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Artesa es torna a quedar amb una farmàcia
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Artesa es torna a quedar amb una farmàcia

El tancament de la segona farmàcia d'Artesa,
de la qual gaudíem des de fa poc més de dos
anys, ha causat gran malestar entre la ciuta-
dania. Una sentència judicial motivada per
la denúncia de la propietària de l'altra farmà-
cia n'ha estat la causa.

Foto: Foto Joan-Promovídeo i JM 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

Fonts: Registres Civil d’Artesa de Segre, Arxiprestat d’Artesa de
Segre, Ajuntament de Foradada i Ajuntament de Vilanova de Meià.

FESTES MAJORS
24, 25 i 26 de juliol: Vilves
25 de juliol: Colldelrat
31 de juliol, 1 i 2 d’agost: Alentorn
1 i 2 d’agost: Tòrrec
7, 8 i 9 d’agost: Alòs de Balaguer
                           Rubió
8 i 9 d’agost: Vall-llebrera
14, 15 i 16 d’agost: Santa Maria de Meià

          Seró
15 d’agost: Montsonís
20, 21, 22 i 23 d’agost: Cubells (veure pàg. 9)
21 i 22 d’agost: Boada
22 i 23 d’agost: Anya
28, 29 i 30 d’agost: Baldomar

JUNY

Municipi d’Artesa de Segre

Naixements:
dia 3: Kristiyan Vladimirov Stoyanov, fill de Vladimir i de Kremena
dia 11: Laia Besora i Farràs, filla de Jaume i de Maribel
dia 17: Sergi Pujol i Biau, fill de Jordi i d’Ester
Defuncions:
dia 8: Miquel Capell i Gaset (85 anys), natural d’Anya
dia 11: Elena Palou i Pujol (30 anys), natural de Mollet del Vallès
dia 13: Leonor Llinàs i Marsol (95 anys), natural d’Anya
dia 14: Maria Cinca i Bartolo (87 anys), natural de Baronia de Rialb
dia 23: Enric Vidal i Castells (100 anys), natural de Vilanova de Meià
dia 28: Joan Borrell i Riudeubàs (92 anys), natural d’Artesa de Segre

Municipi de Foradada

Naixements:
dia 26: Urgell Montané i Gatell, filla de David i d’Isabel
Defuncions:
dia 29: Antònia Castells i Sellart (78 anys), natural de Foradada
Matrimonis:
6 de juny: Montserrat Alòs i Xandre (veïna de Lleida)

      Jorge Juanati i Peña (veí d’Osca)
20 de juny: Ramon Giné i Busquets (veí de Lleida)

         Marta Rosell i Fontanet (veïna de Bellcaire)

Municipi de Vilanova de Meià

Matrimonis:
dia 7: Xavier Berzosa i Núñez (veí de Boada)

Anna Sellart i Parreño (veïna de Boada)

Cada divendres d’estiu (excepte 21 d'agost):
A les 22h, a la plaça de l’Ajuntament d’Artesa de Segre,
Sardanes a la fresca. Organitza: Amics de la Sardana

Fins a l’1 d’agost:
A les 22h, a la pista poliesportiva del Camp d’Esports
d’Artesa de Segre Campionat d’estiu de futbol sala.
Organitza: CENG

25 de juliol:
A les 21:30h, a la plaça de la Font de Baldomar, 11a Festa
del conill cuinat. Organitza: Associació de Veïns Amics de
Baldomar

1 d’agost:
A les 22h, a la plaça de la Font de Baldomar, conferència
"Excursió pel Cosmos", a càrrec de Josep Salud

7 d’agost:
A les 22h, dins del cicle Caminades de la lluna plena,
Caminada fins al santuari de Salgar (Artesa-Salgar-
Montsonís-Artesa). Organitza: Club de Lleure Altis

Del 10 al 16 d’agost:
Setmana Cultural a Santa Maria de Meià. Dia 12: Mag
Xema: Dia 13: l’espectacle Colossal amb la companyia
Teatre Mòbil

22 i 23 d’agost:
Fira de Sant Bartomeu a Artesa de Segre (veure pàg. 43)

JUNY

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 21,9°
Temperatura màxima: 35,9° (dia 14)
Temperatura mínima: 8,5º (dia 9)
Dies amb precipitacions: 8
Precipitació màxima: 20,5 mm (dia 5)
Total precipitacions: 46,8 mm

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima: 22 mm (dia 5)
Total precipitacions: 42,5 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana del mes: 23,6°
Temperatura màxima: 39º (dies 14 i 30)
Temperatura mínima: 10º (dies 6, 7, 9, 10, 21,

       22 i 23)
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima: 12 mm (dia 5)
Total precipitacions: 35 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana del mes: 22,5°
Temperatura màxima: 37,3° (dia 14)
Temperatura mínima: 8,7º (dia 21)
Dies amb precipitacions: 9
Precipitació màxima: 19,5 mm (dia 5)
Total precipitacions: 46,3 mm
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Fins aquí hem arribat!
Malgrat el que puguin pensar algunes persones, som bastants el que
creiem que Catalunya ja no pot esperar gran cosa més de l’Estat espanyol.
    Després de veure el resultat de la negociació d’un Estatut ambiciós,
que s’apropava força a un model federalista, encara estem pendents –
tres anys després– d’una sentència del Tribunal Constitucional que el
pot "acabar d’arreglar".
    I després d’un any d’exhaurit el termini per a tancar el model de
finançament al qual podem aspirar d’acord amb aquest estatutet retallat,
resulta que reduirem en un terç l’espoli fiscal que l’Estat espanyol
exerceix des de fa dècades sobre els nostre país. Això suposant que tot
el que s’ha de posar blanc sobre negre sigui com s’ha acordat i que,
després, els governs centrals de torn compleixin. Perquè ja se sap: mani
qui mani a Espanya, nosaltres sempre hi acabem perdent.
    Pel que fa a aquest model de finançament, què volem que us diguem?
Tot depèn de si voleu veure el vas mig ple o mig buit. És clar que tot
depèn de qui faci els números. Ara, una vegada tancat aquest tema, cada
grup polític fa la seva lectura i les seves previsions. Nosaltres, ignorants
com som, ens creurem els uns o els altres segons les nostres preferències
polítiques. El resultat real no el sabrem fins d’aquí uns anys, com ha
passat amb el famós pacte del Majestic, que ara ja podem dir que va
representar les engrunes d’un Estat que no ens vol donar més. O millor
dit, no ens vol tornar més de tot el que ens pren.
    Això últim ho hem de tenir clar. L’Estat no ens dóna res! Zapatero no
ha estat generós! Quina generositat és aquesta que ens torna només un
terç d’allò que ens pren?
    Si voleu mirar el vas mig ple, direm que aquest sistema de finançament
és probablement el millor al qual podem aspirar, ateses les
circumstàncies: un Estatut retallat i un Estat jacobí que no reconeix la
singularitat dels pobles que el formen.
    El que ens ha sorprès, per uns motius o altres, és l’actitud dels
principals partits polítics catalans en aquest difícil procés. Els socialistes
podien haver claudicat amb xifres més baixes davant dels seus socis
espanyols, mentre que CiU s’ha instal·lat en un radicalisme que no li
escau i ens despista. El tercer en discòrdia, ERC, apareix davant dels
mitjans espanyols com el "llop" que ha fet afluixar la mosca a Zapatero
i això té vàries interpretacions. Dels altres ja ni en parlem, perquè la
seva credibilitat és més que dubtosa.
    Ara, caldrà estar amatents al compliment d’aquests acords. I mentre
anem apaivagant aquesta crisi galopant que arrosseguem, esperarem
l’arribada de temps millors.
    El que no ofereix gaires dubtes és que, amb Espanya, fins aquí hem
arribat!

Col·laboradors/es del mes: Foto Joan-Promovídeo, Residència Verge
del Castell, Sara Bernaus, Associació VdM, PB Vilanova, Iolanda
Masanés, David Berral, Noemí Torras, Jordana Avelar, Ramon I.
Canyelles, Josep Roqué, Francesc Gessé, Club de Lectures Artesenc,
Amics de Baldomar, Jo Qblls!, Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, Ton
Bonet, Josep M. Sabartés, Albert Vidal, Jordi Morera, Noemí Farré, Eva
Maza, Jordi Alins, David Fusté, Ramon Monfà, Jordi Esteban
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Sergi Valls deixa la direcció de l’Orfeó Artesenc
Aquest passat mes de juny, el
nostre company de redacció
Sergi Valls ha deixat la
direcció de l’Orfeó Artesenc,
dos anys després de deixar
també la direcció de les
Caramelles. El Sergi va
iniciar-se des de molt jove en
el món de la música i el 1991
ja va fer-se càrrec de la Coral
Infantil Brots d’Il·lusió. De la

mà de Ramon Casals va començar a sotsdirigir les Caramelles
(1993) i posteriorment l’Orfeó Artesenc (1995), que més endavant
va dirigir en solitari. Entre altres activitats, com la de redactor de
La Palanca, ha dirigit també diferents corals. La seva feina de
mestre i la seva vida l’han portat lluny d’Artesa, de manera que
poc a poc s’ha anat desvinculant de la majoria de les activitats amb
les que estava compromès. El pontsicà Josep Lluís Guzmán
assumirà la direcció de l’Orfeó.

Canvi de junta a la Cooperativa
En l’assemblea extraordinària celebrada el passat 3 de juliol es va
elegir un nou consell rector a la Cooperativa d’Artesa, que presidi-
rà Joan Serra (l’exalcalde de Vilanova de Meià) amb Pere Salut de
vicepresident. En l’assemblea ordinària celebrada just una setmana
abans, l’anterior junta rectora, presidida per Josep Canal, va pre-
sentar la seva dimissió arran de les divergències que va mantenir
amb una colla de socis. Aquests socis s’oposaven a l’ampliació de
capital que proposava l’anterior junta i que havia de servir per do-
nar viabilitat a l’empresa artesenca, que arrossega uns deutes pro-
pers als 17 milions d’euros, heretats en gran part de l’època de
L’Agudana. Ara la nova junta està estudiant com fer aquesta ampli-
ació de capital, d’uns 3,5 milions d’euros, a la qual s’hi hauran de
sumar tots els socis en funció d’uns barems que s’estan definint.
Està previst que aquest divendres 24 de juliol es debati el tema en
una nova assemblea.

Troballa a la Cova del Parco

El grup d’arqueòlegs del Seminari d’Estudis i Recerques Prehistò-
riques (SERP), de la Universitat de Barcelona, que dirigeix l’exca-
vació de la Cova del Parco des de fa 23 anys –continuant la tasca
iniciada pel Dr. Maluquer–, han realitzat una troballa que qualifi-
quen d’excepcional. Es tracta d’un collaret ornamental amb petits
cargols d’origen mediterrani i d’uns 13.500 anys d’antiguitat. Se-
gons el Dr. Fullola, és un objecte d’una naturalesa quasi inèdita a
tot el Mediterrani (fins ara se n’havien trobat molt pocs) i ens ajuda
a entendre les relacions que hi havia entre els nòmades que ocupa-
ven la península en aquella època.

Detingut per robatoris a Artesa i Cubells
El veí de Ponts Mohamed K., d’origen marro-
quí, va ser detingut pels Mossos d’Esquadra el
passat 13 de juliol, com a presumpte autor de
15 robatoris a interior de domicilis comesos
durant la segona quinzena de juny i la primera
de juliol. Tres d’aquests robatoris van ocórrer a
casa nostra, en un xalet de Cubells, en un pis
del carrer Escoles i una casa del carrer Forn
d’Artesa de Segre, respectivament. El lladre re-
bentava les portes dels domicilis a puntades o
accedia al seu interior escalant per terrasses i
balcons, segons els casos, i robava joies, rellot-
ges i petits aparells electrònics. Després d’una
fructífera investigació, la policia catalana va
poder detenir el lladre, tot recuperant alguns dels
objectes sostrets. El lladre tenia una gran mobi-
litat i hauria comès robatoris també a Andorra,
Cervera, les Borges i Salou. Després de passar
a disposició judicial, el detingut va ingressar a
presó. (Segre, 18/07/09)

Recta final de les obres a Els Planells

Una vegada acabat el curs escolar i sense alum-
nes al centre, entre finals de juny i primers de
juliol s’ha procedit al trasllat de tot el material i
el mobiliari de primària al centre nou, que està
pràcticament acabat en la seva part interior.
Durant aquest estiu continuen a bon ritme la
resta d’obres, que afecten tant a primària com a
secundària. Mentre a primària cal fer la biblio-
teca, els accessos, una part de pati que s’amplia
i alguns acabats, a secundària han començat
l’enderroc d’algunes parets per a la redistribu-
ció d’espais i estan acabant la reforma del pati i
l’aïllament exterior que cobrirà l’obra vista del
centre (que ja té més de 30 anys d’història). Per
altra banda, l’edifici nou comptarà amb una gran
sala multiusos en la seva planta soterrània, que
compartiran els dos centres i, probablement, serà
de les últimes coses en acabar. S’espera que, a
primers de setembre, Els Planells estigui en dis-
posició de poder acollir adequadament l’alum-
nat per a començar el curs escolar 2009-2010.
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El "gran foc" ens ha passat a tocar de casa
anomenat "incendi d’Agra-
munt" s’ha convertit malaurada-

ment en el més greu d’aquest any
amb una víctima mortal i més de
5.000 ha cremades.
    El foc es va produir el divendres 17
de juliol a la Donzell d’Urgell per cau-
ses que encara es desconeixen i no va
poder ser sufocat fins al diumenge, ja que
el fort vent que va bufar aquest cap de
setmana va dificultar la seva extinció.
    L’incendi va afectar tres comarques
(Urgell, Noguera i Segarra), principal-
ment els municipis d’Agramunt,
Oliola, Cabanabona i Sanaüja. Els ha-
bitants de Seró i Tudela, però, van veu-
re amb força preocupació com el foc
passava a tocar dels seus respectius ter-
mes, pensant que un canvi de direcció
del vent els podria afectar.
    Uns 60 vehicles terrestres i més de
200 persones van estar treballant tot
el cap de setmana lluitant contra el foc,

L’ amb l’ajut d’almenys 4 he-
licòpters i 5 avions.
    El foc va cremar més de
5.000 ha, les tres quartes
part de conreu. A Oliola,
1.820 ha, i a Cabanabona,
953 ha. També es van cre-
mar coberts amb palla, ma-
quinària agrícola i alguna
explotació ramadera. El pit-
jor va ser la mort d’un home
de 86 anys a Cabanabona,
en quedar desorientat pel foc després de
bolcar el vehicle que conduïa. A més,
4.700 ha són zones protegides, de la
ZEPA Vall de Sió-Llobregós, però l’èpo-
ca de nidificació ja s’ha acabat.
    La Generalitat estudia declarar el
municipi de Cabanabona com a zona
catastròfica, ja que s’ha cremat tot el
terme, i creu que la causa més probable
del foc va ser un problema elèctric a la
Donzell. Fecsa Endesa ho ha desmen-

Inauguren el canal Segarra-Garrigues
l president de la Generalitat de
Catalunya José Montilla va in-

augurar el passat diumenge 5 de ju-
liol a Oliola el primer tram de 6 km
del canal Segarra-Garrigues.
    El canal és una obra faraònica ide-
ada fa més de 30 anys i es convertirà
en la infraestructura de regadiu més
important de Catalunya. Compta amb
un pressupost de més de 1.500 mili-
ons d’euros i s’espera que l’any 2013
estiguin oberts els 84 km totals de
canal, que han de regar unes 70.000
hectàrees.
    Queda per aclarir quantes hectàrees
no es podran regar i seran zones prote-
gides per a les aus (ZEPA), un tema que
està aixecant polseguera i que és un
estira-arronsa entre l’administració ca-
talana/espanyola i la Unió Europea. La
xifra que vol la UE està entorn les
40.000 Ha. (més de la meitat de la zona
regable) i alguns regants i sindicats
agraris ja han alertat que això pot afec-
tar la viabilitat del projecte.
    El tram inaugurat per Montilla rega-

rà més de 2.000 hectàrees
de poblacions de la comar-
ca de la Noguera, entre
Oliola i Vilanova de l’Agu-
da. Quan el canal estigui
totalment acabat seran 74
municipis de les comarques
de la Noguera (entre els
quals, Artesa, Cubells i Fo-
radada), Segarra, Pla
d’Urgell, Garrigues, Urgell
i Segrià, les beneficiades per aquesta
infraestructura, que també contempla la
millora de 1.500 km de camins rurals.
    El canal captarà 273 hm³ d’aigua del
pantà de Rialb i 69 hm³ del Baix Segre
i permetrà regar, un cop acabat, 70.150
Ha. Consta de 5 trams dels quals no-
més estan acabats els dos primers, el
tercer i el quart estan en execució i el
cinquè es licitarà aquest mes.
    El canal Segarra-Garrigues és l’obra
d’irrigació més important que s’està
duent a terme a Catalunya des de la
construcció del Canal d’Urgell, que es
va inaugurar l’any 1862. El president

de la comunitat de regants del canal
Josep París afirma que és el darrer ca-
nal d’aquestes característiques i dimen-
sions que es construeix a Europa.
    Unió de Pagesos també va reclamar
que els pagesos afectats per les expro-
piacions derivades de la construcció del
canal puguin cobrar unes indemnitza-
cions justes que segons el sindicat
s’haurien de situar en més de 2 euros el
metre quadrat i no entre els 0,6 i 0,9
euros, que és la quantitat que està pa-
gant la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre (CHE) per l’expropiació de fin-
ques afectades per les obres.

tit, ja que diuen que el pal va caure des-
prés d’iniciar-se el foc. Ara s’investi-
garà, mentre es va informant als afec-
tats dels possibles ajuts.
    Per acabar, en el moment de re-
dactar aquestes línies i quan estem
acabant la maquetació de la revista,
ens arriben notícies d’incendis a
Rubió i a Alentorn, probablement a
causa dels llamps. Esperem que no
sigui res.

E
Foto cedida per Casa Masset
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Portes obertes a la residència de Cubells
l passat 23 de juny, a la residèn-
cia Verge del Castell de Cubells,

va tenir lloc una jornada de portes
obertes.
    Acompanyats de l’alcalde de Cubells
Josep Roig i un representat de l’empre-
sa, unes 120 persones van celebrar la
revetlla de Sant Joan. Els assistents, els
residents i el personal del centre es van
reunir a la sala multifuncional de la re-
sidència. Allí, la directora Sílvia
Cardona va agrair l’assistència a tothom
i va donar les gràcies a tot el personal
del centre, que amb les seves mans do-
nen vida a les persones que hi viuen.
    Es va poder veure un muntatge pre-
parat per a l’ocasió amb fotos de les
diferents activitats i sortides realitza-
des. Properament es podrà veure a la
pàgina web de la residència
(www.vergedelcastell.com) unes imat-
ges de la jornada.
    Finalment, tothom va poder degustar
un berenar-sopar en el qual es va menjar
la tradicional coca de fruita confitada, i

E

també es van fer esclatar els petards que
marca la diada. Aquesta jornada de por-
tes obertes s’ha valorat molt positivament
per tothom i correspon a un dels valors

del centre: el resident té una família i viu
integrat en societat.

Residència Verge del Castell

FESTA MAJOR DE CUBELLS
Diumenge 16 d’agost

08:00h - II Concurs de pintura rà-
pida
Lloc: Nucli antic de Cubells
18:00h - Entrega de premis del II
Concurs de pintura ràpida
Lloc: Sant Miquel

Dijous 20 d’agost
18:00h - Taller de màscares per a
grans i petits a càrrec dels diables
Bèsties Feréstegues de Balaguer
Lloc: Pl. Sant Julià
22:00h - Gran sopar de Gala amb
l’actuació del Ballet de la Polinèsia
Lloc: Pista poliesportiva

Divendres 21 d’agost
18:00 h - Taller de modelatge de glo-
bus per a grans i petits a càrrec dels
diables Bèsties Feréstegues de
Balaguer.
Lloc: Pl. Sant Julià

23:30h - Correfoc amb els diables Bès-
ties Feréstegues de Balaguer
Tot seguit, celebrarem els 25 anys de
la Nit de foc i rock&roll, amb l’actua-
ció dels grups Tràfic i Fundación no
hay manera
Lloc: Pl. Castella

Dissabte 22 d’agost
16:00h - I Campionat d’escacs
Lloc: Restaurant la Llosa
18:00h - Inflables, jocs i scalextric per
a la mainada
Lloc: Pl. Sant Julià
20:00h - Ball de tarda amb La tribu de
Santi Arisa
Lloc: Pista poliesportiva
24:00h - Ball de nit amb La tribu de
Santi Arisa
Lloc: Pista poliesportiva

Diumenge 23 d’agost
11:30h - Ofrena floral a la Mare de Déu

del Castell
Lloc: Església del Castell
12:00h - Missa solemne
Lloc: Església del Castell
17:30h - Tirada de bitlles
Lloc: Camp de bitlles
16:00h - Pintura mural per a infants
i grans
Lloc: Piscines municipals
20:00h - Ball llarg amb l’orquestra
Junior’s
Lloc: Pista poliesportiva

EXPOSICIONS
- Catalunya, passat i present, a càr-
rec de Josep Lledó, al local de l’as-
sociació de dones. Divendres i dis-
sabte: de 18:00h a 20:30h. Diumen-
ge: de 17:30h a 20:00h
- Obres del concurs de pintura rà-
pida, al local de Sant Miquel. Dis-
sabte: de 12:00h a 14:00h i de 18:00
a 20:00h. Diumenge: de 13:00h a
15:00h i de 18:00h a 20:00h
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Vilanova i la Guerra Civil
ilanova de Meià va tenir dos ac-
tes el mes de juny relacionats

amb la Guerra Civil.
    El primer es va celebrar el segon dis-
sabte del mes, quan el Lokal (VdM) va
organitzar una caminada per a visitar
els antics búnquers amb l’explicació de
l’historiador Ferran Sánchez Agustí.
Acte seguit, va haver-hi un dinar popu-
lar per a totes aquelles persones que
venien de lluny, per tal que poguessin
assistir a la xerrada de Ferran Sánchez
que es va dur a terme a l’Ajuntament
de Vilanova. Per concloure l’acte, el
jovent vam organitzar un concert al pati
de les escoles que malauradament no
es va poder fer degut al mal temps.
    El segon acte va ser en honor dels
maquis i hi va col·laborar el jovent del
VdM, ja que aquest esdeveniment va
ser organitzat per un grup de joves i no
tan joves, coneguts com a "col·lectiu de
les trinxeres". L’objectiu era poder pu-
jar a la Cova del Gel i visitar-la, mal-
grat el dificultós camí per arribar-hi. Un
cop allí, a la boca de la cova, al Montsec
de Rúbies, una base guerrillera de 1944
a 1949, es va procedir a l’explicació de
la cova i d’aquells maquis que van pas-
sar-hi, ja que no hem d’oblidar que era
la celebració de "l'ofensiva contra
l'oblit" dels maquis, la sisena convoca-
tòria que han fet i que Vilanova va po-
der gaudir-ho.
    La visita a la cova i el dinar a l’aire
lliure no van deixar el personal cansat,
així que es va a anar a Santa Maria de
Meià a penjar dues plaques al cementi-

V
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ri, en honor d’aquells maquis enterrats
allí i dels quals ningú se’n va preocu-
par mai.
    Després, ja cansats, va haver-hi una
exposició al Lokal VdM, per tal
d’agrair amb un petit pica-pica a tots
els col·laboradors que van resistir tot
el dia.

    En fi, com heu vist sempre es pot
recordar amb felicitat la vella història,
sense oblidar-la mai i mobilitzant les
noves generacions perquè tampoc ho
facin, ja que seria un pas enrere l’oblit
de tota la gent que va morir lluitant amb
el cap ben alt.

Sara Bernaus

1r Mercat de troc a Vilanova de Meià
l pròxim dissabte 1 d’agost s’or-
ganitza el primer Mercat de troc

a Vilanova de Meià.
    Aquesta iniciativa pretén proposar el
troc com un mètode molt interessant per
una societat com la nostra. La situació
i el ritme de creixement actual és
bioinsostenible; per això, gestos com
aquests, com a mínim, poden obrir de-
bat. A part de la consciència ecològica,
el mercat és interessant  per la possibi-
litat de treure coses de casa, coses que
no fem servir i que un altre pot aprofi-
tar. D’aquesta manera estalviem a la

natura matèria primera mitjançant l’in-
tercanvi. Hem pensat en diferents pro-
postes perquè la gent participi.
- Programa: El mercat començarà a
partir de les 9:00h fins les 15:00h. Du-
rant aquest temps s’aniran afegint les
altres activitats.
- Realització d’una pintura mural pel
decreixement, amb Sisco Garcia i tot
aquell que hi vulgui participar.
- Punt d’informació amb material so-
bre iniciatives diverses. Espai de músi-
ca i centre d’organització.
- Gaspatxo gratis: a partir de les

12:30h fins esgotar existències, convi-
darem a un gaspatxo fet amb la dona-
ció de verdures que aportin els vilano-
vins.
- Vespre-nit: Projecció de documentals
i lectura del conte "Vull tota la terra
més el 5%" (de Larry Hannigan).

Organitzat per ¿?Mil
 Col·laboren:

Ajuntament de Vilanova de Meià
Associació VdM

E

Actes d’estiu de la PB de Vilanova i Vall de Meià
a Junta de la Penya Barcelonis-
ta de Vilanova i Vall de Meià in-

forma dels actes que té programats
a celebrar aquest estiu.
    El dia 8 d’agost a les 11 de la nit,
Assemblea General de socis al local
social de la Penya (baixos del Casal
Municipal).
    El dia 22 d’agost, a la tarda, al Parc
Recreatiu (piscines), xocolatada infan-

til. Hi haurà regals per a tots els nens i
nenes assistents.
    El dia 23 d’agost, com ja és tradicio-
nal, a l’ermita de Meià, dinar del soci.
    Per a concloure, el dia 11 de setem-
bre al matí, juntament amb les altres as-
sociacions del municipi, es farà la ca-
minada al cim de la muntanya del
Cogulló per a penjar la senyera i la ban-
dera del Barça. I tot seguit a esmorzar.

Aliments per viure i sentir

a càrrec de la nutricionista Pilar Senpau Jové
col·laboradora al programa TVIST de TV3

Dia: 6 d’agost
Hora: 17:00h
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament de Vilanova de Meià

Organitza: Associació de Dones "La Coma de Meià"

XERRADA COL·LOQUI

L     El dia de Sant Gos (14 de setembre),
amb motiu de la cloenda de la Festa
Major, xocolata per a tothom a la plaça
Major.
    Els horaris de cada acte ja s’anunci-
aran oportunament als cartells perti-
nents abans de la seva celebració.

La Junta
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Millora del centre de Térmens
L’ajuntament de Térmens va finalitzar a finals de juny les obres
de remodelació de la urbanització de l’entorn del centre cultu-
ral de Sant Joan, ubicat a l’antiga església de la localitat. S’hi
ha instal·lat una escultura de Juanjo Novella com a culminació
d’aquests treballs. Aquestes obres també han inclòs la millora
del turó on s’aixeca l’antiga església, així com els diferents
accessos i una plaça, des de la qual s’accedeix al mirador.

Tornen les 1001 nits
El dimecres 8 de juliol es va iniciar una nova edició dels
Contes de les 1001 nits, organitzat pel Museu de la Nogue-
ra, amb l’assistència d’una trentena de nens i nenes acompa-
nyats pels seus pares. A més, els participants van tenir l’opor-
tunitat, després de la lectura del conte, de poder visitar les
sales medievals del Museu, on van poder veure els objectes
originals de madina Balagî, la ciutat on inicialment s’escol-
taven fa més de mil anys les mateixes històries que es poden
tornar a sentir ara tots els dimecres de juliol.

Transsegre
El cap de setmana de l’11 i el 12 de juliol va tenir lloc la
popular Transsegre, en la qual hi van participar unes 250
embarcacions, les quals enguany havien de lluir alguna re-
ferència als 25 anys d’història d’aquesta baixada pel riu
Segre. Aquest any, i seguint amb el protocol dictat per la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, es van desinfectar les
barques que hi participaven en unes estacions portàtils que
s’hi havien instal·lat, per tal que poguessin navegar per
l’embassament de Sant Llorenç de Montgai i així prevenir la
propagació del musclo zebrat. Tots els participants van rebre
una pedra codina extreta del riu Segre amb una placa de la
Transegre per commemorar el seu quart de segle d’existència.

Bellcaire vol la variant
Els veïns de Bellcaire van tallar el passat diumenge 19 de juli-
ol la carretera C-53 per reclamar a la Generalitat que agiliti la
construcció d’una variant. Això succeeix després que al mes

de juny un ciclista morís en un accident quan travessava la
carretera que passa pel mig del poble. Els veïns consideren
aquesta travessia com un punt negre dins la geografia lleidata-
na i volen que es construeixi una variant que l’elimini.

La millor lectora
Una alumna del Col·legi del Carme de Balaguer, Júlia
Montoliu Boneu, ha guanyat aquest any el cinquè concurs
nacional de lectura en veu alta en la categoria d’alumnes de
cicle superior, que està organitzat per la fundació Enciclo-
pèdia Catalana. En el certamen hi han participat alumnes de
150 centres escolars de tot Catalunya.

La carretera d’Àger és inestable
El tram de la C-12 entre Àger i la passarel·la de Terradets
s’està reparant a causa de la seva inestabilitat geològica,
coneguda abans fins i tot de la seva inauguració l’agost de
l’any passat. La carretera no estarà acceptada per la Genera-
litat fins que la constructora repari les deficiències.

Marxa ciclista pel Montsec
El 4 de juliol es va celebrar la primera edició de la Marxa
Cicloturista Montsec-Montsec, que va reunir 273 ciclistes,
la qual estava organitzada pel club Esportiu Ciclista Balaguer-
La Noguera. Aquesta marxa va tenir com a principal atrac-
tiu esportiu l’ascensió al coll d’Ares i també tots els paisat-
ges de la Vall d’Àger. L’edició va comptar amb el ciclista
lleidatà Sergi Escobar, que va fer el tall de cinta a la sortida
i va participar en el lliurament de trofeus.

Motards solidaris
El diumenge 5 de juliol, Tiurana va acollir la primera troba-
da solidària de motards per col·laborar amb la Fundació d’Àn-
gel Olarán, que treballa amb i pels nenes orfes d’una locali-
tat d’Etiòpia, Wukro. La iniciativa, que va aplegar uns 2.000
motards, va aconseguir recaptar al voltant de 10.000 euros.

Anna M. Vilanova
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L’Acadèmia Balmes. 1934
vui comentem un fet que va dei-
xar forta petjada en el jovent

d’Artesa i comarca de l’època. El fet
de muntar-se l’Acadèmia Balmes,
amb el Sr. Lluís Xandri de director
va ser l’acte pedagògic i cultural més
important que ha viscut la nostra
comunitat en moltes dècades.
    Salvant les distàncies, i més tenint
en compte la precarietat de mitjans de
què es disposava llavors si ho compa-
rem amb avui, intentarem explicar com
un grup de gent important d’Artesa van
aconseguir portar l’Acadèmia.

L’ensenyament a la República
L’entorn, el caldo de cultiu, era molt
propici, ja que en aquells anys des del
Govern s’havia donat un fort impuls a
la renovació pedagògica. Només falta-
va trobar un ressò dins la gent d’Artesa.
El paper del grup de mestres Batec va
ser molt important en aquesta tasca i
va treballar molt fort a les nostres co-
marques al final de la Dictadura de
Primo de Rivera i, sobretot, durant la
República.
    Així, del 30 de març a l’1 d’abril de
1934 (ara va fer 75 anys), es van fer
unes Missions Pedagògiques per
Artesa, Foradada, Alentorn, Vilanova
de Meià i Santa Maria, poblacions que,
tot i ser petites, segurament tenien bas-
tant alumnat i bons mestres.

El Casal Republicà Artesenc
Corria l’any 1934 quan un grup
d’amics, tots ells desapareguts, Cirilo
Castellana (que era alcalde), Marsol,
Farré, Cases, Santamaria, entre altres,
formaven part d’una entitat que s’ano-
menava Casal Republicà Artesenc, on
avui hi ha el BBVA. El local després
s’anomenaria Casino Artesense, Cafè
del Cadiraire o Cafè de la Maria, i al
fons a la esquerra hi havia un teatre
(més tard cinema i sala de ball).
    Volien una escola privada, capaç
d’ensenyar el batxillerat i capaç de do-
nar resposta al nivell de cultura que re-
queria el Casal. Així, per mediació del
director Sr. Serralta, metge d’Artesa i
delegat de la Comissió de Cultura de la
Generalitat a la ciutat, demanaren a

Barcelona un professor amb aptituds
per a resoldre les seves inquietuds.
    La Comissió de Cultura sabia, per in-
dicació de Ventura Gasol (màxim impul-
sor de la renovació pedagògica i conse-
ller de Cultura de la Generalitat) qui a la
vegada els havia recomanat Lluís Xandri
(exalumne de l’Escola Normal de la Ge-
neralitat), que aquest feia de mestre amb
èxit a l’escola de Premià de Mar. En
produir-se el moviment catalanista del 6
d’octubre de 1934 i perdre drets la Ge-
neralitat, va quedar sense efecte el no-
menament provisional en aquella locali-
tat i així la sol·licitud del director Serralta
tingué acollida i resposta positiva. Així
va ser que de forma més o menys precà-
ria es va muntar l’escola al primer pis de
Cal Cadiraire.

El professorat
De mica en mica, sota la direcció de Lluís
Xandri, es van anar incorporant altres
mestres: Antonio Vinyoles, Pere Niubó i
Enric Caselles, així com Reyes Brescó,
estudiant de Magisteri, mossèn Lluís i
José Argente, professors de llatí, i el Sr.
Riera, enginyer agrícola i professor de
matemàtiques. No hi ha dubte que era
un bon equip, que impartien classes de
Primària, Batxillerat, Comptabilitat,
Teneduria de Llibres, Magisteri, Meca-
nografia i Repàs (cultura general), tot

validat per exàmens als diferents centres
qualificats de Lleida i de Barcelona.

La seva fundació
Amb el Cirilo Castellana d’alcalde, tots
els contactes, la paperassa i els acords
es van prendre el 1934, i l’escola va
funcionar els cursos escolars de 1934,
1935 i part del 1936. El primer local
habilitat va ser al teatre de Cal Cadirai-
re. Tot estava per fer i poc a poc es va
donar forma a l’escola. Després de la
guerra es va continuar al primer pis de
cal Cadiraire, amb els professors Pere
Niubó i Enric Caselles. Els alumnes van
anar augmentant, el local habilitat es va
fer petit i es va arribar a 42 alumnes. Es
va plantejar el problema als pares
d’alumnes i a l’Ajuntament.

L’Àngel Plens
En successives reunions es va buscar
diferents locals. L’Àngel Plens va ser
el personatge clau. Era un emprenedor
destacat d’aquells anys, bona persona i
ajudat amb la gent necessitada, que en
aquells temps eren la majoria. Es trac-
tava de trobar un edifici adient i el Sr.
Plens va oferir un edifici darrera casa
seva, on hi va haver un notari i avui
Foto Joan-Promovídeo. El Sr. Xandri
suggerí com apropiat l’espai on tenia
la fàbrica de sabó el Sr. Plens. En la

AA
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reunió següent els Srs. Cases i Espinal,
parlaven de fer accions de 5.000 ptes.
L’opció tenia acceptació fins que el Sr.
Plens en un moment emotiu va dir:
"Artesa m’ha donat molt i ara tinc
l’oportunitat de correspondre. Si m’ho
permeteu faré construir l’edifici de dues
o tres plantes sobre la fàbrica de sabó.
No hem de fer accions. Tot correrà al
meu compte i al Sr. Xandri li cobraré
un petit lloguer, que més que un preu
serà un lloguer simbòlic".

L’edifici
Mercès al mecenatge del Sr. Plens es
van acabar les discussions i es va posar
mans a l’obra, que es va acabar en un
temps rècord. Els plànols els va disse-
nyar el mateix Sr. Xandri, segons ne-
cessitats. Pocs mesos després, parlem
ja del curs 1943, tenia lloc la solemne
inauguració de la que seria l’Acadèmia
Balmes. Tenia un gran rebedor, un des-
patx gran amb dues butaques i un sofà
regalat pels alumnes, una petita bibliote-
ca, un altre petit despatx i tres aules am-
ples decorades amb diferents colors. Una
aula era per a les nenes, amb taules indi-
viduals i cortinatges de color rosa. Hi
havia també una aula blava per als grans i
una altra de verda per als petits. A dalt,
l’edifici acabava amb una torreta, amb
quatre reflectors perquè donés molta llum
a les nits.

Activitats extraescolars
De les moltes que es van fer, en menci-
onarem algunes: un equip de futbol,
obres de teatre per alumnes, editar una
revista i diferents opuscles educatius,
excursions culturals, escut i himne de
l’Acadèmia, ballades de sardanes als fes-
tivals de fi de curs, representacions de la
sarsuela "La Viejecita", un any carame-

lles per Pasqua, una Associació
d’Exalumnes... I sobretot, va deixar pet-
jada en tot els seus alumnes amb el lema
de l’Acadèmia: "Labor Omnia Vincit",
és a dir, el treball tot ho guanya.

1936-1939
L’escola, l’ensenyament i el decurs nor-
mal de la vida van deturar-se per la
guerra. La gent va passar de viure una
vida tranquil·la i reposada a anteposar
les necessitats bàsiques com salvar la
pròpia vida i la de la família o com
aconseguir menjar per a subsistir. La
sensació de perill real en qualsevol
moment va desconcertar les famílies.
La gent pensava en solucionar el dia a
dia i amb els mesos el sobreviure es va
fer una rutina. La por va fer emmudir
moltes veus i durant més d’un any van
parlar els canons i les bombes.

La postguerra
Durant el període 1940-1946 la situa-
ció estava agreujada pel trauma de la
postguerra, tant en l’aspecte social com
econòmic, el comportament humà ha-
via canviat bàsicament. En els anys
després de la guerra hi havia moltes
inquietuds. Les limitacions econòmi-
ques i les ordenances legislatives per-
metien poques coses. Per estudiar bat-
xillerat calia viure a Lleida o residir a
Barcelona, amb les conegudes conse-
qüències socioeconòmiques. A més, cal
explicar que era un temps agreujat per
l’ensenyament obligatori en castellà.

L’hora del comiat
El 25 de febrer de 1946, el Sr. Xandri
va rebre una proposta de Barcelona per
a fer-se càrrec de la Gerència de la fà-
brica de teixits Textil Clot SA, i així
fou. Es va acomia-
dar dels pares i
alumnes i va deixar
allò que tant li havia
costat i estimat:
l’Acadèmia Balmes,
els alumnes i, en de-
finitiva, Artesa de
Segre. El proper
curs, que seria el
darrer, el van
conduir l’Enric Ca-
selles (com a direc-
tor de l’Acadèmia),

Pere Niubó, Reyes Brescó i José
Argente (professor de llatí).

La casa de cal Boet
No trobaria just parlar de l’Acadèmia
sense un comentari breu sobre la casa
que darrerament fa passar un mal tràn-
gol al matrimoni Lluís Xandri i Laura
Rosell. Val a dir que l’avi d’aquesta
senyora va ser Joan Rosell, el qual fou
alcalde i jutge d’Artesa, i va portar les
aigües al poble, en principi pagant les
despeses de la seva butxaca. L’edifici
va ser construït abans de 1800 i restau-
rat el 1880. Consta d’un ampli celler a
planta baixa, un rebost i una sala de ren-
tar, un jardí petit, dos pisos i unes gol-
fes. A més, estava equipat amb un di-
pòsit d’oli, una pastera on es feien el
pa, un apartat pel carbó i la llenya i un
trull pel vi. Ha estat la seva casa pairal
durant més de dos segles. El problema,
al qual avui no se li veu solució, és que
les cases de la mateixa filera, s’han re-
tirat 1,5 metres del jardí i si a cal Boet
se li retira aquesta distància, es queden
sense casa. Potser valdria la pena fer
un punt de trobada per atansar les dues
postures i que es fes un esforç per part
de tots per arribar a un acord just, en
què no es lesionessin els interessos de
cap de les parts.

L’homenatge al senyor Xandri
Va ser el 27 d’abril de 1986 que es va
organitzar a Artesa una trobada d’ho-
menatge al senyor Xandri i de retruc a
l’Acadèmia Balmes. Com que sempre
hem cregut que una imatge val més que
mil paraules, adjuntem la imatge mul-
titudinària de tota la gent que va assis-
tir a l’acte.

Bartomeu Jové i Serra
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Has marxat, oncle

Has marxat, oncle,
Finalment has marxat...

Cert és que, un dia o un altre,
tots hem de dir adéu,
però tot feia pensar
que encara no havia arribat el teu moment…
I és que ens havies encomanat les teves ganes de viure,
ens havíem esperançat davant un miraculós raig de llum
del que tibaves a través d’un feble fil
al qual amb força t’aferraves.

Has marxat, Miquel,
Finalment has marxat…

El passat 8 de juny vas iniciar el camí
de la vida eterna
i ens vas deixar amb l’ànima trista,
però amb el profund record
de la teva innocent mirada,
el teu somriure i la teva dedicació incondicional.
Tota una llarga vida de records inoblidables.

Ara sentim com, des d’allà dalt,
acompanyat de la Felisa, la teva cunyada,
a la que sempre, fins al final,
a l’igual que al teu germà,
als teus nebots i els seus fills, els teus,
vas dedicar sinceres paraules d’agraïment,
vetlles, com sempre has fet,
de la família a la que honraves amb la teva presència.

En aquesta ocasió som nosaltres
els que des d’aquestes humils paraules
i des dels nostres cors i pensament
t’agraïm enormement que ens hagis acompanyat dia a dia
i haver gaudit de la companyia d’un ésser
infinitament noble, familiar, humil i bondadós.

Sempre et recordarem, oncle Miquel.

Esther Notario

La família Capell-Gaset vol agrair a tots els familiars i amics la seva assistència al comiat del seu germà i oncle,
així com donar també  les gràcies als amics i veïns d’Anya, que tant varen estimar el nostre oncle Miguel, pel
suport que ens han donat en el transcurs de la seva malaltia. A tots ells, MOLTES GRÀCIES.

Nota d’agraïment
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Que Déu el tingui en la seva glòria
Carta de la Fundació Vicenç
Ferrer
Estimades amigues i amics de l’Asso-
ciació Artesa de Segre Solidària,
    Tots som sabedors de la pèrdua del
nostre estimat amic i mestre Vicenç, el
passat 19 de juny de 2009.
    El pare Vicenç Ferrer ha estat un Pare
de veritat per a milers de persones de
l’Estat d’Andra Pradesh, els dàlits o
també coneguts com als intocables, i
un Mestre per a tots nosaltres que hem
tingut la gran sort de poder col·laborar
amb ell, amb la seva tasca i la seva fi-
losofia.
    Ara, amb la continuació en mans de
la seva esposa Anne, el seu fill Moncho,
les filles i totes les persones que com-
posen la Fundació, no ens cal més que
seguir les seves petjades i deixar-nos
guiar per la Providència i sobretot, com
Ell ens deia, ser flames vives, portado-
res de llum, d’energia, d’amor, de fide-
litat... i sobretot ACTUAR, amb majús-
cules, perquè hem de lluitar contra la
pobresa i hem de procurar que cada fa-
mília tingui una casa, dret a l’educa-
ció, dret a la sanitat i dret –com nosal-
tres– a ser persones lliures.
    L’Humanista català va ser enterrat el
dia 22 de juny en una de les zones més
neuràlgiques de l’obra d’en Vicenç Fer-
rer, al municipi de Bathalapalli, molt a
prop de l’hospital.
    Més de 100.000 persones, els fami-
liars, la Sra. Roser Clavell i la Sra.
Montse Sitja d’Afers Exteriors de la

Generalitat de Cata-
lunya, el president del
Congrés dels Diputats
espanyol, el Sr. José
Bono, i esposa, la Sra.
Soraya Sainz de
Santamaría, el pare
Àngel, el ministre
d’Agricultura, Raghu-
veera Reddy, tots els tre-
balladors, voluntaris i la
gent dels pobles vam as-
sistir a la cerimònia de
l’enterrament, que es va
celebrar en un espai a
l’aire lliure, sota una
senzilla estructura feta
amb uns pals de ferro i unes teles per fer
ombra. Es van instal·lar per a l’ocasió
dues pantalles gegants per a què la gent
pogués seguir l’enterrament.
    La banda oficial de músics de l’exèr-
cit va acompanyar en tot moment els
cotxes durant el trajecte entre la cape-
lla ardent i els 26 km que separen el
lloc on es va enterrar. La primera can-
çó que van cantar les nenes i nens del
cor va ser "Maku Athadu Devudu" (Ell
és un Déu per nosaltres).
    El fill d’en Vicenç Ferrer, Moncho,
va carregar el fèretre a les seves espat-
lles junt amb altres persones i després
va fer un discurs en telugu (és el llen-
guatge propi de l’Estat d’Andra
Pradesh), en el que va reafirmar el seu
compromís per continuar amb la tasca
humanitària del seu pare.

    També es van com-
prometre al mateix,
dirigint-se al públic
amb la mateixa llen-
gua, la seva esposa
Anne Perry i el minis-
tre d’Agricultura,
Raghuveera Reddy.
    Tot seguint el pro-
grama de la Fundació
Vicenç Ferrer, en l’ac-
te es van llegir textos
sagrats hindús i islà-
mics, a més a més de
fragments bíblics.
    Els familiars van
cobrir el fèretre de

flors i posteriorment es va procedir a
l’enterrament amb el so instrumental de
l’Hora dels adéus com a música de
fons.
    Després va haver els trets de salves,
puix que les autoritats de l’Estat
d’Andra Pradesh van declarar un Fu-
neral d’Estat per al filantrop Vicenç
Ferrer.

La meva cullerada
Dono gràcies a Déu i al pare Vicenç (al
father, tal com el coneixem a l’Índia)
per haver pogut acompanyar-lo en
aquest final de la seva Vida terrenal.
    I, tal com diuen els padrins que sem-
pre s’aprèn alguna cosa, el meu parer
és que ha estat un gran exemple per a
la Humanitat per la seva gran obra i per
la seva gran senzillesa i humilitat.
Quant a la cerimònia, va ser molt emo-
tiva i també es va caracteritzar per la
senzillesa i el sentiment dels cors de la
gent que vam assistir, que es podia lle-
gir en el llenguatge dels ulls de tota la
gent.
    També vull donar les gràcies de for-
ma molt especial a la família, als tre-
balladors i als voluntaris que em van
acollir i em van situar en un lloc molt
pròxim i molt destacat de la cerimònia.
Moltes gràcies. Com sempre, em sento
com a casa.
    Que Déu el tingui en la seva glòria.
Que descansi en pau i al cel sigui.

Joan Camats i Llagunes
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Notícies BTT
atansa la temporada de vacan-
ces pels corredors de l’equip de

BTT de Basella-Moto Club Segre-
Conor i fins al mes de setembre no hi
tornen haver competicions.
    Tot i amb això, no es poden perme-
tre abaixar l’alt nivell que han assolit
en aquests moments. Per tant, durant
aquests dies d’estiu continuaran el seu
entrenament per les diverses carreteres
i camins de les nostres contrades. Es-
tan en plena forma i així ho demostren
tots els excel·lents resultats que fins ara,
han anat aconseguint.

31 de maig. Manacor (Illes Balears)
Superprestigio Massi-Open d’Espa-
nya X-Country
Tot i havent-hi els millors corredors de
l’Estat, l’equip ha tornat de les illes
veïnes amb un podi, aconseguit per
l’Albert Aubet, que quedà en tercer lloc
en la categoria sots-21. Els altres com-
panys,  també aconseguiren bones po-
sicions: Josep M. Puigpinós, en sots-
23, va aconseguir un 5è lloc; Xavier
Domènech, en categoria júnior, la 12a

posició; i l’Óscar Berral, en elit, quedà
en 21è lloc.
Els excel·lents resultats obtinguts de-
mostren la bona forma en què estan tots
els membres d’aquest equip de BTT.

7 de juny. Vall de Ges (Osona)
Open d’Espanya de Marathon
L’equip no va poder participar al com-
plet en aquesta prova, ja que per raons
d’edat només hi podien anar tres dels
seus corredors. Així, el Xavier
Domènech no va poder córrer aquesta
setmana, però sí els altres companys,
que varen tornar a casa amb molts bons
resultats.
    El Josep M. Puigpinós, després de
la seva excel·lent participació a la Titan
Desert d’enguany, ara a la Vall de Ges,
va aconseguir quedar sots-campió de
Catalunya. L’Óscar Berral, en elit, va
quedar en 17è lloc i l’Albert Aubet,
malgrat tot l’esforç, no va poder fina-
litzar la cursa.

20 i 21 de juny. Port Ainé (Pallars
Sobirà)
Campionat absolut de Catalunya
Un duríssim circuit, en el qual els nos-
tres corredors van tenir una mica de tot,
des del podi de Josep M. Puigpinós (ter-
cer lloc en sots-23) fins a la mala sort
que tingué l’Albert Aubet, que per una
punxada va haver d’abandonar la pro-

Properes curses
- 20 de setembre: Copa Catalana de
X-Country a Lleida
- 4 d’octubre: Copa Catalana de X-
Country a Calaf

S’ va. Per altra banda, Xavier Domènech,
en júnior, quedà en un 6è lloc i Óscar
Berral, en elit, en 14a posició.

5 de juliol. Berriz (Euskadi)
Superprestigio Massi-Open d’Espa-
nya X-Country
El circuit presentava unes bones con-
dicions, òptimes per a córrer. El terreny
estava perfecte després de les poques
pluges de dissabte. Amb al circuit tèc-
nic que hi havia a més, feia preveure
una molt bona prova. Els corredors van
demostrar que estaven en plena forma
i varen aconseguir uns excel·lents re-
sultats.
    L’Albert Aubet, en sots-21, aconse-
guí el tercer lloc del podi; el Josep M.
Puigpinós va patir una punxada a la
seva màquina i no va poder puntuar;
l’Óscar Berral, en elit, es col·locà en
26è lloc; i el Xavier Domènech, en jú-
nior, va classificar-se en 13a posició.
Així la classificació general queda de
la següent manera:
- Albert Aubet (sots-21): 3r lloc
- Josep M. Puigpinós (sots-23): 5è lloc
- Xavier Domènech (júnior): 13a posició
- Óscar Berral (elit): 32a posició

    Bones vacances!

Text: Iolanda Masanés
Suport del tècnic de l’equip David Berral
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Festa de Sant Joan

Rebuda de la Flama del Canigó i lectura del manifest Sopar del carrer Bisbe Bernaus

Sopar de la plaça Major Sopar de la carretera d'Agramunt

Sopar de la carretera de Tremp Després de l'ensurt, ball del carrer de Sant Joan

Foto: Noemí Torras
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Trobada de la joventut evangèlica

Activitats a les piscines municipals d'Artesa

SardanesSardanesSardanesSardanesSardanes
 a la fr a la fr a la fr a la fr a la frescaescaescaescaesca
Lloc: Pl. AjuntamentLloc: Pl. AjuntamentLloc: Pl. AjuntamentLloc: Pl. AjuntamentLloc: Pl. Ajuntament
Horari: de 22h a 24hHorari: de 22h a 24hHorari: de 22h a 24hHorari: de 22h a 24hHorari: de 22h a 24h

Dies: els divendresDies: els divendresDies: els divendresDies: els divendresDies: els divendres

Els dies 19, 20 i 21 de juny, va tenir lloc una trobada de la joventut evangèlica a Artesa de Segre, a la Dàlia Blanca, amb
participants de diverses poblacions. Fotos: Jordana Avelar

12 de juliol: Mulla't per l'esclerosi múltiple 20 de juliol: Artquàtic

Juliol:Juliol:Juliol:Juliol:Juliol: dies 3, 10, 17, 24 i 31 dies 3, 10, 17, 24 i 31 dies 3, 10, 17, 24 i 31 dies 3, 10, 17, 24 i 31 dies 3, 10, 17, 24 i 31
Agost:Agost:Agost:Agost:Agost: dies 7, 14 i 28 dies 7, 14 i 28 dies 7, 14 i 28 dies 7, 14 i 28 dies 7, 14 i 28
Setembre:Setembre:Setembre:Setembre:Setembre: dies 4 i 18 dies 4 i 18 dies 4 i 18 dies 4 i 18 dies 4 i 18

La sardana,La sardana,La sardana,La sardana,La sardana,
dansa nacional de Catalunyadansa nacional de Catalunyadansa nacional de Catalunyadansa nacional de Catalunyadansa nacional de Catalunya

Amics de Amics de Amics de Amics de Amics de la Sardanala Sardanala Sardanala Sardanala Sardana
Apartat de correusApartat de correusApartat de correusApartat de correusApartat de correus 22 22 22 22 22
25730 Artesa de Segre25730 Artesa de Segre25730 Artesa de Segre25730 Artesa de Segre25730 Artesa de Segre
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Bandolerisme a Artesa de Segre (I)
mb el títol "Bandoleris-
me a Artesa de Segre"

es recullen les dues comu-
nicacions que es van presen-
tar a la XXXVIII Jornada
del Grup de Recerques de
les Terres de Ponent cele-
brada a Castellserà la pri-
mavera de 2008, les quals,
per a La Palanca, seran uni-
ficades, revisades i amplia-
des.
    Al llarg d’aquest treball,
que anirem presentant en di-
versos capítols o parts, expo-
sarem els fets que hem pogut
recollir sobre els bandolers,
les seves activitats i els llocs
on actuaven dins dels límits
de l’actual terme d’Artesa de
Segre i el territori que l’en-
volta.
    Aquests notícies ens arri-
ben a partir del segle XIV
amb la participació de bando-
sitats que donaven suport al comte de
Foix en el seu intent de conquerir la
corona catalano-aragonesa per treure
del tro Martí l’Humà. Parlarem dels
Montcada i el seu refugi de bandolers
a Vilves. Els dos grans bàndols dels
nyerros i els cadells representats en di-
verses localitzacions de la contrada tin-
dran un protagonisme especial, sobre
tot amb l’assalt de Cubells i un dels seus
participants destacats, el batlle d’Alòs.
Seguirem les accions de Jaume Codó,
de malnom lo Nassas, bandoler que
actuava a Vilanova i que al final del
primer terç del segle XVII fou detingut
i jutjat per la seva condició de matador
d’hòmens després d’haver perpetrat un
crim prop d’Alentorn.
    Del segle XVII farem un salt fins just
l’inici del XIX per trobar-nos amb
Francesc Rotgés "lo Marxant", veí
d’Artesa, que després de fugar-se de la
presó es diu que es refugiava en un
amagatall al Castellot. Intentarem es-
brinar que passava a la cova del Ban-
doler de Montsonís i analitzarem algu-
nes actuacions dels presos que treba-
llaven en la construcció del túnel de
Montclar.

    Un moment destacat d’aquest treball
serà un recorregut biogràfic per la nis-
saga dels Borges de Vernet, guerrillers
carlistes amb una història que travessà
fronteres.
    En una recopilació històrica sobre
bandolers no hi pot faltar el servei de
diligència i, entre altres anècdotes i ca-
sos recollits, arribarem a descobrir la
figura d’en Peretonet, el darrer bando-
ler de la vall d’Artesa, que actuà ja en-
trat el segle XX.

Segle XIV. Les primeres referèn-
cies. Mateu de Foix
El primer fet del qual en tenim notícia
en territori artesenc, on es recull la par-
ticipació de bandolers, no té a veure
amb accions purament saltejadores,
sinó amb la participació de bàndols al
servei de causes bèl·liques, quan en el
segle XIV diferents grups de bandolers
donen suport a Mateu de Foix, senyor
d’Andorra i vescomte de Castellbò, en
la seva campanya per conquerir el reg-
ne de Catalunya.
    A la mort de Joan I, el 18 de maig
del 1396, fou coronat el seu germà
Martí I l’Humà, ja que el monarca di-

funt no havia tingut descen-
dència masculina. Aquesta
successió provocà el desen-
cís de la seva filla gran, Joa-
na, casada amb el comte Ma-
teu de Foix, matrimoni que
aspirava a la corona catalano-
aragonesa.
    Al veure’s desplaçat en la
successió al tron, el comte de
Foix inicià, des de la seva se-
nyoria de Castellbò, la inva-
sió del territori amb la inten-
ció de destronar el rei Martí.
En el seu recorregut Pirineus
avall, guanyant Organyà,
Tremp, Isona i Àger, arribà a
Vernet, avui dins del terme
municipal d’Artesa de Segre,
on intentà, per dues vegades,
l’assalt al seu petit castell de-
fensat per Joan de Cardona
sense poder-lo guanyar1. Do-
nant el lloc per perdut, va tra-
vessar el riu Segre amb el seu

exèrcit i atacà per sorpresa la vila mu-
rallada d’Artesa, la qual va conquerir.
Aquesta acció provocà un parèntesi en
el domini de la senyoria artesenca per
part dels Ribelles, que durà fins el 1398
quan el comte Pere d’Urgell feu retor-
nar Mateu al comtat de Foix.
    Lladonosa recull2 que el rei Martí es
queixava a l’abat de la Serra del gran
nombre de bandolers que acompanya-
ven el comte en aquelles malvestats i
de la traïció comesa.
    En aquesta primera notícia sobre el
bandolerisme, si bé les accions no eren
producte de bandositats organitzades
per bandolejar, sí que veiem les parti-
des de bandolers com mercenaris del
comte de Foix en la seva pretensió de
conquesta del territori de la corona.

La fira de Sant Bartomeu, pri-
vilegi d’Alfons IV el Magnànim
Al segle XV, Catalunya estava sota els
efectes de la greu crisi econòmica i so-
cial que es va iniciar a mitjans del s.
XIV arran de la pesta negra que assotà
el continent. El senyoriu d’Artesa de
Segre no n’era pas una excepció, els
temps eren molt difícils. Tant és així

RRRRReeeeeporporporporportatatatatatgtgtgtgtgeeeee
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Tomba de Martí I, L'Humà. Monastir de Poblet
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que el propi senyor d’Artesa, que ales-
hores era Antoni Francesc de Ribelles,
l’any 1418 va haver de vendre’s la casa
pairal i senyorial de la Baronia de Ri-
belles.
    La bona relació d’aquest senyor
d’Artesa amb la reina Maria de Castella
obrí les portes a la consecució del que
ja feia molts anys la vila desitjava: la
celebració de la Fira de Sant Bartomeu.
Aquesta bona relació propicià que l’es-
pòs de la reina, Alfons IV el Magnà-
nim, en data de 22 de maig de 1443,
des de Càpua (Nàpols) estant, signés el
document de privilegi pel qual conce-
dia la Fira de Sant Bartomeu i un mer-
cat setmanal; fira i mercat que després
de 566 anys es continuen celebrant.
    En el document referit, el rei Alfons
deixa escrit que el privilegi és per a to-
tes les persones de qualsevol llei, estat
o condició, amb excepció dels que co-
meten crim de traïció, els falsificadors
de moneda, els assaltants dels camins,
els sodomites, els lladres i els que per-
petren el crim de Iesa majestat.
    Veiem, doncs, que queda documen-
tada, si més no, l’existència dels ban-
dolers identificats pel monarca amb el
sinònim d’assaltants de camins.

Mateu de Moncada i la seva es-
posa Eufrasina
Sembla que els afers successoris afec-
taven els nobles que portaven el nom
de Mateu i que a la vegada es barreja-
ven amb bandits. Si bé al segle XIV
vèiem relacionat amb Artesa el cas de
Mateu de Foix, ara, al segle XV, era
Mateu de Montcada qui estava vincu-
lat amb el bandolerisme en el territori

d’Artesa.
    Els Montcada
emparenten amb els
Ribelles, senyors
d’Artesa, quan Gui-
llem Ramon III de
Montcada i de Luna,
vidu de Constança
d’Anglesola es casa
en segones núpcies
amb Margarida de
Ribelles, filla de
Ponç de Ribelles.
Aleshores, Margari-
da de Ribelles rep
del seu pare, com a

dot esponsalici, el castell, lloc i terme
de Vilves. Del matrimoni nasqueren
Llorenç i Eufrasina de Montcada i Ri-
belles.
    Malgrat la condició d’hereu de
Llorenç de Montcada, Guillem Ramon
III, testa a favor de la filla Eufrasina,
casada amb Mateu de Montcada, ma-
trimoni celebrat l’any 1443 amb dispen-
sa pontifícia degut al parentiu d’oncle i
neboda.
    Aquesta decisió enfrontà de per vida
l’oncle i el nebot, Mateu i Llorenç, que
arribarien a llançar-se cartells de des-
eiximent a mort. Els cartells de desei-
ximent eren els desafiaments de l’Edat
Mitjana, els quals estaven tolerats i re-
glamentats a les Constitucions de
Catalunya.
    En aquest episodi de lluites entre
Llorenç i Mateu hi ha algunes referèn-
cies a la pirateria fluvial que hauríem
d’investigar. És el cas d’un galiot cons-
truït a Saragossa i que Mateu utilitzava
el 1456 per atacar els valedors de
Llorenç, Segre amunt. Amb l’experièn-
cia que li aportaren
les seves pirateries
pel riu, Mateu de
Montcada aconse-
guí del rei Joan II un
privilegi pel qual to-
tes les mercaderies
que davallaven pel
Segre a partir
d’Alcarràs haurien
de pagar-li el dret de
lleuda. Tenim, tam-
bé, una vaga refe-
rència sobre l’exis-
tència d’un port flu-

vial a l’Edat Mitjana a la vila d’Artesa
de Segre. Curiositats que seria bo po-
der documentar més abastament.
    L’any 1456 els esposos Mateu i
Eufrasina ja posseïen els béns heretats
dels seus pares; entre ells, el que inte-
ressa en aquest treball: el lloc i castell
de Vilves.
    En aquesta època, sobretot en plena
revolta catalana dels anys 1462-1472
contra Joan II, els valedors del esposos
residents a Vilves bandolejaven per la
contrada d’Artesa impunement. Durant
els segles XV i XVI Artesa de Segre
era una vila closa.
    Mercès a la correspondència de Joan
Agulló, síndic de Lleida i capità de la
seva host amb els diputats del general
de Catalunya3, trobem la notícia en què
el dit Agulló, en data de 24 de juny de
1462, escriu: "Monsenyors. Sus ara he
hagut nova qui los que són venguts a
la vila de Artesa de Ribelles, he han
robat la església e se n’han portat la
custòdia ab lo Corpus, lo qual après
han lançat en lo camí, çó és cert com
lo Evangeli. No dich més, siau avís de
tot, cosa és que tota crestiandat se’n
deu vestir de dol." La notació Artesa
de Ribelles és deguda, òbviament, a que
els senyors d’Artesa de Segre, alesho-
res, eren els Ribelles.
    Al 1476, Mateu i Eufrasina,
autotitulats senyors d’Artesa, aprofitant
la feblesa del jove senyor d’Artesa,
Joan Àngel de Ponts i Ribelles, assola-
ren les rodalies de la vila fent tota mena
de malifetes. Aquests atacs que es per-
petraren des del seu refugi de Vilves,
els feren assistits per una colla de ban-
dolers. La constància d’aquest episodi
ens la documenta Prim Bertran amb un

Tomba de Alfons IV, el Magnànim. Monastir de Poblet

Escultura funeraria de la Tomba dels Montcada amb diverses representacions
de l'escut de la nissaga. Seu Vella de Lleida
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informe que fou enviat a la reina aquell
mateix any, on s’hi llegia: "Ara lo dit
D. Matheu performant-se destruir la
dita baronia [d’Artesa], qui és vida
principal del dit Johan Angell, menor,
et alias, axí per sequestres com encara
per trameses d’algutzirs e officials re-
als, sense causa cognita..." per a "pri-
var de lur antiquíssima possessió d’él
e dels seus, e de fer perdre e a tal ruina
venir la dita baronia"4.
    Aquest text de denúncia arribà als
paers de Lleida, un dels quals era
Bartomeu Mahull,  cosenyor
d’Artesa, qui envià la guàrdia de Ciu-
tat amb l’encàrrec d’empresonar
Mateu de Montcada. Lladonosa ma-
nifesta que no sabem si aquesta or-
dre es va complir, ja que durant la
dècada següent, Mateu, rebutjat pel
Comú d’Artesa, residia tranquil·-
lament als seus castells i casals de les
viles de Seròs, Aitona i Mequinença,
mentre Eufrasina gaudia dels delmes
i fruits de Vilves5.
    Pel que fa als bandolers que acom-
panyaven els esposos en aquestes acci-
ons, Lladonosa es pregunta si són els
mateixos profanadors de l’església,
l’any 1462.
    Mateu de Montcada tingué un final
tràgic producte de les desavinences que
al llarg de la seva vida mantingué amb
la família. Foren els néts del seu nebot
i alhora cunyat Llorenç, Ot i Pere de
Montcada, qui al veure que les intenci-
ons testamentàries de Mateu preveien
que les possessions heretades podien no
retornar al patrimoni familiar, decidi-

ren assassinar Mateu, que morí dego-
llat al seu castell d’Aitona mentre
Eufrasina residia al seu castell de
Vilves.
    Els assassins foren detinguts. Ot va
ser executat i esquarterat; Pere, per la
seva condició de clergue, va ser confi-
nat de per vida a un convent. L’any
1485, amb la mort de Mateu i Ot i l’aï-
llament de Pere, la branca catalana dels
Montcada arribà a la seva fi.

Esteve Grau i Lluís Morguera
Esteve Grau i Lluís Morguera eren dos
capitans de mercenaris que lluitaven per
a Joan II. Refugiats al castell de Vilves,
feien costat a Mateu i Eufrasina de
Montcada.
    Per raó de deute de pagues per part
de la Paeria de Lleida, quan lluitava al
Rosselló, Esteve Grau de comú acord
amb Lluís Morguera, l’estiu del 1475
iniciaren una sèrie d’atacs que els du-

ria a ocupar Tremp, Talarn i Vilves, des
d’on començaren a bandolejar per la
comarca aconsellats i recolzats pels
Montcada.
    Davant la impossibilitat d’aturar
l’activitat bandolera, Joan II demanà
als paers de Lleida i als síndics de les
Corts reunides a la ciutat que empres-
sin tota la seva influència per encalçar
una avinença amb els dos capitostos
mercenaris6.
    Finalment, Esteve Grau i Lluís
Morguera, acompanyats del bastard de
Cardona, que se’ls havia afegit, acudi-
ren a Lleida per assistir a les sessions
del 19 i el 21 de maig del 1476, on se
signaren les capitulacions en les quals
s’avingueren a retornar al rei les viles i
llocs de Tremp, Talarn, Vilves, el Pa-
lau d’Anglesola, les Penelles,
Castellserà i la Fuliola a canvi de 7.000
lliures.
    Continuarà...

Text i fotografies:
Ramon I. Canyelles

www.artesadesegre.net

1 Català i Roca, Pere. Els castells catalans. Vol VI.
Pàg. 528
2 Lladonosa i Pujol, Josep. Història d’Artesa de
Segre i la seva comarca. Ajuntament d’Artesa de
Segre 1990. Pàg. 164.
3 Lladonosa i Pujol, Josep. Història d’Artesa de
Segre i la seva comarca. Ajuntament d’Artesa de
Segre 1990. Pàg. 186.
4 Bertran i Roigé, Prim. El senyoriu d’Artesa de
Segre en els segles XV-XVI. Recerques Terres de
Ponent (IV). 1984. Pàg. 32.
5 Lladonosa i Pujol, Josep. Història d’Artesa de
Segre i la seva comarca. Ajuntament d’Artesa de
Segre 1990. Pàg. 195.
6 Lladonosa i Pujol, Josep. El bandolerisme a la
Catalunya Occidental (1476-1616). Dalmau editor
1972. Pàg. 12.

Vilves, refugi de Mateu de Montcada
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Carta de la Farmàcia Pla-
Campabadal
A l’Àrea Bàsica de Salut d’Artesa de
Segre:
    Us volem agrair la confiança diposi-
tada aquests dos anys i tres mesos que
la Farmàcia Pla-Campabadal ha estat
oberta. La nostra màxima ha estat sem-
pre el bon servei i atenció farmacèuti-
ques. Us volem agrair també les mos-
tres de suport en aquests moments tan
dolorosos. Per descomptat que el po-
ble hi perd. En el nostre cas, ens han
trencat les il·lusions, trinxat la feina i
fet perdre moltíssims diners.
    Volem també amb aquest escrit ex-
plicar-vos com ha anat tota aquesta sè-
rie dels horrors, per informar-vos de
com estan regulades les oficines de far-
màcia a Catalunya, i també així clarifi-
car malentesos que amb bona fe circu-
len pel poble.
    El sector de les oficines de farmàcia
–l’atenció farmacèutica– està regulat a
Catalunya per la Llei d’Ordenació Far-
macèutica 31/1991 promulgada pel
Parlament de Catalunya, que com ja
sabeu té àmplies competències en te-
mes de salut. Els punts rellevants
d’aquesta llei per al cas que ens toca
són:
- En les àrees bàsiques de salut (ABS)
rurals o semiurbanes es poden obrir
noves farmàcies quan la proporció
d’habitants per farmàcia superi els
2.500. O sigui, en una ABS que tingui
entre 2.501 i 5.000 habitants hi cap una
farmàcia, en una ABS que tingui entre

5.001 i 7.500 n’hi caben dues, i així
successivament. L’ABS d’Artesa de
Segre inclou els pobles d’Artesa de
Segre, Foradada, Alòs de Balaguer i
Vilanova de Meià.
- Per a calcular el número d’habitants
totals es consideren els habitants cen-
sats i el 10% dels habitants de segona
residència; aquests habitants de sego-
na residència –diu la llei– es poden pro-
var per qualsevol dels mitjans adme-
sos en dret.
- Un farmacèutic només pot ser titular
(propietari) d’una sola farmàcia.
- Les titularitats de farmàcia no es po-
den comerciar. La llegenda de que un
farmacèutic tingui comprades les "lli-
cències" de farmàcies d’un poble és
totalment falsa.
- La titularitat d’una farmàcia s’esgota
quan un decideix vendre’s la farmàcia
o es mor.
- Un farmacèutic que vulgui establir una
nova farmàcia ha de fer la corresponent
sol·licitud al Col·legi de Farmacèutics
de la província i demostrar el número
mínim d’habitants.
- Un cop demostrat i havent obtingut la
resolució favorable de l’administració,
es procedeix a la designació d’un local
que ha de complir varis requisits, entre
ells –els més rellevants per aquest cas–
que estigui a una distància mínima de
225m del CAP i a 250m d’una altra far-
màcia.
- El Col·legi de Farmacèutics actua com
a primera instància, el Departament de
Salut de la Generalitat com a segona

instància i els Tribu-
nals de Justícia tenen
l’última a dir.
    Doncs bé, explica-
da la teoria, ara us ex-
pliquem com va anar la pràctica en el
nostre cas.
    A finals de 2002 i principis de 2003,
vam avaluar la possibilitat d’obrir una
nova Farmàcia, ja que el poble havia
crescut demogràficament. Així, aquells
dies vam començar demanant els certi-
ficats de població a Vilanova de Meià,
Alòs de Balaguer, Foradada i Artesa de
Segre. Un 13 de febrer de 2003, mit-
jançant l’assessorament d’una advoca-
da de Barcelona especialitzada en te-
mes de Farmàcia, vam enviar per cor-
reu administratiu una sol·licitud al Col·-
legi de Farmacèutics de Lleida a nom
de la Gemma Pla Granés i la Gemma
Campabadal Monfà. Així va començar
tot aquest tema.
    Al cap d’uns dies, la sorpresa és molt
gran quan la Gemma Pla, que va anar
al Col·legi de Lleida a informar-se com
estaven les nostres sol·licituds, veu que
hi ha una sol·licitud de l’Ignasi Mola
Aldavó datada el 15 de febrer i ordena-
da cronològicament com a anterior a la
nostra, la qual –havent estat enviada el
13 de febrer– van datar pel dia d’arri-
bada al Col·legi i no pel dia d’envia-
ment, que és la norma en dret adminis-
tratiu.
    Vam fer la corresponent queixa a tra-
vés de l’advocada per a que ens dones-
sin la prioritat que ens pertocava i vam

Artesa es torna a quedar amb una farmàcia
l tancament de l’edició de la re-
vista anterior ens va agafar en-

tre les manifestacions dels diumen-
ges 21 i 28 de juny.
    En el noticiari del mes passat, però,
ja vam informar del tancament de la
farmàcia Pla-Campabadal degut a una
sentència judicial motivada per una
demanda de la Farmàcia Aldavó. Tam-
bé van informar de la manifestació del
21 de juny. Per altra banda, la nostra
opinió com a ciutadans de l’Àrea Bàsi-
ca de Salut (ABS) d’Artesa de Segre
va quedar prou clar en l’editorial.

    Aquest mes, doncs, ens limitarem a
comentar que la manifestació del dia
28 va ser menys concorreguda que l’an-
terior i que, malgrat rumors que nosal-
tres no podem ni confirmar ni desmen-
tir, els ànims es van apaivagant. Això
sí, amb un sentiment d’impotència i –
per què no dir-ho– d’una certa ràbia.
    Degut al fet que les dues parts im-
plicades ens han fet arribar respectiva-
ment una carta per a publicar, hem cre-
gut convenient tractar de forma desta-
cada (en portada i pàgines centrals)
aquest tema. Per part nostra, ho deixem

aquí, almenys de moment. Les dues
farmàcies han volgut explicar les seves
respectives versions i cadascú en po-
drà treure les conclusions que vulgui.
    Per acabar, només afegirem dues
coses. Primera, publiquem les cartes per
ordre d’arribada a la nostra redacció.
Segona, la carta de la farmàcia Pla-
Campabadal aporta dos documents (en
fa referència) que no publiquem per
qüestions d’espai, però que podeu con-
sultar a la nostra pàgina web:
www.lapalanca.cat.

La Palanca

E
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també aportar tots els certificats neces-
saris demostrant l’existència de 5.040
habitants.  El Col·legi, al cap de 6 me-
sos, ens informa que ens denega la sol·-
licitud argumentant que no hi havia els
habitants.
    Nosaltres fem un recurs d’alçada a
la Generalitat, la qual ens dóna la raó
per una Resolució administrativa, de
data 8 de juny de 2004, i emet un per-
mís d’obertura de la farmàcia de la se-
güent manera: en primer lloc a les Gem-
mes i en segon lloc a l’Ignasi Mola
Aldavó (adjuntem còpia de la Resolu-
ció de la Generalitat).
    Acte seguit, la Maria Rosa Aldavó
Pineda interposa un contenciós admi-
nistratiu al Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya (TSJC) contra la Re-
solució de la Generalitat. Nosaltres, que
ja prou feina tenim a treballar i tirar la
família endavant, fem tots els tràmits
per la designació del local. Contractem
fins i tot els serveis de l’arquitecte Roca
de Viñals, que ha estat anteriorment
l’arquitecte oficial del Col·legi de Far-
macèutics de Barcelona, per a què ens
assessori sobre la ubicació del local i
sobretot si les distàncies es compleixen.
La llei especifica que per a calcular la
distància s’ha de seguir el trajecte
peatonal i que en cap cas es pot fer pas-
sar el trajecte per tanques i accidents
urbanístics (com és el cas de la plaça
de l’Ajuntament), ja que s’entén que
s’ha de seguir el trajecte que una per-
sona farà a peu. El mateix arquitecte
Roca de Viñals va venir a Artesa i va
fer l’amidament –sobre el terreny– de
la distància entre el CAP i el número
25 del carrer Balmes, el local de la
Cecília Sirvan que vam designar.
    Doncs bé, presentem tota la docu-
mentació respecte al local del Carrer
Balmes 25. El Col·legi de Lleida enco-
mana l’estudi d’aquest dossier al seu
arquitecte oficial, el Sr. Xavier Galitó
Sanfeliu, el qual dictamina que la dis-
tància entre el CAP i el local designat
és de 228m i, per tant, es compleixen
els requisits.
    La sorpresa torna a ser nostra quan

l’Aldavó envia al Col·legi de Lleida un
informe realitzat per l’arquitecte Jaume
Terés Armillas, que calcula dues dis-
tàncies inferiors als 225m, de 204m i
208m. La sorpresa augmenta encara
més quan el Col·legi de Lleida, no ate-
nent-se els amidaments fets pel seu pro-
pi arquitecte oficial, encarrega un altre
informe al gabinet de topògrafs TOP
TEN SL, representat pel Sr. Emili
Pascual Giné, qui per mesurar la dis-
tància fa una línia recta per tota la pla-
ça de l’Ajuntament, que només volant
es pot seguir, i que sapiguem
d’artesencs voladors encara no n’hem
vist cap (algun o alguna "pájara" pot-
ser sí, però això és la conya que afegim
a aquest text perquè no us volem avor-
rir i també val més riure una mica).
    El Col·legi fa bo aquest darrer infor-
me dels topògrafs (amb una distància
de 216,45m) i ens denega la sol·licitud.
Nosaltres hem de fer un altre cop un
recurs d’alçada a la Generalitat, la qual
finalment també ens dóna la raó a fi-
nals de 2006. A aquesta resolució de la
Generalitat, la Maria Rosa Aldavó Pi-
neda interposa un altre contenciós ad-
ministratiu al Tribunal Superior de Jus-
tícia al·legant que no hi ha la distància
mínima entre el CAP i el número 25
del carrer Balmes.
    En resum, tenim a finals de 2006
dues resolucions favorables per obrir i
dos litigis oberts al TSJC per part de
l’Aldavó contra la Generalitat i nosal-
tres com a parts. Mentrestant, l’Ignasi
Mola Aldavó anava presentant sol·-
licituds per obrir una nova Farmàcia.
    La llei també assenyala que en cas
de no obrir la Farmàcia durant els 6
mesos següents a la resolució adminis-
trativa que accepta el local, el permís
passa al segon farmacèutic que ha de-
manat la Farmàcia, en aquest cas
l’Ignasi Mola. O sigui, tot i tenint els
litigis oberts, havíem d’obrir perquè si
no perdríem el permís a favor de
l’Ignasi Mola.
    A finals de 2007, tot just obrir aquest
mateix any, surt la sentència del primer
contenciós a favor de l’Aldavó. El jut-

ge entén que no hi han els habitants tot
donant per bons únicament els certifi-
cats presentats per l’Aldavó. El nucli
del conflicte se centra en aquest 10%
dels habitants de segona residència que
la llei diu "que es provaran per qualse-
vol dels mitjans admesos en dret".
Aquest "qualsevol dels mitjans adme-
sos en dret" inclou la doctrina la Gene-
ralitat que des de fa més de 12 anys
aplica la següent fórmula per acreditar
els habitants de segona residència, que
està recollida en la instrucció adminis-
trativa 04/2006 de la Direcció General
de Recursos Sanitaris del Departament
de Salut i que nosaltres vam fer servir:
"El nombre acreditat d’habitatges
totals es multiplica per quatre i es
detreu de la xifra resultant el nom-
bre acreditat d’habitants censats. A
la xifra final resultant d’aquesta ope-
ració aritmètica se li aplica el 10%
que preveu la Llei d’Ordenació Far-
macèutica de Catalunya".
    Es fa servir aquesta fórmula perquè
les dades de les que disposen els ajun-
taments no permeten extraure clara-
ment els habitants de segona residèn-
cia. Quan l’Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) fa el cens, determina si
una casa és principal o no és principal,
no si és de segona residència o simple-
ment està buida perquè no hi viu nin-
gú. En el nostre cas es van donar, a més,
per bons uns certificats que va presen-
tar la Maria Rosa Aldavó amb dades
de 2001, quan les dades en conflicte
havien de ser totes les del 13 febrer de
2003.
    Farmàcies que s’han obert mitjançant
el còmput que vam emprar nosaltres
són moltíssimes, entre elles a tall
d’exemple les de les ABSs de
Montornès del Vallès (1996), Sant Joan
de Vilatorrada (1996), Rubí-2 (1998),
La Llagosta (1998), Badalona-6 (2001),
Terrassa-F (2002), Terrassa-D (2002) i
Pineda de Mar (2002).
    El cas estrany –per dir-ho d’alguna
manera– és el nostre: ningú de l’admi-
nistració entén com el jutge ha sortit
per petaneres. La Generalitat de
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Carta de la Farmàcia Aldavó-
Mola
En relació amb el tancament d’una ofi-
cina de farmàcia en l’Àrea Bàsica de
Salut d’Artesa de Segre, decretada pel
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC), davant del cúmul de
notícies contradictòries i rumors exis-
tents, i com a titular de l’altra oficina
de farmàcia de l’Àrea Bàsica, entenc
convenient explicar la meva versió del
fets. La Llei d’Ordenació Farmacéutica
Catalana, amb encert o no (que no sóc
qui per jutjar-ho), estableix que per
poder obrir una nova farmàcia en una
Àrea Bàsica de Salut es precisa l’exis-
tència d’un determinat nombre d’habi-
tants. La pròpia Llei disposa, també, la
forma en què s’han de comptar els ha-
bitants (els empadronats, els de segona
residència i els turístics).
    En el seu moment, es sol·licità
l’obertura d’una segona oficina de
farmàcia al Col·legi de Farmacèutics
de Lleida, qui denegà la petició per
no existir el nombre d’habitants previs-
tos per la Llei. Es va recórrer la resolu-
ció del Col·legi davant la Conselleria
de Salut de la Generalitat, la qual (vull
suposar que per error donat que tinc per
norma pensar sempre bé dels demés)
computà equivocadament el nombre
dels habitants de l’Àrea Bàsica de Sa-
lut de forma que "sortissin" els sufici-
ents per obrir una nova oficina.

    Les lleis s’han de complir no sols per
les Administracions Públiques, sinó
també per tots els ciutadans, ens agra-
din o no tals normes. Per tant, i per en-
tendre que la Generalitat havia vulne-
rat la norma, va ser pel qual vaig inter-
posà un recurs contenciós administra-
tiu davant el Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC).
    Aquest tribunal, després d’escoltar la
Conselleria de Salut i els titulars de la
nova oficina de farmàcia, determinà que
la Conselleria havia vulnerat la Llei
d’Ordenació Farmacéutica Catalana
computant més habitants dels que en
realitat existien en l’Àrea Bàsica de
Salut, i concretant per tant que en l’Àrea
Bàsica de Salut no existien habitants su-
ficients per obrir una nova farmàcia,
complint els requisits de la tan citada
Llei. Davant aquesta constatació, el Tri-
bunal Superior (TSJC) anul·là, per
ser contraria a dret, la resolució de la
Conselleria per la qual s’autoritzava
una nova oficina de farmàcia, i donà,
per conseqüent, la raó al Col·legi de
Farmacèutics de Lleida, que així ho
havia estimat, i a la sotasignant.
    S’ha indicat, erròniament, que aques-
ta farmacèutica, portà el tema fins al
Tribunal Suprem. El que va passar, en
realitat, és que els farmacèutics que
havien de tancar la seva farmàcia per
la resolució del Tribunal (TSJC) la va-
ren recórrer mitjançant un recurs de

cassació davant la
Sala corresponent del
citat Tribunal Superi-
or de Justícia de
Catalunya (TSJC),
que es el competent, donat que la nor-
ma sols té efecte en aquesta comunitat.
El recurs va ser desestimat i es va
confirmar la sentència inicial. Això
és, la Sala de cassació del TSJC va en-
tendre que la sentència dictada era con-
forme a dret i per tant la va confirmar.
    En definitiva, la sotasignant es va li-
mitar a denunciar davant dels Tribunals
l’existència d’una resolució errònia i no
conforme amb la Llei dictada per la
Conselleria de Salut, i els Tribunals
entengueren que, efectivament, existia
l’error que es denunciava i anul·laren
la resolució que anava en contra de la
Llei, acordant el tancament de la nova
oficina de farmàcia.
    No cal dir que si, en un moment do-
nat, existeixen en l’Àrea Bàsica de Sa-
lut d’Artesa de Segre els habitants a què
es refereix la llei i algun altre farma-
cèutic pretén obrir una farmàcia, sota
cap concepte m’hi oposaré.
    No vull acabar sense agrair profun-
dament l’afecte i el recolzament que
molts m’han donat. La meva forma
d’obrar ha estat basada en la legalitat i
en la rectitud, seguint les directrius que
m’han guiat tota la vida.

M. Rosa Aldavó Pineda

Catalunya, a diferència d’altres esta-
ments, no actua com una república
bananera. És rigorosa i s’ajusta al dret.
Els hem presentat noves al·legacions
per salvar la farmàcia i ens han contes-
tat sempre el mateix: que estan molt
descontents sobretot perquè veuen que
l’atenció farmacèutica se’n ressent, que
el seu criteri no s’ha seguit pel jutge,
però que davant dels Tribunals no hi
ha res a fer.
    I Maria Rosa Aldavó, en què que-
dem? Si la demana l’Ignasi, hi cap una
farmàcia; si la demanem nosaltres o una
altra persona, no hi cap? Adjuntem l’ex-
tracte del taulell d’anuncis on veureu
totes les sol·licituds presentades de part
de l’Ignasi Mola Aldavó des de 2004
(les sol·licituds anteriors ja estan arxi-
vades).

    Perquè també quedi clar, la Farmà-
cia era legal –només faltaria!– i nosal-
tres no hem posat mai cap denúncia ni
a l’Aldavó ni a ningú, ni al Departa-
ment de Salut (que és qui té competèn-
cies), ni al Col·legi, ni a qualsevol altre
estament. Prou feina tenim i no ens
mouen les ganes de destrucció. A l’in-
revés, encara creiem en la bona fe, en
les maneres de fer correctes i en apor-
tar un valor afegit a la societat. Per con-
tra, hem estat subjectes a moltíssimes
irregularitats, ens han allargat els trà-
mits en el possible i més (excepte els
tribunals de justícia que han anat molt
ràpid) i l’Aldavó ja porta 2 litigis en
contra nostra. La llàstima de tot plegat
és que el poble i el servei en resultin
perjudicats: perquè val més treballar i
atendre a la gent que dedicar-se a inter-

posar recursos a tort i a dret.
    Per acabar, volem agrair i demostrar
la nostra apreciació i estimació per la
Marta Puigredon, molt professional i
responsable, que coneix molt bé la pro-
fessió i que sempre té unes bones pa-
raules per a tothom.  Ens ha sabut molt
de greu que perdi el lloc de treball. Vo-
lem també agrair a la Neus Martorell
d’Agramunt, a la Núria Sisquella, a la
Dolors Bosch, a la Mireia Bròvia, a la
Cecília Sirvan, una senyora amb digni-
tat de tota la vida, i a la nostra família
per tota l’ajuda i suport.
   To be continued…

Gemma Pla i Granés
Gemma Campabadal i Monfà

24 juny 2009
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Vuitenes Jornades de la Prehistòria
mb motiu del 23è aniversari de
les excavacions realitzades a la

Cova del Parco per l’equip del Semi-
nari d’Estudis i Recerques Prehistò-
riques (SERP) de la Universitat de
Barcelona, l’Associació Cultural
"Terres del Marquesat" va organitzar
el proppassat 4 de juliol una passeja-
da a l’emblemàtica cova del Parco.
    L’activitat fou seguida d’una visita a
l’església i al museu d’Alòs de Balaguer
i en el marc de les "Vuitenes Jornades
de la Prehistòria a les Terres del Mar-
quesat" es va realitzar una conferència,
a càrrec dels doctors Josep M. Fullola,
M. Àngels Petit, Xavier Mangado i Raül
Bartrolí, sobre els resultats de la recerca
realitzada al llarg d’aquests 23 anys.
    De la mà de l’expert guiatge de l’al-
calde d’Alòs, Lluís Soldevila, se supe-
ren fàcilment els 120 m de desnivell que
separen la cova del Parco del nivell del
riu Segre, tot seguint el nou camí traçat
recentment per l’Ajuntament, veritable
autopista si ho comparem amb el pas
de cabres que calia fer anteriorment.
Primer es passa per la base calcària del
dom de Sant Mamet per a tot seguit
endinsar-se en el conjunt de conglome-
rats conegut popularment per les "Ro-
ques Prenyades" que recobreixen
aquesta vessant sud de Sant Mamet.
    La cova del Parco fou donada a co-
nèixer per a la ciència l’any 1974 grà-
cies al veí d’Artesa de Segre Rafel
Gomà, conegut per en Parco, que es
dedicava a fer prospeccions arqueolò-
giques en el municipi d’Alòs, en col·-
laboració amb el Dr. Maluquer de Mo-
tes, llavors catedràtic de prehistòria de
la Universitat de Barcelona. En Parco
va trobar restes de ceràmica pràctica-
ment a flor de terra, entre les quals so-
bresortia la boca d’una gran tenalla, de
forma ovoide i decorada amb cordons
afegits i impresos, que fou datada com
del bronze inicial. Aquesta fabulosa
peça avui la podem admirar al museu
d’Artesa de Segre. El jaciment està
constituït per una cova de planta trian-
gular (10,5 m de llarg per 4,5 m d’am-
ple en la part exterior) i que comunica
amb un gran abric de 5,5 m d’ample
per 30 m de llarg, tancat per un mur de

pedra, el qual havia estat emprat com a
corral de bestiar. El Dr. Maluquer ex-
cavà la cova durant 4 anys (1974, 1975,
1981 i 1984) i va treure a la llum peces
que anaven des de l’edat de bronze (uns
4.000 anys enrere) fins al neolític (fa
uns 7.000 anys); també va excavar una
rasa, anomenada actualment la rasa
Maluquer, gràcies a la qual va detectar
que a nivells inferiors es trobaven res-
tes del paleolític (estimades en 15.000
anys d’antiguitat).
    A partir del 1987 l’excavació fou re-
presa pel SERP i l’actual equip de re-
cerca, el qual ha fet prospeccions de
manera ininterrompuda fins als nostres
dies. L’excavació acurada al llarg de
tots aquests anys, amb una moderna
metodologia arqueològica i amb un
equip interdisciplinari d’arqueòlegs,
geòlegs, químics, paleobotànics, espe-
cialistes en micro i macromamífers...
ha permès determinar la datació abso-
luta (pel mètode del carboni 14) dels
diversos nivells d’ocupació, i també, i
molt especialment, l’evolució cultural
al llarg del temps i les diverses utilitza-
cions que els nostres avantpassats fe-
ren de la cova un lloc d’aixopluc en la
seva transhumància de la costa a les
terres pirinenques, un centre de cacera
dels animals de l’entorn (cérvols, ca-
bres, conills...), taller de fabricació de
múltiples estris de pedra (ganivets, pun-
tes de fletxa, rascadors, burins, micrò-
lits per fabricar ganivets, atzagaies...)
o d’os (burins, agulles...), les tipologi-
es dels quals ens confirmen les dataci-
ons fetes pel mètode del carboni 14.
    La cova ha anat refermant, al llarg
d’aquests anys, la seva importància com
a centre cabal en la comprensió de la
prehistòria dels Països Catalans i

d’Europa, en especial pel que fa als llu-
nyans temps del paleolític (15.000 anys
enrere), això queda demostrat pels
nombrosos articles científics publicats,
per les ponències presentades en sim-
posis, tant nacionals com internacionals,
per les conferències realitzades, etc. Com
a mostra tenim que una cerca per Internet
de la paraula clau "Cova del Parco" ens
dona més de 128 referències.
    També cal destacar el paper d’esco-
la viva de formació, en les tècniques
modernes d’investigació prehistòrica i
d’excavació, que aquests treballs han
representat per a més de 200 joves in-
vestigadors al llarg d’aquests 23 anys,
paper reflectit en les nombroses tesis
doctorals que s’han desenvolupat sobre
el tema (tant nacionals com internacio-
nals). I per últim, cal destacar la tasca
de divulgació i sensibilització vers la
prehistòria i el nostre patrimoni que
l’equip investigador ha realitzat al llarg
dels anys. Alguns exemples: "Les Jor-
nades de la Prehistòria a les Terres del
Marquesat", conjunt de conferències
sobre temes de prehistòria, que enguany
ja van pel vuitè any. Les jornades de
portes obertes per visitar l’excavació.
La preparació d’una vitrina expositora
al museu d’Alòs, amb còpies dels ma-
terials més representatius trobats. Els
nombrosos articles de divulgació i no-
tícies periodístiques, etc.
    Cal agrair a l’equip del SERP tota la
seva tasca divulgadora i en especial llur
col·laboració amb la nostra associació.
També cal destacar l’ajuda de l’ajunta-
ment d’Alòs en la realització d’aquests
vuitenes Jornades de la Prehistòria a les
Terres del Marquesat.

Josep Roqué
Francesc Gessé

AA
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Hem caminat damunt la Lluna
quest any 2009 ha estat declarat
l’Any Internacional de l’Astro-

nomia.
    S’ha decidit celebrar així els 400
anys de la publicació de Astronomia
Nova de Joanes Kepler o que també fa
400 anys que per primera vegada Gali-
leu Galilei va encarar el seu telescopi
cap al cel.
    Però no és tant lluny en el temps,
encara que ho és molt més en l’espai,
l’acte que voldria recordar mitjançant
aquestes pobres paraules.
    El dia 20 de juliol de 2009 se cele-
bra el 40è aniversari de l’arribada del
primer home a la Lluna. A les 20:17h
UTC (a un quart de deu de la nit d’aquí)
el mòdul lunar de l’Apollo XI va allu-
nar i, poc després, Neil A. Armstrong
va descendir d’ell i pronuncià la frase
que ha passat a la història: "És un petit
pas per a un home, però un gran salt per a la
Humanitat". En aquest històric vol el van
acompanyar Edwin Aldrin i Michael
Collins, que sent el comandant del vol
va ser l’únic que no la va trepitjar.
    Fins l’any 1972, quan s’hi va anar
per última vegada, 5 missions més de
la NASA i l’Agència Espacial Ameri-

cana van permetre que 12 persones ca-
minessin pel sòl de la Lluna. Fins hi tot
s’hi va portar un vehicle anomenat
ROVER per fer desplaçaments més o
menys llargs.
    L’exploració de la Lluna formà part
de l’anomenada "cursa espacial" entre
l’extingida Unió Soviètica (URSS) i els
Estats Units d’Amèrica (EUA) com a
una fase més de l’anomenada Guerra
Freda.
    Avui dia estan en estudi varis pro-
jectes per tornar-hi, fins hi tot per esta-
blir-hi una base permanent, però el prin-
cipal problema que hi ha és el mateix
que va impedir que el projecte Apollo

s’allargués més enllà de 1972, el cost
extraordinàriament gran que suposa
enviar qualsevol cos a l’òrbita lunar.
    Quedi constància que durant la Set-
mana del Llibre de 1970 que organitzà
el Club de Lectures Artesenc, es pro-
jectà un documental de la NASA sobre
aquest fet. El documental va ser cedit
per l’Institut Americà de Barcelona i
presentat per Joan J. Maluquer i Wahl

Josep M. Espinal
Secretari del Club de Lectures Artesenc

AA

Festa de Sant Joan a Baldomar
associació de veïns de Baldomar va donar la benvin-
guda a l’estiu tot celebrant la Festa de Sant Joan.

    La nit del 23 de juny és la nit més curta de l’any i està
envoltada de màgia, símbols i llegendes.
    A les sis de la tarda vam anar a recollir la Flama del Canigó
a Artesa i la vam traslladar cap a la plaça de la Font de
Baldomar. A dos quarts de nou vam baixar la flama en pro-

L’

Es diu que el foc i la brasa de Sant Joan no cremen, que saltar tres vegades
per sobre de la foguera o caminar descalç damunt la brasa protegeix dels
mals fins l’any vinent.

cessó fins a la zona dels Freginals, on hi havia la foguera
que havíem preparat durant la tarda i la vam encendre.
    Tot seguit, ens esperava un sopar popular a la plaça de la
Font, amb un centenar d’assistents.
    La revetlla finalitzà amb la tradicional coca de Sant Joan
i ball amb un grup d’acordionistes.

Associació de Veïns Amics de Baldomar
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Activitats de "Jo Qblls!"
Associació de Joves "Jo Qblls!"
hem iniciat la moguda amb el

bon temps!!! I què millor per entrar
amb força a les festes majors que fer
un curs de balls de saló?
    Els passats mesos de maig i juny,
hem organitzat un curs de ball que ha
constat de 7 classes i que s’ha fet els
divendres a la nit a la pista
poliesportiva, a càrrec d’Albert Bonet,
professor de l’escola de dansa de
Balaguer. Hi hem participat 17 parelles,
d’edats ben disperses, amb el factor
comú d’aprendre a ballar, però sobre-
tot passar-nos-ho bé. Com a mínim, el
segon ho hem aconseguit.
    El 31 de maig, l’associació hem or-
ganitzat una sortida a Sant Llorenç de
Montgai per tal de dur a terme activi-
tats especialment aquàtiques (caiac,
canoa, buguis...). Tot i així, la presèn-
cia del musclo zebra ens ho va impe-
dir. Igualment vam aprofitar per conèi-

xer l’entorn del pantà de Sant Llorenç i
el poble.
    Per Sant Joan, vist l’èxit de partici-
pació de l’any anterior, hem organitzat
el sopar de revetlla a la plaça del Cas-
tell i, per acabar, la festa a la piscina.

Associació de Joves "Jo Qblls!"

L’
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Novetats de juliol
NOVEL·LA

Crepuscle, un amor perillós.
Stephenie Meyer. Ed. Alfaguara

La solitud dels nombres primers.
Paolo Giordano. Ed. Edicions 62.

El silenci. Gaspar Hernàndez. Ed. Des-
tino.

La joya de Medina. Sherry Jones. Ed.
Ediciones B.

L’apasionant història de Aisha, l’espo-
sa predilecta de Mahoma.

ALTRES

Conèixer els ocells. Jaume Sañé. Ed.
Cossetània.
La cocina paso a paso. Good
Housekeeping. Ed. Blume.

NOVEL·LA JUVENIL

Cor de tinta. Cornelia Funke. Ed. La
magrana.

Llavors van entrar al santuari més sa-
grat d’Elinor. Meggie va sentir que Mo
deia ...

CONEIXEMENTS
INFANTILS

El Meu petit manual d’experiments
ecològics. Ed. Zendrera Zariquiey
Las hadas Flores. Descubre un
mundo màgico de rincones secretos.
Ed. Montena.

DVD

La jungla 4.0. Bruce Willis.
Perdidos. Primera temporada, 25
capitols
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Coses del BrimerCoses del BrimerCoses del BrimerCoses del BrimerCoses del Brimerooooo

La caixa és petita
això en fa molts anys, potser 90
o potser més. A vegades dius co-

ses per sentir-ho dir i et pots passar.
    Aquí hi havia dues farmàcies. La
gent no estaven contents i un grupet va
a Barcelona i porta una farmacèutica,
que va ser la mare de la M. Rosa. Li
van posar la farmàcia al centre del po-
ble. Les dues velles, pel que sigui, van
tancar; però al temps ve lo Sr. Bayer i
posa una segona farmàcia. Tots con-
tents.
    Però ara venen los problemes. Al

morir lo Sr. Bayer, la Sr. Rosa no vol
competència. Després de molts esfor-
ços, obre la farmàcia Pla-Campabadal,
però després de dos anys van i la fan
tancar.
    On és la democràcia? Això és la dic-
tadura. Fora competència. Com més
establiments millor, més ben servits.
    Sra. M. Rosa, jo crec que això no ho
havies de haver fet. Se t’ha tirat lo po-
ble i la comarca a sobre. No et serà fà-
cil tornar-los a replegar. La gent perdo-
na però no oblida. Algun dia es posarà

una segona farmàcia i veuràs com la
gent que creus que són amics marxen.
    Per què tanta enveja i tanta gana? Si
la gent marxa amb quatre fustes i ho
deixa tot. La caixa és petita i no hi cap
res més.
    Bé, hi posaria moltes més coses, però
crec que no val la pena. La gent sem-
blem una cosa i en som un altra. Tot-
hom fa lo paper que li convé.

Ton Bonet

D’

CarCarCarCarCartes a la Rtes a la Rtes a la Rtes a la Rtes a la Redaccióedaccióedaccióedaccióedacció

6a Trobada de cosins
El dia 30 de maig ens vam trobar
gairebé tots els cosins, que en som
una bona colla, de la família Guiu-
Bandé de la Serradora (Guiu-Cassa-
res, Roca-Bandé, Guiu-Bandé).
    Aquesta vegada, el punt de partida
per iniciar la festa era el Santuari de
Salgar.
    Anàvem arribant cadascú des de di-
ferents llocs, alguns ben allunyats: de
Barcelona, Mollerussa, Albesa, Girona,
des de Castellserà, de Balaguer, des de
Lleida, de Boldís, de Ponts, fins i tot
de     l’illa de Menorca, de… i de la
mateixa ciutat d’Artesa.

    Tots amb alguns anys més a sobre
des de l’última trobada, però això sí
amb ganes de retrobar-nos per passar
un dia ben alegre i divertit.
    Després d’un bon esmorzar amb
coca i xocolata i mullant-ho amb un tra-
guet de mistela, ens vam disposar tots
per anar a visitar el museu d’Artesa,
guiats pel Parco, el qual ens va fer una
ben acurada visita. Seguidament ens
vam dirigir cap a Vernet a veure els
trulls. I ja arribada l’hora de dinar, al
camp de Tir ens hi esperava una bona i
suculenta paella.
    Quan vam haver dinat i després de

parlar, riure, recordar, plorar pels sen-
timents que tot això comportava i el
vídeo que ens varen regalar els orga-
nitzadors Joan Fusté i Anna Baella, ens
vam anar acomiadant, això si després
de passar la senyera al cosí Manel de
Menorca. Ell serà doncs     l’encarregat
d’organitzar la 7a Trobada.
    Qui sap! Potser la propera, la famí-
lia Guiu-Bandé haurem de viatjar amb
vaixell o avió per retrobar- nos. Ves a
saber!

Una cosina
Antonieta de Castellserà
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Què en farem de la Cooperativa?
es assemblees de la Cooperativa
d’Artesa de Segre, històrica-

ment, s’han caracteritzat pel fet de
desenvolupar-se en una relativa cal-
ma.
    Encara que en algunes ocasions els
temes tractats invitaven a l’acalorament
i a la discussió, els socis molt poques
vegades han aixecat la veu més del que
calia i sempre han acabat donant suport
a les propostes que el gerent/director
general de torn (i han estat uns quants)
feia a l’assemblea de socis.
    En les darreres assemblees, però,
aquesta situació de calma s’ha trencat i
s’ha obert la caixa dels trons. Quins
factors han motivat aquest canvi d’ac-
titud? A la complicada situació
econòmico-financera de la Cooperati-
va que es ve arrossegant de fa anys, s’ha
afegit la proposta d’una ampliació de
capital per tal de capitalitzar l’entitat i

fer-la més competitiva, i la dimissió en
bloc de la Junta Rectora i l’elecció
d’una de nova. Podríem parlar abasta-
ment de com s’ha arribat a aquesta greu
situació de crisi de l’entitat, en gran
mesura motivada per l’error de càlcul
al comprar l’escorxador de l’Agudana,
o analitzar si la proposta de l’amplia-
ció de capital a càrrec dels socis és la
millor solució per sortir de la situació
actual o si bé hi ha d’altres alternati-
ves, però crec que ara no és el moment
ni el lloc per fer-ho.
    Sí que voldria fer referència als can-
vis en la Junta Rectora (recordar que
tres dels set membres, entre ells el pre-
sident, no varen veure ratificat el recol-
zament per part de l’assemblea). Estem
segurs que tant el nou president, el Joan
Serra, com el nou vicepresident, el Pere
Salud, ambdós ja membres de l’anteri-
or Junta, tot i que tenen al davant una

tasca difícil i gens agradable, faran tot
el possible per treure la Cooperativa
d’Artesa de l’actual situació de desga-
vell en què es troba submergida.
    Amb tota la modèstia del món, però,
em permetré de donar-los un consell: que
vagin sempre amb la veritat per davant,
per dura que aquesta pugui ser a vega-
des. I no només ells, s’ha d’exigir el
mateix a tots els empleats de la Coope-
rativa, especialment als de major rang.
    No s’hi val a dir mitges veritats o
a traspassar les culpes als altres. Ca-
dascú ha d’assumir les seves respon-
sabilitats. Cal agafar el brau per les
banyes i, si es pot, portar-lo cap al
corral... sinó el brau acabarà per en-
vestir-nos.
    Ànims i endavant!

Josep Maria Sabartés i Guixés
Soci de la Cooperativa

L
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L’apunt del PSC-PM... La planificació que no existeix
al planificar cada acció per no
entorpir la seva execució.

    Quan es va decidir fer les Monges
amb els diners del Fons Zapatero, no-
saltres no hi vàrem estar d’acord, entre
d’altres coses, perquè l’Ajuntament no
va voler resoldre el tema del tanatori.
És a dir, calia fer una previsió d’on
s’ubicaria en un futur i on es pensaven
fer els serveis mentre duressin les obres.
Avui en dia encara no s’ha pensat ni es
treballa en la ubicació d’un futur
tanatori. Ara, a corre-cuita, ha calgut
traslladar aquest servei a la sala de la
Capella, que es destinava a fer exposi-
cions. No tant sols això, sinó que el ser-

vei municipal de Protecció Civil, ser-
vei voluntari per emergències i orde-
nació, n’ha resultat perjudicat, així com
altres entitats que hi tenien material.
    Pel que fa al Passeig del Senill, es
va demanar subvenció dins el quin-
quenni del Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya (aquest cop, Pla quin-
quennal). Sobre un pressupost de
3.421.611,10 euros, van atorgar una
subvenció de 661.709,04. Però ara el
Govern d’ERC vol destinar la majoria
d’aquesta subvenció al Casal, aquell
"monstre" que s’ho menja tot. Per això,
en l’últim Ple, va presentar una proposta
per canviar l’obra de destí, amb la con-

seqüent renúncia per fer ni un tros de
passeig. Així mateix, perquè el "mons-
tre" encara no està tip, s’ha engolit una
nova subvenció, 60.000 euros, d’una
nova línia de la Diputació per a muni-
cipis de més de 3.000 habitants. Els
pressupostos inassumibles, afegit a la
manca de criteri per prioritzar les ne-
cessitats, provoquen aquestes situaci-
ons.

Josep Galceran i Sellart
Carme Miquel i Brufau

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

 " L’ànima no pot tenir secrets sense que la conducta els reveli...".
               

Giovanni Papini, periodista, crític i escriptor italià  (1881-1956)

C
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PPPPPer què diem...?er què diem...?er què diem...?er què diem...?er què diem...?

... que algú corre la Seca, la Meca i la Vall d’Andorra?
s diu d’una persona que ha viat-
jat molt però que no sol fer esta-

da segura enlloc i de manera defini-
tiva. També es diu en to irònic de qui
es vanta d’haver visitat molts llocs i
no ens ho acabem de creure.
    L’origen de la dita podria estar en la
prescripció que fa l’Alcorà, el llibre sa-
grat dels musulmans: no entrarà al cel
qui no hagi estat, almenys una vegada
a la vida, a la ciutat santa de la Meca,
on va néixer Mahoma l’any 570, situa-
da a Aràbia (avui Aràbia Saudí), visita-
da diàriament per gran multitud de pe-
legrins. Potser calgui comentar que el
lloc objecte del pelegrinatge és la
Kaaba, mot que vol dir literalment "casa
quadrada", un lloc d’oració alçat per
Abraham i el seu fill Ismael fa quatre
mil anys, segons la tradició islàmica:
una figura cúbica, de pedra, amb les pa-
rets i el terra recoberts de marbre, amb
una sola porta original (se n’hi va afe-
gir una altra, d’or, en època recent) i
totalment buida. Dins no hi ha res de
res. Avui la Kaaba està coberta per un
mantell negre de seda, anomenat
Kiswa, amb una franja amb textos de
l’Alcorà escrits en or.
    Però el compliment d’aquest deure
es va fer especialment difícil pels sar-
raïns que van envair la península Ibèri-
ca per la gran distància que els separa-
va de la ciutat divina. Per poder resol-
dre aquesta dificultat –més si tenim en
compte la lentitud i el precari estat dels
mitjans de transport de l’època–, es diu
que un soldà del que se’n desconeix el
nom (hi ha qui creu, però, que podria
tractar-se d’Abd al-Rahman, d’A-
Hakam o d’Al Mansur, califes de
Còrdova) va autoritzar que en lloc
d’anar a la Meca, els fidels visitessin la
mesquita gran de Còrdova, anomena-
da Seca, amb la qual cosa obtindrien la
mateixa gràcia que anant a Aràbia.
    Molts dels fidels musulmans van es-
tar d’acord amb el nou precepte, però
els més puritans no quedaren gaire sa-
tisfets amb aquesta "innovació", ja que
van témer que amb la visita a la Seca
no es complís adequadament la llei al-
corànica i així, per evitar caure en un
possible pecat i al mateix temps satis-
fer el monarca, anaven en caravanes,
amb idèntica devoció, a visitar la Kaaba
a la Meca, la mesquita de Còrdova (és

a dir, la Seca) i pel que pogués passar,
hi afegien el sepulcre de Mahoma a l’al-
tra ciutat santa d’Aràbia, Medina, on
havia mort el profeta l’any 632.
    D’aquí va venir que d’una persona
que viatgés molt se’n digués que anava
de "la Seca a la Meca". Més tard es va
afegir a la dita la Vall d’Andorra per
una curiosa coincidència: al Principat
veí hi ha dos llocs que duen els noms
de Seca i Meca, respectivament. Seca
es troba prop de la vila de Sant Julià de
Lòria, a la seva banda sud i és un antic
castell, a hores d’ara ja en ruïnes. Meca
és un petit poble que hi ha per sobre
d’Ordino, cap a la banda nord, on tam-
bé hi havia hagut un castell amb el
mateix nom del poblet. Així, sense sor-
tir d’Andorra, només creuant-la de nord
a sud, es podia anar de la Seca a la
Meca, tot passant per les valls del país.
D’aquí va venir el sentir irònic de la
dita aplicat als qui presumien d’haver
viatjat molt quan, en realitat, no s’ha-
vien mogut d’un espai reduït, com qui
va de la Seca a la Meca sense sortir
d’Andorra.
    També val a dir que la paraula seca,
en àrab säkka, vol dir casa de la mone-
da, motiu pel qual el mot es repeteix en
diversos llocs. Per exemple, a
Barcelona hi ha un carrer del barri de
la Ribera que duu el nom de Seca, en el
qual, en la seva cantonada amb el car-
rer de les Mosques i entre els carrers
de Flassaders i Cirera, a tocar de Santa
Maria del Mar, encara s’hi pot veure la
casa on es va encunyar moneda catala-
na al llarg de gairebé cinc-cents anys,
des del s. XIV fins a mitjan s. XIX,
encara que Felip V va ordenar la seva
clausura l’any 1717 fins que es va reo-
brir, el 1808, amb una Catalunya inte-
grada a França. La casa, de dimensions
considerables, es troba avui en un estat
força precari i amb prou feines recorda
la seva importància com el gran taller
industrial que va ser i el referent histò-
ric que representa el fet de tenir mone-
da pròpia, com qualsevol altre estat.
    En diverses ocasions s’ha parlat
d’utilitzar l’edifici per a finalitats cívi-
ques i culturals, com ara acollir les
Colles de Gegants i Bestiari de Ciutat
Vella o transformar l’espai en un Cen-
tre Integral de Màgia, però, ara per ara,
cap projecte no s’ha tirat endavant per

part de l’Ajuntament de la ciutat, pro-
pietari de l’edifici. I potser millor, ja
que qualsevol d’aquestes activitats re-
presentaria haver de remodelar l’edifi-
ci de dalt a baix i destruir, així, la cons-
trucció original.
    Potser la creació d’un definitiu i sin-
gular Museu Numismàtic municipal se-
ria una possible interessant utilització
de la casa i alhora, segurament, perme-
tria mantenir la seva estructura primi-
gènia, incorporant-hi el fons de més de
130.000 monedes del Gabinet Numis-
màtic de Catalunya que, des de la seva
creació el 1932 (encara que en realitat
ja s’havia iniciat el 1830 amb diverses
aportacions particulars sense aquesta
denominació concreta) ha estat sempre
itinerant. Primer va estat situat a la Ca-
pella de Santa Àgata dins l’àmbit del
Museu Provincial d’Antiguitats; des-
prés va ocupar l’actual Museu de Geo-
logia al parc de la Ciutadella; més tard
el Palau de Belles Arts (seu actual del
jutjats) al Passeig de Sant Joan; a con-
tinuació va establir-se en una part del
Palau de la Indústria, avui desaparegut,
en l’espai que ara ocupen les instal·la-
cions del zoo de Barcelona. Va tornar
al Parc de la Ciutadella, aquesta vega-
da a l’arsenal, fins que el 1932, al des-
tinar l’edifici a seu del Parlament de
Catalunya, el Museu va haver d’anar
al Palau Nacional de Montjuïc. Amb
motiu de la Guerra Civil, a finals de
1936 va ser desplaçat primer a Olot i
més tard a Darnius, per a tornar a la
muntanya barcelonina al final de la
guerra. Un any després, però, el 1940,
es va traslladar novament a l’antic ar-
senal del Parc de Ciutadella en ser dis-
solt el Parlament de Catalunya pel rè-
gim franquista; d’allà va haver de anar
al Palau de la Virreina, a la Rambla,
quan el 1980 es va recuperar l’anterior
seu del Parlament, fins que el 1990 va
decidir-se que la seva situació definiti-
va fos novament a Montjuïc, al Museu
Nacional d’Art de Catalunya.
    Com a exemple podria servir el mag-
nífic Museu Numismàtic Josep Puig, de
Perpinyà, amb una de les millors
col·lec-cions de monedes i medalles de
Catalunya, especialment romanes, ca-
talanes i franceses.

Albert Vidal
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Juliol de 1984
n aquesta revista s’hi troba a fal-
tar articles relatius a les entitats

i a esports. La baixa activitat de l’es-
tiu es fa notar.
    PORTADA. Una composició amb
diverses imatges ens il·lustra un cone-
gut refrany del mes de juliol, d’aquells
que tenen dues parts.
    EDITORIAL. Estiu, mar i muntanya
ens recorda que la gent del nostre país
acostuma a optar entre el mar i la mun-
tanya per a gaudir de l’estiu. Un extens
paràgraf explica l’evolució del vestit de
bany.
    LOCAL. Una vegada mes, la Infor-
mació municipal només ens ofereix la
relació de factures i de llicències
d’obres del mes de juny.
    Josep M. Solans recull una pàgina i
mitjà de notícies en el Noticiari Local,
entre les quals destaquen: la celebració
per primera vegada de l’aplec del Pla
el dilluns de la segona Pasqua, l’inici
de la col·locació de les plaques amb els
noms dels carrers en català a Artesa i a
10 pobles agregats i la propera inaugu-
ració d’una estàtua de Mn. Pere Codern
Forn (1905-1983), feta per l’artista
Antoni Borrell, a Sta. Maria de Meià. I
si en la introducció em lamentava de la
falta d’articles de les entitats, Solans en
recorda diverses activitats de l’Associ-
ació de la Gent Gran, de la Societat de
Pescadors, del Moviment de Joves Cris-
tians d’Urgell i del CENG (24 hores
d’esports i cursos de natació). Per so-
bre de tot, em crida l’atenció la moció
de suport al president de la Generalitat
(Jordi Pujol) aprovada per l’Ajunta-
ment d’Artesa aquell 8 de juny, degut a
la querella interposada pel fiscal gene-
ral de l’Estat contra ell i altres
exdirigents de Banca Catalana.
    COMARCA. Ferran Sánchez Agus-
tí, com sempre des del seu Mirador del
Montsec, deixa clar el motiu del seu
article en el títol: El Tossal de les Tor-
retes no és el Mira-Pallars. A partir
d’una petita descripció geogràfica,
Sánchez explica les confusions que hi
ha entre aquests dos punts elevats del
Montsec de Rúbies, entre els quals hi
ha una diferència de molt pocs metres.
    METEOROLOGIA. Per primera

vegada en la història
de la revista, torbem
algunes dades mete-
orològiques. Concre-
tament, les tempera-
tures màximes i mí-
nimes i la pluviome-
tria des de gener fins
al juny d’aquell any.
Destaquen els 35º de
màxima del mes de
juny i les pluges de
març i abril amb més
de 120 litres per m2.
    CAMP. Nou im-
post sobre el valor
afegit (IVA) és un ar-
ticle copiat íntegra-
ment de la revista
Aixa, on s’explica la
propera substitució
(any 1985) de diver-
sos impostos per un
de nou anomenat
IVA, que avui ja ens
resulta tan familiar.
En un apartat fa refe-
rència al règims espe-
cials, entre els quals hi els d’agricultu-
ra i ramaderia.
    Evolució de les collites de cereals no
ve signat. Es tracta d’una petita anàlisi
de l’evolució de les superfícies de con-
reu i de la producció des de l’any 1980
fins a 1984 a nivell de l’Estat espanyol.
S’acompanya el text de dos quadres on
queden reflectides aquestes dades res-
pecte a blat, ordi, panís, civada, sègol,
arròs i melca ("sorgo"). De seguida s’ar-
riba a la conclusió que el conreu d’ordi
anava guanyant superfície al de blat. Es
veu també que la collita de 1980 va ser
força bona i que les previsions per
aquell 1984 eren de "collita del segle".
    ENTREVISTA. Teresa Sellart: "El
millor maquillatge és una rialla" és el
títol d’aquest article, sense signar, que
no té exactament el format d’entrevis-
ta. La Teresa feia més d’un any que
havia posat en marxa un gimnàs on gent
de totes les edats hi practicava gimnàs-
tica rítmica i esportiva.
    INFORME. Els redactors Roc
Galceran i Bartomeu Jové ens presen-

ten un interessant article a les pàgines
centrals: El Sisco de cal Boter. Les or-
questres d’Artesa. A partir d’una entre-
vista amb el músic artesenc Francesc
Baella, es fa un repàs dels músics i dels
grups que al llarg dels anys ha anat te-
nint la ciutat d’Artesa. El Sisco també
explica algunes anècdotes força interes-
sants. Si teniu aquest número, us en
recomano la lectura. Si no, espero que
ho pugueu trobar ben aviat a la nostra
pàgina web, ja que estem escanejant els
números antics de la revista per poder-
los-hi col·locar.
    MEDI AMBIENT. Quina herència
deixarem als nostres fills?, de Francesc
Pinós, és una crítica mediambiental di-
rigida a tres sectors: "criadors de carn"

LA FITXA

Número: 31
Data: juliol de 1984
Preu: 75 ptes.
Pàgines: 24
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d’Artesa? Més val que no ho expliqui.
    Continua, per l’altra banda, la publi-
cació d’aportacions voluntàries per al
repetidor de TV3, que ja arriben a 76.
   CARTES A LA REDACCIÓ. L’au-
todeterminació, signada per Àngel
Fontanet, és més un article d’opinió que
una carta. En ella reflexiona sobre les
pors que desperta aquesta paraula i afir-
ma: "Un estat no es pot autoanomenar
democràtic si d’entrada impedeix exer-
cir l’esmentat dret als pobles que té sota
el seu poder. Això només pot succeir
en estats que tenen règims dictatorials".
La veritat és que llegint certes coses un
se n’adona que, passats 25 anys, hem
avançat ben poc.
    Un dinar de bisbe a ca la Cinta.
1915, de Brunet d’Artesa, també és més
que una carta. Com he comentat en un
anterior text del mateix autor, es podia
haver fet una secció per als seus escrits.
Aquí ens narra una anècdota d’una gran
cuinera que "per tres pessetes t’apai-
vagava la gana". Diu el Brunet que li
va contar una filla de cal Pujol de
Montclar.
    Festa Major de Montsonís. La re-
construcció del poble, signada per
Paco, ens parla de la Festa Major
d’aquesta població, però sobretot de les
obres que s’hi estan fent. El Paco ens
explica que es tornaria a fer ball a la
plaça, on ell havia tocat de ben jove en
un parell de festes majors.
    Per acabar, un parell de curiositats.
Primer que, per segon mes consecutiu,
van faltar els acudits de Quimet i
Cosme. Segon, es nota un notable des-
cens de la publicitat respecte a mesos
anteriors (deu ser que, si no recordo
malament, fa 25 anys també vam pas-
sar moments econòmics difícils).

Ramon Giribet i Boneta

La sota de bastos de la
"xorovia"...
    Un altre article també
sembla haver-se equivocat
de lloc Mn. Joan
Marquilles publica un
emotiu text, Sant Sebastià:
un aplec de germanor, en
el qual destaca la capacitat
de vèncer les dificultats i
l’ambient de germanor que
es van poder veure en
aquell aplec del dilluns de
Pentecosta a l’ermita de

Sant Sebastià de Santa Maria de Meià
(11 de juny).
    CULTURA. L’accent, de F. Solé, no
és un article sobre ortografia, sinó so-
bre la manera de pronunciar o entonar
una llengua. Diu l’autora: "En qualse-
vol cas, al meu entendre, el més bonic,
el més correcte és la naturalitat. El que
més ens escau és allò que és nostre, sen-
se ficció ni comèdia".
    Un petit anunci de l’Institut de For-
mació Professional ens permet saber les
especialitats de 1r i 2n grau per al curs
84-85: Administrativa i Comercial,
Electricitat i Electrònica.
    Pobles i estàtues és una reflexió de
Mn. Joan Marquilles sobre la formació
en la sensibilitat de cara a les noves
generacions, atès el grau de deixadesa
de molta gent del país i de l’augment
del vandalisme. Creu que la idea de la
Grècia clàssica d’erigir monuments en
llocs públics pot ajudar-hi. Cita com a
exemples el monument als jubilats
d’Artesa, el de Sant Sebastià a Alòs, el
de la perdiuaire a Vilanova i el que s’ha-

via de fer a Sta.
Maria dedicat a
Mn. Pere Codern.
Ai, mossèn! Sa-
beu com va aca-
bar l’estàtua

Anuncis per a la història

L’anunci d’aquest mes, d’un dotzè de pàgina, ha passat a la
història des de fa molt poc. Concretament des de primers
d’aquest mateix any, degut a la jubilació del titular.

(ramaders, entre els quals s’hi inclou),
pagesos i caçadors. Respecte als pri-
mers, es queixa de les aglomeracions
de bestiar i de la gestió del purín, que
contamina els rius. Als pagesos els de-
mana més cura a l’hora d’ensulfatar i
als caçadors que no cacin perdius amb
escopetes de repetició si volen deixar-
ne per la propera temporada.
    Resulta difícil de classificar l’arti-
cle Matinet de Sant Joan 1921, de Bru-
net d’Artesa, que es va colar a la sec-
ció de Medi Ambient. Si fos avui, pot-
ser li posaríem Coses del Brunet. Tor-
nant al text, resulta que és una interes-
sant anècdota de joventut de l’autor, de
quan els nois anaven a cantar sota els
balcons de les noies. Aquesta es veu
que va acabar en boda al cap de dos
anys. Aquí teniu un fragment de la lle-
tra de la cançó:
Matinet de Sant Joan
era un matí d’alegria.
La sota de bastos de la "xorovia"...
Ja la veig al balconet,
ja li dono el bon dia.
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Música,Música,Música,Música,Música, Mestr Mestr Mestr Mestr Mestre!e!e!e!e!

Concert de Fi de Curs 2008-2009
ls alumnes i el claustre de pro-
fessors de l’Aula Municipal de

Música (AMM) d’Artesa de Segre
foren els protagonistes del Concert
de Fi de Curs celebrat el diumenge
21 de juny a l’església parroquial.
    El concert fou un petit homenatge
especialment dedicat a diferents com-
positors dels quals, enguany, se cele-
bren diversos aniversaris. Els compo-
sitors destacats són: G.F. Haendel, J.
Haydn, F. Mendelssohn, I. Albéniz,
F.A. Tàrrega i J. Rodrigo.
    En l’inici del concert es volgué re-
conèixer la tasca i esforç que duen a
terme els alumnes que arriben a 2n de
Batxillerat i que simultàniament cursen
estudis musicals al nostre centre. Els
alumnes, els quals foren obsequiats amb
el seu expedient acadèmic musical i un
CD monogràfic segons el seu instru-
ment, foren: Maria Macià, Robert
Cluet, Josep Farràs i Pau Mora.
    Els grups de Sensibilització 1 i 2, de
3 i 4 anys, foren els primers a comen-
çar el concert. Sota la tutela de les pro-
fessores Carol Galland i Neus Carles
interpretaren cançons populars i de J.
Llongueras. Seguidament, el grup de
Xics de Cant Coral-Brots d’Il·lusió, sota
la direcció de Janette Solsona i l’acom-
panyament pianístic de José Antonio
Porto, interpretaren obres d’I. Segarra
i Els 3 tambors, sobre una harmonitza-
ció de J. Margarit. La percussió, i en
concret dos duets de bateria, sota el
mestratge de Pau Bombardó, interpre-
taren obres de G. Bomhof. Els pianis-
tes foren representats per un duet a qua-

tre mans, els quals interpretaren un
"Rigaudon" de H. Desmarets. Els con-
junts de guitarres, guiats pels profes-
sors David Giné i Miquel Hortigüela,
obsequiaren els assistents amb obres
populars, tradicionals i del gran mestre
del Barroc, J.S. Bach. El grup de Vai-
lets i Minyons de Cant Coral-Brots
d’Il·lusió, cantaren obres de J. Vila, com
"El peix martell" i la "Cançó de bres"
d’A. Rodríguez. Els conjunts instru-
mentals i les Orquestres d’Aprofundi-
ment i d’Aprenentatge Avançat, sota la
direció de Neus Carles i Jordi Morera,
interpretaren obres conegudes com el
"Can-can" de J. Offenbach, el "What a
wonderful world" de Weiss, "Aida" de
G. Verdi. Per acabar el concert, i com a
petit homenatge commemoratiu als 250
anys de la mort de G.F. Haendel, com-
positor del Barroc, els conjunts instru-
mentals, les orquestres, juntament amb
els grups de Cant Coral, finalitzaren
l’acte amb obres com "Marsch aus

E

Scipio", "Minuet" i "Canticorum Jubi-
lo" del propi G.F. Haendel.
    El públic assistent, entregat i dispo-
sat a gaudir del concert, fou obsequiat
amb un concert treballat amb il·lusió per
tota la comunitat educativa de l’escola
de música. Destacar un cop més la ca-
pacitat plena de l’església parroquial,
degut a l’alta assistència de públic, i així
remarcar la necessitat cada vegada més
insitent en disposar, en un futur proper,
d’espais més ben preparats per a aco-
llir actes culturals i musicals per a tota
la població d’Artesa de Segre.
    Recordar que l’escola de música re-
prendrà la seva tasca musical, pedagò-
gica i educativa en el proper inici del
nou curs musical, que serà el proper dia
14 de setembre.

Jordi Morera i Noguerola
Director de l’AMM d’Artesa de Segre
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Tot buscant al diccionari...
efinicions extretes del diccionari
de la llengua catalana de

l’Institut d’Estudis Catalans:
- Monopoli: privilegi exclusiu de
vendre alguna cosa en un mercat donat.
- Monopoli senyorial: monopoli que
tenia el senyor feudal en la creació
d’establiments i en l’explotació de
serveis d’interès comú.
- Lliure competència: rivalitat
d’interessos entre els productors del
mateix sector comercial o industrial.
    Vés per on avui m’ha donat per mirar
el diccionari! De fet és una pràctica que
us recomano, ja que tendim a oblidar
el significat d’algunes paraules;
algunes d’elles perquè s’utilitzen poc i
altres perquè no ens interessa conèixer-
ne el seu significat. I això ens passa
amb la paraula monopoli; gairebé està
en desús i no sona bé (ens recorda
èpoques mancades de llibertat) degut
a què els monopolis estan desapareixent
de la nostra societat; no obstant això,
encara hi ha gent que s’aferra a elles,
no a les paraules però sí al fet.
    I és que tenir el monopoli,
l’exclusiva, en un negoci, és garantia
d’èxit segur, sobretot en béns de
consum de primera necessitat i

imprescindibles per a les
persones. És fàcil arribar al
consumidor, el radi d’acció
del qual és reduït en
persones d’edat avançada
i que no tenen la llibertat
de moviment d’acudir, en
un moment donat, a un altre establiment
competencial.
    Les persones som per naturalesa
egoistes, tendim a pensar que som els
millors i ens neguiteja pensar en la
possibilitat que altres puguin envair el
que considerem el nostre terreny; això
passa també en l’àmbit empresarial,
atès que les empreses estan
encapçalades per persones, algunes
d’elles instal·lades en l’immobilisme i
incapaces d’evo-lucionar d’acord amb
els canvis socials del món actual i
continuen aferrant-se a l’exclusiva
professional i amb els privilegis que
això els ha reportat al llarg dels anys.
    Perdre el monopoli, l’exclusiva, el
privilegi... en un sector costa molt de
pair en persones d’una edat i un estatus
social determinat, i és llavors quan es
fa tot i més per mantenir-se en una
situació que fins llavors els havia estat
molt lucrativa i plaent.

    Però els anys passen i els temps
canvien... i arriba la democràcia, el
lliure mercat i un ja no és sol... hi ha
competència! Els canvis suposen entrar
en aquest joc de la competència lleial,
i el joc empresarial no és altre que oferir
un millor servei, renovar-se, innovar,
modernitzar-se, és a dir canviar el "xip"
de l’immobilisme que dóna el privilegi
de l’exclusiva empresarial pel
dinamisme de la competència i tot
plegat vol un esforç!
    Hi ha persones que, en veure
amenaçat el seu monopoli, són capaces
d’arribar a extrems gens ètics encara
que "la llei i els diners" els emparin.
De fet, l’ètica i la llei massa sovint no
van plegades! I la llei i els diners sí!
    Voldria acabar amb una frase d’ara i
de sempre, i és que... quan surt el sol,
surt per a tothom!

Noemí Farré Cortadelles

Perdre el monopoli, l’exclusiva, el
privilegi... en un sector costa molt
de pair en persones d’una edat i un
estatus social determinat

www.lapalanca.cat           rrrrreeeeevista@lavista@lavista@lavista@lavista@lapalanca.capalanca.capalanca.capalanca.capalanca.cattttt           www.lapalanca.cat
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Mes de juny
SESSIONS DEL PLE
Ple extraordinari (1 de juny)
Absències: Mercè Nogués (ERC)

S’acorda, per unanimitat, infor-
mar favorablement de la creació d’una
Entitat Municipal Descentralitzada a
Baldomar, població que forma part de
l’antic municipi de Baldomar.

Ple ordinari (3 de juny)
Absències: Jordi París (ERC)

S’aprova, per unanimitat, adju-
dicar provisionalment l’obra "Amplia-
ció de la Residència Municipal d’Artesa
de Segre", que té un pressupost d’exe-
cució per contracte de 81.365,38 euros,
a l’empresa Construccions Lumbierres,
SL pel preu de 60.757,74 euros (sense
IVA).

S’acorda, per unanimitat, ratifi-
car la recepció de l’obra "Pavimenta-
ció del carrer les Eres i condicionament
de la rotonda d’entrada a Seró" i pro-
cedir a la cancel·lació i devolució de la
fiança definitiva constituïdes en el seu
dia a Áridos Romà SAU (4.160,80
euros).

S’aprova, per unanimitat, la cer-
tificació núm. 2 de l’obra "Pavimenta-
ció i renovació de la xarxa d’aigua po-
table del carrer Raval de Ponts, resta
del carrer Major i plaça de l’Església
d’Anya", per un import de 10.098,59
euros, realitzada per Josep M. Sala
Amigó.

S’acorda, per unanimitat, com-
parèixer com a part demandada al re-
curs contenciós administratiu per danys
del Servei d’Aigua.

S’aprova, per unanimitat, con-
córrer a la convocatòria publicada pel
Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya d’ajuts a la
gestió forestal sostenible i aprovar el
projecte "Millora de Vials aptes per a
vehicles d’extinció d’incendis al TM
d’Artesa de Segre" que puja la quanti-
tat de 12.572,34 euros.

S’aprova, per unanimitat, con-
córrer a la convocatòria del Departa-
ment de Treball de la Generalitat de
Catalunya de concessió de subvencions
per a la realització dels Plans d’ocupa-
ció per a realitzar les actuacions se-
güents:
- Manteniment mediambiental de les
zones periurbanes d’Artesa de Segre.
- Reforç estiuenc manteniment
mediambiental de les zones periurbanes
d’Artesa de Segre.

S’acorda, per unanimitat, apro-
var la proposta de traçat elaborat per
l’ajuntament d’Artesa de Segre en re-
lació a l’estudi informatiu i l’estudi
d’impacte ambiental "Millora general.
Condicionament del pas de Comiols.
Carreteres L-512, C-1412b i C-14.
Tram: Artesa de Segre-Isona i Conca
Dellà" (clau: EI/IA-AL-02134), propo-
sar al Departament de Política Territo-
rial i Obres Públiques de la  Generali-
tat de Catalunya un traçat adaptat al ter-
ritori i a les necessitats del municipi, el
qual no va en detriment de les necessi-
tats generals del país i està d’acord amb
el traçat i la normativa del Pla territori-
al parcial de Ponent, així com sol·licitar
que la Direcció General de Carreteres
executi l’obra de millora de la L-512 i
C-1412b d’acord amb el traçat propo-
sat per l’Ajuntament d’Artesa de Segre.

JUNTES DE GOVERN
(ordinàries d’11, 18 i 25 de juny i ex-
traordinària de 3 de juny)

S’acorda preguntar a l’ADF
quins són els camins que demanarà
aquesta entitat i fer un sondeig de quins
són els que presenten pitjors condici-
ons de manteniment per a concórrer a
la convocatòria de subvencions de ges-
tió forestal sostenible demanant-hi ajut
per al seu arranjament.

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres:
- M. Carmen Masó Albericio, per pin-
tar la façana de l’immoble situat a la
Ctra. d’Agramunt 9, d’Artesa de Segre.

- Josep Riera Torné, per reformar qua-
tre mòduls interiors de granja d’engreix
de 14 x 11,50 de l’explotació amb mar-
ca oficial 072 IZ situada a la parcel·la
192 del polígon 12, a Collfred.
- Joan Llanes Cases, per canviar rajo-
les de terra i parets del bany de l’habi-
tatge situat a la primera planta de l’im-
moble de l’Av. Maria Anzizu 43,
d’Artesa de Segre.
- Farinera d’Artesa SCP, per canviar
canals de l’immoble situat a la Ctra. de
Tremp 19, d’Artesa de Segre.
- Ricardo Leone, per canviar tanca-
ments practicables de les golfes i enra-
jolar-ne 20 m2, de l’immoble situat a la
Pl. Major 26, d’Artesa de Segre.
- Pere Martí Casals, per canviar rajoles
de terrassa de l’habitatge situat al C/
Baix 14, de Baldomar.
- Construccions del Segre i la Noguera
SL, per enrajolar terra de la planta bai-
xa de l’habitatge situat al C/ Bisbe
Bernaus 15, d’Artesa de Segre.
- José Viladrich Otal, per canviar 20 m2

de rajoles de terrassa de l’habitatge si-
tuat al C/ Migdia 11, de Baldomar.
- Esther Bernaus Riart, en representa-
ció de la comunitat de propietaris, la
concessió de l’autorització d’entrada de
vehicles a través de la vorera de 4 me-
tres lineals a l’edifici situat a l’Av.
Maria Anzizu 31-33, d’Artesa de Segre.
- José González López, per pavimentar
la cuina i col·locar mobles a l’habitat-
ge situat al primer pis del C/ Església
4, de Baldomar.
- Agnès Esteve Arnau, per enrajolar
parets i terra d’un lavabo del local situ-
at a la Ctra. d’Agramunt 5 baixos,
d’Artesa de Segre.
- Josep Majoral Obiols, per enderrocar
un petit teulat de corral, treure teules,
llates i bigues de fusta, situat al camí
de la Font de la Trilla 6, de Baldomar.
- Francesc Puigpinós Monsonís, per
l’arranjament de 40 m2 de teulada del
cobert de l’habitatge situat a la Ctra. de
Montsonís 13, d’Artesa de Segre.
- Joan Castellà Gabarra, per obrir una
porta de 90 cm d’ample per 2 metres
d’alt, d’accés al pati de l’habitatge si-
tuat al C/ Església 10, de Baldomar.
- Joan Castellà Gabarra, per canviar
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enrajolat de parets de bany de l’habi-
tatge situat al C/ Església 10, de
Baldomar.

S’acorda la concessió de la lli-
cència per la primera utilització i ocu-
pació a Rosa Cuders Jou, per l’habitat-
ge unifamiliar entre mitgeres, situat al
C/ Calvari 41, d’Artesa de Segre.

S’acorda autoritzar les següents
connexions a la xarxa d’aigua potable:
- David Guàrdia Farré, escomesa a C/
Roc del Cudós 29A, d’Artesa de Segre.
- Josep M. Fontanet Torruella, escome-

sa a C/ Roc del Cudós 14-16 2a 4a,
d’Artesa de Segre.
- Marc Vilanova Serradell, escomesa a
C/ Roc del Cudós, 14-16, 2a,  3a,
d’Artesa de Segre.

S’aproven les relacions de fac-
tures, majors de 120,20 euros, pendents
d’aprovació, que pugen la quantitat de
349.229,80 euros.

S’acorda concórrer a la convo-
catòria del PERC 2009-2010 demanant-
hi subvenció per a les electrificacions
següents: Masia Cal Reguera, Masia

Escobet, Explotació Ramadera Aneto,
Explotació Ramadera Molina.

INFORMES D’ALCALDIA

S’informa que s’han cobrat els
446.649,20 euros que la Cooperativa te-
nia pendents de pagament en concepte
de quotes de urbanització del Polígon I.

Eva Maza i Batlle

PrPrPrPrProoooogggggrrrrrama de la Firama de la Firama de la Firama de la Firama de la Fira de Sant Bara de Sant Bara de Sant Bara de Sant Bara de Sant Bartomeutomeutomeutomeutomeu

Divendres 21 d’agost
21:30h - XERRADA: El conreu del meló
Lloc: Sala d’actes de la Cooperativa
d’Artesa. A càrrec dels tècnics de
Semillas Fitó
22:30h - MÚSICA A CAPELLA AMB
VIOLONCEL
Lloc: Escenari Recinte firal (Pl. Ajunta-
ment). A càrrec del grup Air Soul

Dissabte 22 d’agost
10:00h - XII CONCURS DE PINTU-
RA RÀPIDA
Lloc: Recinte firal. Inscripcions fins a les
12h a informació
11:00h - DESPERTADA POPULAR
(Tots a la fira!)
Lloc: Recinte firal. A càrrec dels
Esporrets
11:00h - TORNEIG DE BÀSQUET
3x3
Lloc: Camp d’esports. Organitza: CENG
11:00h - FINAL DE CURS DELS
CURSETS DE NATACIÓ
Lloc: Piscines municipals. Amb infla-
bles!
11:00h - INAUGURACIÓ DE LA
FIRA
Lloc: Recinte firal. A càrrec de l’Hble.
Sr. Josep-Lluís Carod-Rovira,
vicepresident del Govern de la Genera-
litat
12:00h - TAST DE VINS*
Lloc: Recinte firal. A càrrec de l’enòlo-
ga Roser Amorós. Col·labora: Celler de
la Cooperativa d´Artesa de Segre
14:00h - TRADICIONAL PAELLA
Es repartirà la paella per endur a casa.
Lloc: Zona de germanor (Pl. Ajuntament)
14:30h - DINAR POPULAR*
Lloc: Zona de germanor (Pl. Ajuntament)
16:00h - CONCURS DE BOTIFARRA

Lloc: Zona de germanor (Pl. Ajunta-
ment). Organitza: Els Follets
16:00h - TAST DE VINS*
Lloc: Recinte firal. A càrrec de l’enòlo-
ga Roser Amorós. Col·labora: Celler de
la Cooperativa d´Artesa de Segre
17:00h - FORMATGERIA DE
TÒRREC. CUINA DEL FORMAT-
GE*
A càrrec d’Enric Millà, cap de cuina del
Restaurant Dien (Vallfogona de
Balaguer)
Lloc: Carpa d’activitats. Organitza: For-
matgeria de Tòrrec
18:00h-20:00h - TALLERS DE
MANUALITATS
Lloc: Zona infantil
18:00h - I JORNADA SOBRE LA
CARN DE CONILL
Lloc: Carpa d’activitats. Organitza:
Ajuntament d’Artesa de Segre, Conills
Caubet, Associació de Cunicultors de la
Noguera i Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural
18:55h - I CONCURS GASTRONÒ-
MIC "EL CONILL A LA CUINA"
Lloc: Davant carpa d’activitats. Organit-
za: Ajuntament d’Artesa de Segre, Co-
nills Caubet, Associació de Cunicultors
de la Noguera i Departament d’Agricul-
tura, Alimentació i Acció Rural.
19:30h - TAST D’OLI*
A càrrec de Venanci Guiu, membre del
Panell de tast d’olis de Catalunya. Lloc:
Carpa d’activitats. Patrocina: Olis Macià
20:00h - FINAL DEL TORNEIG BÀS-
QUET 3x3
Lloc: Camp d’esports. Organitza: CENG
20:00h - LLIURAMENT DE PREMIS
XII Concurs de pintura ràpida. Lloc: Re-
cinte firal
20:30h - 1443. Alfons IV el Magnànim

Lloc: Escenari recinte firal (Pl. Ajunta-
ment). A càrrec d’Enèsim cia. de ball
21:30h - FESTA DEL VI. SOPAR DE
GERMANOR
Lloc: Zona de germanor (Pl. Ajuntament)

Diumenge 23 d’agost
10:00h - XII TROBADA DE PUNTAI-
RES
Lloc: C/ Sants Cosme i Damià. Organit-
za: Grup de puntaires d’Artesa de Segre
10:00h-14:00h - II INTERCANVI DE
XAPES i I INTERCANVI DE SU-
CRES
Lloc: Recinte firal. Organitza: Associa-
ció de Dones Artesenques Actives i Forn
de Pa Vilanova. Col·labora: Vins
Galceran
11:00h - DESFILCAN. MOSTRA CA-
NINA
Lloc: Al costat de la zona de carpes
11:30h-13:30h - INFLABLES: RECI-
CLA TOT SALTANT
Lloc: Zona infantil. Col·labora: Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge,
Creu Roja
11:30h - EL MUSICAL: GREASE
Lloc: Escenari recinte firal (Pl. Ajunta-
ment). Organitza: Gimnàs Altis
12:00h-13:30h - EDUCACIÓ DEL
GUST*
Lloc: Carpa d’activitat. Organitza: Slow
Food Terres de Lleida
16:30h-20:30h - INFLABLES: RECI-
CLA TOT SALTANT
Lloc: Zona infantil. Col·labora: Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge,
Creu Roja
18:00h - PARTIT DE FUTBOL. TRO-
FEU FIRA DEL MELÓ
CE Artesa de Segre - CF Agramunt. Lloc:
Camp d’esports
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L’Ajuntament d’Artesa de Segre informa
A conseqüència de la reforma estructural del col·legi de les germanes dominiques, i mentre durin les obres majors,
el Tanatori es traslladarà a la capella de les germanes dominiques (entrada pel carrer Prat de la Riba).

Amb aquest trasllat, provisional, es pretén seguir oferint el millor servei a la ciutadania del nostre municipi.

Disculpeu les molèsties.

Agraïment

Dates a recordar
Propera recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dijous 20 d’agost
Artesa de Segre: dijous 20 d’agost (només en casos molt justifi-
cats, que no puguin anar directament a la deixalleria)
Cal trucar per informar del lloc de recollida i dels objectes (tel.
973 40 00 13)

Ajuntament d’Artesa de Segre

Des de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Artesa de Segre volem donar les gràcies a totes les persones que van
col·laborar amb la campanya Mulla’t per l’esclerosi múltiple el dia 12 de juliol, especialment a l’associació Artesenques
Actives que van participar en el desenvolupament de l’acte.

Regidoria d’Esports
Ajuntament d’Artesa de Segre

18:00h - LLIURAMENT DE PREMIS
- Concurs de productes estranys
- II Concurs fotogràfic
- Concurs de la portada del llibret de la
Festa Major
Lloc: Recinte firal
19:00h - FORMATGERIA DE
TÒRREC. CUINA DEL FORMAT-
GE*
A càrrec de Josep Espuga, cap de cuina
del Restaurant Xerricló (Balaguer) i de
Ricard Zamora i Josep Antoni Sánchez
del Restaurant La Solana (Foradada).
Lloc: Carpa d’activitats. Organitza: For-
matgeria de Tòrrec
20:00h - CLOENDA DE LA FIRA
Lloc: Recinte firal. A càrrec de l’Il·lm.
Sr. Jaume Gilabert i Torroella, president
de la Diputació de Lleida
20:30h - GRAN SARDANA
Una gran sardana per una petita ciutat.
Lloc: Recinte firal. Col·labora: Amics de
la Sardana d’Artesa de Segre

PrPrPrPrProoooogggggrrrrrama de la Firama de la Firama de la Firama de la Firama de la Fira de Sant Bara de Sant Bara de Sant Bara de Sant Bara de Sant Bartomeutomeutomeutomeutomeu

NO ET PERDIS...
- Les mostres de vins, de meló, de pro-
ductes estranys, de productes artesans,
de punta de coixí...
- Les exposicions dels pobles agregats,
de pintura, de fotografia, d’artistes
locals,"El cabell es pot reciclar? Expo-
sició de peces fetes amb cabell", Associ-
ació de comerç i serveis d’Artesa de
Segre i de les diverses associacions de
la nostra ciutat.
- Els concursos de productes estranys,
de pintura ràpida, desfilcan, concurs fo-
togràfic, concurs portada del llibret de
la Festa Major...
- La zona lúdica infantil (inflables i tallers)

MÉS INFORMACIÓ
- Ràdio Artesa de Segre emetrà en direc-
te des del recinte firal
- Venda anticipada de tiquets (paella, tast
de vi, tast d’oli, slow food, cuina del for-
matge). Del 19 al 21 d’agost, a la caseta

d’Informació (Pl. Ajuntament) de 11h a
13h i de 20h a 21h. Durant la Fira es po-
dran adquirir a l’estand de venda de ti-
quets.
- Preu tiquets: Dinar a la plaça, 5 eur;
paella a casa, 3 eur; tast de vins i d’oli, 1
eur; cuina del formatge; 1 eur; slow food;
1 eurs; degustacions, 8 eur.
- Hi haurà servei de bar, WC, canviador
de nadons i aparcament.
- Informació:

www.artesadesegre.cat
 info@artesadesegre.cat

 turisme@artesadesegre.cat
tel. 973400013

o als estands d’informació de la Fira.

* Aforament limitat

NOTA
Aquesta programació es provisional.
L’organització es reserva el dret
d’introduir-hi canvis
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Anem per feina
quest passat mes de juny s’han complert dos anys
des de la presa de possessió de l’actual Equip de

Govern municipal a Artesa de Segre.
    Arribats, doncs, a l’equador del mandat municipal, hem
cregut oportú fer un resum de la nostra feina, que hem divi-
dit en quatre parts: actuacions que s’han dut a terme, aque-
lles que s’estan realitzant en aquests moments, les que està
previst que comencin abans d’acabar els quatre anys i, final-
ment, les concedides dins del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) per al període 2011-2012 (s’haurà aca-
bat l’actual mandat).
    Com és normal, algunes actuacions ja venen de l’anterior
mandat i en alguns casos ha tocat continuar-les, mentre que
en altres s’han hagut de començar i fins i tot modificar per a
millorar-les o complementar-les. Això últim pot haver en-
darrerit una mica l’execució d’alguna obra, però ha valgut
la pena. En el cas del Pla d’Ordenació Urbanística Munici-
pal (POUM) ens hauríem de remuntar a mandats anteriors,
ja que ha estat un procés molt llarg i complex; però tot això
és aigua passada i el més important és que la Comissió d’Ur-
banisme va aprovar-lo de manera definitiva el passat 9 de
juliol.
    Alguns dels projectes que es volien realitzar durant el pe-
ríode 2007-2011 ara ja veiem clar que molt probablement
no podran ser realitat encara, com és el cas del passeig del
Senill o les noves piscines. No podem obviar que ens ha
tocat viure una delicada situació econòmica i política, tant a
nivell local com general. Malgrat tot, s’espera poder com-
plir amb el tercer apartat de la relació que presentem a con-
tinuació, que no pretén ser una relació exhaustiva, però re-
cull les actuacions més importants.

Obres i serveis que ja s’han realitzat durant aquest
mandat
- Aprovació del POUM i del Catàleg de masies
- Condicionament d’una sala de vetlles a l’antic col·legi de
les Monges
- Portada d’aigua en alta a Artesa de Segre (2a fase)
- Nous vestidors al camp de futbol

- Urbanització d’un tram de l’avinguda Maria Anzizu (afe-
gint-hi la xarxa d’aigües fluvials)
- Adequació d’enllumenats públics (enllumenat de la
benzinera fins al Pavelló)

- Adequació de la zona d’esbarjo La Palanca i plantada d’ar-
bres
- Instal·lació de calefacció al local del Cau a les Sitges
- Adequació de les oficines de la segona planta de l’Ajunta-
ment
- Creació i adjudicació de la plaça de conserge al CEIP Els
Planells
- Destinació d’un treballador als pobles
- Cursos de formació de geriatria
- Implantació de la TDT
- Millora de la plaça de l’Ajuntament

- Obertura de la Deixalleria Comarcal
- Construcció d’un despatx del CENG al pavelló poliesportiu
- Arranjament de la zona d’aparcament a l’esplanada del
centre Els Planells
- Adequació del tram final dels carrers Balmes i Ponent
- Adequació de l’aigua calenta als vestidors del pavelló
poliesportiu
- Adequació del carrer de la Mesquita de Baldomar
- Pavimentació del carrer Eres i condicionament de la roton-

AA
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www.lapalanca.cat           rrrrreeeeevista@lavista@lavista@lavista@lavista@lapalanca.capalanca.capalanca.capalanca.capalanca.cattttt           www.lapalanca.cat

da d’entrada de Seró
- Adequació d’equipaments a Baldomar
- Rehabilitació parcial del local social de Colldelrat
- Rehabilitació del local social de Vilves (2a fase)
- Pavimentació del carrer del Mig del Pont d’Alentorn
- Pavimentació de la plaça Sant Ponç de Vall-llebrera
- Última fase de rehabilitació de l’església de Vilves
- Dipòsit d’aigua per a Tudela, Seró i Colldelrat
- Construcció d’un mur de contenció a Vilves

Obres que s’estan realitzant actualment
- Ampliació de la capacitat del dipòsit d’abastament d’aigua
d’Artesa
- Rehabilitació de l’antic col·legi de les Monges

- Supressió de barreres arquitectòniques
- Pavimentació de carrers d’Anya

- Ampliació i millora del CEIP i de l’IES Els Planells
- Clavegueram a Vilves
- Abastament i xarxa d’aigua a Collfred

Obres que es preveu realitzar fins al 2011
- Variant de la carretera C-14
- Obres al Casal Cultural (2a fase), que inclou la nova
biblioteca
- Pla de Barris (període 2008-2010), que inclou la rehabili-
tació del Museu del Montsec
- Casal de la gent gran
- Urbanització de la confluència dels carrers Jesús Santacreu,
Sants Cosme i Damià, Maria Anzizu i M.D. de Salgar
- Arranjament de la Casa Consistorial
- Ampliació de la residència municipal
- Pavimentació del camí d’accés a Vernet
- Electrificació de la masia Cal Janot (Montargull)
- Pavimentació de carrers a la Colònia La Fàbrica
- Nou accés a Anya
- Ampliació del dipòsit d’aigua del Pont d’Alentorn
- Pavimentació d’una plaça a Montargull
- Millora de l’abastament d’aigua i pavimentació del carrer
de la Font a Baldomar
- Elevació i conducció d’aigua al dipòsit a Comiols
- Mur de contenció a Montargull
- Urbanització del carrer de Baix a Tudela
- Abastament d’aigua a Vall-llebrerola

Obres concedides dins el PUOSC (2011-2012)
- Escola de Música al Casal Cultural
- Pla de Barris (període 2011-2012)
- Equipament sociocultural a Alentorn
- Canvi de bàscula a Colldelrat
- Revestiment de camins a Collfred
- Xarxa de clavegueram a Clua
- Bàscula, cobriment de dipòsit i enllumenat públic a Seró
- Pavimentació del carrer d’accés a les masies a Vall-llebrera
- Camins a la Vedrenya (Cal Canes, Cal Bertran i Cal Malús)

Ajuntament d’Artesa de Segre
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SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Baromètrica.- 2. Amanirà. Sud.- 3. Rima. onI. BM.- 4. C. P. Etoli. I.- 5. Elàstic.
Can.- 6. La. Arcada. I.- 7. O. Truà. acaS.- 8. nelaS. Al. Lt.- 9. Iva. Caminar.- 10. No. A. Ir. Oïa- 11.
Acolorament.
VERTICALS: a partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Orenetes. (or, e, netes)
Problema d’escacs
1-..., e2; 2-Txf4 (si Axf2, Ae3 i es guanya), Txf4; 3- Axg3, Rc6 i es guanya.

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans
Horitzontals
1. Femení, relatiu al baròmetre.- 2. Posarà oli, vinagre i sal a l’enciam.
Punt oposat al nord.- 3. Acaba de la mateixa manera. Al revés, prefix
grec que significa múscul. Parella de consonants oclusives.- 4. Cent.
La consonant del pa. Habitant d’Etòlia. Vocal que ha fet règim.- 5. Cos
que té elasticitat. Contracció que acompanya el nom de la casa d’algú.-
6. Nota modèlica. Obertura closa amb un arc. Vocal prima i esvelta.- 7.
Vocal rodona. Persona de males arts. Al revés, sac usat pel servei de
correus.- 8. Al revés, posen sal. Article contracte. Les consonants del
nom de l’home que va tenir la dona més salada.- 9. Al revés, el pare del
pare i al dret, impost. Moure’s amb les cames.- 10. Negació rodona. La
primera lletra de l’abecedari. Terminació d’infinitiu. Escoltava.- 11.
Acció d’acolorar.

Verticals
1. Noia que viu a Barcelona.- 2. Estimi. Article femení. Al revés, reci-
pient que no pot contenir la Lluna.- 3. Terreny que fa pendent. Al revés,
contrari de baix. És al moll i a l’os.- 4. Ondulació relacionada amb la

física. La dona que esdevingué mare a l’edat de ser àvia. Alumini.- 5. Nota musical molt personal. Habitant d’Etrúria. Vocal
amb forma de roda.- 6. Femení, relatiu a l’erotisme. Al revés, entrant marítim típic de les costes gallegues.- 7. Babau, curt
d’enteniment. Al revés, l’invent més inhumà.- 8. Vocal que s’equivoca amb facilitat. Al revés, pronom xinès. El pintor
finament bigotut. Consonant de dos pontets.- 9. Al revés, afirmació. Arbre de la família de les rosàcies propi de l’Amèrica
tropical. L’inventor del vi.- 10. La forma que té el dau. Vocal oberta. Al revés, nom vulgar del Tragelaphus angasi.- 11.
Desprendre amb seny.

Sense Perdre els Orígens
per Jordi Esteban

Jeroglífic
per David Fusté

Nom d’uns ocells

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

Juguen les negres

El treball i la jubilació

Hi ha paraules referides a la feina que
ens donen una visió negativa de tota
activitat obligatòria, idea, per cert, bas-
tant estesa en l’actualitat. La paraula
treball ve de tripalium ("tres pals", en
llatí) i era una tortura en la qual la per-
sona quedava subjecta amb tres pals,
com un cep. Del concepte de patir es
va passar al d’esforçar-se i finalment
al de treballar. "Jubilació" ve del verb
jubilare ("llançar crits de gran goig",
en llatí) i suposa que deixar de treba-
llar per obligació és una autèntica fes-
ta.

Diccionari Etimològic Complementari
de la Llengua Catalana VIII,

 734; IV, 914  (Joan Coromines)
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Curs de l’Acadèmia Balmes 1942-1943

stem davant d’una de les fotos
llegendàries de l’Acadèmia Bal-

mes, no per la foto en si, sinó perquè
–66 anys després– la gent té una vi-
sió actual de lo molt que aquesta gent
–alumnes llavors– han aconseguit en
les seves vides.
    La major part d’aquesta gent avui són
avis. Amb el pas del temps i mirant en
la distància, hem recollit alguns comen-
taris. Un deia que poc o molt recorda
cada dia aquells anys de la joventut. Un
altre que va ser un sentiment molt fort,
que el que fa en el seu despatx profes-
sional, ho deu a l’Acadèmia. Que el

concepte de disciplina, ordre i treball,
ha de sorgir natural d’un mateix, no
forçat ni imposat.
    De fet, tots havien viscut uns temps
difícils i de privacions, per la qual cosa
donaven un valor extraordinari a l’apre-
nentatge, al fet d’instruir-se i preparar-
se per l’endemà. Aquesta petjada l’han
portada sempre a sobre.
    Asseguts: Angelina Plens, Elena
Balcells, Teresina Plens, M. Teresa
Palou, M. Rosa Aldavó i Romà Rúbies.
    Agenollats: Gertrudis Ventura, Do-
lors Espinal, Josefina Rius, Montserrat
Brescó, Rosita Reig, Laura Rosell,

Anna M. Mianes i Marcial Sánchez.
    Dempeus: Montserrat Rosell, Do-
lors Olsina, Enriqueta Camats, Josep
M. Castellana, Salvador Jovell, Joan
Nogués, Lluís Xandri, Francesc Baella,
Enric Caselles, Joan Maig, J. Palou,
Vicent Gibert, Nati Castellana,
Joaquima Badia, Josep Agelet, Salva-
dor Mallol i Francesc Guàrdia.
    La imatge també és de tota una ge-
neració de jovent important per Artesa.

Bartomeu Jove i Serra
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Els veïns de Seró van veure de ben a prop l'espectacular incendi que va començar a la Donzell i que va afectar
diversos municipis de quatre comarques durant el tercer cap de setmana de juliol. (Foto: Josep M. Espinal)


