obrint
els ulls als misteris del món. Els
protagonistes passen de la descoberta
de l’amor a la de la mort, per la
imminent guerra mundial.

Una dulce llama.
Laura Kinsale. Plaza & Janés
És una història d’amor intensa,
diferent, entre un home i una dona que

s’atreuen i s’odien. Quan es treuen la
màscara que s’havien col·locat,
s’estimen pel que realment són. Laura
Kinsale és una de les autores de
novel·la romàntica més apreciades a
Estats Units.

El asombroso viaje de Pomponio
Flato. Eduardo Mendoza. Seix Barral
És una barreja de novel·la històrica i
policíaca. Original, irònica i molt
divertida. Ens transporta a Natzaret,
durant el s. I, on el fuster del poble és
acusat d’assassinat d’un dels homes
més rics del poble. Pomponio es veu
immers en la solució del crim,
contractat pel fill del fuster, un nen molt
singular que està segur de la innocència
del seu pare, home en aparença pacífic,
però que amaga un gran secret.

A tot cor. Andreu Martín. Bromera
Tiaguin Moltó havia estat el periodista
més malvat de la premsa del cor. Ningú
com ell aconseguia ridiculitzar els
famosos, ningú creava situacions tan
divertides davant la petita pantalla. Per
això, gens estrany, algú el va matar.
Tots el que el coneixien van sospirar
alleujats i molts van pensar que ja era
hora... però només un el va matar.

No és país per a vells.
Comac Mc. Cartey. Ed. 62
En algun lloc de la violenta frontera
entre Texas i Mèxic, llewelyn Moss, un
veterà de la guerra del Vietnam que es
dedica a la caça, es veu immers en una
escena sagnant entre narcotraficants.
Enmig dels cossos i la droga troba dos
milions de dòlars. En aquest punt
s’inicia una carrera a la desesperada per
escapar de tots aquells que el
persegueixen.

L’habitació de ma germana.
Pep Coll. L’Odissea (novel·la juvenil)
La Laia, una noia de vint anys, apareix
morta amb el seu nòvio xinès, tots dos
intoxicats a causa de la mala combustió
d’una estufa de butà. La seva germana
petita, Rosaura, amb l’ajuda d’en Lin,
sospita que no es tracta d’un accident
sinó d’un crim premeditat. La recerca
dels culpables esdevé rocambolesca, ja
que són moltes les persones sospitoses.

A tale of two citties. Charles Dickens.
Retold by JennyDooley. Express
Publishing
Per llegir en anglès. Level 6

HORARI D’ESTIU
De l’1 al 15 de juliol:

de dilluns a divendres de 17 a 20 hores
Del 15 al 31 de juliol:

de dilluns a divendres de 18 a 20 hores

De l’1 al 15 d’agost:
 tancat per vacances

Del 15 d’agost al 15 de setem-
bre:

de dilluns a divendres de 17 a 20 hores

BIBLIOPARC
Obert fins el 29 d’agost

De 19 a 21 hores
Plaça de l’Ajuntament
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“Crònica d’una mort anunciada” a Alentorn
El títol del text sona a pel·lícula. De fet
m’ha vingut al cap a veure com queda
la nova carretera d’Alentorn que han
obert com a variant en direcció a Santa
Maria de Meià.
    Ja no passaran els gran camions de
bestiar per dins del poble que feien di-
fícil la fluïdesa del trànsit, però la pro-
ximitat amb el poble portarà molta con-
taminació acústica i de retruc acabarà
amb la vida a curt o llarg termini d’un
nen o vianant del poble perquè els cot-
xes baixaran des de Sta. Maria a gran
velocitat per la carretera i no troben cap
rotonda ni cap senyal que els aturi una
mica.
    Jo vinc de passar els caps de setma-
na al Maresme i com a conductor he
arribat a maleir la quantitat excessiva
de rotondes que hi han entre Calella de
Mar i Palafolls. De baixada a Barcelona
hi ha una mitjana d’una o dues roton-
des per poble fins a Mataró, que de ve-
gades provoquen embussos i col·lapses
de circulació.
    Aquí a Lleida, que no en veuen en-
cara la necessitat de ficar-les, provoca-
ran sens dubte algunes defuncions o
alguns accidents greus que col·lapsaran
més la precària infraestructura sanità-

ria de Lleida.
    El punt més conflictiu d’entrada al
poble té una forma semblant a rotonda,
però no acaba de ser-ho perquè per en-
trar al poble cal aturar-se a l’altre ban-
da. Els tractors que surtin al matí ben
d’hora, quan tornin i hagin de traves-
sar la carretera a la velocitat màxima
que els hi permet el motor, poden pro-
vocar que el cotxe que està baixant a
tota velocitat no tingui temps d’aturar-
se quan vegi el tractor travessant la car-
retera i, si aconsegueix reduir la mar-
xa, igual evita la col·lisió amb el trac-
tor però no amb la càrrega o remolc...
El mateix risc pot tenir una persona gran
que vagi al cementiri de tant en tant,
perquè justament ha quedat a l’altra
banda de la carretera, i tots els nens que
s’atreveixin a creuar la carretera sense

els seus pares també assumiran un gran
risc en aquest punt d’entrada al poble.
    De fet, jo proposaria la col·locació
urgent de dos bancs per seure ben a
prop, perquè tota aquesta gent gran que
s’asseia fins ara al portal de casa seva
veient passar els cotxes i camions pu-
jant per dins del poble puguin sentir-se
útils. Podran ser testimonis de tot el que
pugui passar i, amb l’ajuda d’un mò-
bil, podran informar-ne abans als ser-
veis sanitaris si els implicats en l’acci-
dent no estan en condicions de trucar.
De retruc, podran portar unes estadísti-
ques diàries de totes les petites i grans
col·lisions que es puguin succeir a par-
tir d’ara.

Jordi Bordas, 2007
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Primer sopar de Sant Joan del jovent de Cubells
l jovent de Cubells s’està mobi-
litzant cada vegada més i això es

va fer palès la passada nit de Sant
Joan quan es va muntar un sopar.
     Amb l’associació gairebé legalitza-
da i a falta del paperam oficial, els jo-
ves de la vila van decidir reunir-se per
sopar plegats al voltant de la mateixa
taula. La trobada va tenir lloc a la plaça
de davant de l’església de Santa Maria
del Castell a la part alta del poble.
    L’àpat va constar de coques amb
samfaina, pizzes i pa amb tomàquet
acompanyat amb embotits variats, que
tots els assistents es van encarregar de
preparar, tallar i distribuir per la llarga
taula que finalment va aplegar 43 as-
sistents, tot un rècord per tractar-se del

primer cop que es feia i val a
dir també que va ser un èxit
total d’organització i col·-
laboració de tots.
    Després del sopar i d’una
bona sobretaula amb gelats i
cafè per tothom, es va donar
per finalitzada l’agradable vet-
llada. Tot seguit, la majoria es
van dirigir a les piscines muni-
cipals, on molta més gent ja ce-
lebrava la revetlla de Sant Joan.
I així es va continuar fent fins
ben entrada la matinada.
     Des d’aquestes línies i en nom de
l’associació de jovent, volem donar les
gràcies a l’Ajuntament de la Vila pel
préstec de taules i cadires. També con-

firmant amb tota certesa que l’any vi-
nent hi tornarem.

Martí Regué

E
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Terres del Marquesat: activitats del mes de juny

Festa del 65è aniversari
Per a tos els nascuts a Artesa i comarca l’any 1943: estem preparant una gran festa per celebrar, durant el

proper mes d’octubre, el nostre 65è aniversari.
Si et fa il·lusió de retrobar-te amb amics i coneguts i compartir aquest dia plegats, pots adreçar-te als següents

telèfons per facilitar-nos la teva adreça i et mantindrem informat.
Telèfons de contacte: 973 400 130, 973 400 836, 973 400 749, 973 402 199

Conferència
El passat 6 de juny va tenir lloc a l’Ins-
titut d’Agramunt la conferència “De la
riquesa a la misèria minera”, sobre la
mineria a Sud-Amèrica, a càrrec de
Josep M. Mata, professor de la UPC.
Hi van assistir unes 30 persones de di-
ferents llocs.

Sortida a les comarques del Baix
Camp i el Priorat
El dissabte 7 de juny, de la mà del con-
ferenciant del dia anterior, ens vam di-
rigir a les comarques del Baix Camp i
del Priorat. La ruta va ser de caràcter
geològic i va iniciar-se a la bonica po-
blació de Prades. Després vam conti-
nuar en direcció a Albarca.
    En arribar a Cornudella, ens vam
enfilar a Siurana. Havent arribat al lloc,
no sabíem pas cap on mirar. Siurana va
ser l’últim reducte musulmà de tot
Catalunya i no és pas d’estranyar pel

seu difícil accés.
Des de les ruïnes del
seu castell, podem
divisar l’embassa-
ment de Siurana i el
Montsant.
    Dins la població
és com si s’hagués
parat el temps. La
seva església romà-
nica encimbellada
en un penya-segat,
els carrers... tot tant
harmoniós i tran-
quil. Un paisatge
idíl·lic. Acte seguit, sortírem cap a
Ulldemolins, contemplant  les serres del
Montsant i de la Llena, així com també
algunes explotacions mineres abando-
nades (entre els rius Montsant i
Ulldemolins).
    És una ruta molt recomanable per
poder gaudir del paisatge, replet de fe-

nòmens geològics i
de bonics i especta-
culars miradors.

Sortida cultural
a Sanaüja
El dissabte 14 de
juny, les Terres del
Marquesat, atrets
per la història, ens
vam apropar a
Sanaüja, un bonic
poble de la Segarra
ple d’encant i dotat
d’un patrimoni his-

tòric important. Vam tenir un guiatge
magnífic de la mà de la Sra. Maria Gar-
ganté, professora d’Història de la UB.
    Vam visitar les restes de l’antic cas-
tell i antiga seu del Palau Episcopal,
l’església gòtica de Santa Maria, els
portals dels Escots, la Portelleta i Sant
Roc, el pont medieval i la tercera col·-
lecció més important d’esteles funerà-
ries discoïdals de Catalunya.
    Havent dinat a la Font del Ferro, vam
visitar la Torre Combelles, una casa
pairal on no hi manca cap detall. El seu
propietari, en Josep M. Alsina, ens va
explicar tota la història.
    Agraïm les col·laboracions de Maria
Garganté, Ramon Codina i Josep M.
Alzina.

Francesc Gessé
Terres del Marquesat

www.marquesat.net

Festa dels
50 anys

Vas néixer al municipi d’Artesa de Segre
l’any 1958?

O bé, vas néixer aquest any i vius al municipi
d’Artesa de Segre?

En qualsevol dels dos casos, tu ets dels
nostres.

És a dir, de la “lleva del xupa-xup”, com el
Carles Francino o la Pilar Rahola.

Estem preparant la festa dels 50 anys pel dissab-
te 18 d’octubre. Poseu-vos en contacte amb no-
saltres per a facilitar-nos les vostres dades i us
mantindrem informats.
Truqueu a la nit:
- Fernando (973 40 07 80)
- Ramon (973 40 08 41)
- Teresa R. (973 40 21 42)
- Teresa S. (973 40 09 18)
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Exposició fotogràfica a Anya
a Galeria d’Art de La Travessa
d’Anya va acollir, entre el 15 i el

29 de juny, una mostra de fotografi-
es de l’artista Carme Ollé i Coderch,
afectada per una malaltia ocular que
li dificulta la visió.
     L’exposició va ser inaugurada el
diumenge 15 de juny per l’alcalde
d’Artesa de Segre, Sr. Domènec
Sabanés, acompanyat pel regidor Sr.
Josep Galceran.
    En els paisatges de somni, fruit de la
mirada profunda i després d’un intens
escaneig del lloc, Carme Ollé és capaç
de capturar detalls, fites o raconets que
resulten sorprenents pels pobletans, els
quals no sensibilitzen amb l’indret per
estar familiaritzats ell. Són trossets de
la natura vistos amb una altra mirada i
expressats mitjançant una fotografia,
quina tècnica personalitzada i pròpia
gaudeix de connotacions pictòriques.
    Amb les seves imatges recrea un uni-

vers tranquil i idíl·lic,
on el que pretén ense-
nyar és la realitat a tra-
vés dels seus ulls da-
nyats, tot donant una
lliçó de superació per-
sonal. Amb les seves
obres ens ensenya a
veure amb un altre co-
lor les vistes d’una fo-
tografia, amb el resul-
tat que el color no és
natural sinó visual.
    La fotògrafa Carme
Ollé ens diu que les se-
ves fotografies són un diàleg amb el seu
interior i el món que l’envolta, tot des-
afiant en trobar la llum d’un món en
tenebres.
    Diuen les llegendes de l’art que quan
algú mostra la seva obra, mostra el seu
propi ser i la Carme Ollé Coderch forma
part del grup d’aquests artistes que, amb

la seva deficiència visual, ens fa veure la
bellesa interior d’allò fotografiat.

Grup Cultural La Travessa d’Anya

L

L’Índia s’apropa a casa nostra
l passat diumenge 22 de juny
l’Associació Artesa de Segre So-

lidària, encapçalada pel seu president
Sr. Joan Camats, va organitzar una
jornada dedicada a l’Índia i, en es-
pecial, a tot el que fa referència a la
Fundació Vicenç Ferrer. Per explicar-
ho de primera mà, ens va visitar el
Sr. Sasi Kumar.
    En Sasi va néixer fa 34 anys a
Anantapur, dins la Fundació Vicenç
Ferrer, on ja hi treballaven els seus pa-
res. Ha estudiat a les escoles de la Fun-
dació, on actualment treballa fent de
traductor i acompanyant les persones
que visiten els nens apadrinats, els tu-
ristes, etc. En definitiva, fa de relaci-
ons públiques. I és que en Sasi parla
espanyol, anglès, quatre dialectes de
l’Índia i, el que va despertar més admi-
ració per part dels qui vàrem tenir el
goig de parlar-hi, el català.
    La jornada va començar de bon de
matí al local on es troba el Gim-Salut,
a la plaça de l’Ajuntament d’Artesa de
Segre, on l’Associació va muntar un

estand on es venien pro-
ductes de col·laboració
activa d’Anantapur i es
donava a conèixer els
nous projectes de la Fun-
dació Vicenç Ferrer i la
presència de l’Associació
d’Artesa a l’Índia. Per
l’estand hi van passar
més de 400 persones, per
la qual cosa es podria
qualificar d’èxit total.
    Durant la tarda, l’esce-
nari es va traslladar a l’es-
glésia de Sant Feliu
d’Alòs de Balaguer, on es
va organitzar la XVII Jornada Cultural
a càrrec del Sr. Sasi Kumar i a la qual
van assistir més de 250 persones. Una
petita introducció del batlle d’Alòs, Sr.
Lluís Soldevila, ens va donar pas a la
interessant xerrada d’en Sasi, acompa-
nyada d’una projecció de fotografies i
vídeo. En Sasi ens va explicar com es
viu a l’Índia, els projectes de la Funda-
ció Vicenç Ferrer i la seva admirable i

dura tasca.
    Per acabar, des d’aquestes línies vo-
lem transmetre l’agraïment a totes les
persones que van col·laborar per fer
d’aquesta jornada un èxit, ja que la so-
lidaritat de la nostra comarca va que-
dar palesa un cop més.
    Gràcies a tots.

Saray Camats

E
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Activitats a Vilanova de Meià
Festa de fi de curs 2007-2008
Els alumnes de l’escola “Mare de Déu
del Puig de Meià” de Vilanova de Meià
van celebrar el passat 31 de maig la fes-
ta de fi de curs 2007-2008.
    Aquesta escola forma part de la ZER
“El Romaní” juntament amb les de
Montgai, Cubells i La Sentiu de Sió.
Cada any, a final de curs, celebren dita
festa en una d’aquestes poblacions.
Enguany va tocar a la localitat de La
Sentiu de Sió, on es varen reunir totes
les escoles i on tots els alumnes varen
retrobar-se per donar per finalitzat
aquest curs escolar.
    Els actes, que van tenir lloc al pave-
lló de la vila de La Sentiu, van comptar
amb actuacions musicals a càrrec del
grup “La Troca”, jocs tradicionals per
la mainada, una exposició de fotogra-
fies on els nens van ser els encarregats
de recollir imatges dels llocs més em-
blemàtics de cadascuna de les seves
poblacions i també una exposició de
còmics del Tintín.
    Un sopar col·lectiu va tancar els ac-
tes d’aquest divertit dia.

Associació de dones “La Coma
de Meià”
Les dones actives del municipi de
Vilanova de Meià també tanquen curs i
fan vacances.
    Així, el passat 13 de juny van donar
per finalitzat el curs de català que han
fet enguany i que ha estat impartit per
la Sra. Rosa Caubet, que voluntària-
ment es va oferir per a donar-los dites
classes de manera gratuïta. Aquest úl-
tim dia, les alumnes van donar un sin-
cer agraïment a la seva professora per
tan bon gest.
    D’altra banda, el dia 9 de juny tam-
bé acabava el curs de manualitats dut a
terme enguany. En aquest curs, impar-
tit per la Sra. Emília Borda de “La
Rulina” d’Artesa de Segre, es van rea-
litzar grans treballs per part d’algunes
de les sòcies que hi van participar en el
curs.

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Antònia Estrada
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www.lapalanca.cat
revista@lapalanca.cat

www.lapalanca.org
revista@lapalanca.org
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L’apunt del PSC-PM... Cal un canvi de Govern
esprés de dos mesos sense els
comptes aprovats, el Govern

d’ERC no rectifica la proposta ni
millora la gestió i ja ho té bé.
    Només cal veure que de set places
que hi ha en l’administració de l’ajun-
tament, tres han plegat i una altra per-
sona està de baixa. És normal això,
quan fins i tot algunes persones van fer
les oposicions per aconseguir la plaça?
A qui volen enganyar i fer veure que
les coses s’estan fent bé?
    Pel que fa a les obres del carrer Maria
Anzizu, reiterades vegades hem denun-
ciat les maneres en l’execució de l’obra
i els retards que això provoca. Però com

no se n’ha fet cas, les últimes certifica-
cions no les hem aprovat. L’empresa,
al no cobrar, s’ha espavilat una mica.
Però en l’últim Ple, quan vàrem voler
tornar a fer el mateix per pressionar que
ho acabin el més ràpid possible, el se-
nyor alcalde, va desfer un empat amb
el seu vot doble i va aconseguir l’auto-
rització per pagar l’empresa, conside-
rant que a l’obra, ara, tot va bé.
    I les normes urbanístiques no aban-
donen el seu calvari. Les lleis canvien
més ràpid que l’aportació de documents
per part de l’ajuntament. Cal que el
Govern faci un esforç per tancar aquest
tema així com d’altres d’importants

com el Casal, però és més fàcil no vet-
llar-ho, no posar-ho sobre taula i anar
donant la culpa al nostre grup.
    Resumiríem aquest Govern com ex-
cloent, victimista, gens sacrificat i que
tot ho té bé, per això pel bé d’Artesa
cal un canvi de Govern.

Josep Galceran i Sellart
Carme Miquel i Brufau

Membres del Grup municipal PSC-PM
a l’Ajuntament d’Artesa de Segre

D

Medi ambient i economia
l terme “sostenibilitat” normal-
ment se li atribueix connotacions

privatives i restrictives, que ens por-
ten a pensar que, si tot fos sostenible,
de quantes coses ens hauríem d’estar?
    De fet no és així. Tant sols ens hau-
ríem d’estar dels abusos, de coses que
no necessitem. És a dir, la sostenibilitat
no és altra cosa que l’equilibri entre
treure un fruit d’una cosa, però que
aquesta cosa continuï donant fruit. És
tant senzill com agafar una poma d’un
arbre o tallar l’arbre per agafar una
poma. Evidentment si tallem l’arbre, no
tindrem pomes el dia de demà.
    Això és el que estem fent amb el
medi ambient. Ens estem jugant aquest

present tant fantàstic que gaudim dia a
dia, tant en qualitat ambiental com en
els diners que hi destinem. Si no dei-
xem d’abusar del medi, és a dir, si no
practiquem un consum sostenible: re-
collida selectiva, estalvi d’aigua i
d’energia, respecte per la biodiversitat,
etc., entrarem en col·lapse. El medi perd
salut i l’acabarem perdent nosaltres.
Però abans també perdrem la cartera,
perquè el tractament de la brossa a
l’abocador cada dia costarà més diners,
l’energia també costa més, tot i no pa-
gar el cost real de la mateixa, o una sim-
ple plaga (fruit d’un desequilibri), que
n’hi haurà més, serà més difícil i cos-
tosa d’eradicar.

    Un director d’una àrea d’una gran
empresa, en una xerrada d’energies re-
novables, va comentar “és més barat
aplicar qualsevol mesura per evitar el
canvi climàtic que corregir els efectes
negatius d’aquest canvi”.
    L’ecologia és diners. A tots ens falta
ser una mica més ecologistes per gas-
tar menys en el futur.

Josep Galceran i Sellart.
Conseller de Medi Ambient

de la Comarca de la Noguera

AA
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La voluntat de diàleg i d’acord
assat un any de les eleccions i de
la constitució del nou Ajunta-

ment de Cubells, és el moment de fer
algunes reflexions.
    Tot i que a l’inici d’aquest mandat
municipal comptàvem per molt poca
cosa al Consistori, això no ha estat im-
pediment perquè nosaltres ens preocu-
péssim per la situació actual. Hem fet i
farem propostes positives.
    Després de la nostra implicació, com-
promís i transparència, i prioritzant
sempre les necessitats del municipi per
davant de l’oportunisme polític partidis-
ta, tenim la sensació que portem la inici-
ativa en moltes qüestions, sense tenir
responsabilitats de govern. No prete-
nem pas cap mena de protagonisme,
però el que sí volem és compromisos
ferms i decisions consensuades entre
tots els membres del consistori per tal de
donar resposta als problemes existents.
    Els nostres objectius, convertits en
prioritats immediates, són:
- L’elaboració del POUM (Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal). Pensem
que amb la nova direcció del Sr. Soriano–
Montagut està ben encarrilada.
- La més urgent de totes és quantificar
el deute i aplicar la millora de la gestió
de l’Ajuntament (ens trobem amb una
dificultat afegida, donada per la baixa
temporal per maternitat de la Sra. Núria,
secretària fins ara de l’Ajuntament.

Manifestem el nostre agraïment per la
seva eminent aportació i implicació en
la tasca diària per tal de resoldre el des-
ordre en què es va trobar l’Ajuntament.
Esperem que l’aportació de la nova se-
cretària, Sra. Isabel, segueixi el bon camí
traçat per l’anterior). En aquest aspecte,
ja s’han fet els primers passos, s’han tan-
cat els comptes del 2006 i estan a punt
de tancar-se els dels 2007, condició im-
prescindible per tal de demanar a les en-
titats bancàries el refinançament del deute
existent i, un cop formalitzat, adequar-lo
al pressupost municipal.
    La credibilitat del nostre Ajuntament,
d’ara endavant, requereix “parlar
clar” i a més ha d’estar  avalada pels
seus pressupostos, els quals caldrà con-
feccionar amb rigor i amb la característi-

ca de controlar la despesa per tal d’assu-
mir el deute en el propers 15 o 20 anys, a
més de preveure les possibles aportaci-
ons per obres de propera execució.
    És per tot això que el grup d’Esquerra
a l’Ajuntament pretén implantar una
acció de bon govern del present i del
futur, i fent  pinya ens permetrà supe-
rar recorreguts llars i difícils.
    Persistim doncs en el propòsit
d’aconseguir una gestió ordenada, ra-
cionalment executada i càlidament ofer-
ta i oberta als vilatans i vilatanes del
municipi de Cubells.

Grup Municipal d’Esquerra
a l’Ajuntament de Cubells

P
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RECEPTA

L’arròs
s un cereal de la mateixa família
que el blat o l’avena, que pot ar-

ribar a fer 1,8 m d’alçada. És el se-
gon aliment més consumit del món
després del blat i el primer a l’Àsia.
    El seu origen es troba en el sud-est
asiàtic i a la Xina continental.
    Els tipus d’arròs que es conreen a
Catalunya són l’arròs de gra curt o
japonica i l’arròs de gra llarg o indica.
    Les seves propietats són: els hidrats
de carboni, les proteïnes, les vitamines,
no conté gluten (per tant, és idoni pels
celiacs) i conté una quantitat insignifi-
cant de greix.
    També té propietats medicinals: és
antidiarreic, ens ajuda a perdre pes, és
bo per la hipertensió, pels ronyons i per
la diabetis.
    Aquesta recepta es fa amb una vari-
etat que es l’arròs bomba. És un tipus
d’arròs que duplica la seva grandària i
absorbeix molt bé el gust de les espèci-
es i el brou que s’hi utilitzi; tampoc no
s’enganxen els grans i conserven la seva
consistència.

Jordi Serradell Camats

Arròs amb ceps i conill

Ingredients:
330 g d’arròs bomba
200 g de ceps
200 g de conill
1 ceba
Oli
Sal
Pebre
Vi blanc

Preparació:
- Netegem els ceps i els fem suar al
foc fins que treguin l’aigua.
- Salpebrem el conill en una cassola
amb oli i hi afegim la ceba tallada
fina.
- Després hi afegirem l’arròs i el mar-
carem una mica. Afegim també el vi
blanc fins que se’n vagi l’alcohol.
- Hi aboquem l’aigua dels bolets i
els ceps.
- Hi anirem afegint aigua –tanta com
es vagi bevent– fins que l’arròs esti-
gui cuit al cap de 15 minuts.

Estats productors d’arròs

- Àsia: Xina, Índia, Indonèsia, Bangla Desh, Vietnam, Tailàndia, Birmània i
Japó (principals productors del món)

- Europa: Itàlia, Espanya, Rússia, França, Romania, Grècia i Portugal

- Amèrica: Estats Units, Brasil, Colòmbia, Perú i Argentina

- Àfrica: Egipte, Nigèria, Madagascar i Costa d’Ivori

É

“La Cuina del Conill” de Josep M. Morell a Montsonís
El restaurant “El Celler de
l’Arnau” de Montsonís va ser tri-
at pel restaurador Josep M. Mo-
rell per realitzar les fotografies que
il·lustraran el seu dotzè llibre gas-
tronòmic “La Cuina del Conill”.
    Es tracta d’un llibre monotemàtic
que inclou un centenar de receptes
dedicades a aquest animal. El llibre
pertany a la col·lecció “Catxipanda”
que dirigeix Vidal Vidal i publica
Pagès Editors i veurà la llum el pro-
per mes de setembre.
    Els plats de les fotografies van ser
cuinats al restaurant de Montsonís,
on la xef del local Carina Buisan va
col·laborar amb Josep M. Morell a
preparar: conill al papillot, conill amb
salsa de canyella i pinyons torrats,
conill estofat amb sípia, conill amb

caragolines, conill amb naps, conill
amb gambes, ronyons de conill al xe-
rès, conill amb bolets i conill rostit amb
carxofes. Les fotografies van ser rea-
litzades pel prestigiós fotoperiodista
Lauren Sansen.
    Es dóna la circumstància que Josep
M. Morell i Ramon Moreno, cap d’ “El
Celler de l’Arnau”, són bons amics i
havien treballat plegats durant molts
anys al Restaurant Morell de Balaguer.
Fa uns mesos, Morell es va jubilar i va
tancar el seu restaurant, tot un referent
culinari a la Noguera i a les Terres de
Ponent.
    D’altra banda, la xef Carina Buisan
va fer un estada formativa amb el pres-
tigiós cuiner Carles Gaig, estrella
Michelín, el qual va visitar la primave-
ra passada el restaurant de Montsonís.
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Juliol de 1983
a revista d’aquest mes assoleix les
24 pàgines, sobretot gràcies a que

compta amb articles força elaborats i
una important participació de cartes a
la redacció.
    PORTADA. El muntatge d’imatges de
la portada d’aquest mes encaixa totalment
amb l’època de l’any i utilitza la típica
dicotomia estiuenca de platja o munta-
nya. El títol tampoc no deixa lloc a dub-
tes: Fer nostre l’estiu.
    EDITORIAL. Amb el mateix títol de
la portada, la revista fa un repàs de les
activitats típiques de l’estiu i acaba amb
unes reflexions que es podrien resumir
així: “Fer nostre l’estiu... és ser i sentir-
se viu”.
    LOCAL. La Informació Municipal es
limita a la relació de llicències d’obres i
de factures aprovades durant el mes de
juny. Això suposa una novetat que s’ani-
rà mantenint al llarg d’un temps. Actual-
ment encara s’informa de les llicències
d’obres, però ja fa molts anys que no s’hi
especifiquen les factures (de fet, suposem
que la relació actual de les despeses mu-
nicipals resultaria interminable).
    No acostumem a parlar gaire de
l’Agenda Ciutadana (naixements, casa-
ments i defuncions), però aquest mes des-
taquem que fa 25 anys va néixer un dels
actuals col·laboradors de la secció Es-
ports, l’Àlex Trepat.
    Pel que fa al Noticiari Local, s’infor-
ma dels esdeveniments que es relacionen
tot seguit. El 29 de maig: celebració a
Artesa de la trobada Juguem Cantant amb
la participació de set corals de les comar-
ques de Ponent. 1 de juny: inauguració
d’una zona de pesca controlada en con-
sorci al riu Segre, entre Vernet i Mas de
n’Olives, amb la presència de Josep
Graells, responsable del Dep. d’Agricul-
tura a Lleida, i un dinar de germanor or-
ganitzat per la Societat de Pescadors Es-
portius. 5 de juny: celebració de la festa
de Corpus, traslladada al diumenge, es-
sent rector de la parròquia d’Artesa Mn.
Magí Pomé. Entre el 13 i el 17 de juny:
repoblació del riu Segre amb 10.000 trui-
tes de la classe irisada en el tram de pes-
ca controlada a càrrec de la Societat de
Pescadors Esportius. Per acabar, es fa
menció de les adversitats sofertes al mu-
nicipi que van afectar sobretot el sector
agrícola i ramader: riuada del novembre
anterior, sequera a la primavera i brot de

LA FITXA

Número: 19
Data: juliol de 1983
Preu: 75 ptes.
Pàgines: 24

pesta porcina.
    A Comarca, l’historiador i arque-
òleg Joan Maluquer informa dels
gravats rupestres apareguts a Mas
de n’Olives (terme municipal de
Ponts) el gener de 1981, a conse-
qüència de les obres de construcció
de la sèquia d’Anya. També s’infor-
ma de diverses qüestions relaciona-
des amb Foradada: la cerimònia de
la Primera Comunió, les pluges de
la segona quinzena de juny, les ex-
propiacions per la millora de la car-
retera C-1313 (avui C-26, en aquell
indret) i l’obertura de la nova tem-
porada de les piscines. Per acabar,
J.M.S. escriu una necrològica de
Mn. Pere Codern i Forn (1905-
1983), fill de Sta. Maria de Meià i
traspassat el 16 d’abril d’aquell any,
el qual va tenir responsabilitats im-
portants en el Bisbat d’Urgell a par-
tir de 1972, després d’una vida molt
activa en tots els seus destins com a sa-
cerdot.
    CAMP. La ramaderia i el dòlar és
l’original títol de l’article d’aquest mes
de Jesús Santacreu. L’autor explica la
incidència que tenia la moneda america-
na en la nostra ramaderia, atès que el prin-
cipal proveïdor per a l’elaboració de pin-
sos era EUA. Apunta com a solució una
“reconversió del sector” que consistiria
en “substituir l’actual ramaderia indus-
trial per una altra de més racional i ade-
quada als mitjans de producció”.
    INFORME. Guia de vacances. Viatges
per a tots els gustos és un extens article
de Bartomeu Jové que recull diferents
propostes per “aprofitar l’esbarjo que ens
ofereix l’estiu”, estructurades en els se-
güents apartats: Aprendre anglès a
Anglaterra, Els camins de l’aventura,
Viatjar per l’art i la cultura, Viatjar i fer
país, Un viatge per terra i un altre per
mar, Anar mar endins, Barcelona és bona,
Lleida sense anar més lluny i La nostra
comarca.
    ENTREVISTA. La revista publica una
entrevista a Jaume Cardona i Vila (UDC),
el nou i recent alcalde després de les elec-
cions municipals d’aquell mes de maig,
amb el títol Parlem amb el batlle nou. Al
llarg de dues pàgines i mitja, a partir de
17 preguntes, Cardona exposa el seu pen-
sament com a persona i com a alcalde.
Expressa una gran satisfacció pel càrrec

assolit, però també opina que això com-
porta una gran responsabilitat. Destaca el
treball en equip de les persones que for-
maven la seva candidatura i agraeix el vot
obtingut en la investidura pels regidors
d’ERC i AP-PDP-UL. Propugna la trans-
parència informativa com a motor de la
participació ciutadana, que considera
molt important. A la pregunta sobre les
realitzacions a portar a terme, després de
fer-ne una relació, destaca la necessitat
de redacció d’unes normes urbanístiques
i de disposar d’un local públic que pugui
acollir les manifestacions festives i d’un
pavelló poliesportiu. Respecte a la pro-
moció econòmica, parla de potenciar la
comercialització dels productes agríco-
les i ramaders, de donar suport a l’Agru-
pació de Defensa Animal i a l’Extensió
Agrària, de fomentar les fires i mercats i
d’ajudar la indústria i la construcció. Pel
que fa a aspectes polítics, destaca el fet
que hi hagi dos diputats provincials
d’Artesa (Joan Macià i Miquel Massana),
treu importància al fet que no hi hagi re-
presentació municipal socialista i opina

L
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que les possibles discrepàncies entre els
dos socis de la coalició CiU (CDC i UDC)
no han de repercutir a nivell local. Al fi-
nal, expressa el seu desig que al cap d’un
any es pugui fer un balanç positiu de la
seva gestió i que La Palanca serveixi per
a la comunicació.
    CULTURA. L’apartat Retalls d’histò-
ria ens ofereix la tercera entrega de Joan
Maluquer i Whal dedicada al seu avi: Don
Juanito (III). En Joan Maluquer i Viladot
i la República. En aquesta ocasió ens
narra dos fets històrics desconeguts per
molts artesencs. El 14 d’abril de 1931,
quan Francesc Macià va proclamar la
República Catalana des de la Diputació
de Barcelona. Maluquer, que era el pre-
sident de la Diputació, va protagonitzar
un acte de força simbòlic davant Macià.
Un any i mig després, Macià nomenava
Maluquer com a president de la Comis-
sió Jurídica Assessora del Govern de la
Generalitat. Més endavant, al desembre
de 1935, en un complicat buit de poder
d’aquella convulsa època, Maluquer va
ocupar el càrrec de president de la Gene-
ralitat i de governador general de
Catalunya durant tres dies.
    OPINIÓ. En un interessant article ti-
tulat El tema de retolar els carrers,
Bartomeu Jové ens ofereix diverses re-
flexions sobre aquest assumpte. En pri-
mer lloc, retreu l’incompliment de l’an-
terior Consistori de retolar els carrers en
català i expressa el seu convenciment que
ara es farà. Es planteja el fet de dedicar
el nom d’un carrer a algú: “... recordar
algú que ha fet alguna cosa per Artesa o
(...) perpetuar el nom d’algun personat-
ge destacat dins Catalunya o el món, en
la política, les arts o les lletres”. Dedica
un apartat sencer a l’avinguda Maria
Anzizu, a la qual se la pretenia rebatejar
com a Av. Catalunya (no sabem per part
de qui), i explica que l’antiga propietària
de La Granja i dels terrenys coneguts com
“la planta de la Granja”, Montserrat
Maluquer i Anzizu, va demanar que de-
diquessin un carrer a la seva mare (Maria
Anzizu) i un al seu pare (Eduard
Maluquer) a canvi de la cessió dels ter-
renys per a la construcció de diferents
equipaments públics. Després fa un re-
pàs dels noms de carrers més significa-
tius i els classifica segons el seu estat de
conservació. El que “s’emporta la palma”
com a més degradat és el carrer Enric
Granados. Finalment ens recorda que
durant la postguerra el carrer dedicat al
líder sindicalista Francesc Layret va con-

vertir-se en carrer de Les Monges (se sap,
però, que aquest no va ser l’únic canvi).
    CARTES A LA REDACCIÓ. En to-
tal, quatre cartes, sense comptar la que
s’escriu des de la pròpia revista amb el
títol A tots els lectors de La Palanca, en
la qual s’explica que després d’un any i
mig de vida hi ha hagut algunes baixes
en els Consells d’Administració i de Re-
dacció (per diferents motius personals) i
es fa una crida a la incorporació de més
gent per a “continuar la marxa ascen-
dent de la nostra volguda revista”. La
veritat és que als actuals membres del
Consell de Redacció i Administració
aquesta “cançó” ens resulta molt famili-
ar, amb la qual cosa hom pensa: Temps
nous, problemes vells.
    Exposició assaltada és una carta sig-
nada per “Unes participants” que mani-
festen les seves queixes per l’organitza-
ció de la cloenda del 1r Curs de Pastisse-
ria organitzat per la Jove Cambra. Sem-
bla ser que les “mostres” de l’exposició
van ser assaltades literalment pel públic
assistent.
    Seria una injustícia, signada per
Francesc Vilalta i Cirera, incideix en l’ex-
plicació de l’origen del nom de les avin-
gudes Maria Anzizu i Eduard Maluquer,
davant els rumors de canvi de nom de la
primera. Explica que coneix bé el cas, ja
que des de 1947 el seu pare polític es va
fer càrrec dels interessos de la Sra.
Montserrat Maluquer i que, en morir
aquell, va ser ell mateix el responsable.
La partida coneguda com “la planta de la
Granja” es deia Campastas. Els terrenys
cedits per la Sra. Maluquer van servir per
fer-hi l’Ajuntament i la plaça del mateix
nom (abans Pl. Espanya), la caserna de
la Guàrdia Civil i la Notaria. A més, va
vendre els terrenys de les Sitges per
200.000 ptes. (a pagar en 5 anys) i els del
Camp d’Esports per 50.000 ptes.
    Una carta sense títol i en castellà de
Loli Romero Salas serveix de resposta a
un tema que s’arrossegava des de feia dos
mesos sobre la possibilitant de col·laborar
en castellà a la revista. L’autora crec que
no se l’ha jutjat justament, però agraeix
la possibilitat de publicar els seus escrits.
    El perquè d’unes papereres és una car-
ta del Grup de Truc dels escoltes, entre
els quals –i no me’n recordava– he retro-
bat el meu nom. Ens queixàvem de la
manera en què s’havien col·locat pape-
reres per Artesa per part de l’anterior
Consistori sense que se’ns digués res,
després que el nostre grup n’havia fet un

estudi i s’havia ofert per a col·locar-les.
Tot això venia d’una campanya instituci-
onal que es deia “Catalunya cara neta”,
arrel de la qual també vam netejar el po-
ble de cartells enganxats durant la cam-
panya electoral. La veritat és que, amb la
perspectiva del temps, fins i tot a mi em
sorprèn tant d’altruisme per part del jo-
vent.
    Hem trobat remei!, signada pel Bru-
net d’Artesa, destaca el fet que Artesa
sigui una ciutat tan acollidora; en contra-
punt, això sí, del fet que les males olors
hi siguin tan presents.
    La darrera carta, també sense títol, ve
signada per Magí Serra. En ella puntua-
litza sobre la correcta escriptura de Rialb:
Baronia de Rialb, riu Rialb i pantà de
Rialb. Es veu que aquesta paraula té l’ori-
gen en les blanques aigües d’aquest riu
(riu “alb”). Encara avui hi ha qui ho es-
criu malament (ja ho veus, Magí) i con-
fonen la població de Rialp (Pallars Sobi-
rà) amb Rialb.
    HUMOR. Les converses de Quimet i
Cosme ens ofereix dos acudits relacio-
nats amb l’estiu i la manera que tenen
aquests dos personatges de “mirar-se” les
dones.
    ESPORTS. Josep M. Solans escriu
Celebrat el primer Campionat de pesca i
el primer Concurs infantil de pesca de
truita, on informa dels detalls d’aquest
esdeveniment organitzat per la Societat
de Pescadors Esportius. En la primera
jornada del 18 de juny, 14 participants
infantils van capturar 143 truites. En la
jornada següent, 15 concursants adults en
van capturar 380. Els dos primers classi-
ficats adults, Xavier Isanta i Antoni
Fernández, participarien en el Campio-
nat provincial.
    Futbol internacional és un breu on
s’explica el desplaçament a Argelers
(Catalunya Nord) del primer equip de
futbol de l’Artesa i dels Veterans, on va
guanyar i empatar respectivament els seus
encontres.

Ramon Giribet i Boneta

Fe d’errates:
En la fitxa de l’article del mes passat
d’aquesta secció hi figurava de forma
errònia “maig de 1983”, tot i que el tí-
tol ja especificava correctament que es
tractava de la revista de “juny de 1983”.
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El dret a vaga
n el nostre país i d’ençà que vi-
vim en democràcia, la Constitu-

ció empara el dret a vaga dels treba-
lladors com a mitjà de pressió social
per l’obtenció d’un benefici per a un
col·lectiu determinat.
    En aquest breu paràgraf s’amaga,
però, la paraula clau de tot plegat:
DRET. El dret dels treballadors.
    És ben cert que aquest dret consti-
tucional; el de la vaga, es pot exercir
en el nostre país i això prou bé que ho
sabem tots; vaga d’estudiants, vaga de
professors, de transportistes i fins i tot
alguna vaga general.
Però bé, centrem-nos en la parauleta
en qüestió: DRET. Quan un exerceix
un dret, sovint topa amb el dret de l’al-
tre i llavors ja tenim el gran problema.
    Com a mestra, jo tinc tot el dret a
fer vaga, però els alumnes també te-
nen un altre dret, el de rebre les meves
classes.
    Com a transportista, jo tinc tot el dret
a fer vaga, però el consumidor té dret a
rebre queviures, combustible, materi-
al informàtic, etc.
    Com solucionar-ho tot plegat?
Doncs com en la majoria dels casos:
amb bona voluntat per ambdues parts!
    Si realment com a treballadors tots
tenim dret a vaga, cal que els que la
pateixin siguin una mica més compren-
sius i solidaris. Si el nen un dia no pot

anar a l’escola perquè els mestres fan
vaga, tampoc és tan greu. Algú pot dir
“però i què en fem si els pares treba-
llem?” Doncs el mateix que se’n fa
quan el nen està malalt. Suposo que
solucions alternatives o d’emergència
n’hi ha sense caure en comentaris feri-
dors cap a un col·lectiu i les seves
revindicacions. I si he anat a la peixa-

teria i no hi havia un llucet frec de
Tarragona? Doncs el compro congelat
o canvio el menú, que tampoc n’hi ha
per tant! Sembla que amb la vaga de
transportistes ens haguéssim de quedar
tots plegats sense existències i tots, de
ben segur, tenim uns congeladors i uns
rebostos prou farcits! És que estem
acostumats a tenir les coses just en el
moment que nosaltres volem. Sembla
que a la nostra societat les coses han
de sortir talment com estaven previs-
tes, no volem esperar... Com diu el dic-
cionari popular: “dóna’m paciència,
però ja!!”
    Si us plau, siguem una mica més pa-
cients! Les revindicacions dels treba-

lladors gairebé sem-
pre són justes i uns
dies d’incomoditat
no ens faran cap

mal! Perquè el sentit de la vaga real-
ment és aquest, provocar alguna inco-
moditat en la societat perquè els que
manen i dirigeixen es vegin pressionats
a accedir allò que el col·lectiu empre-
sarial demana.
    També, d’altra banda, m’agradaria
parlar d’un altre col·lectiu intermedi;
aquells treballadors que no s’afegeixen
a la vaga que protagonitzen els seus
companys del sector; aquests també
tenen un dret; el dret al treball, a no
voler fer vaga i aquí és on sovint hi
ha els problemes més greus. Aquí apa-
reixen uns elements anomenat “pi-
quets” que són grups de treballadors
en vaga que pressionen la resta del

col·lectiu perquè en facin. Aquesta
pressió, en teoria, és merament infor-
mativa, és a dir per convèncer mitjan-
çant la paraula, però massa sovint un
piquet utilitza mitjans que poc tenen a
veure amb la informació, i és llavors
quan la violència i la crispació s’instal·-
len en el grup de treballadors i es pot
arribar a extrems dramàtics que tots co-
neixem  i evidentment els drets dels tre-
balladors no vaguistes es veuen greu-
ment afectats.
    Sempre, sempre cal ser respectuós i
no deixar-se portar per allò que jo crec
que és el meu dret inqüestionable. No
estem en possessió de la veritat abso-
luta, entre altres coses perquè aquesta
no existeix  i totes les coses tenen so-
vint dues cares, o tres, o trenta-tres!

Noemí Farré Cortadelles

Quan un exerceix un dret,
sovint topa amb el dret de
l’altre i llavors ja tenim el
gran problema

E

www.orfeoartesenc.cat
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Concert de fi de curs de l’Aula de Música
Església parroquial d’Artesa de Segre, diumenge 15 de juny a les sis de la tarda
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Juguem Cantant a Lleida
l passat 7 de juny, els més petits de la coral infantil
Brots d’Il·lusió de la nostra localitat van fer una ex-

cursió a Lleida per celebrar, amb la resta de les corals de
la nostra província, el conegut Juguem Cantant.
    Enguany celebràvem el 35è aniversari d’aquest popular
festival musical destinat als cantaires de 5 a 7 anys. En com-
memoració de l’esdeveniment es va estrenar la cantata Al
ball sense un badall, de Guida Sellarès i amb text de Miquel
Desclot.
    Aquesta cantata és especial perquè ens presenta, d’una
forma lúdica i divertida, els instruments tradicionals cata-
lans que normalment acostumen a quedar en un segon pla
en qualsevol ensenyament musical. La forma de presentar-
los consisteix en la personificació dels instruments, envol-
tats d’un ambient festiu i estiuenc de festa major i amb unes
intervencions humorístiques que aconsegueixen la rialla dels
nens. L’argument ens explica que cada un d’aquests instru-
ments ha gaudit de les vacances en algun lloc del món i es
troben una nit d’estiu, a la plaça del poble, per explicar-se
les aventures estiuenques.
    Un cop a Lleida, vam fer un assaig general amb una di-
rectora i uns músics destinats a dur a terme aquest projecte.
Després, vam dinar a la gespa, vam saltar, cantar i ballar
amb el grup d’animació Encara farem salat i, finalment, vam
fer el concert per als pares, mares i tot el públic en general.
Amb una samarreta vermella creada per a l’ocasió, vam
emocionar el públic assistent acomiadant-nos fins al curs
vinent.

Aula Municipal de Música
d’Artesa de Segre

E

Coses del BrimerCoses del BrimerCoses del BrimerCoses del BrimerCoses del Brimerooooo

Tenim la millor Residència
Abans que res, vull agrair al senyor
alcalde i a la família Mitjana que
s’hagin posat d’acord per a què
aquesta família continuï gestionant
la Residència municipal una pila
d’anys més.
    Tota la gent ha demostrat que està
contenta i això vol dir que no tenim
perquè canviar d’amo. Los meus pares
sempre deien que canviant sempre s’hi
perd.

    Des d’aquí, amb aquestes quatre rat-
lles mal posades però fetes amb lo cor,
vull donar les gràcies a aquestes dones
que ens cuiden tan bé com saben i po-
den. És molt d’agrair lo que fan per
nosaltres. Tots estem molt contents.
Sempre en marxa alguna per assump-
tes de família, però la que ve a ocupar
el seu lloc ho fa igualment de bé com
les altres i no s’hi coneix res.
    O sigui, estem ben controlats en allò

que hem de fer. Jo sempre he dit que és
la Residència millor no solament de
Catalunya sinó també de tot l’Estat.
    Estem bé. Lo que passa és que sem-
pre es demana més. No aquí, sinó ar-
reu del món. No n’hi ha mai prou, però
gràcies a això tenim lo que hi ha. Los
cridaners ho han portat tot.
    En fi, ja està bé per avui.

Ton Bonet

www.lalalalalapalancapalancapalancapalancapalanca.catwww.lalalalalapalancapalancapalancapalancapalanca.org www.lalalalalapalancapalancapalancapalancapalanca.org
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Música,Música,Música,Música,Música, Mestr Mestr Mestr Mestr Mestre!e!e!e!e!

Mes de juny
SESIONS DEL PLE
Ple ordinari (5 de juny)

S’aprova, per unanimitat, el re-
coneixement de crèdits núm. 2 de 2008,
per un total de 23.698,57 euros.

S’acorda, per unanimitat, l’aprova-
ció de les següents certificacions d’obra:
- Certificació única, per import de
12.852,36 euros, corresponent a l’obra
“Urbanització d’una nova plaça entre
el carrer de l’Església, el camí del Ce-
mentiri i el Canal d’Urgell a Vilves”,
realitzada per l’empresa Construccions
Montsec SCCL.
- Certificació única, per import de
14.251,76 euros, corresponent a l’obra
“Arranjament de l’Església de Vilves,
3a fase”, realitzada per l’empresa Cons-
truccions Josep M. Canes.

S’acorda aprovar la certificació
única, per import de 30.281,41 euros,
més 4.845,13 euros d’IVA, correspo-
nent a l’obra del PERC “Electrificació
explotació ramadera El Pla a Artesa de
Segre”, realitzada per l’empresa
Estudios y Montajes Eléctricos SL.
A favor: 10 vots (5 ERC, 3 CIU i 2 PSC)
Abstencions: 1 vot (1 CIU)

S’acorda aprovar la certificació
núm. 2, per import de 38.441,73 euros, cor-
responent a l’obra “Vestidors al Camp de
Futbol d’Artesa de Segre”, realitzada per
l’empresa Construccions Belchi SCCL.
A favor: 10 vots (4 ERC, 4 CIU i 2 PSC)
Abstencions: 1 vot (1 ERC)

S’acorda no aprovar les següents
certificacions d’obra:
- Certificació núm. 5, per import de
25.300,88 euros, corresponent a l’obra
“Remodelació de l’Av. Maria Anzizu, 1a
fase”, realitzada per l’empresa J.F. Riegos
SL.
- Certificació núm. 5, per import de 7.365,53
euros, corresponent a l’obra “Remodelació
de l’Av. Maria Anzizu, 2a fase”, realitzada
per l’empresa J.F. Riegos SL.
A favor: 5 vots (ERC)
En contra: 6 vots (4 CIU, 2 PSC)

S’aprova, inicialment i per una-

nimitat, el projecte de l’obra “Xarxa de
clavegueram i xarxa d’aigua potable al
C/ Baix de Tudela de Segre”, amb un
pressupost d’execució per contracta de
125.615,10 euros.

S’aprova, per unanimitat, acceptar
la subvenció de 68.778,50 euros que ha
concedit el Consell Català de l’Esport per a
l’actuació “Vestidors al Camp de Futbol” i
formalitzar un préstec de 49.500,00 euros
amb l’Institut Català de Finances destinat a
l’actuació referenciada.

S’acorda adjudicar el servei de
neteja i vigilància de les instal·lacions
del recinte de les piscines, bar i pista
poliesportiva al senyor Francisco
Héctor Bessone pel preu ofertat de
1.200 euros amb subjecció al Plec de
condicions aprovat i a les millores pro-
posades en la seva oferta.
A favor: 5 vots (ERC)
Abstencions: 6 vots (4 CIU, 2 PSC)

S’aprova, per unanimitat, adju-
dicar definitivament la prestació del
servei de gestió i funcionament de la
Llar Residència Municipal per a Gent
Gran d’Artesa de Segre a l’empresa
Centre Geriàtric del Pirineu SL.

S’acorda, per unanimitat, apro-
var inicialment la constitució del Con-
sorci Grup d’Acció Local Noguera-
Segrià Nord i els estatuts pels quals se’n
regirà l’actuació.

ACORDS DE LA JUNTA DE GO-
VERN
(ordinàries de 19 i 26 de juny)

S’acorda proposar a l’alcaldia
l’aprovació de les relacions de factures
majors de 120,20 euros pendents
d’aprovació, que sumen la quantitat de
108.357,17 euros.

S’acorda proposar a l’alcaldia con-
córrer a la convocatòria del Pla d’ajuts de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs per als Mitjans
de Comunicació Local, Conservatoris i Es-
coles de Música, Projectes Culturals, Catà-
leg de programació de l’Oferta Cultural i

inversions culturals, demanant-hi subven-
ció per a les següents actuacions:
- Premi de Narrativa Breu al Pla de Projec-
tes Culturals.
- Publicació proposada pel Museu del
Montsec al Pla de Publicacions d’Interès
Comarcal.
- Actuació a Tudela de Segre del catàleg de
programació de l’Oferta Cultural.
- Emissora Municipal de Ràdio al Pla de
Mitjans de Comunicació Local.
- Funcionament Escola Municipal de Mú-
sica al Pla de Conservatoris i Escoles de
Música.

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres:
- A Copcisa, per la millora de finca de
la parcel·la 107, polígon 29, propietat
de Josep Serra Cardeñas, a Colldelrat.
- A Manuel Camats Guixés, per pintar
la façana, de l’immoble situat al C/ Nou
19, d’Artesa de Segre.
- A Construccions Montsec SCCL, per
l’adequació interior d’un local que con-
sisteix en fer envà de distribució,
nivellat de terra amb formigó, enrajo-
lar terra i parets de banys, sostre amb
placa de guix i enguixar parets, col·lo-
car tancaments exteriors i acabats de
façana, de l’immoble situat al C/ M.D.
del Pla 4, d’Artesa de Segre.
- A Elisenda Paniello Velasco, per fer
un repàs a la teulada i canviar teules, a
l’immoble situat a la Ctra. de Tremp s/
n, de Montargull.
- A Carme Fontanet Jou, per fer una
obertura d’una petita finestra de 75 x
65 cm. en planta baixa, per il·luminar
el bany, de l’immoble situat al C/ Nou
15, de Vernet.
- A Joan Castellà Gabarra, per col·locar
barana de fusta al terrat, arrebossar pa-
rets del pati i fer una llar de foc a l’in-
terior del garatge, en el corral situat a
la Pl. Església, de Baldomar.
- A Josep Galceran Inglavaga, per col·locar
una tanca de delimitació del magatzem, i
tancar-ne les finestres, situat al C/ Dalt, par-
tida les Eres, de Baldomar.
- A Rosa M. Safont Sabaté, per pintar
la façana de l’immoble situat a la Ctra.
de Ponts 49, d’Artesa de Segre.
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- A Jordi París Córdoba, per la cons-
trucció d’un habitatge unifamiliar al C/
Molí 5, d’Artesa de Segre.
- A Modesto Jou Ríos, per la substitu-
ció de coberta d’un habitatge
unifamiliar entre mitgeres, situat a la
parcel·la 288, polígon 25, a Seró.
- A Françoise Bonnet, per treure uralita
de teulada i col·locar-hi teules verme-
lloses i arreglar parets interiors amb
morter, a l’immoble del C/ Baix 78, de
Tudela de Segre.
- A Josep M. Bernaus Ros, per la cons-
trucció d’una piscina, a situar a l’hos-
tal de Dalt, de Folquer.
- A Clemència Gabarra Boixadós, per
tapar l’obertura d’una finestra i fer un
envà dins la mateixa habitació de l’im-
moble situat al C/ Mig 4, de Baldomar.
- A Hereus de Dolors Solà Guillaumet, per
a reforçar volta de celler amb parets de càr-
rega i la corresponent fonamentació inde-
pendent de l’habitatge situat a la Pl. Major
27, d’Artesa de Segre.
- A Maria Porta Porta, per canviar rajo-
les i mobles de cuina de l’habitatge si-
tuat al camí de la Mesquita s/n, de
Baldomar.

- A Miquel Ortiz Vivian, per fer envans de
distribució en pis de segona planta i regates
de llum, a l’immoble situat al C/ Sant Antoni
M. Claret 5, d’Artesa de Segre.

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents autoritzaci-
ons d’entrada de vehicles a través de la
vorera:
- A Mercè Solé Riart, a l’edifici situat a l’Av.
Eduard Maluquer 22, d’Artesa de Segre.
- A Protecció Civil d’Artesa de Segre,
a l’edifici situat al C/ Monges 1,
d’Artesa de Segre.

S’acorda denegar la llicència
municipal de primera utilització de l’ha-
bitatge unifamiliar entre mitgeres al C/
Vescomte d’Àger, 2 d’Artesa de Segre,
objecte de la llicència d’obres núm. 52/
2005 de data 20 de maig de 2005, a
Francesc Bernaus Riart i M. Àngels
Morera Serentill.

S’acorda aprovar la concessió de lli-
cència ambiental a Celurubí Promocions
SL, pel funcionament d’un aparcament pri-
vat de 35 places a desenvolupar al C/

Marcel·lí Farré 5, d’Artesa de Segre.

S’acorda autoritzar la instal·lació de
les següents escomeses d’aigua potable:
- A Marta Ros Gené, al C/ Sants Cosme
i Damià, 39, d’Artesa de Segre.
- A Andres Marczewski, a l’Av. Maria
Anzizu, 31-33, 3r 1a, d’Artesa de Segre.
- Josep Trepat Terré, a l’Av. Maria
Anzizu 31-33, 3r 2a, d’Artesa de Segre.

S’acorda iniciar l’expedient de
cessió de l’edifici de l’antiga escola de
Collfred per un període de 50 anys a
l’Associació Amics de Collfred.

INFORMES D’ALCALDIA

S’informa de l’excedència vo-
luntària sol·licitada per la senyora
Antònia Lasierra Tohà, treballadora
d’aquest ajuntament.

S’ha reactivat l’Associació de
Comerç i Serveis d’Artesa de Segre i
ja s’han programat algunes activitats.

Eva Maza i Batlle
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Des de l’AjuntamentDes de l’AjuntamentDes de l’AjuntamentDes de l’AjuntamentDes de l’Ajuntament

Es reactiva l’Associació de Comerç i Serveis d’Artesa de Segre
En una reunió celebrada el passat 17
de juny entre comerciants del municipi
i representats de l’Ajuntament, s’ha
constituït la nova Junta de l’Associació
de Comerç i Serveis d’Artesa de Segre.
    És una associació que té el suport
total de l’Ajuntament i de la qual
formen part, gratuïtament, tots els
comerços i serveis del municipi.
    En aquesta reunió es va parlar
d’algunes de les actuacions que es

portaran a terme en breu. S’està fent
un plànol comercial del municipi que
es repartirà per tots els comerços que
hi han volgut participar, es repartiran
bosses reutilitzables per fer la compra
i s’està tramitant la realització de cursos
específics (Cartelleria i retoc de
fotografies, Tracte amb el client i un
altre d’Aparadorisme).
    Un altre dels punts a tractar va ser la
Fira del Meló, que com cada any

comptarà amb una carpa comercial que
servirà d’aparador del teixit comercial
i associatiu del municipi.
    També es va decidir organitzar el 1r
Aplec del Conill a la zona d’esbarjo de
La Palanca el dia 11 de setembre
d’enguany. L’aplec s’organitzarà per
colles i l’ingredient principal serà el
conill.

Regidoria de Fira i Festes

L’Ajuntament d’Artesa informa
· El 20 de juny al Pavelló Poliesportiu
va tenir lloc una conferència a càrrec
d’en Jordi Villacampa, sobre l’esport,
la seva gestió, sobre el present i el fu-
tur del bàsquet i l’esport en català. Acte
organitzat per la Regidoria de Cultura
de l’ajuntament d’Artesa de Segre i la
comissió 300 anys.
· El 23 de juny a les cinc de la tarda
vam rebre la Flama del Canigó a la Pl.
Ajuntament de la mà de la Penya Pedal
de Bellpuig i ciclistes d’Artesa que la
portaren des de Puigcerdà. Acte seguit
es féu l’encesa del pebeter i es procedí
a la lectura d’un manifest. També es
traslladà la flama a Alentorn i s’entregà

als Follets per encendre la Foguera de
Sant Joan.
· El dia 21 de juny s’obriren les Pisci-
nes Municipals.
· El dia 23 de juny s’estrenà el 1r torn
dels Cursos de Natació Infantil. A
aquest torn el seguiran tres torns més.
El dia 16 d’agost, amb motiu de la
finalització dels cursos, hi haurà la Fes-
ta de Final de Curs amb inflables, pis-
colabis i lliurament de diplomes.
El dia 30 de juny també s’inicià el curs
de natació per adults.
· El dia 2 de juliol s’inicià la nova tem-
porada del Biblioparc. L’horari és de
dilluns a divendres de 19:00h a 21:00h.

· S’estan finalitzant les obres a la
deixalleria d’Artesa situada al Polígon
Industrial, que funcionarà amb horaris
establerts. Es preveu la inauguració al
mes de setembre.
· Artesa es beneficiarà de les ajudes de
la Llei de barris que atorga la Generali-
tat. Per millorar i rehabilitar el nucli
antic, Artesa rebrà 690.000 euros.
· Al municipi s’arranjaran camins per
valor d’uns 60.000 euros a la zona de
Montmagastre i Folquer amb la col·la-
boració del Departament d’Agricultura.

Ajuntament d’Artesa de Segre

Propera renovació del DNI

Mes per renovar: setembre
Dates per apuntar-se: del 18 al 29
d’agost (tel. 973 40 00 13)

Durant els mesos de juliol i
agost no es fa renovació

Propera recollida
d’objectes voluminosos

Artesa de Segre: dimecres 6 d’agost
Pobles agregats: dijous 21 d’agost

Cal trucar per informar del lloc
de recollida i dels objectes (tel. 973
40 00 13)

Dates a recordar

Terminis relatius
a la Fira i la Festa Major

- Concurs del llibret de la Festa
Major: dilluns 28 de juliol

- 1r Concurs de fotografia Fira
de Sant Bartomeu: dilluns 4 d’agost

- 2n Concurs d’aparadors Fira de
Sant Bartomeu: diluns 11 d’agost (ins-
cripció) i dilluns 18 d’agost (realitza-
ció)

Consulteu bases a
www.artesadesegre.cat

També podeu escriure a
turisme@artesadesegre.cat

o trucar al 973 40 00 13

Ajuntament d’Artesa de Segre
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Niema problemu popolsku
 el que és el mateix: vaja, que el
polonès és molt fàcil, tot seguit

ho podrem veure.
    Un cop tenim dominat el tema de les
carreteres, tornem al vell tema de la
llengua. Que si és impossible d’enten-
dre, que si costa molt d’aprendre. Bé,
no costa més que qualsevol altra llen-
gua, amb l’excepció de les llatines que
–entre elles– són força fàcils d’assimi-
lar. A més, hem de tenir en compte uns
quants detalls. El primer, que és força
semblant al rus, i no tant distant de l’ale-
many com ens podríem pensar. També
té moltes semblances amb el txec i l’es-
lovac. O sigui que ,depenent de l’inte-
rès que es pugui tenir per la zona, apren-
dre polonès pot ser quelcom imprescin-
dible. Però no es redueix només al tema
de la llengua.
    “Dzien Dovre” (i no “ging dobre”
com volia dir jo, i no vulgueu saber el
fart de riure que es va fer la traducto-
ra), que és ni més ni menys que el nos-
tre “hola”, no es pot dir amb veu flui-
xa. Tampoc es pot dir de forma pusil·-
lànime. Quant hom diu “Dzien Dovre”,
ha de ser en veu alta, amb autoritat, amb
l’interès que tothom se n’assabenti sen-
se cap dubte. No se m’acut a mi, cada
vegada que em trobo amb un polonès,
de dir-li aquestes paraules com les diem
aquí, que de vegades ni ens les sentim.

Arribem a un lloc,
remuguem un xiu
xiu i esperem la cua
que ens pertoca. NO
SENYOR, HOME.
“DZIEN DOVRE”,
BEN ALT. I així tot-
hom sap que estem
aquí, ningú deixarà
de contestar-nos de
cap de les maneres.
    Si comencem així
–i si no ho fem tam-
bé, perquè ens acom-
panyarà algú que ho
farà–, ens convidaran segurament a te
–”herbata”, pronunciant la h com el riu-
re (ha, ha, ha)– o cafè –”kawa”– i tam-
bé pastissos polonesos. No en patirem
pas de gana. Els polonesos són molt
familiars, i són molt afectuosos. Però
d’altra banda, no puc dir que siguin op-
timistes, almenys no és la impressió que
poden donar. Són molt treballadors, i
és possible que se’n surtin amb les se-
ves coses, però sempre li trobaran al-
gun què o sabran dir-te que de fet això
no durarà massa i anirà malament, per-
què sempre ha estat així. És possible
que sigui el clima, o les influències. Ells
diuen que són les guerres. És veritat que
tothom que passava per allí els ha en-
gegat una guitza. Les fronteres no han

parat quietes durant
tot el segle passat.
Potser sí que tenen
dret a estar tristos.
Però no per això els
justifico. S’ha de
mirar endavant, llui-
tar, ser feliç i passar-
s’ho bé.
    He compartit di-

O

ferents experiències amb polonesos des
de l’any 89-90, i els puc dir una cosa:
sigueu feliços, perquè us ho mereixeu.
    Polònia és una bona experiència, i
compartir el dia a dia amb ells té grans
dosis de substància, per la qual cosa un
cada cop en vol més i més, com de
“xarlotka”, les seves postres calentes a
base de pastís de poma, fantàstic, gus-
tós i boníssim. O les seves sopes, que
poden despertar un mort. I les seves ga-
nes de viure, encara que no tinguin una
sola taronja: sí, és veritat, a tota Polònia,
no han pogut mai cultivar cap cítric, els
hi hem d’enviar nosaltres. I de fet, els
passa quelcom similar amb el raïm. És
per això que un rei, una vegada, quan
va viatjar a una zona muntanyosa de
Polònia, on van intentar de fer vi, des-
prés d’arribar i provar-lo, els va dir:
“Sort que no n’he de beure gaire més”.
Sabater fes sabates, i no pas mandongo;
i a les penes, punyalades, i al darrere
gots de vi.
    Fins a la següent.

Joan Giribet i Carlí
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Moltes felicitats a tots dos, Francesc i M. Àngels!
L’Orfeó

Gràcies per deixar-nos
participar de la vostra

felicitat.

Per molts anys!

Per aquestes cosines tan guapes.
Moltes felicitats, Zaira i Ruth!

BBC* són les sigles de la secció Bodes, Batejos i altres Celebracions. Feu-nos arribar una foto i un text ben
graciosos i us ho publicarem. Només cal ser subscriptor de La Palanca.
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El pont de Vall-llebrera. 1944-1949

a ser l’últim pont en acabar-se a
la nostra rodalia. Més que res,

perquè a més del pont es va fer el mur
de Vall-llebrera que refermava el
poble i la zona del pont.
    Hi havia també una dificultat afegi-
da al pont de Vall-llebrera respecte al
d’Alentorn. Al fer les voladures, al de
Vall-llebrera es va posar la dinamita a
la base del pont, mentre que al
d’Alentorn es va posar més amunt, per
la qual cosa es van poder aprofitar els
fonaments ancorats al mig del riu.
    Aquesta dificultat afegida va ser una
de les causes de la demora en l’acaba-
ment. Era laboriós treballar buscant el
ferm amb els ferros i pilones clavats al
mig del riu mentre baixava aigua.
    El riuet de Vall-llebrera és el riu de
les Segues. Abans baixava cabalós, te-
nia fins i tot un molí fariner, però des
de fa molt temps baixa prim, llevat de
les vegades en què s’enrabia i provoca
avingudes. El nom li ve d’una munta-
nya escarpada amb unes ascles fondes
on les abelles feien dintre arnes natu-
rals, “segues”. Al final, els pagesos
portaven les seves arnes a prop de les
segues per tenir més mel.
    Just després de la guerra, l’exèrcit
tenia colles d’especialistes en fabricar
ponts provisionals de fusta. Anaven
molta colla i ningú no s’explicava d’on
sortia tanta gent. Van fer un pont de
fusta provisional, calia agilitar el poc

trànsit que hi havia.
Aquests especialistes
eren coneguts per
“fontaners” i aprofi-
tant que el barranquet
de Vall-llebrera era
més estret que el
Segre, a base de po-
sar-hi gent, van tenir
el pont de fusta aca-
bat ben aviat.
    Abans de la guer-
ra, els cotxes passa-
ven per dalt, arran de
les cases. Va ser du-
rant els 9 anys que
van des de 1940 fins
a 1949 que la gent,
l’Alsina Graells, els camions i els pocs cot-
xes passaven pel pont provisional de fusta.
    Quan es feia el pont actual, es va
omplir el terraplè a cop de vagonetes i
barrinades per a fer-lo tot de nou, bus-
cant el ferm des de baix, omplint els
fonaments des de baix, des de la llera
del riuet.
    Hi havia uns 60 treballadors, la ma-
jor part dels quals eren peons que al
principi tenien un jornal de 15 ptes. al
dia (un pa en valia 14), si bé es va anar
apujant amb els anys. El carro de bol-
quet, segons l’animal i el carro, cobra-
va més que els altres; el preu oscil·lava
entre 30, 35 i 40 ptes. al dia, al comen-
çament de l’obra.

    L’empresari fort era el Cases de la
Pobla, que va aportar els primers cami-
ons amb caixa de ferro i vagonetes amb
carril i amb guia (per canviar la direc-
ció on abocar la càrrega). El “llistero”
era el Josep Regué i Camats.
    Val a dir que tots els ponts són plans,
però el de Vall-llebrera va estar engi-
nyat amb pujada i baixada, i encara avui
es conserva així. Mentre es feia, sem-
blava impossible als ulls de la gent, però
va ser la solució tècnicament perfecta,
donada la molt difícil orografia de la
zona.

Bartomeu Jové i Serra
Fotos: Josep Regué i Camats (epd)

V
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L’endemà de l’inesperat temporal de la nit de l’11 de juliol, tant els serveis d’emergència com la ciutadania en
general es van mobilitzar per anar posant ordre al caos provocat per les destrosses. (Foto: Ramon Giribet)


