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Obres al castell d’Alòs

En una visita als municipis d’Alòs de
Balaguer i de Foradada, el president de la
Diputació de Lleida, Jaume Gilabert, va
poder comprovar el resultat de la primera
fase de les obres de restauració del castell
d’Alòs, dutes a terme per l’ens que presi-
deix.

Foto: Diputació de Lleida
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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.

FEBRER

Municipi d’Alòs de Balaguer
Defuncions:
dia 12: Felisa Vilas i Serrano (92 anys), natural de Ballobar

Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 2: Candela Pérez i Reig, filla de Miquel i de Diana
dia 4: Aniol Farràs i Gili, fill de Francesc i de Clara
dia 9: Ares Leal i Mongay, filla de Daniel i de Sílvia
dia 27: Enric Cairó i Fontanet, fill de Pere i de M. Pilar

Anna Prociuc, fill d’Ion i de Maria
Diego Voykov i Garcés, fill de Shteriu i d’Alejandra

dia 28: Mireia Serra i Martí, filla d’Eduard i de Montserrat
Pendent del 30-12-2008:
Amadeu Pallarés i Sans, fill d’Antoni i d’Ester

Defuncions:
dia 5: Rufina Pelegrí i Moles (91 anys), natural d’Alcover

Hortènsia Solsona i Batalla (75 anys),
natural de Baronia de Rialb

dia 9: M. Reyes Puigpinós i Cuders (91 anys),
natural de Baronia de Rialb

dia 15: Ramon Regué i Montserrat (68 anys),
natural d’Artesa de Segre

dia 20: Daniel Galceran i Porta (81 anys),
natural de Baldomar

Municipi de Vilanova de Meià
Matrimonis:
dia 6: Gemma Sala i Balasch (veïna de Vilanova de Meià)
          Lluís Bullich Coll (veí de Cabó)

28 de març:
A les 22h, a l’església parroquial d’Artesa, Concert
d’homenatge a Josep Pallarés a càrrec de l’Orfeó
Artesenc  (veure pàg. 40)

2 d’abril:
A les 21:30h, al CEIP Els Planells, conferència sobre
L’impacte a les llars de les noves tecnologies a càrrec
de Josep M. Simon i Auberni, pedagog i orientador
escolar. Organitza: AMPA del CEIP Els Planells, dins
dels actes de la 23a Setmana Cultural

12 d’abril:
Tradicional Cantada de caramelles de l’Agrupació
Coral la Dàlia Blanca pels carrers d’Artesa. A les 13h,
a la Pl. Ajuntament (veure pàg. 41)

13 d’abril:
Aplecs de dilluns de Pasqua a l’ermita de Sant
Salvador d’Alentorn, al santuari de Salgar i a l’església
de La Vedrenya

18 d’abril:
A les 16h, al pavelló poliesportiu, 1r Campionat de
Botifarra Trofeu Penya Barça. Organitza: Penya
Barça d’Artesa de Segre i Comarca (veure pàg. 36)

23 d’abril:
A les 19h, a la sala d’actes de l’Ajuntament de Vilanova
de Meià, Homenatge a Joan Amades en el cinquantenari
de la seva mort, amb l’historiador Ramon Bernaus.
Organitza: Ajuntament de Vilanova de Meià, CEIP i
AMPA Mare de Déu del Puig (veure pàg. 37)

25 d’abril:
Romiatge al santuari de Salgar des del poble de Cubells

26 d’abril:
- Aplec a Sant Marc de Batlliu
- A les 18h, a la Dàlia Blanca, cinema en català amb
la projecció de la pel·lícula Forasters. Organitza:
Ajuntament d’Artesa de Segre (veure pàg. 45)

Del 18 d’abril a l’1 de maig:
Actes de la Setmana de Sant Jordi (veure programa
a la pàg. 22)

FEBRER

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 5,5°
Temperatura màxima: 17,9° (dia 27)
Temperatura mínima: -2,6º (dia 7)
Dies amb precipitacions: 8
Precipitació màxima: 19,7 mm (dia 1)
Total precipitacions: 39,1 mm

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions: 3
Precipitació màxima: 22 mm (dia 2)
Total precipitacions: 39 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana del mes: 6,2°
Temperatura màxima: 17º (dia 27)
Temperatura mínima: -5º (dia 14)
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima: 19 mm (dia 1)
Total precipitacions: 31 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana del mes: 5,2°
Temperatura màxima: 16,9° (dia 27)
Temperatura mínima: -4º (dia 14)
Dies amb precipitacions: 10
Precipitació màxima: 19,8 mm (dia 1)
Total precipitacions: 29,6 mm
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-Premi Tasis-Torrent al millor reportage publicat a la
Premsa Comarcal Catalana 1997.

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

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

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

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

Què passa amb la variant?
En un mes de març convulsionat per notícies de tot tipus, els artesencs i
artesenques ens fem una pregunta: Com és que encara no comencen les
obres de la variant si fa mesos que està adjudicada l’obra?
    Podríem parlar de les eleccions gallegues i la sorprenent victòria del
PP, que no està passant per moments molt bons que diguem, amb tots
els obscurs afers que l’afecten. També de les adulterades eleccions
basques (amb partits nacionalistes il·legalitzats), que probablement
acabaran amb un president socialista que haurà de fer equilibris per
governar.
    Podríem parlar de les vagues dels mestres i dels estudiants. O també
de les polèmiques al voltant de les càrregues policials dels Mossos
d’Esquadra.
    Podríem parlar de la iniciativa “10.000 a Brussel·les” o, per enèsima
vegada, del serial del finançament de Catalunya.
    Podríem parlar de les eleccions a El Salvador o dels problemes a
Madagascar.
    Però no... Avui toca parlar d’aquí
    Anys enrere, molta gent hauria dit que no, sense pensar-hi un moment,
al fet que ens traguessin la carretera de dins d’Artesa. Avui, però, la
majoria no dubta que la variant serà un gran avantatge. Potser perjudicarà
uns pocs, però beneficiarà la gran majoria.
    Qui encara cregui que Artesa viu de la carretera està ben equivocat,
perquè la major part de comerços i negocis viuen dels pobles de la
comarca i de la gent de segona residència, que concentren les seves
despeses en el cap de setmana.
    A data d’avui hem de donar gràcies que no hi hagi hagut alguna gran
desgràcia amb els camions de gran tonatge i de matèries perilloses que
veiem circular per dintre la població tot sovint. La majoria tenim ganes
de viure amb més tranquil·litat. I els vehicles de pas també agrairan no
haver de passar per dins d’Artesa.
    El cas és, però, que la Generalitat va adjudicar l’obra ja fa bastants
mesos i des d’aleshores ha anat donant diferents terminis per a l’inici de
l’obra que no es compleixen. Sembla que la crisi econòmica ens ha
tocat de ple en aquest tema i que hi ha por dins el departament del
conseller Nadal de no poder començar a pagar les certificacions de l’obra.
    En el Ple ordinari d’aquest mes de març, l’alcalde Sabanés va fer
pública la preocupació del consistori per aquest retard i va demanar als
grups de l’oposició de fer pinya entre tots per a pressionar Obres
Públiques, ja que la seva intenció és visitar personalment el conseller
Nadal.
    A última hora, hem sabut que no caldrà que l’alcalde visiti el conseller,
ja que demà (en el moment d’escriure aquest editorial estem a dimarts
24 de març) aquest vindrà a Artesa per a signar el conveni del Pla de
Barris. Tant de bo que quan llegiu aquestes línies ja tinguem un termini
fidedigne per a l’inici de la variant.

Col·laboradors/es del mes: Iolanda Masanés, Teresa Sabanés, Antoni Conill, Josep
M. Gil, Clara Roca, Maite Pedrol, CUDOS, Jordi Regué, Àlex Trepat, Ferran Marín,
David Berral, Joan Giribet, Diputació de Lleida, Bep Riasol, Ajuntament d’Alòs,
Ajuntament de Foradada, Comissió 300 anys, Associació de Veïns de Baldomar,
Antònia Estrada, Centre Excursionista de Balaguer, Bombers Voluntaris d’Artesa,
Biblioteca Municipal, Ton Bonet, Noemí Farré, Janette Solsona, Caramelles, Eva
Maza, Albert Vidal, Pere Serra, Jordi Alins, David Fusté, Ramon Monfà, Jordi
Esteban, Josep Solsona
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NoticiariNoticiariNoticiariNoticiariNoticiari

Traslladen una part de la “Impremta”
L’antiga Impremta Nogués d’Artesa ha vist com una de les dues
empreses que compartien instal·lacions al polígon el Pla d’Artesa
es traslladava a Balaguer a mitjan de mes de març. Actualment
queda a Artesa l’empresa Norprint, dirigida per Joan Nogués i de-
dicada a tasques d’impressió generals, amb una dotzena de treba-
lladors. A Balaguer s’hi ha traslladat l’empresa Envel de capital
francès i que basa la seva activitat en la impressió de sobres, la
qual compta amb 9 operaris, la majoria veïns d’Artesa.

Visita del circ
El circ francès Zavata va instal·lar-se a Artesa els passats diumen-
ge 22 i dilluns 23 de març. La sessió del diumenge es va anul·lar
per manca d’espectadors i la de dilluns va comptar amb la presèn-
cia d’unes 60 persones. L’espectacle estava format per pallassos,
malabaristes i números amb animals.

Millores a la carretera Artesa-Ponts
El Govern de la Generalitat de Catalunya destinarà 3,7 milions
d’euros a la millora de la carretera C14 entre Artesa de Segre i
Ponts. La inversió contempla reforçar el ferm en el tram de 13
quilòmetres que separa les dues poblacions i millorar les cruïlles
de Colldelrat i Oliola. D’altra banda, l’inici de les obres de la vari-
ant d’Artesa és una incògnita, ja que si bé tots els projectes i licita-
cions estan resoltes, la crisi econòmica i la manca de liquiditat de
l’administració han fet retardar el començament dels treballs.

Noces d’or a Baldomar
Que Baldomar és un poble saludable és sabut des de fa temps. Hi ha
dades recents que ho confirmen. Es tracta d’una comunitat de 80 ve-
ïns, entre els quals hi ha 10 parelles que han celebrat 50 anys de ma-
trimoni (o sigui, 20 habitants, un 25% del total). És un percentatge
notable al qual s’hi ha d’afegir que fora la vila hi ha 5 matrimonis més
de baldomarins que també han fet les Noces d’or en els últims anys.

Excavacions a la Torrota

Els treballs de la concentració parcel·lària al ter-
me municipal de Foradada han posat al descobert
un jaciment arqueològic als peus de l’església de
Sant Feliu de Montsonís, coneguda popularment
com la Torrota. L’església de Sant Feliu és d’ori-
gen medieval i està ubicada en un turó entre el
Canal d’Urgell, les masies de Montsonís i el po-
ble de Marcovau. Les excavacions han deixat al
descobert restes de murs i algunes tombes. La fin-
ca on s’ubica la Torrota era propietat d’un parti-
cular i ara amb la concentració queda de propietat
municipal. Els treballs de la concentració són el
pas previ a la construcció del ramal del canal
Segarra-Garrigues que ha de regar terres d’Artesa
i Foradada i que s’iniciaran el proper estiu. La bas-
sa des d’on s’abastirà d’aigua aquestes finques ja
està construïda a Colldelrat.

Cinema en català
Amb la intenció de promoure el cinema en la nos-
tra llengua, l’Ajuntament d’Artesa de Segre ha
signat un conveni d’exhibició de cinema en català
amb la empresa NPA Nous Projectes Audiovisuals.
En principi, es projectarà una pel·lícula cada mes
a la Dàlia Blanca i es tracta de pel·lícules de re-
cent estrena, en català o bé doblades al català, tal
com van explicar els representants de l’empresa
que van venir el passat 22 de març, en què es va
projectar la primera pel·lícula: Myway,  de J.A.
Salgot. La propera tindrà lloc el 26 d’abril amb
Forasters, de Ventura Pons. De moment no po-
dem parlar d’èxit d’aquest iniciativa, ja que el pri-
mer dia només hi havia una dotzena de persones.
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Curs de cuina catalana a Montsonís
a setmana del 23 al 27 de febrer
es va celebrar el I Curs de cuina

catalana al restaurant Celler de
l’Arnau de Montsonís.
    El curs va ser organitzat i presentat
pel prestigiós cuiner de Balaguer Josep
M. Morell, amb la col·laboració de
Ramon Moreno, cap del Celler de
l’Arnau, i amb el suport de l’Ajunta-
ment de Foradada. Va comptar amb la
participació d’unes 50 persones, pro-
cedents d’Artesa, Balaguer i Foradada.
   L’activitat va consistir en 5 jornades
gastronòmiques dirigides per 5 cuiners
diferents, els quals van ensenyar a ela-
borar diversos plats que, posteriorment,
van ser degustats pels alumnes/comen-
sals. Entre plat i plat, Ramon Moreno
va introduir els participants en el tast
de vins.
    El cartell del curs va ser de primer
nivell, ja que hi van participar 5 dels
millors xefs de les Terres de Ponent:
Jordi Balasch (Xalet Suís de Lleida);
Jordi Gómez (El Jardí d’Alguaire); Sal-
vador Alarí (Petit Català d’Alpicat);
Joan Pallarés (Can Boix de Peramola)
i Josep Castellarnau (Castellarnau d’Es-
caló). Els cuiners van preparar plats
moderns basats en receptes tradicio-
nals, tot utilitzant productes de la ter-
ra i tècniques d’avantguarda, i van
ensenyar diferents trucs per fer cui-
na d’autor.
    El curs va ser un èxit i està previst
que es vagin realitzant diferents edici-
ons arreu de Catalunya, tornant a
Montsonís la pròxima temporada.

Miquel Regué i Gili

L
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VIII Trobada pedagògica de la ZER “El Romaní”
nguany, la Trobada d’escoles de
la ZER “El Romaní” (Vilanova

de Meià, Cubells, La Sentiu de Sió i
Montgai) va tenir lloc el passat 5 de
març a l’escola Mare de Déu de la
Guardiola a la població de La Sen-
tiu de Sió. Hi varen assistir un total
de 16 professors i 82 alumnes, dispo-
sats a passar un magnífic dia.
    La jornada, plena d’activitats conjun-
tes, va començar prop de les 10 del
matí. A mesura que tots anaven arribant,
el que calia era prendre una “dosi
d’energia” i, per tant, era l’hora de com-
partir un bon esmorzar.
    Després del petit àpat i quan els grups ja
estaven organitzats, varen dur-se a terme tot
un seguit d’activitats que es realitzaren de

manera aleatòria, perquè tothom pogués
gaudir del que hi havia preparat.
    Els petis d’Educació Infantil i Cicle
Inicial varen veure la representació de
l’obra Els músics de Bremen i els altres
escolars de Cicle Mitjà i Superior,
Descontes, les dues a càrrec del grup
d’animació Xip-Xap.
    Durant el matí, dins de l’activitat de
“l’escriptor a l’escola”, van rebre la vi-
sita de l’escriptor mallorquí Miquel
Rayó, a qui el director de la ZER,
Andreu Serra Oromí, va donar la ben-
vinguda i va presentar als nens. Rayó,
va compartir una xerrada força entre-
tinguda amb tots ells, comentant les
històries que els alumnes en dies ante-
riors havien llegit, entre elles La Bale-

Biografia de l’escriptor
Miquel Rayó i Ferrer va néixer a Palma (Mallorca), el 21
de setembre de 1952, ciutat on viu actualment.
Professionalment dedicat a l’educació (és professor
mercantil), escriu principalment per a nens i joves. Els seus
temes literaris són l’aventura i la natura, les emocions i els
valors humans, i també els contes meravellosos tradicionals
i els viatges per terres ignorades. Usa un estil habitualment
poètic, de lèxic ric, i quasi sempre brufat de bon humor,
sense defugir l’expressió de moments intensament
dramàtics. Les seves obres han merescut el reconeixement
de lectors i de crítics, i algunes han estat premiades en
importants certàmens (premis Guillem Cifre de Colonya,
Josep Maria Folch i Torres, Generalitat de Catalunya,
Joaquim Ruyra, Edebé, Premi de la Fundació Enciclopèdia
Catalana, Crítica Serra d’Or, XV Premi Ala Delta). A les
Illes, ha treballat força en el naixement i desenvolupament
del moviment ecologista i de l’educació i la informació
ambiental. Ha escrit també novel·la per adults, alguns breus
assajos sobre els aucells i la cultura popular, guies de turisme
de les Balears i textos de caràcter didàctic per a l’educació
ambiental i de divulgació conservacionista.
    És soci de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
    Obres en novel.la:
- La reina de Sabà. Palma: Moll, 1995.
- L’ungla de la gran bèstia. Palma: Moll, 1997.
    Infantil i juvenil:
- El raïm del sol i de la lluna. Barcelona: La Galera,1983.
- La bella Ventura. Barcelona: La Galera, 1986.
- El corsari. Barcelona: Cruïlla, 1988.
- L’última por. Barcelona. Cruïlla, 1992.
- On són lliures els estels. Barcelona: Baula, 2003.
- Dama blanca, merla negra. Barcelona: La Galera, 2004.
- El cementiri del capità Nemo. Barcelona: Baula, 2004.

na (Educació Infantil i Cicle Inicial),
Iosa i les Grues (Cicle Mitjà) i El camí
del far (Cicle Superior). Per l’autor, els
nens són una font de sorpreses, com a
dit moltes vegades en trobades en di-
versos centres educatius.
    També diversos jocs esportius s’es-
devingueren durant el dia, adreçats la
majoria als alumnes més grans.
    Després d’un dinar plegats, es va rea-
litzar un taller de pintada de murals, on
grans i petits havien d’estampar algunes
de les cobertes dels llibres d’en Rayó.
    La diversió va estar assegurada. Més
tard, comiat i fins la pròxima trobada.

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Teresa Sabanés

E





11

la
 P

al
an

ca

MunicipisMunicipisMunicipisMunicipisMunicipis

Imatges d’ahir, el record d’avui
Els Rentadors
De ben segur que en moltes de les
nostres viles heu vist alguna que altra
vegada aquests elements tradicionals i
històrics com són els “rentadors”. Si
fem una breu pinzellada per la seva
història, hem de dir que eren espais de
treball purament femení i que
constituïen també un lloc de
socialització, on les dones compartien
experiències i les noies aprenien el rol
que la societat esperava d’elles. Allí,
mentre feien la bugada, s’explicaven
tot tipus d’històries, les últimes notícies
de la contrada i tot allò que en tot cas
no es podia explicar enlloc més.
    La dura feina de rentar la roba
llavors era una forma de treball
col·lectiu, que arran de la generalització
de les rentadores automàtiques, a partir
de mitjan segle XX, van permetre que
aquesta  tasca esdevingués individual
i domèstica.
    Són mostra d’aquests, les imatges
que hi ha a continuació i que pertanyen
al “Reg del Rentador” de Vilanova de
Meià, un dels antics regs del terme que
agafava l’aigua del riu Boix, en una
peixera situada a la Font de la Sarguera.
L’aigua d’aquest reg servia per omplir
les basses del Molí de Caps, del Molí
del Mig i també la del Molí de Sols.
    Una de les imatges mostra com era
antigament aquesta àrea del rentador
en el seu moment de ple ús. Les altres
corresponen a les tasques de
recuperació i neteja, que un grup
d’amics de Vilanova de Meià
realitzaren durant aquest estiu passat.
    Tant de bo no es perdin aquests
elements dels nostres pobles, que
formen part de la nostra història d’ahir
i que encara perduren en el record
d’avui.

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Antoni Conill

“Si no tens patró, tens moltes més possibilitats de ser feliç que si ets manat”.

Eduard Punset. Advocat, economista, exministre i divulgador científic (1936- )
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Teatre amb “Fora de Servei”
l Grup de Teatre d’Artesa de Segre i les Artesenques
Actives van escenificar la comèdia “Fora de Ser-

vei” els passats 6, 7 i 8 de març.
    La peça teatral és de les que fan riure de debò. Es tracta
d’una obra trepidant, plena d’embolics i de situacions cò-
miques. El públic va omplir de gom a gom la Dàlia Blanca
i va gaudir de l’actuació dels actors i actrius locals, que
van interpretar els seus papers de forma magnífica.
    L’acció transcorre en una suite d’un hotel de Londres,
que és ocupada per un ministre del govern britànic i per la
seva amant, que resulta ser la secretària del cap de l’oposi-
ció. A partir d’aquí entren en escena un detectiu privat i
una finestra que té “vida pròpia” i “deixa fora de servei”
qui se li posa per davant. El director de l’hotel, un cambrer
espavilat, un secretari privat molt fidel, el marit banyut,
l’esposa també banyuda, la infermera atenta i la cambrera
ingènua, conformen un repertori variat i divertit.
    L’obra va ser escrita a mitjan d’anys 1990 per Ray
Cooney i va ser adaptada i traduïda al català per Carles
Roca (fill de Joan Roca i Dolors Palet). Va ser estrenada
pel Grup de Teatre de Montsonís el 1996 i després va re-

E
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ACLARIMENT
Degut a la publicitat repartida recentment i
perquè no pugui donar lloc a mals entesos,

manifesta que continua oferint com sempre els serveis de Funerària, Sales de Vetlla
Municipals i altres serveis juntament amb FUSTERIA GIRIBET.

FUSTERIA GIRIBET   973 40 02 13
PERMANENT 24h        973 39 08 62

TTTTTeaeaeaeaeatrtrtrtrtreeeee

Fitxa tècnica

Repartiment
Richard Willey, Ministre Joan Roca
Director hotel Vicenç Farràs
Cambrer Jaume Ferré
Jane Worthington, secretària Íngrid Llobet
Detectiu privat Joel Rey
George Pidgen, secretari Ignasi Gilabert
Cambera Lídia Roca
Ronnie Worthington Josep Miró
Pamela, l’esposa Maribel Colom
Infermera Foster Núria Serradell

Equip Tècnic
Vestuari: Montse Duran, M. Àngels Gili i Divina Mateu
Primers apunts: Pepita Monell i Albert Vidal
Regidores: Dolors Palet, Eva Cendra i Dolors Morera
Caracterització: Dolors Portillo
So i luminotècnia: Josep Manel Gil i Xavier Farràs
Escenografia: Xavier Farràs, Eva Cendra, Emma Estrada,
 Núria Masses, Iolanda Massana, Valentí Petrov i Juan Vega
Producció: Dolors Morera
Finestra amb mecanisme: Pere Ventura
Efectes operatius de la finestra: Emma Estrada
Direcció: Dolors Palet

presentar-se professionalment sota el títol de “Políti-
cament Incorrecte”, tot  convertint-se en un gran èxit
a la cartellera barcelonina. Avui en dia conserva una
frescor i una actualitat inusitades.

Text: Miquel Regué i Gili
Fotos: Josep Manel Gil i Clara Roca
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La NoLa NoLa NoLa NoLa Noguerguerguerguergueraaaaa

Arxiu Comarcal de la Noguera
Disponibles a Internet els fons
documentals de l’Arxiu Comar-
cal
    S’hi pot accedir mitjançant el “Cer-
cador de fons i documents de la Xarxa
d’Arxius Comarcals de Catalunya”, que
es troba disponible a l’apartat “Desta-
quem” de la pàgina web de la Direcció
General de Patrimoni Cultural: http://
patrimoni.gencat.cat/arxius.
    A partir d’ara, els usuaris ja podran
conèixer des de casa tots els fons i la
documentació que es troba a l’Arxiu
Comarcal de la Noguera i, així mateix,
consultar alguns dels documents més
emblemàtics conservats per mitjà de la
seva reproducció digital.
    Els documents que en aquests mo-
ments es poden consultar directament
en línia són el Llibre Verd (1630-1990)
i el Llibre I de Privilegis (1300-1435),
el Llibre II de Privilegis (s. XV-1590),

Taller de conservació de documents
El taller Com conservar els nostres documents?,
organitzat per l’Arxiu Comarcal de la Noguera,
ha estat tot un èxit de participació, ja que s’han
cobert amb escreix totes les places.
    El curs ha estat impartit per Albert Lluc
Navarro i Blaya, llicenciat en Belles Arts en l’es-
pecialitat de restauració, i ha tractat el tema de
la conservació dels documents en suport de pa-
per, pergamí i fotografia.
    Aquest taller tenia un caire introductori i ha
donat nocions bàsiques de caire teòric i pràctic
a totes les persones interessades en tenir una
millor cura dels documents. Per aquest motiu,
s’han utilitzat mètodes senzills i a l’abast de tot-
hom, a fi que qualsevol persona pugui garantir
la conservació dels seus propis documents tant
patrimonials com familiars.

Maite Pedrol

el Llibre de Tarifes (1630) i el Copia-
dor de cartes (1596 al s. XVII), tots ells
del fons de l’Ajuntament de Balaguer.
També hi ha els cartularis i els perga-
mins del fons de l’Ordre dels canonges
regulars premonstratencs de Santa
Maria de Bellpuig de les Avellanes
(1057-1771).
    Això és fruit de tot un treball de di-
gitalització que des de fa tres anys l’Ar-
xiu Comarcal de la Noguera ha dut a
terme, amb l’objectiu de facilitar la con-
sulta remota per part dels usuaris, afa-
vorint-ne la recerca i, d’altra banda, la
preservació d’aquests documents tan
únics i singulars.
    Progressivament s’anirà ampliant el
volum de documents consultables en
línia i els criteris de selecció s’aplica-
ran d’acord amb la importància del do-
cument, el seu estat de conservació i el
nivell de consulta i interès.

Properament
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Compensacions de la ZER
Més de 70 regants de l’últim tram del canal Algerri-Balaguer
de la zona regable de la capital de la Noguera s’han unit per
reclamar judicialment a les conselleries d’Agricultura i de
Medi Ambient que compleixi els acords adquirits l’any 2002
com a compensació per les 1.500 hectàrees excloses de reg
(ZER). Per aquest col·lectiu, l’àrea regable de Balaguer és
la més afectada per les zones de protecció d’aus (ZEPA), ja
que de les 2.300 hectàrees de regadiu existents, 1.400 n’es-
tan afectades.

Os es vol independitzar
L’ajuntament d’Os de Balaguer ha sol·licitat al departament
de Governació i Administracions Públiques que estudiï la
possibilitat de disgregar la localitat del municipi de Gerb.
Creuen que no existeixen peculiaritats similars entre els dos
nuclis per a que segueixin units i pensen que Gerb tindria
molts més avantatges si formés part de Balaguer. Per la seva
part, els veïns de Gerb no tenen intenció de disgregar-se,
perquè això significa adherir-se a un altre municipi, en aquest
cas Balaguer.

La torre de la Força
L’ajuntament de Ponts ha aprovat un projecte de rehabilita-
ció de la torre mora de la Força, coneguda popularment com
la Torre del Caragol o Dàdila. El projecte preveu el mante-
niment, la conservació i la restauració d’aquesta torre per a
poder-la convertir en zona visitable i es preveu que s’iniciïn
les obres durant l’any 2010.

Expoauto
El cap de setmana del 7 i 8 de març va tenir lloc a Balaguer
una nova edició de la Fira Expoauto al nou pavelló de la

ciutat. Aquest any la novetat va ser la reconversió de la prò-
pia Fira, passant a estar dedicada al vehicle anomenat quilò-
metre zero, gerència i seminou, sense deixar de tenir lloc el
nou.

Educació viària
El Consell Comarcal de la Noguera i el Servei Català de
Trànsit han firmat un conveni de col·laboració per
promocionar la mobilitat segura i complementar l’educació
viària en l’alumnat dels centres educatius de la comarca. Les
activitats seran unes pràctiques per millorar el coneixement
de la seguretat passiva com a vianant o usuari de bicicleta o
motocicleta, així com els coneixements bàsics de circulació
amb aquests vehicles. L’actuació estarà coordinada pel con-
sell comarcal.

Sense antiguitats
L’ajuntament de Balaguer va decidir que aquest any no se
celebraria la Fira Antiquària, prevista pels dies 13 i 15 de
març. El motiu va ser la reducció del pressupost per a la Fira
degut a la crisi. A més, no hi havia el mínim número d’expo-
sitors suficients per celebrar el certamen. El consistori espe-
ra recuperar la fira l’any que ve.

Nom per al gegant
La localitat de Ponts ja compta amb un nou gegant munici-
pal. El seu bateig va tenir lloc durant els actes del Carnestol-
tes. En aquest sentit, la Colla Gegantera de Ponts està realit-
zant una consulta popular per tal de posar nom al nou gegant
municipal (al tancament de l’edició, desconeixem el resultat
d’aquesta iniciativa).

Anna M. Vilanova

La Justícia inhabilita l’alcalde d’Oliola
aume Bernaus, alcalde d’Oliola
des de 1995 per CiU, va ser con-

demnat per la Justícia a la inhabili-
tació pel càrrec durant un període de
8 anys.
    El municipi d’Oliola compta amb 5
regidors i les eleccions municipals es
fan amb llistes obertes, com passa a Alòs
de Balaguer i a Foradada, per exemple.
No s’aplica la llei d’Hondt i són procla-
mats regidors els 5 candidats més votats.
    A finals del passat mes de febrer,
l‘Audiència Provincial va ratificar la
condemna del Jutjat del Penal núm. 2
de Lleida, desestimant el recurs presen-
tat per Bernaus. No obstant, CDC no ha
adoptat cap mesura en considerar que
era “una simple falta administrativa”.
    L’any 2003, la candidatura associa-
da a ERC va denunciar irregularitats en

la gestió del cens. Han calgut gairebé 6
anys per a què la Justícia hagi conside-
rat la comissió de dos delictes, un de
prevaricació i un altre electoral, ja que
entre el febrer de 2002 i el març de 2003
Bernaus va censar 63 persones de for-
ma fraudulenta (passant de 194 a 257
habitants).
    Aquest fet, però, només és una mos-
tra de la forma antidemocràtica de go-
vernar el municipi per part de Bernaus.
Entre altres coses, durant molts anys els
habitants d’Oliola no han pogut assis-
tir als Plens, ja que no se’n feia convo-
catòria pública i els membres del Con-
sistori es reunien a porta tancada.
    Durant el mes de març s’han cele-
brat 3 Plens extraordinaris (ara sí, oberts
al poble). En el del dia 10, Bernaus va
presentar la seva renúncia; mentre que

en el del 19, va prendre possessió el
regidor que ha entrat en el seu lloc
(Josep Soldevila, per ERC) i es va vo-
tar el nou alcalde (Santiago Cisquella,
que va obtenir els 4 vots dels regidors
de CiU).
    Aquest darrer Ple va tenir caràcter
festiu, amb l’animació d’un grup de
grallers i tot. Membres de les executi-
ves comarcal i regional d’ERC van as-
sistir-hi com a mostra de suport al nou
regidor republicà i als altres membres
de la candidatura.

Ramon Giribet i Boneta

J
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In MemoriamIn MemoriamIn MemoriamIn MemoriamIn Memoriam

Estimat espòs, pare i avi Ramon

Tot de sobte te n’has anat,
T’has allunyat de la teva família,
dels teus amics, dels teus companys,
de tot allò que t’estimaves.

Et restaven encara molt anys,
perquè joves tenies el cor i l’esperit,
aquest cor tan gran que, aquell malaurat matí,
va deixar de bategar.

Tot ho haguessis donat,
el teu cos, el teu amor, la teva força...
als teus i a la teva terra

Ara que ja no hi ets,
nosaltres seguirem el teu exemple:
repartirem amb orgull
tota la vida, humanitat i tendresa
que ens vas donar amb tanta generositat.

Sempre et recordarem.
Viuràs tothora en el nostre cor.

La família de Ramon Regué i Montserrat vol agrair les
nombroses mostres d’afecte i condol rebudes, així com tot el
suport donat per les comunitats educatives dels CEIP i IES “Els
Planells”.
    De manera molt especial, també vol donar les gràcies al Dr.
Joan Bargés, a la infermera Pepita Pont i a la resta de personal i
metges del CAP d’Artesa de Segre i al servei d’ambulàncies per
les atencions dispensades i pel tracte rebut en tot moment durant
la seva malaltia.

Nota d’agraïment

Agraïment
La família Xandri Rosell i els altres familiars de
l’Argentina volem donar les gràcies als bons amics
Magí Serra Piqué i a la seva esposa Roser pel seu
escrit de condol que molt estimem, i també a tots
els testimonis que hem rebut de record i afecte.
Gràcies.

Família Xandri Rosell





19

la
 P

al
an

ca

EsporEsporEsporEsporEsportststststs

Artesencs a la Marató de Barcelona
i volem ésser fidels a la veritat
hauríem de reconèixer pública-

ment que, a força de repetir-ho, l’in-
terès de la notícia ja no rau en el ti-
tular.
    La presència d’artesencs a la cursa
ha estat una constant des de mitjans dels
anys vuitanta del segle passat, per la
qual cosa estem gairebé obligats a do-
nar-la per suposada. L’interès es troba
en els detalls que passem a desenvolu-
par en la resta del text.

El Balanç
En primer lloc, una gran novetat: l’es-
trena de dos nous maratonians, en Jordi
Fernàndez i en Roger Llorens. Tots dos
han culminat amb èxit el repte que es
proposa qualsevol corredor que afronti
una marató per primera vegada: acabar-
la! I no només això, sinó que ho han fet
aproximant-se al temps que desitjaven.
Enhorabona a tots dos!
    En segon lloc, el tema que ha estat
comentat en els “corrillos” d’afeccio-
nats: per tercera vegada en aquesta dè-
cada, un artesenc ha aconseguit com-
pletar la distancia en menys de les tres
hores. En Jordi Aumedes ha aconseguit
un èxit rotund en la seva segona mara-
tó. Val la pena recordar que qui acon-
segueix córrer la cursa per sota de les
tres hores s’equipara amb el primer
guanyador d’una marató olímpica, ara
fa poc més de 100 anys. És doncs aquest
un resultat que històricament s’ha rela-
cionat amb atletes d’elit mundial. Avui
dia, aquesta elit mundial recorre la dis-
tancia en poc més de dues hores, per la
qual cosa, si ajustem el resultat, en Jordi
Aumedes se situa en l’elit de la provín-
cia. Pocs atletes el poden igualar o su-
perar. El podem equiparar als futbolis-
tes del Llista Blava o els basquistes del
Plus Pujol. Rebi aquest atleta del
CUDOS la nostra més sincera felicita-
ció.
    També val la pena remarcar la parti-
cipació de Joan Guimet a la Marató. És
l’únic representant que queda d’aque-
lla munió d’atletes del CUDOS que
prenia part a les maratons dels anys 90.
La seva persistència en una cursa tan
dura és certament remarcable, enveja-

ble i segurament desitjable per a qual-
sevol dels antics corredors de marató
que vàrem compartir cursa amb ell.
L’acompanya el nostre reconeixement
i li agraïm les 3h 35m que va treballar
en pro del CUDOS aquest dia.

La crònica dels atletes
Preparar una marató (recordem: 42.195
km) no és feina gens fàcil, i encara
menys si has de compaginar l’entrena-
ment amb la feina. Als dos Jordis i al
Roger els va costar dos mesos i mig
d’entrenament. Tots tres, després de tre-
ballar 10 hores diàries, quedaven entre
vuit i nou del vespre, de dilluns a di-
vendres, per anar a preparar-se pel seu
objectiu. Fes el temps que fes, no se
saltaven cap entrenament, encara que
es trobessin a dos o tres graus negatius,
encara que plogués... Els diumenges, no
obstant, anaven a competir en algunes
curses de la contrada, en són exemples:
la Pujada a la Seu Vella de Lleida (10
km), la Cursa de l’Indiot de Mollerussa
(10 km), la Sant Silvestre de Lleida (10
km), la Mitja Marató de Terrassa (21
km), la Cursa de l’Oli de les Borges
Blanques (10 km), la Mitja Marató de
Barcelona (21 km) i la cursa de
Puigverd de Lleida (10 km). Assistir a
aquestes curses formava part de l’en-
trenament, preparat per ells mateixos.
A les seves espatlles porten uns 500 km,
aproximadament, en aquests dos me-
sos i mig. En els durs entrenaments que
portaven han patit, s’han cansat, han
passat fred i fins i tot s’han mullat. Però

també han rigut, s’ho han passat bé i
han gaudit, tot i que algun dia s’han
endut algun ensurt relacionat amb els
porcs senglars!
    Després de tant cansament, també hi
havia compensacions com eren els
grans esmorzars i dinars que feien un
cop acabat l’entrenament. Finalment,
va arribar la marató, envoltada de ner-
vis i tensió fins que a les 8:30 del matí
es va donar el tret de sortida, amb la
qual cosa els nervis van desaparèixer.
Avui, ells estan molt satisfets i contents
d’ells mateixos. Admeten que han patit
molt, però que tornarien a fer el mateix
que han fet degut a la satisfacció que
els ha quedat. Tant el Jordi Fernàndez
com el Roger només fa un any que han
començat a córrer de valent, i és la pri-
mera marató a la que assisteixen.
    Cal recordar també la companyonia
que hi havia entre ells, els uns als al-
tres anaven aixecant a aquell que no
tenia un bon dia o que simplement es-
tava esgotat. Sense el suport i l’obliga-
ció d’entrenar que tenien entre els tres,
afirmen que no ho haurien pogut fer.
Els tres s’agraeixen el suport psicolò-
gic en mals dies, mútuament. Els ànims
que tenien, les ganes de córrer i la gran
força de voluntat que han posat dia a
dia durant aquests mesos, al final a do-
nat el seu fruit amb els següents temps:
Jordi Aumedes: 2 hores 57 minuts
Roger Llorens: 3 hores 37 minuts
Jordi Fernàndez: 3 hores 37 minuts

CUDOS

S
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Resultats esportius de febrer

Sènior masculí. Territorial A
CENG Coop. Artesa - CE Maristes 63 - 72
CB Almacelles - CENG Coop. Artesa 80 - 47
P. Fragatina - CENG Coop. Artesa 63 - 55

Sènior masculí. Territorial B
CENG Calvet - CE Maristes 64 - 72
CENG Calvet - CB Ponts 54 - 47
CB Borges - CENG Calvet 58 - 53

Júnior masculí
CB Mollerussa - CENG Alexan 62 - 63
CENG Alexan - CB Pardinyes 74 - 75
CN Tàrrega - CENG Alexan 56 - 75

Cadet masculí
CENG JR Miró - CB Balaguer 61 - 41
CN Tàrrega - CENG JR Miró 49 - 50
CENG JR Miró - CB Pardinyes 56 - 103

CENG JR Miró - P. Fragatina 62 - 59

Infantil masculí
CENG SUR - CB Balaguer 62 - 84
CENG SUR - CB Alpicat 40 - 91

Mini Masculí
CB Tremp - CENG Miró 76 - 26
CENG Miró - Joc de la Bola 46 - 43
CENG Miró - CB Bellpuig 38 - 63

FUTBOL SALA

CENG. Preferent Catalana. Grup 5
De la jornada 18 a la jornada 20

CENG Artesa S. - Alcarràs FS 8 - 3
Penya Barça Ciutat de Lleida - CENG Artesa S. 6 - 5
Agramunt CH FS - CENG Artesa S. 6 - 6

CE Artesa de Segre. Primera Regional. Grup 5
De la jornada 22 a la jornada 25

CE Artesa S. - Juneda 1 - 2 (Carles)
Torrefarrera - CE Artesa S. 1 - 0
Alpicat - CE Artesa S. 0 - 0
CE Artesa S. - Andorra 1 - 0 (Carles)

Classificació de l’equip
Partits guanyats: 8 Empatats: 8 Perduts: 9
Gols a favor: 33 Gols en contra: 32
1r: Mollerussa (48 punts). 8è: CE Artesa (30 punts)

Pre Mini Masculí
CENG Autoxami - Sedis A 47 - 48
CE Lleida A- CENG Autoxami 50 - 78
CB Almenar - CENG Autoxami 20 - 50
CENG Autoxami -  CB Bellpuig A 29 - 21
CB Pardinyes - CENG Autoxami 35 - 53
Sedis A - CENG Autoxami 31 - 54

Sènior femení
BAC Agramunt - CENG Jack’s
34 - 29
CENG Jack’s - CB Vilanovenca 41 - 27
CEP Vallfogona - CENG Jack’s 62 - 30
CENG Jack’s - CB Calaf 16 - 54

Cadet femení
CB Balaguer - CENG Jubete 73 - 55
CENG Jubete - CB Bellvís 42 - 18
EFU - CENG Jubete 29 - 54
CB Cervera - CENG Jubete 45 - 42

Infantil femení
CENG Aquí Natura - CB Termens 51 - 32
CB Alpicat - CENG Aquí Natura 54 - 45
Secà St. Pere -  CENG Aquí Natura 25 - 32

Mini Femení
CB Balaguer - CENG Segrevest 68 - 23
CENG Segrevest  - CB Tremp 29 - 48
CB Lleida - CENG Segrevest 89 - 39
CB Cervera - CENG Segrevest 63 - 13

Informació facilitada per Jordi Regué, Àlex Trepat i Ferran Marín

BÀSQUET

CENG
Del 22-02-09 al 15-03-09

EFAP (Escola de futbol Artesa-Ponts) Aquest mes no disposem d’informació.

“La primera virtut és refrenar la llengua, i és casi un déu qui tenint la raó sap callar-se”.

Cató d’Utica. Polític romà, besnét de Cató el Vell (95 aC - 46 aC)
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Notícies BTT
a començat la nova temporada i
tots els corredors de l’equip

Basella-MC Segre-Conor ja estan en
plena forma.
    Des del passat 21 de febrer, data en
què va tenir lloc la presentació oficial
de l’equip en el local social d’Aguilar
de Bassella, ja s’han disputat tres de les
curses d’enguany.

22 de febrer. Aguilar de Segarra
Primera prova de l’Open d’Espanya
BTT marató. El corredor Josep M.
Puigpinós, de la categoria sots-23, va
aconseguir una merescuda 1a posició
i, com ja ens comença a tenir una mica
acostumats, va pujar al podi.
    Per ser la primera cursa de la tempo-
rada, en Josep M. ja té un 10è lloc en la
classificació general absoluta.

1 de març. Avilés (Astúries)
L’equip de BTT Basella-MC Segre-
Conor al complet i el seu director tèc-
nic, David Berral, van desplaçar-se el
passat dia 1 de març a Avilés, per a par-
ticipar en la primera prova del
Superprestigio Massi-Open d’Espanya
de BTT.
    El circuit, força enfangat a causa de
les pluges, va tenir els seus indrets més
durs, on molts dels corredors fins i tot
havien de baixar de la bicicleta i conti-
nuar a peu amb la seva màquina al coll.
Però, tot i amb això, es varen aconse-
guir uns excel·lents resultats:
- Josep M. Puigpinós, en sots-23, va
aconseguir una 4a posició.
- Albert Aubet, en sots-21, es va classi-
ficar en 9è lloc, tot i tenint en compte
que aquesta temporada corre a una ca-
tegoria superior.
- Óscar Berral, en categoria elit, va po-

sicionar-se en un 28è lloc.
- Xavier Domènech, en júnior, va ha-
ver d’abandonar la cursa en sofrir una
caiguda que li provocà una lesió a l’es-
quena.

8 de març. Banyoles
Cursa on s’ha disputat la World Cup-
Open d’Espanya de BTT i on corredors
com Absalon, Peraud, Hermida,
Álvarez, la selecció portuguesa, belga,
francesos... varen córrer al costat de
l’equip Basella-MC Segre-Conor. Des-
tacar que en cap de les 5 voltes de la
cursa, els elits mundials varen poder
doblar als tres corredors de l’equip que
participaven en la Superprestigio Open
d’Espanya.
    Els resultats obtinguts en aquest cur-
sa són els següents:
- Josep M. Puigpinós, en sots-23, va
aconseguir un 9è lloc.
- Albert Aubet, en sots-21, 11a posició.
- Óscar Berral, elit, es classificà en 51a
posició.
- Xavier Domènech, júnior, va aconse-

guir un 29è lloc.

    Fent un petit repàs a la classificació
general de l’Open d’Espanya, trobem
que el Josep M. i l’Albert estan en 4t
lloc.
    Fer menció també del debut de la
corredora de l’equip, Anna Herreros,
que va haver d’abandonar per una in-
disposició i no va poder demostrar la
seva fortalesa, fruit dels seus durs en-
trenaments amb Jordi Argelich.

Properes curses:
- 21 i 22 de març: Copa Catalana de X-
Country a Corró d’Amunt
- 29 de març: Superprestigio Massi-
Open d’Espanya X-Country
- 18 i 19 d’abril: Copa Catalana de X-
Country a Flix

Text: Iolanda Masanés
amb el suport del tècnic de l’equip,

David Berral,
i autor de la foto

H
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Setmana de Sant JSetmana de Sant JSetmana de Sant JSetmana de Sant JSetmana de Sant Jororororordididididi

Dissabte 18 d’abril
Acte: DIA DE L’ARBRE
Hora: 16:30h
Lloc de sortida: Pl. Ajuntament
La plantada d’arbres es farà a la Palanca i, en finalitzar, hi
haurà berenar pels participants.
No us oblideu de portar l’aixadeta, ni la pala!
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre
Col·laboren: Protecció Civil i altres entitats

Dissabte 18 d’abril
Acte: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE El moment de dir
prou a càrrec de l’autor Toni Strubell
Hora: 20h
Lloc: Sala d’actes de la Cooperativa d’Artesa
Organitza: Comissió 300 anys

Diumenge 19 d’abril
Acte: LECTURA DE POEMES d’Albert Vidal
Hora: 19:00 h
Lloc: Dàlia Blanca
Organitza: Club de Lectures Artesenc

Dimarts 21 d’abril
Acte: HORA DEL CONTE. Contes de gats explicats per
Riet Caljouw
Hora: 17:30h
Lloc: Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
Organitza: Biblioteca Joan Maluquer i Viladot

Dimecres 22 d’abril
Acte: HORA DEL CONTE. Lectura de La llegenda de Sant
Jordi a càrrec de Josefina Solans
Hora: 17:30h
Lloc: Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
Organitza: Biblioteca Joan Maluquer i Viladot

Acte: CLUB DE LECTURA. Comentari del llibre Tor, tret-
ze cases i tres morts de Carles Porta
Hora: 22h
Lloc: Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
Organitza: Biblioteca Joan Maluquer i Viladot

Dijous 23 d’abril
Acte: ACTIVITATS DE LA DIADA DE SANT JORDI:
Biblioparc, tallers relacionats amb St. Jordi...
Hora: A partir 17:30h
Lloc: Pl. Ajuntament
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre, Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot i diverses entitats

Acte: CONFERÈNCIA amb Anton Not
Conferència sobre El mon de Tolkien a càrrec d’Anton Not.
Hora:21:30h
Lloc: Sala “la Capella” – Edifici de les Monges
Organitza: Club de Lectures Artesenc

Divendres 24 d’abril
Acte: REPRESENTACIÓ de La llegenda de Sant Jordi a
càrrec de La Roda produccions
Hora: 18h
Lloc: Pl. Ajuntament
En cas de pluja o mal temps, l’acte es farà a la Dàlia Blanca
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre i AMPA CEIP Els
Planells

Diumenge 26 d’abril
Acte: CINEMA EN CATALÀ. Projecció de la pel·lícula
Forasters de Ventura Pons
Hora: 18h
Lloc: Dàlia Blanca
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre

Acte: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 1r Premi d’assaig
independentista, a càrrec del guanyador del premi Moisès
Martí
Hora: 21h

Acte: SOPAR POPULAR AMB PRODUCTES DELS
PAÏSOS CATALANS
Hora: 22:30h
Lloc: Pavelló poliesportiu

Acte: CONCERT amb Cesk Freixas i els altres Bandais
i Cercavins
Actuacions dels Esporrets i batukada
Hora: 24h
Lloc: Pavelló poliesportiu

Organitzen: Grup Cultural i Recreatiu d’Alentorn,
Comissió 300 anys i Els Esporrets

Divendres 1 de maig

FESTA DELS POBLES

NOTA: Aquest programa, facilitat per l’Ajuntament d’Artesa de Segre, és provisional i pot tenir modificacions
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VVVVVida Socialida Socialida Socialida Socialida Social
Foto: Fotojoan-Promovideo

El dissabte 21 de març, a l’església de l’Assumpció d’Artesa de Segre i acompanyats de monsenyor Joan Enric Vives, de
mossèn Antoni Ballester i de les seves catequistes, van celebrar la Confirmació els següents nens i nenes: Gabriel Alsina
Casanoves, Nil Baró Vilanova, Nil Brescó Marsol, Maria Bernaus Viles, Maria Bertran Roqué, Bernat Cases Roca, Gerard
Cerrillo Jou, Marc Cerrillo Jou, Lydia Cirera Escarraman, Joan Codina Fabra, Sergi Farràs Roqué, Izan Fernàndez Belchi,
Sara Gutiérrez Amorós, Núria Miró Serrano, Marta Mora Castellà, Núria Mora Castellà, Andreu Naudí Miró, Itziar Portí
Oya, Edgar Romera Ceballos, Jaume Rovira Gotanegra, Mariona Salud Coma, Laura Serentill Aldavó, Ariadna Serra Prat,
Gabriel Solà Roselló, Adrià Vall Solé

El passat diumenge 15 de març, el Club de Lleure Altis va organitzar una trobada de Clubs de Taekwondo, amb la partici-
pació de diferents pobles
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Brussel·les, la nostra capital per a ser estimada
a casualitat i la causalitat poden
estar lligades. En aquest cas van

ser fonamentals per a la meva visita.
    Em vaig haver de posar el desperta-
dor per a una hora en la que ni tan sols
els carrers estaven posats. Algú estaria
encara tirant de mànega per a netejar-
los i potser algú altre en comptes de
sortir de casa, hi arribava. De totes
maneres, l’esforç és una virtut, i si vols
arribar lluny, has de matinar.
    Abans de l’hora convinguda, a les
tres del matí, ja em vaig desvetllar. La
veïna tornava a cridar, buscant el se-
nyor Alemany que li amaga les coses.
Vaig revisar que tot estigués bé, i me’n
vaig tornar a dormir. Encara tenia una
meravellosa hora per a seguir dormint.
Quan vaig sortir de casa, per sort, tot
com un rellotge, vaig començar a pen-
sar en lo que dormiria a l’avió. Tot i
estar segut dret, he desenvolupat un
seguit de tècniques que em permeten
dormir. S’aproximen una mica a la ri-
gor mortis. Són postures i actituds es-
tudiades que són importantíssimes per
a sobreviure en els aeroports d’arreu.
Però això serà tema d’un altre article.
    La qüestió és que, després de guiar
el meu taxista de Medellín, que estava
més perdut que l’Adam el dia de la
mare, vaig arribar i vaig fer una de les
cues pertinents per a poder assolir el
meu destí. Que de les cues també us en
parlaré un dia, donat que tenen el seu
significat antropomòrfic.
    Finalment i sense més entrebancs,
passats els neguits de costum –que si
l’equipatge de mà pesa massa, controls
dels guàrdies “vinsills”...–  vaig asso-
lir la meva postura de rigor mortis i vaig
dormir les dues hores de forma com-
pleta, ometent involuntàriament l’acos-
tumat petit àpat que es subministra en
les dependències de l’avió. Ni tan sols
em vaig assabentar del que era. Tan sols
em vaig moure per a canviar la postura
del seient un cop superada la fase d’en-
lairament, i el mateix abans de l’ater-
ratge. Simplement per evitar alguna
hostessa tirant-me una safata a sobre.

    Així doncs i sense més comentaris
introductoris, vaig assolir l’aeroport de
Brussel·les. I el primer en què vaig pen-
sar és en l’Astèrix, tot i que no n’és ori-
ginari. Però sí que Uderzo i Goscinny
hi van dedicar un bon capítol. Després
vaig pensar que era simplement una
zona de serveis i em va assaltar el pen-
sament: ens convertirem tots, és a dir,
Europa, en una “zona” de serveis?
    A l’aeroport hi havia anuncis d’una
mitja dotzena de marques de cotxes,
però quins anuncis: intrusius. Hi havia
una mostra palpable, és a dir, un cotxe,
de cada model anunciat. I a més, mo-
dels d’alta luxúria. És això el que ens
espera? Tindrem, doncs, el rol de com-
prar cotxes, comprar coses –en defini-
tiva gastar–, que sembla ser és el nos-
tre deure ara com a europeus.
    De totes aquelles marques i models
pocs se’n fabriquen al país on estaven
anunciats. I pocs són fabricats a Europa.
És clar, doncs, que l’únic que ens que-
da és comprar-los. Home, si més no
pregunteu si els han fet gaire a prop,
per a poder fer país. La resposta pot ser,
però, que… una mica sí, una mica no.
Els proveïdors estan a tot arreu.

    Si totes les fàbriques se’n van, només
ens quedarà fer com a Brussel·les: ma-
nar i comprar cotxes grans. No tindrem
altres tasques, perquè com que no que-
daran centres productius a prop... Una
altra possibilitat és anar-se’n a viure a una
de les BRIC (Brasil, Xina, Índia i Rússia)
i demanar feina en qualsevol empresa
europea. Almenys tindrem en el currícu-
lum alguna cosa més que la que tenim
aquí: parlaríem una llengua estrangera.
    Ah, sí, l’art i el turisme. És veritat!
Ens queden moltes possibilitats. Tam-
bé podem vegetar, encara que n’hi ha
molts que fa anys que ja ho fan.
    Ara l’onada de fred ja sembla que ha
passat. És possible que també l’onada
de crisi. Encara que potser la climato-
logia és més bona que l’economia. Però
si no voleu convertir-vos en funciona-
ris, serà millor que comenceu a com-
prar tot el que teníeu pensat de com-
prar, i a gastar fins i tot més del que
teníeu pensat de gastar. Si no, que ens
agafin confessats. Això no ho arregla
ni el timbaler del Bruc!
    Apa, abur.

Joan Giribet i Carlí

L
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TTTTTema del Mesema del Mesema del Mesema del Mesema del Mes

Obres al Castell d’Alòs
urant la tarda del passat 19 de
març, el president de la Diputa-

ció de Lleida, Jaume Gilabert, va vi-
sitar els municipis d’Alòs de
Balaguer i de Foradada.
    La visita a Alòs tenia una finalitat
molt concreta: visitar les obres de res-
tauració que la Diputació ha fet al cas-
tell d’aquesta població. Es tracta de la
primera inversió que s’hi ha fet des que
aquesta institució n’és la propietària
(1973).
    Aquesta actuació, que ha suposat una
inversió de 80.000 euros, ha servit per
consolidar l’estructura d’una de les
muralles. Els treballs es van fer per evi-
tar-ne la creixent degradació, que com-
portava grans riscos, i alentir l’accele-
rat envelliment a què està sotmès l’edi-
fici. En concret, la intervenció s’ha des-
envolupat sobre l’esfondrament de la
façana sud separada de l’esperó de po-
nent de la fortificació i del cos central,
així com en diferents esquerdes del seu
entorn. Les obres han consistit en l’en-
derroc de les parts inestables del tanca-
ment, el sanejament del pany de mur
existent i la creació d’una base de su-
port de formigó. També s’ha fet el sa-
nejament del mur antic i la reconstruc-
ció de la totalitat del tancament, donant
fermesa al conjunt i recuperant el tan-
cament complet.
    Les obres han durat uns quatre me-
sos. Per a la seva realització ha estat
necessari instal·lar una bastida de mol-
ta complexitat (com es pot veure a la
foto), ja que l’accessibilitat és força
complicada degut a la seva ubicació.
    La Diputació vol prosseguir amb les
obres de restauració del castell després
dels treballs d’aquesta primera fase. El
president de la Diputació va mostrar la
voluntat de l’ens que presideix de cer-
car el finançament necessari per conti-
nuar amb la resta de les obres d’ade-
quació de l’edificació per tal de fer-la
visitable. La segona fase de restauració
podria començar a finals del 2009 o du-
rant el 2010. La intenció és seguir amb
els treballs de consolidació de la torre del
castell. Per això, Gilabert ha demanat
suport a la Generalitat i a l’Estat per acon-
seguir el finançament de les actuacions

pendents a través de l’1% cultural.
    L’alcalde d’Alòs de Balaguer, Lluís
Soldevila, va destacar que el castell es
considera tot un símbol de la població
i alhora un possible potencial turístic.
També va agrair el suport i la sensibili-
tat de la Diputació de Lleida en la seva
consolidació i restauració.
    Durant la visita, Gilabert també va
signar en el Llibre d’Honor de la po-
blació i es va reunir amb els membres
del consistori i l’alcalde.

Visita del president de la Dipu-
tació a Foradada

Després de la seva visita a Alòs,
Gilabert va tenir una trobada amb el
consistori de Foradada per tal de co-
nèixer de primera mà la situació actual
del municipi: les obres que s’estan exe-
cutant, els projectes que des de l’Ajun-
tament es volen tirar endavant i, sobre-
tot, les necessitats econòmiques del
municipi.

D
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TTTTTema del Mesema del Mesema del Mesema del Mesema del Mes

    El president va arribar a l’Ajunta-
ment a les set de la tarda i es va reunir
amb  l’alcalde i els regidors del muni-
cipi durant una hora aproximadament.
Durant aquesta estona  varen debatre
tots aquells aspectes que estan a l’or-
dre del dia, així com aquells assumptes
que preocupen als membres del consis-
tori i que són objectiu immediat
d’aquests. Gilabert va agafar el com-
promís que la Diputació es faria càrrec
de la redacció del projecte de millora
de la carretera entre Foradada i
Montsonís, que és titularitat de la Di-
putació. En els propers anys es realit-
zaria l’obra.
    La visita va finalitzar amb la signa-
tura del president en el Llibre d’Honor
de l’Ajuntament.

La Palanca
Fotos: Diputació de Lleida i

 Bep Riasol

El castell d’Alòs de Balaguer
Aquest castell s’alça a 392 metres
d’altitud, sobre el serrat situat damunt
del poble, controlant el riu Segre que
passa als seus peus. És un dels més
grans i més complexos de la comar-
ca. Se’l coneix popularment com el
“castell dels moros”.
    En realitat hauríem de parlar d’un
ampli recinte fortificat on s’hi dife-
rencien diversos elements, que poden
pertànyer a moments diferents: la tor-
re circular, la muralla i les diverses
sales repartides en dos nivells que es
troben al sud de la torre. També hi tro-
bem una fortificació tardana situada
a l’extrem meridional del turó. En
general, podem dir que hi ha assenta-
ments i recintes fortificats d’èpoques
que van del s. X al s. XVIII.
    Al segle X els àrabs hi tenien una
fortificació. Conquerida pels cristians
i reconquerida novament pels àrabs,
finalment el comte Ermengol III
d’Urgell cedí el castell a Arnau Mir
de Tost el 1058, que s’integrà així (s.
XI-XIII) al vescomtat d’Àger, sota el
domini dels comtes d’Urgell.
    Sabem que durant la Guerra dels
Segadors allotjà un destacament de
les forces castellanes i que pels vol-

tants s’hi lliurà alguna acció de guerra
important. El 1736 Carles III d’Espa-
nya atorgà el marquesat d’Alòs al ti-
nent general Antoni d’Alòs i de Rius,
que el 1714 havia ajudat el duc de
Berwick en el setge de Barcelona. L’úl-
tima vegada que el castell va actuar com
a element defensiu va ser durant el pe-
ríode de les guerres carlines i posteri-
orment va quedar abandonat.

    El 1969, s’anuncià la subhasta del
castell al BOE, partint de 5.000 pesse-
tes, però es va suspendre atesa la possi-
bilitat que la Diputació de Lleida es fes
càrrec de la seva conservació i custò-
dia. El 1973, definitivament, va passar
a formar part del patrimoni de la Dipu-
tació amb la cessió gratuïta per part de
l’Estat. Actualment està catalogat com
a bé cultural d’interès nacional.
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Alentorn, història d’un poble de la Noguera
es del passat 14 març es a la ven-
da el llibre Alentorn, història

d’un poble de la Noguera, escrit per
Esther Pérez Ferruz, vocal de la Jun-
ta del Club de Lectures Artesenc.
    Ella ens comenta:
    “No sóc nascuda a Alentorn. Des de
1961, que em vaig casar amb Pere
Novau, historiador i investigador du-
rant els seus últims quinze anys, aquest
poble forma part de la meva vida i ell
va saber transmetre’m tot l’interès per
la història d’Alentorn”.
    “Durant molt de temps vaig estar
entre si portava a terme escriure un lli-
bre sobre Alentorn, o no. Si per una
banda pensava que ‘no era’ del poble,
per una altra banda pensava que tot
allò que any rere any havia estat reco-
pilat per en Pere havia d’arribar a tot-
hom.”
    El llibre, de 220 pàgines, està pro-
fundament il·lustrat. El formen, després

D

dels agraïments, 24 capítols i una bi-
bliografia. De tots els capítols, farem
especial esment dels dedicats als
forcaires, a l’església parroquial i a di-

ferents mossens, el dels nobles
d’Alentorn i el llinatge dels Alentorn.
Es curiós poder comprovar les diferents
interpretacions etimològiques del mot
Alentorn.
    Finalment, és d’agrair la nombrosa
documentació que acompanya als ca-
pítols.
    Si esteu interessats en adquirir algun
exemplar del llibre, us podeu posar en
contacte amb l’autora al telèfon 669 96
50 24.
    Així mateix, us convidem a la pre-
sentació pública que en farem el pro-
per 22 de maig de 2009 a les 21:30h a
la sala d’actes de la Cooperativa
d’Artesa. L’acte estarà presentat per en
Joan Bellmunt i Figueras, pedagog,
autor, folclorista, conseller permanent
de l’IEI i Creu de Sant Jordi 2001.

Josep M Espinal
Secretari Club de Lectures Artesenc

Antoni Strubell i Trueta
Nota biogràfica
Nascut a Oxford, Anglaterra, el 1952.
És nét del Dr. Josep Trueta. Va estudiar
la carrera de Llengües modernes a la
Universitat d’Oxford.
    Imparteix classes de filologia angle-
sa a la Universitat de Deusto. Ha orga-
nitzat cursos a la Universitat Catalana
d’Estiu i a l’Escola Oficial d’Idiomes.
    El 1988 va començar a col·laborar
amb el diari El Punt, on ha escrit cen-
tenars d’articles. Ha col·laborat també
amb l’Avui, La Vanguardia, El
Periódico, S’Arenal, El Temps, Presèn-
cia, Egin... i fins i tot amb la BBC.

    Creador i vicepresident d’Amics de
Josep Sunyol. També és coordinador de
l’Associació Lluís Companys
Batzordea. Se’l coneix, però, sobretot
com a coordinador de la Comissió de
la Dignitat, principal iniciativa catala-
nista per a recuperar els documents ca-
talans espoliats per Franco i dipositats
a l’arxiu de Salamanca.
    L’any 2002 va rebre la Creu Sant Jordi
per la seva contribució al catalanisme.

Obres
- Sunyol, l’altre President afusellat
(1996), amb Carles Llorens i Josep

Maria Solé i Sabaté
- El cansament del catala-
nisme (1997)
- Josep Roca i Ferreras i
l’origen del catalanisme
d’esquerres (2000), amb
Fèlix Cucurull i Tey
- Un català entre bascos
(2005)
- El moment de dir prou (2008)
Ha traduït també nombrosos llibres i ha
col·laborat en diverses publicacions.

Comissió 300 anys

Presentació del llibre

El moment de dir prou

a càrrec del seu autor
Toni Strubell

Dia: dissabte 18 d’abril
Hora: 20h
Lloc: Sala d’actes
         de la Cooperativa d’Artesa
Organitza: Comissió 300
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Arnau Mir de Tost, el conqueridor de la Noguera
quest és el títol de la conferència
històrica que va oferir el Sr. Joan

Ventura sobre el personatge d’Arnau
Mir de Tost.
    Va ser el passat 14 de març a
Baldomar, i com a acte previ a les IV
Jornades de Recreació Medieval dels
propers 28 i 29 de març.
    Sota el mandat del Comte d’Urgell,
aquest senyor va lluitar en les nostres
contrades per fer fora els àrabs, esta-
blint i consolidant fortaleses que anava
adquirint en la seva reconquesta. Co-
mençant per la Conca Dellà, on tenia
el quarter general al Castell de Mur, va

AA

Matança del Porc a Baldomar

l passat dissabte dia 28 de febrer es va celebrar la
27a edició de la Matança del Porc de Baldomar.

    Durant tota la jornada hi va haver força gent entre col·la-
boradors i visitants. Un cop preparat el mandongo, es va
dinar a la plaça de la Font, amb l’assistència de 114 perso-
nes.

E

aconseguir recuperar tots els dominis
del Montsec, amb Àger i Artesa de
Segre com a llocs més importants.
    Baldomar, en la primera meitat del
segle XI, deuria ser una aldea molt petita
sense que hi hagi constància de cap punt
important de vigília, parlem de torre o
castell. Segurament i sota la vigilància
del Castell de Vernet, els pocs veïns resi-
dents estaven dominats pels moros, fins
que Arnau Mir de Tost va conquerir les
fortaleses de Vernet i d’Alòs de Balaguer.
    No va ser fins al segle XIII o XIV
quan es van guanyar més focs en un
poble que sembla estava murallat. Fins i

tot alguns dels veïns de Clua, aldea més
gran, devien canviar la muntanya per la
plana i es devien establir a Baldomar.
    La conferència va està complemen-
tada amb un mapa on es veia la fronte-
ra amb els àrabs, en la nostra comarca,
i d’un quadre d’en Borrell, sobre la ren-
dició dels sarraïns a Àger, entregant
l’espasa a Arnau Mir de Tost. Tot se-
guit, al Casal, es va servir un refrigeri
de receptes extretes de l’antic receptari
medieval català COCH i SENT SOVI,
obsequi de Medieval Cercós.

Associació de Veïns de Baldomar

    Durant la nit, després de coure les llonganisses i botifar-
res, es van començar a repartir entre una multitud impor-
tant, que anava passant per arreplegar primer el pa amb to-
mata i posar-s’hi el tall que creia més convenient.

Associació de Veïns de Baldomar
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IV Jornades de Recreació Medieval de Baldomar
Programa d’actes 2009

Dissabte, 28 de març
16.30 h Obertura del mercat medieval

17.05 h Inauguració de les IV Jornades amb la desfila-
da de cavalls i dels grups recreacionistes, de l’entrada del
poble fins l’església

18.00 h Jocs medievals amb els grups de recreació:
- Corda
- Tirada de destrals i ganivets
- Lluita d’espases
- Tir amb arc al fuet

19.00 h Exhibició i aprenentatge d’esgrima

21.45 h Desfilada amb torxes de les recreacions, fins a
la plaça Major, lloc del sopar medieval

22.00 h Sopar medieval a la plaça Major, amb espectacle

24.00 h Encesa amb fletxes, de la foguera del campament
A continuació, vi calent per a tothom

Diumenge, 29 de març
10.00 h Obertura del mercat medieval

10.30 h Torneig de tir amb arc al costat dels Jardins
d’Arnau Mir de Tost

11.30 h Tir amb arc amb la participació del públic

12.00 h Cucanyes a la plaça de la Font

12.30 h Vestir al Cavaller

13.00 h Batalla en l’esplanada del campament

14.00 h Desfilada dels grups recreacionistes per anar a di-
nar
14.15 h Dinar medieval, a la plaça Major

17.00 h Teatre a càrrec del Col·lectiu Jueus de l’Aixa-
da, de Manresa, a la plaça de la Font

18.00 h Tallers de malabars, pintures, recitar, cucanyes...

19.00 h Cercavila i espectacle musical per diferents carrers

20.00 h Cloenda de la Jornada

Grups de Recreació participants de les IV Jornades
Un centenar de persones participen directament en diferents
grups en les activitats de recreació medieval, que es duran a
terme durant les Jornades:
- GRUPO ACERO NEGRO de Barcelona
- CÁMARA de Saragossa
- ARMECAS de Caspe
- NORTEÑOS de Saragossa
- MESNADA de Castella
- GRUP CIUTADILLA de Ciutadilla
- ARQUERS JAUME I de Tarragona
- HACHA de Saragossa
- HUESTES MEDINA YARCA de Tarragona
- GRUP EQÜESTRE de Baldomar

S’inclouran altres activitats, com la Tirada de Trabu-
quet, jocs medievals...

Durant totes les Jornades, romandran oberts el Mu-
seu Arqueològic de Baldomar, l’Espai de Casa Borrell i di-
ferents entrades de cases del poble.

Hi haurà serveis de lloguer de vestits d’època, infor-
mació i WC.

Es recomana vestir-se d’època i decorar les cases amb
els estendards propis.

L’organització agraeix la col·laboració de tothom i
recorda que pot modificar
el programa per qualsevol imprevist.

Organitza: Medieval Cercós i Junta Veïnal de Baldomar

wwwwwwwwwwwwwww.la.la.la.la.lapalanca.capalanca.capalanca.capalanca.capalanca.cattttt
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10 anys de “Caminades per la Noguera”
 la primavera de l’any 2000, el
Centre Excursionista de

Balaguer (CEB) va començar un ci-
cle de sortides que amb el nom de
“Caminades per la Noguera” volia
donar a conèixer d’una manera dife-
rent diversos indrets de la nostra co-
marca.
    En el decurs d’aquests 10 anys s’hau-
ran dut a teme un total de 35 excursi-
ons diferents, en les que han participat
molts excursionistes de Balaguer i co-
marca. Algunes persones s’han sorprès
al comprovar els llocs d’interès paisat-
gístic, històric, geològic... que té la co-
marca de la Noguera.

    Dins d’aquest cicle, el passat 8 de
març es van visitar les restes de l’ermi-
ta de Sant Joan de Corniola, l’antic molí
del riu Teuler i les restes de l’ermita de
santa Margarida de Munnar, al terme
de Figuerola de Meià.
    El proper 30 de març es travessarà el
congost de les Savines, a la Noguera Ri-
bagorçana, al terme d’Os de Balaguer.
    I per acabar aquests 10 anys de “ca-
minades”, el proper 10 de maig s’anirà
de la central de Camarasa fins a Alòs
de Balaguer, passant pels graells de
Malvera i la serra del Castellar.

Centre Excursionista de Balaguer

AA

Associació de dones “La Coma de Meià”
associació de dones del municipi
de Vilanova de Meià va organit-

zar, el passat 11 de març, una confe-
rència sobre els “Drets dels consumi-
dors”, a càrrec de César Béjar, dele-
gat de la Unió de Consumidors de
Lleida.

L’

    La Unió de Consumidors és una as-
sociació independent sense ànim de lu-
cre que té com a objectius la defensa i
l’assessorament dels seus socis i de tots
els consumidors en general.
    En l’acte es varen tractar diversos
temes, entre els quals hi havia les nom-
broses queixes que actualment hi ha de
comerços, empreses subministradores
de llum, telèfon, internet, cinemes, etc,

així com també de com actuar i què fer
en cas de voler presentar una denún-
cia, com exercir els drets del consumi-
dor amb totes les garanties possibles, i
estalviar-se problemes innecessaris.
    Després de la conferència es va fer
un piscolabis per a tots els assistents.

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Antònia Estrada
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25 anys de servei dels Bombers d’Artesa

otze bombers del parc d’Artesa
van ser distingits amb la meda-

lla als 25 anys de servei, que els fou
concedida per la Generalitat de
Catalunya el passat divendres 13 de
març.
    Enguany, l’acte institucional va te-
nir lloc a l’Edifici “El Sucre” de la ciu-
tat de Vic, a la comarca d’Osona, i fou
presidit pel conseller d’Interior, Rela-
cions Institucionals i Participació Joan
Saura, que lliurà les medalles a més 400
bombers guardonats, membres del cos
de bombers de la Generalitat de
Catalunya.
     Els bombers locals foren acompa-
nyats per l’alcalde d’Artesa, Domènec
Sabanés, així com per diferents famili-
ars i amics, els quals els hi van voler

reconèixer d’aquesta manera el guardó
concedit.
    Els bombers distingits són d’esquer-
ra a dreta: Josep Galceran, Alfred
Francesca, Mingo Sabanés (alcalde),
Benet Galceran, Miquel Ticó, Pere
Vidal, Josep Macià, Josep M. Mayora,
Xavier Joval, Joan R. Miró, Joan No-
gués, Ramon Berengueres i Carles
Calveres.
    Aquesta medalla reconeix la seva tas-
ca de servei a la societat, potser encara
amb més mèrit en el seu cas, donat que
són bombers voluntaris i amb la seva
feina desinteressada han convertit el
parc d’Artesa en un parc de referència
a les nostres contrades.
    Va ser l’any 1982 quan aquests
artesencs van posar-se en marxa, amb

unes primeres actuacions a les riuades
del novembre d’aquell any. Van ser
nomenats oficialment l’any 1983 i des
d’aleshores no han parat en la seva tasca
d’extinció d’incendis forestals i en edifi-
cis, rescats en accidents de trànsit i de
muntanya entre molts d’altres serveis.
    Des d’aquestes línies, els Bombers
d’Artesa volen també recordar tres
companys que malauradament ja no es
troben entre nosaltres i que de ben se-
gur també haguessin rebut la medalla
dels 25 anys de servei. Aquests són
l’Antonio Repilado, l’Antonio Belchi i
el Jaume Llanes.
    Per molts anys i a continuar com fins ara!

Bombers Voluntaris d’Artesa
Foto: Fotojoan-Promovideo

D
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Notícies de la BibliotecaNotícies de la BibliotecaNotícies de la BibliotecaNotícies de la BibliotecaNotícies de la Biblioteca

Novetats de març
Coses que passen a Barcelona quan
tens vint anys. Llúcia Ramis. Ed. Co-
lumna
“Tota una actitud per al present i el fu-
tur indefinits dels qui són a la trente-
na”.

La rebel·lió. Josep Roth. Ed. En Siona

Amb la llicència corresponent a la but-
xaca, una condecoració al pit i un or-
gue de maneta, l’Andreas Pum final-
ment ha pogut deixar el barracó núme-
ro 2 de l’hospital militar…

Adolescents i noves tecnologies: inno-
vació o addicció? J.L. Matalí, J.A.
Alda. Ed. Edebé

La hermandad de la buena suerte.
Fernando Sabater. Premi Planeta

After Dark. Haruki Murakami. Ed.
Empúries

Narra les històries entrelligades d’uns
personatges solitaris a la recerca d’una
identitat pròpia.

Per què tothom em mira això del cap?
Randa Abdel-Fattah. Ed. La Galera

Càncer, biografia d’una supervivèn-
cia. Albert J. Jovell. Ed. Planeta

El metge i sociòleg Albert J. Jovell,
doctor en medicina i en sociologia, i
director general de la Biblioteca Fun-
dació Josep Laporte, lluita per aconse-
guir una medicina més atenta, més afec-
tiva, més humanitzada.

Lleida, cordialment… Josep Vallverdú.
Pagès editors

“Cordial” significa sortit del cor i
Lleida, cordialment... és un llibre es-
crit amb el cor. Escrit i fotografiat, per-
què es tracta d’un bell volum il·lustrat.

C/ Escoles, 6
25730 ARTESA DE SEGRE
biblioteca.artesadesegre@gencat.cat
Tel: 973400754

De dilluns a divendres:
de 16:30h a 20:30h
Dissabtes:
d’11h a 13h

Préstec de llibres, revistes i
audiovisuals.
Servei d’internet i multimèdia.
Connexió wifi.

Activitats de la setmana
de St. Jordi

Dimarts 21 d’abril
“Contes de gats” per Riet Caljouw

Dimecres 22 d’abril
“La llegenda de St. Jordi” per Jose-
fina Solans

Dimecres 22 d’abril, a les 22h
Reunió del Club de Lectura. Parla-
rem del llibre Tor, tretze cases i tres
morts de Carles Porta

Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
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Coses del BrimerCoses del BrimerCoses del BrimerCoses del BrimerCoses del Brimerooooo

L’apunt del PSC-PM... Variant, Carnaval i tractament de runes

iferents qüestions amb diferents
resultats.

    Desgraciadament sembla confirmar-
se un nou retràs en l’execució de la va-
riant. Diferents cops hem defensat
aquest projecte davant de la Directora
dels Serveis Territorials de PTOP, i en-
cara ara mirem que es puguin corregir
detalls perquè l’execució sigui el més
correcta possible. Paral·lelament amb
això, i per mitigar uns possibles efec-
tes negatius, voldríem que el Govern

d’ERC promogués de manera decidida
(que actualment no està fent) el comerç
i serveis d’Artesa, per passar a ser lloc
de destí més que un lloc de pas.
    Voldríem felicitar als participants que
van fer grans els actes del Carnaval
2009, i resultaren força concorreguts.
A l’igual que a la comissió de la Ma-
tança, per l’excel·lent jornada del Di-
marts de Carnaval.
    Per fi, en l’últim Ple, es va adjudicar
la parcel·la on s’han de tractar les ru-

nes de la construcció d’Artesa. Era un
tema que feia molts dies que s’havia
de tancar, però el Govern municipal no
s’animava a presentar la proposta en la
que tots estàvem d’acord i que era bona
pel municipi.

Josep Galceran i Sellart
Carme Miquel i Brufau

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

D

Falta espardenya
empre contra los borratxos, però
ells no paren d’assassinar gent.

    Ara, lo diari Segre porta un accident.
Un borratxo amb lo seu cotxe enves-
teix un motorista i el mata. D’això jo
en dic un crim amb totes les conseqüèn-
cies, perquè abans de beure ja sabia lo
que podia passar. Així, si es volgués
donar compte de lo que ha fet, mai més
beuria cap classe de licor.
    També voldria donar una mena
d’avís o atenció als pares. I també als
fills. Quan jo era nano, també fèiem
coses mal fetes com ara. Lo meu pare

quan es cansava de dir “això no vull
que ho facis”, agafava l’espardenya i
em posava lo culet ben calent. No em
va trencar mai cap os.
    Avui no creuen. Saben que no caurà,
amb les lleis que no es pot tocar ningú
i no es pot pegar. Pots robar, matar, vi-
olar... Pots fer lo mal que vulguis. No
passa res.
    Abans, la Guàrdia Civil donava pa-
llisses, però la gent passava per on ca-
lia. Ara, amb aquest llibertinatge, ja ho
veieu... Cada dia més robatoris i més
crims.

    Aquests nens que peguen als mestres
valdria més que anessin a viure al bosc,
com lo Tarzan, amb les bèsties. Si no
vols aprendre d’un mestre, qui et sem-
bla que et pot ensenyar pel dia de demà?
    Als nens els diria que els pares no es
poden denunciar. Tenen dret a escalfar
lo culet, com em feien a mi. En aquell
temps tots passàvem pel mateix tub i
no passava res.
    I ja n’hi ha prou.

Ton Bonet

S

1r Campionat de Botifarra
Trofeu Penya Barça d’Artesa

Dissabte 18 d’abril
a les 4 de la tarda

al bar del pavelló poliesportiu

Hi haurà premis pels finalistes i berenar popular per a
tots els participants.

Organitza: Penya Barça d’Artesa de Segre i Comarca

Festa del 60è aniversari

Per a tos els nascuts a Artesa i comarca l’any 1949:
estem preparant una gran festa per celebrar, durant
el proper mes d’octubre, el nostre 60è aniversari.

Si et fa il·lusió de retrobar-te amb amics i coneguts
i compartir aquest dia plegats, pots adreçar-te als
següents telèfons per facilitar-nos la teva adreça i

et mantindrem informat.

Telèfons de contacte:
973 40 00 62, 973 40 10 38,
973 40 05 17, 973 40 02 13
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Dia de la dona (treballadora)
de març. Fa uns anys: “Dia in-
ternacional de la dona treballado-

ra”. Darrerament: “Dia internacio-
nal de la dona” sense adjectiu. Evi-
dentment no cal posar-hi el qualifi-
catiu; per definició la dona és treba-
lladora, dins o fora de la llar o amb-
dues coses a la vegada en la majoria
dels casos.
    No vull entrar en considerar si cal o
no dedicar un dia a la dona, però el que
sí m’agradaria és fer quatre pinzella-
des de la història femenina d’ençà del
motiu d’aquesta commemoració.
    L’origen d’aquesta celebració s’atri-
bueix a la data de l’incendi de 1908 en
una fàbrica tèxtil de Nova York, que
sembla ser que va ser provocat i on van
morir més d’un centener de dones que
reclamaven millores laborals (sempre
celebrem les desgràcies). Les reivindi-
cacions femenines d’ençà d’aquesta
fatídica data han estat constants al llarg
de tot el segle XX: el dret a votar, el
dret a obrir un compte bancari particu-
lar sense autorització del marit o pare,
el dret a no ser estigmatitzada com a
adultera, a no ser una pecadora per ser
mare soltera... Com podem comprovar,

la lluita femenina ha estat continu-
ada i constant en el darrer segle de
la nostra història i evidentment tot
plegat ha tingut els seus fruits. Les
dones estem aconseguint el desen-
volupament econòmic i social que
ens pertoca, però mentre això ocór-
rer en el nostre primer món, no passa el
mateix en molts altres indrets, on la dona
és vexada i una propietat de l’home.
    Tot i que, com deia, la nostra socie-
tat ha evolucionat en favor de les do-
nes, encara queden algunes fites per
aconseguir: la igualtat de salari per la
mateixa feina i massa actituds
masclistes que atorguen a les dones un
rol eminentment reclòs en l’àmbit fa-
miliar.
    Cal per això no abaixar la guàrdia,
sobretot entre les generacions més jo-
ves, ja que darrerament algunes notíci-
es i els sondejos ens diuen que es ten-
deix cap a actituds masclistes entorn
dels nostres adolescents. Així ho con-
firma un informe que alerta sobre les
preferències a l’hora d’escollir parella
entre un mostreig de nois i noies de 15
a 18 anys: a la pregunta sobre com és
el seu home ideal, les noies responen:

alt, guapo, fort (“catxes”), que les trac-
ti com unes reines però que sigui una
mica “gamberro”. I a la pregunta com
és la seva noia ideal, els nois responen:
rossa, prima, d’ulls blaus o verds (una
barbie) i que només visqui per la seva
parella.
    Altra vegada els vells esquemes:
“noia florero” ara també “noi florero”,
que ens pertanyi i que li vagi la “mar-
xa”. No anem bé!! Per què sinó cam-
panyes com “talla amb els mals rotllos”
per prevenir la violència masclista? Es
comença amb aquesta faldilla és mas-
sa curta i s’acaba... com tots desgraci-
adament sabem!
    No, la lluita per la igualtat encara no
s’ha acabat, no podem abaixar la guàr-
dia, ja que entre tots (homes i dones)
ho hem de fer tot.

Noemí Farré Cortadelles

Tot i que la nostra societat
ha evolucionat en favor de
les dones, encara queden
algunes fites per aconseguir

8

23 d’abril    Homenatge a Joan Amades
A les 19h, a la sala d’actes de l’Ajuntament de Vilanova de Meià

 amb l’historiador Ramon Bernaus.
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LA FITXA

Número: 27
Data: març de 1984
Preu: 75 ptes.
Pàgines: 24

Març de 1984
esulta difícil destacar alguna cosa
per damunt d’altres d’aquesta

revista de fa 25 anys. Això sí, alguns
hi trobaran motius per a celebrar al-
guna efemèride.
    PORTADA. Amb la portada
d’aquest mes, resulta difícil entreveu-
re que el tema que es tractarà a les
pàgines central serà el de la insegu-
retat ciutadana. Queda clar, però, que
la construcció del pantà de Rialb te-
nia defensors i detractors.
    EDITORIAL. Amb el títol La pe-
tita por de cada dia, l’editorial fa re-
ferència a la creixent inseguretat ciu-
tadana en general, però també pel que
fa a Artesa.
    LOCAL. La Informació municipal
conté els següents apartats: factures,
llicències d’obres, aportacions volun-
tàries al repetidor de TV3 (ja n’hi ha-
via 42) i destinació de les retribucions
dels regidors i dels alcaldes de l’any
1983. Respecte a aquest últim punt, hi
ha la relació de regidors corresponents
a dos mandats municipals (el 1983 hi
va haver eleccions), dels quals alguns
van voler percebre el que els correspo-
nia, mentre que altres van destinar els
diners a la reforma de la Biblioteca, a
la retolació dels carrers en català o a
obres al col·legi Els Planells.
    En el Noticiari Local de Josep M.
Solans, poques coses ens criden l’aten-
ció: la nevada del dia 23 de febrer i l’ob-
tenció de dos premis CIRIT per part de
l’Institut de FP, lliurats pel propi presi-
dent de la Generalitat (Jordi Pujol).
    A Comarca, D.S.G. signa l’interes-
sant article Anya. L’antic municipi i
el poble, on descriu aquesta pobla-
ció i ens informa una mica de la seva
història. Es veu que quan l’antic mu-
nicipi d’Anya va ser agregat a Artesa
de Segre, el 1966, la subvenció que
l’administració va donar es va utilit-
zar en fer nova la plaça de l’Ajunta-
ment d’Artesa. Si més no, és per re-
flexionar-hi.
    CAMP. Jornades sobre administra-
ció del camp, de J.S.A., ens posa al dia
sobre les jornades organitzades per la
Cooperativa d’Artesa en relació a les
novetats fiscals i administratives

d’aquell moment. Es
van desenvolupar al
llarg de tres dies i la
participació fou nom-
brosa.
    Les Cambres
Agràries, de Joan
Clua i Caubet, és una
reflexió de l’autor
sobre el recent tras-
pàs d’aquests orga-
nismes a la Generali-
tat (a excepció de les
Cambres Provincials
que continuarien de-
penent de l’Estat).
Clua creu més conve-
nient l’existència
d’uns sindicats forts,
com a França.
   COL·LABORACIÓ.
Josep M. Sostres i
Maluquer. Arquitecte
és un text signat per
Eusebi i escrit amb
motiu de la defunció
recent d’aquest il·-
lustre arquitecte, rela-
cionat amb Artesa per vincles famili-
ars. “La seva obra escrita converteix
Sostres en el teòric de més significació
del Grup R, col·lectiu d’arquitectes que
intentà la recuperació del Moviment
Modern d’Espanya iniciat pel
GATEPAC i interromput per la Guerra
Civil el 1936".

    CARNAVAL. S’hi exposa el progra-
ma d’aquell any amb un Carnaval tar-

daner (4 i 6 de març). Hi havia el Car-
nestoltes VI, antecessor de l’actual
Saltasekles, i es va celebrar la Matança
del Porc i la 3a edició del Concurs de
Disfresses Infantil. També hi consta el
3r Concurs de Disfresses per a totes les
edats, avui desaparegut en favor de les
Comparses. Per altra banda, es fa un
recordatori de les antigues “xirigotes”,
amb diferents exemples ben divertits,
que es cantaven a Artesa per aquesta
festa. La tornada deia: “Qui ho entén,
qui ho entén... Tot això són xirigotes.
Qui ho entén, qui ho entén... S’ha de
prendre tot rient... rient... rient...” Es-
taria bé poder-les recuperar, si és que
algú encara en sap la melodia.
    TEMA DEL MES. En relació amb

R
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la seguretat ciutadana, un total de cinc
articles ens serveixen per a fer-nos una
idea de la situació del moment (proba-
blement menys greu que l’actual, a la
qual ja hi es tem “acostumats”): Les
pintades, de J.S.A.; Quatreros a Cu-
bells, de B. Jové; Testimoni, de David
Fusté; Tenim i podem continuar criant
xais?, de Francesc Pinós; i Seguretat
ciutadana a nivell municipal, de J.C.
    ASSOCIACIONS. Su Alteza Real
“LA TRUCHA”, d’Antoni Fernández
de la Soceietat de Pescadors Esportius
d’Artesa, és un article en castellà que
fa èmfasi sobre les normes que els pes-
cadors han de respectar per tal que hi
hagi suficients truites al riu. Per cert,
l’entitat comptava amb 285 socis. Re-
corda l’autor que “días de mucho,
vísperas de nada”.
    La Creu Roja informa és un text
d’aquesta entitat on s’explica, entre al-
tres coses, com s’ha adjudicat l’obra del
Lloc de Primers Auxilis per 687.656
ptes. al constructor local Xavier Rendé.
    URBANISME. L’arquitecte Frede-
ric Armengol continua, amb El fet urbà
(II), la sèrie d’articles iniciada el mes

anterior. En aquesta ocasió parla de la
història de la urbanització i, de forma
breu, va des de la prehistòria fins al
moment actual.
    OPINIÓ. En Els nostres amics els
arbres, F. Solé ens recorda que “l’amor
als arbres demostra la cultura dels po-
bles” i que “plantar arbres és també
fer país”. Entre altres coses, fa referèn-
cia a la Festa de l’Arbre. La mateix au-
tora, en un afegit amb el títol d’Obser-
vació, fa esment d’una omissió d’im-
premta en el seu article del mes anteri-
or: Recordant Francesc Macià. Solé
recordava la visita a Artesa del presi-
dent Macià durant la Pasqua de Pente-
costa de 1931.
    ESPORTS. Amb el simple títol d’Es-
cacs, la junta d’aquesta entitat explica
les classificacions dels seus tres equips
i els bons resultats dels més joves, en-
tre els quals destaquen: Ramon Regué,
campió infantil provincial; i Xavier
Vila, subcampió juvenil provincial.
    NOTÍCIA. En una petita nota de la
redacció, s’anuncia la sentència del Tri-
bunal Suprem a favor de la construcció
del Pantà de Rialb.

    CARTES A LA REDACCIÓ. La
revista dóna per tancada la que deu
ser la primera de les diverses situa-
cions conflictives que s’han produït
al llarg de la història de La Palanca.
Ho fa amb la publicació d’una carta
de Rosita Terré Gispert, les sigles de
la qual coincideixen amb R.T.G., per-
sona que va publicar una polèmica
carta el de desembre de 1983 amb el
títol Joves i jubilats. La revista dei-
xa clar que l’autora no és Terré, però
que no està autoritzada a fer públic
el nom. Aquest és un dels motius pels
quals el Consell de Redacció de la
revista ja fa temps que va decidir no
publicar articles dels quals els lectors
i lectores no en poguessin identificar
la procedència.
    Es publica també una carta de Magí
Serra i Piqué. En ella s’insta a la revis-
ta a continuar publicant la sèrie fotos
antigues que La Palanca va donar per
tancada el mes de novembre de 1983,
per motius econòmics, amb la publica-
ció de la foto núm. 16.
    M’HAN DIT QUE... D’entre les
coses que es comenten per Artesa,
destaca la presència de gent nostra
a les properes eleccions al Parla-
ment de Catalunya (no diu qui).
    HUMOR. La secció Les conver-
ses de Quimet i Cosme tanca nova-
ment  la  rev is ta  amb un pare l l
d’acudits.

Ramon Giribet i Boneta

Anuncis per a la història

Anunci d’un dotzè de
pàgina d’una perruqueria
que va tancar no fa molts
anys



40

la
 P

al
an

ca

Música,Música,Música,Música,Música, Mestr Mestr Mestr Mestr Mestre!e!e!e!e!

Un projecte transversal
ai millor dit, aquest és un pro-
jecte transversal. Entitats corals

de les ciutats de la Catalunya Cen-
tral que uneix l’eix transversal sumen
esforços, treball i il·lusió per fer pos-
sible aquest esdeveniment. Un gran
cor de 150 persones amb l’objectiu
d’interpretar una gran obra del re-
pertori musical: els Carmina
Burana,de Carl Orff.
    La tradició d’aquesta trobada trans-
versal, que va començar fa 7 anys amb
el Rèquiem de Mozart i va seguir ara
en fa 2, amb l’orquestra de Cambra de
Vic, interpretant La Creació de J.
Haydn, va fer que el Cicle Coral de
l’Auditori de Barcelona ens proposés una
nova producció per a aquestes formaci-
ons. Així ha estat com hem estrenat
aquest Carmina Burana el passat 28 de
febrer en el principal cicle coral del país,
i a la sala gran de l’Auditori barceloní.
    L’obra de Carl Orff està basada en
un còdex medieval trobat a l’abadia
Bebediktbeuern de Bura, a Baviera. El
còdex recull un total de 300 rimes, es-
crites en la seva majoria en llatí, amb
algunes parts en alemany i francès an-
tic. En aquests poemes, escrits per mon-
jos, es fa gala del goig de viure i dels
plaers terrenals: ens parlen de la pri-
mavera i l’esplendor de la natura, de la
inestabilitat del joc i la fortuna, de la
passió en l’amor carnal, de les virtuts

del vi i la disbauxa de la taberna. Als
Carmina Burana es satiritza i es critica
tota la societat en general, espe-
cialment als estaments que ostentaven
el poder: la corona i sobretot el clergat.
    En el concert us oferirem els textos
en sobretítols (i jo em pregunto: per què
la “versió original subtitulada”, que es
practica al cine i a l’òpera, no ha arri-
bat als concerts de cantates i oratoris?
No es perd el públic de la missa la mei-
tat si no entén què estem explicant i
expressant?) i acompanyats un punt
d’escenificació.
    L’obra triomfà des de la seva estre-
na el 1937, quan els nazis alemanys van
fer-ne bandera contra la “música dege-
nerada” (així l’anomenaven) de les
avantguardes musicals del moment,
amb molts jueus al capdavant. I fins als
nostres dies ha perviscut gràcies a l’en-
certada combinació d’una fàcil estruc-
tura estròfica, amb unes melodies sen-
zilles i encantadores, i uns ritmes vius i
trepidants. En una entrevista, digué el
compositor: “Després de molt de temps
de recerca, un anhela trobar un llenguat-
ge personal. I curiosament vaig trobar-
lo tornant a la senzillesa de les meves
obres d’adolescent. Quan vaig escoltar
l’estrena dels Carmina Burana, de se-
guida vaig adonar-me de la troballa.
Vaig escriure al meu editor: pots cre-
mar tot el que m’has publicat fins ara.

La meva obra començarà amb els
Carmina Burana”. I així fou com
d’aquesta troballa en va viure tota la
vida, ell i els seus hereus.
    Esperem, doncs, que gaudiu d’aquest
concert com nosaltres hem gaudit del
seu treball. Serà una nova edició del
Concert de Setmana Santa que cada any
organitza la Coral Ginesta a Cervera.
Diumenge de Rams (5 d’abril), a les 7
de la tarda, al Paranimf de la Universitat.

Janette Solsona i Novell

M

CONCERT HOMENATGE
 A JOSEP PALLARÉS

Dissabte 28 de març de 2009
a les 10 del vespre

a l’església parroquial d’Artesa de Segre
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Recorregut de les Caramelles 2009
1. Casa de l’alcalde (aproximadament a les 9:30h)
2. C/ Camp de futbol - C/ Sant Sebastià
3. C/ Mare de Déu del Pla (darrere casal)
4. C/ Guimerà - C/ Les Monges
5. Plaça Progrés
6. Ctra. Agramunt (Bar Joper’s)
7. Parada per esmorzar (a les 10:30h)
8. C/ Amadeu - C/ Eres
9. C/ Calvari (darrera farmàcia Aldavó)
10. Ctra. Agramunt (Bar Jubete)
11. Ctra. Agramunt - C/ Prat de la Riba
12. Ctra. Ponts (pastiseria Serra)
13. Ctra. Ponts - Ctra. Tremp
14. Ctra. Tremp (Cal Picolí)
15. Ctra. Tremp - C/ Girona
16. C/ Prat de la Riba - Ctra. Baldomar
17. Plaça Major
18. Cantada final a la Pl. Ajuntament
      (13:00h aproximadament)
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Mes de febrer
SESIONS DEL PLE
Ple ordinari (5 de febrer)

S’aprova, per unanimitat, inici-
ar l’expedient de delimitació del Ter-
me Municipal d’Artesa de Segre (co-
marca de la Noguera) amb el municipi
d’Agramunt (comarca de l’Urgell) i
nomenar com a membres de la Comis-
sió Municipal de Delimitació als se-
nyors Domènec Sabanés i Porta (alcal-
de d’Artesa de Segre), que ostentarà el
càrrec de president de la Comissió
Municipal de Delimitació; Joan Camats
i Campabadal i Toni Belchi i Escobosa,
regidors d’aquest ajuntament; Miquel
Ortiz i Terré, arquitecte municipal; i M.
Carme Alés i Novell, secretària titular
d’aquest ajuntament.

S’aprova, per unanimitat, la
moció per a la internalització del dret a
decidir a tenir un Estat propi del Poble
Català i adherir-se als objectius de la
manifestació ciutadana que recorrerà
pels carrers de Brussel·les el proper 7
de març.

Ple extraordinari (19 de febrer)

El senyor Jordi París i Peralba
pren possessió del càrrec de regidor de
l’Ajuntament d’Artesa de Segre.

S’acorda, per unanimitat, apro-
var l’expedient de Modificació de Crè-
dits núm. 1 del Pressupost  Municipal
del 2009 per un import de 661.405,00
euros.

S’aprova, per unanimitat, impo-
sar contribucions especials com a con-
seqüència de l’execució de les obres
següents:
a) Pavimentació de carrers a la Colò-
nia la Fàbrica, per un import de
29.095,85 euros, segons el mòdul de
repartiment de valor cadastral i volum
edificable.
b) Xarxa de clavegueram a Vilves, per
un import de 3.662,58 euros, segons el
mòdul de repartiment de metres lineals
de façana.
c) Pavimentació del camí d’accés a

Vernet, per un import de 6.222,02 euros,
segons el mòdul de repartiment de va-
lor cadastral.
També s’aprova la relació de subjectes
passius i de quotes individuals resul-
tants d‘aplicar a la quantitat a repartir
entre els beneficiaris el valor dels mò-
duls aplicables.

S’acorda, per unanimitat, licitar
la contractació, mitjançant tramitació
ordinària, procediment obert i forma de
concurrència d’ofertes, de les obres:
a) Nou accés a Anya. Pressupost d’exe-
cució per contracte: 15.147,54 euros.
b) Pavimentació de carrers a la Colò-
nia La Fàbrica. Pressupost d’execució
per contracte: 98.995,39 euros.
c) Xarxa de clavegueram a Vilves. Pres-
supost d’execució per contracte:
36.085,73 euros.
d) Pavimentació del camí accés a
Vernet. Pressupost d’execució per con-
tracte: 32.663,70 euros.

S’aprova, per unanimitat, la con-
tractació, mitjançant tramitació urgent,
procediment obert i forma de concur-
rència d’ofertes, l’obra Rehabilitació de
l’aulari de l’antic col·legi de les Ger-
manes Dominiques con a edifici
sociocultural i condicionament de l’es-
pai exterior, amb un pressupost d’exe-
cució per contracte de 661.405,00
euros.

JUNTES DE GOVERN
(ordinàries 12 i 26 de febrer)

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres:

- A Jaume Estrada Puigpinós, per la
instal·lació d’una plataforma per a
minusvàlids a l’immoble situat a la Pl.
Major 16, d’Artesa de Segre.
- A M. Dolors Bella Farré, per arranja-
ments de bany i cuina, tancament
d’obertures, finestres i portes i reposi-
ció de teules, en l’habitatge existent,
situat a la “Granja Bella”, dins del ter-
me municipal d’Artesa de Segre.
- A Gemma Canes Camats i Gerard
Castells Gasia, per la construcció d’una
habitatge unifamiliar entre mitgeres, a
situar al carrer del Molí 8, d’Artesa de
Segre.
- A Benjamí Llobet Fité, per l’amplia-
ció de la planta sotacoberta-golfes de
l’immoble situat al C/ Eres 45-47 i C/
Barcelona 1, d’Artesa de Segre.
- A Eva Galceran Rovira i Jaume Riera
Torné, per la modificació de la llicèn-
cia 110/2008, contemplant una rehabi-
litació integral amb ampliació d’un ha-
bitatge unifamiliar existent, al C/ Camp
de Futbol 13, d’Artesa de Segre.
- A France Telecom España SA, per la
instal·lació d’una estació base de tele-
fonia mòbil a la xarxa GSM, a situar al
polígon 25, parcel·la 15, a Colldelrat.
- A France Telecom España SA, per la
instal·lació d’una estació base de tele-
fonia mòbil a la xarxa GSM, a situar al
polígon 15, parcel·la 109, a Vall-llebre-
ra.
- A France Telecom España SA, per la
instal·lació d’una estació base de tele-
fonia mòbil a la xarxa GSM, a situar al
polígon 26, parcel·la 236, a Seró.
- A Xavier Cases Sabaté, per reforma
de l’exposició consistent en canviar tan-
caments d’alumini exteriors, enrajolar
300 m2, enguixar 150 m2 del local situ-
at a planta baixa de l’edifici de la Ctra.
d’Agramunt 108, d’Artesa de Segre.
- A Elvira Cases Serra, per canviar ra-
joles de la cuina de l’immoble situat al
C/ Camp de Futbol 31, d’Artesa de
Segre.
- A Delfina Galceran Santesmases, per
enguixar i repassar revoltons de guix,
anivellar els terres de la planta baixa i
posterior col·locació de rajola, picar i
rejuntar paret de pedra existent del ga-
ratge i planta baixa, de l’immoble situ-
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Dates a recordar
Propera renovació del DNI
    Mes per renovar: abril
    Dates per apuntar-se: a partir del 30 de març

Canvi d’horari de la Deixalleria Comarcal
    A partir del 16 de març, la Deixalleria Comarcal, situ-
ada al carrer Onze de Setembre del Polígon Industrial El
Pla, romandrà tancada els dimarts i obrirà els dissabtes
al matí de10 a 14 hores.
    Horari de recepció de residus dels altres dies: de 17h a
20h.

Propera recollida d’objectes voluminosos
    Artesa de Segre: dijous 23 d’abril
    Pobles agregats: dijous 23 d’abril
    Cal trucar per informar del lloc de recollida i dels ob-
jectes.

at al C/ de Baix 1, de Baldomar.
- A Francesc Solà Monfà, per la conso-
lidació de mur estructural de l’habitat-
ge unifamiliar situat a la Pl. Major 27,
d’Artesa de Segre.
- A Proyectia, Desarrollo y Apoyo a
Proyectos SL, per l’adequació i anive-
llament del terreny situat al C/ Francesc
Macià 6, del Polígon Industrial el Pla
d’Artesa de Segre.
- A París-Campabadal SCP, pel canvi
d’orientació productiva i ampliació en
fases d’una explotació avícola de pos-
ta i bovina de cria, a desenvolupar al
polígon 25, parcel·la 284 del terme
municipal d’Artesa de Segre.

S’acorda autoritzar la instal·lació
d’una escomesa d’aigua potable:
- A Valdriet SL, Av. Maria Anzizu 31-
33 3r 3a, d’Artesa de Segre.
- A Manel Domingo Roma, C/ Roc del
Cudós, 14-16, 1r. 1a., d’Artesa de
Segre.
- A Ventura Porta Menardia, escomesa
als espais comuns de l’edifici situat al
C/ Roc del Cudós 14-16, d’Artesa de
Segre.
- A Francesc Rey Tarré, magatzem si-
tuat a la Ctra. de Tremp 72, d’Artesa
de Segre.

- A Armengol Puigpinós Sala, Av. Maria
Anzizu 31-33 2n 1a, d’Artesa de Segre.

S’acorda proposar a l’alcaldia, as-
sabentada de les comunicacions ambientals,

la concessió de les següents llicències
d’obertura d’establiment i activitat:
- A France Telecom España SA, per la
instal·lació d’una estació base de tele-
fonia mòbil a desenvolupar al polígon
25, parcel·la 15, a Colldelrat.
- A France Telecom España SA, per la
instal·lació d’una estació base de tele-
fonia mòbil a desenvolupar al polígon
15, parcel·la 109, a Vall-llebrera.
- A France Telecom España SA, per la
instal·lació d’una estació base de tele-
fonia mòbil a desenvolupar al polígon
26, parcel·la 236, a Seró.

S’aprova concedir llicència am-
biental a París-Campabadal, SCP per
exercir l’ampliació i canvi d’orienta-
ció en fases d’una explotació avícola
de posta i bovina, a situar al polígon
25, parcel·la 284, terme municipal
d’Artesa de Segre.

S’acorda la concessió de llicèn-
cia de primera ocupació a Eva Maza
Batlle, d’un habitatge unifamiliar situ-
at al camí de Baldomar 15, d’Alentorn.

INFORMES D’ALCALDIA

L’IEI ha atorgat les següents
subvencions:
- 1.200 euros per a l’Aula Municipal
de Música.
- 2.500 euros per a la publicació del lli-
bre Sepultures Megalítiques del Montsec.
- 300 euros per al Premi de Narrativa Breu.

S’ha signat un conveni d’exhi-
bició de cinema en català amb NPA
Nous Projectes Audiovisuals de la Xar-
xa Nacional de Cinemes. La primera
projecció es farà el 22 de març a les
18h a la Dàlia Blanca.

Eva Maza i Batlle

Preinscripció a l’Aula Municipal de Música
(curs 2009-2010)
    Termini: del 14 al 28 d’abril
    De dilluns a divendres, de 17:30h a 20h
    C/ Monges 59-63 (Escoles Velles). Tel. 973 40 07 57
    A partir de 3 anys. També per a adults

Oficines municipals
Horari d’atenció: de 9h a 14h, de dilluns a divendres
Telèfon: 973 40 00 13

Ajuntament d’Artesa de Segre
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Des de l’AjuntamentDes de l’AjuntamentDes de l’AjuntamentDes de l’AjuntamentDes de l’Ajuntament

Estrena: diumenge 26 d’abril
Lloc: Dàlia Blanca
Hora: 18:00h
Pel·lícula: Forasters (drama)
Organitza: Ajuntament

d’Artesa de Segre

Preus populars

Cinema en català

Sinopsi
Una mateixa família viu dos fets traumàtics amb quaranta
anys de diferència: la pèrdua d’un dels seus membres i com
aquesta pèrdua els afecta. A més a més, l’arribada d’uns
nous veïns, forasters, trastoca la suposada harmonia fami-
liar i social.
    La fragilitat de les relacions familiars, el pas del temps,
el sentit de l’existència, i, per damunt de tot, la por i la
malfiança d’allò que no coneixem (l’estrany, l’estranger,
el forà…) sacseja la mentalitat benpensant d’aquests és-
sers tradicionals.
    Descobrirem que els autèntics forasters no són aquests
veïns vinguts d’altres cultures sinó nosaltres mateixos, que
ens resistim a integrar-los en les nostres famílies, la nostra
realitat, la nostra consciència i el nostre afecte?

L’Ajuntament d’Artesa de Segre informa
- Ampliant la informació del mes passat, l’Ajuntament ha
signat un conveni d’exhibició de cinema en català amb la
empresa NPA Nous Projectes Audiovisuals de la Xarxa
Nacional de Cinemes. L’estrena del cicle va tenir lloc el 22
de març a la Dàlia Blanca amb la pel·lícula Myway. La propera
projecció tindrà lloc el 26 d’abril amb Forasters de Ventura
Pons.

- Es va obrir convocatòria  per l’adjudicació de les següents
obres :
a) Rehabilitació de l’aulari de l’antic col·legi de les Germanes
Dominiques com a edifici sociocultural i condicionament de
l’espai exterior.
b) Pavimentació del camí d’accés a Vernet.
c) Xarxa de clavegueram a Vilves.
d) Pavimentació de carrers a  la Colònia la Fàbrica.
e) Nou accés a Anya.

- Artesa de Segre va acollir una nova jornada del programa
PIMESTIC, el pla impulsat per la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la Informació i l’agència
ACC1Ó CIDEM|COPCA que té com a objectiu augmentar la
percepció de valor de les TIC entre els empresaris catalans i
ajudar-los a implantar-les. Aquesta jornada va tenir lloc el 19
de març a la sala d’actes de la Cooperativa.

Es necessita
socorrista aquàtic

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Artesa de
Segre busca una persona per a cobrir la plaça de so-
corrista aquàtic de la piscina municipal de cara a la
propera temporada d’estiu 2009.

Requeriments:
- Ser major de 18 anys
- Tenir el títol de socorrisme aquàtic
- Disponibilitat a treballar en caps de setmana

Les persones interessades poden presentar el seu cur-
rículum i títol de socorrista a les oficines municipals
(Pl. Ajuntament, 3; 25730 Artesa de Segre), o per cor-
reu electrònic a info@artesadesegre.cat.

Per a més informació podeu trucar al 973400013 (ex-
tensions 031 o 032) o bé dirigir-vos a les oficines mu-
nicipals.

Ajuntament d’Artesa de Segre
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PPPPPer què diem...?er què diem...?er què diem...?er què diem...?er què diem...?

El que ens han ContaEl que ens han ContaEl que ens han ContaEl que ens han ContaEl que ens han Contattttt

Morret Rosat
a Lluïsa Perramon, de Súria, ens
explicava que una vegada hi ha-

via un matrimoni molt vellet que te-
nien grans treballs per a poder so-
breviure perquè eren molt, molt
pobrets.
    Només tenien per ajut un petit gos al
que anomenaven Morret rosat, el qual
semblava que conegués les penúries
que passaven els seus amos, ja que un
bon dia, com pres d’un delit indescrip-
tible, se’n va anar al corral i es va po-
sar a escarbotar el terra amb gran fal·-
lera. Quan va trobar el que cercava, va
posar-se a lladrar fort i més fort fins
que el seu amo va anar a veure què pas-
sava. El gos el va portar fins el clot que
havia fet i allí l’home hi va trobar una
bossa plena de diners.

    I vet aquí que uns veïns tafaners, que
havien vist el que Morret havia fet, van
demanar-li el gos al vellet per una es-
tona. L’home va fer que sí i els aprofi-
tats van dur el gos al seu corral per a
què també escarbotés el terra, però el
gos res de res, quiet com la vara de l’al-
calde! Aleshores, el veí, tot enfurismat,
que va matar el gos i ell mateix es posà
a rascar el terra, però tot el que hi va
trobar va ser un sac de carbó.
    Després va a anar a trobar al seu veí
per a dir-li que al gos li havia agafat un
treball, que s’havia mort i que l’havien
enterrat al peu d’un arbre. Quan van
anar al lloc, l’arbre havia perdut totes
les seves fulles i branques i, com que
ja no servia per a res, els vellets van
demanar al veí que els hi donés. Així

es va fer i, amb la fusta, van fer-ne una
mesura pel blat que, miraculosament,
s’omplia tota sola més i més. Els ve-
ïns, envejosos, els van demanar la me-
sura però, en lloc de créixer, el blat
minvava. Enfadats van cremar la me-
sura i els vellets en van recollir les cen-
dres i en van escampar polsims arreu
del poble. I allí on queia el polsim, nai-
xien roses a l’instant, tot i ser el ple hi-
vern. N’hi havia qui deia que tot allò ha-
via estat obra del gosset Morret rosat, de
tant i tant que s’estimava els seus amos.
    I quan el rei va saber aquesta histò-
ria, va fer cridar els vellets, se’ls va
endur a viure a palau i allí deuen ser
encara si és que encara hi són.

Albert Vidal

L

... que algú s’atipa com un lladre?
questa dita, com és lògic, s’apli-
ca a aquells qui mengen molt més

del que seria normal. El seu origen
el tenim en els temps en què les mun-
tanyes i els camins de Catalunya es-
taven plens de lladres que s’amaga-
ven en coves allunyades dels llocs
habitats, els quals tenien, moltes ve-
gades, serioses dificultats per omplir
l’estómac tant com voldrien, ja que
si anaven massa sovint a buscar men-
jar pels pobles podrien ser delatats i
venuts a la justícia.
    Així, quan la gana era ja forma mida,
si se sentien prou segurs, es presenta-
ven en algun hostal, demanaven tant de
menjar com eren capaços d’empassar-
se i l’endrapaven cuita-corrents. Des-
prés, cridaven l’hostaler i, per tota paga,
li feien saber qui eren tot amenaçant-
los amb les armes que duien a sobre i li
feien jurar que trigaria un bon grapat

d’hores a dir a ningú que havien estat
allà, sota pena de rebre de valent i, fins
i tot, matar-los la propera vegada que
hi anessin si no respectava el seu jura-
ment.
    Per això, entre els vells hostalers ca-
talans corria la brama de que si els arri-
bava un hoste amb
mal aspecte i malca-
rat que menjava pels
descosits, era ben
segur que es tracta-
va d’un lladre
d’anomenada que,
en acabar, en comp-
tes de pagar per tot
quant havia engolit
coll avall, els faria
jurar que no dirien a
ningú que l’havien
vist, sota pena de la
vida.

    D’aquí ve que, entre els hostalers i
viatgers, si trobaven algú que menjava
amb una gana exagerada, deien que
“s’atipava com un lladre”, encara que
fos la persona més innocent i bona del
món.

Albert Vidal

AA

Albert Vidal farà una lectura de la seva
obra poètica el proper 19 d’abril de 2009
a les 19h a la Dàlia Blanca
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HumorHumorHumorHumorHumor

BBC*BBC*BBC*BBC*BBC*

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

L’Ares Leal i Mongay va néixer el passat 9
de febrer a mig camí entre Artesa i el Pont
de Suert.

Moltes felicitats!
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PPPPPalanc-ocialanc-ocialanc-ocialanc-ocialanc-oci
SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Recomanació.- 2. Eruga. amarD.- 3. crA. Set. Raó.- 4. UA. Actuar. N.- 5. P.
Allar. orT.- 6. Es. Fe. Al. uO.- 7. Radi. C. uelL.- 8. Al. LL. S. ilO- 9. Dau. aceT. Ag.- 10. Oracional. I.-
11. Recurrència.
VERTICALS: a partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Pediatre. (pe, dia, t, re)
Problema d’escacs
1- ..., T8c4+; 2- Ra5 [si b4, b5+; 3- Ra5, Txb4; 4- Rxb4 (si axb4, Ta2+; 5- Ta3, Txa3++), Tc4+; 5-
Ra5, Ta4++, si 2- bxc4, Txc4+; 3- Ra5, b6+; 4- Ra6, Ta4++], b6+; 3- Ra6, Tc5; 4- Te5 (si b4, Cb5; 5-
bxc5, Cc7++), Cb5; 5- Txc5, Txc5 i 6- ..., Cc7++.

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans

Horitzontals
1. Allò que pot ajudar a trobar una bona feina.- 2. Insecte que esdevin-
drà papallona. Al revés, entre la  tragèdia i la comèdia.- 3. Al revés, tros
de circumferència. Nombre de dies que té una setmana. Cosa que torna
el jutge o el psiquiatre.- 4. Les vocals de la pua. Representar un paper
en un escenari. Consonant d’un sol pontet.- 5. La inicial del pa. Camp
que mai no visitaria un vampir. Al revés, la banda sonora del llamp.- 6.
Pronom de tercera. Allò que cal per creure. Alumini. Al revés, ingredi-
ent imprescindible per a fer una truita.- 7. Mig diàmetre. Cent. Al re-
vés, contrari de greu.- 8. Article contracte. Dígraf llunàtic. Consonant
que serpenteja. Al revés, or líquid culinari.- 9. Cub molt utilitzat en el
joc. Al revés, menjar. Plata.- 10. Relatiu a l’oració. La vocal del mig.-
11. Reaparició dels símptomes d’una malaltia aparentment guarida.

Verticals
1. Mecanisme que torna les coses al seu lloc.- 2. S’equivoca. Posaré en
sal.- 3. Allò que alguns animals porten entre les cames. La primera
vocal. Cinc-cents. Al revés, la casa dels animals.- 4. Al revés, l’inici de

la goma. Peça del joc d’escacs que només es mou en diagonal. Coure.- 5. El company de la femella. Al revés, unitat
monetària de l’Aràbia Saudita.- 6. La primera lletra de l’abecedari. Lletra grega que evoca el terror. Cent. Bomba relaciona-
da amb l’amor.- 7. Allò que busca la gent de ciutat quan en surt. Al revés i plural, el nom de la lletra d’un sol pontet.- 8.
Abans de migdia. Vocal oberta. Al revés, prefix grec que significa geniva. Nascut.- 9. L’autèntic dos cavalls. Conjunt de
vocals que reclamen la nostra atenció. Al revés, cent cinquanta.- 10. Pecat capital que es pot apaivagar amb til·la. Cargola
els cabells formant rulls. Vocal prima.- 11. Branca de la medicina que té cura de les dents.

Sense Perdre els Orígens
per Jordi Esteban

Jeroglífic
per David Fusté

Es una bona carrera.

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

Juguen les negres
Mat amb sis jugades

Suèter i pullòver

Moltes paraules que fan referència a
l’art d’abrigar-se ens han arribat de pa-
ïsos on fa fred, com és natural. A més
del jersei i el pijama, les paraules suè-
ter i pullòver provenen també de l’an-
glès i tenen un sentit força funcional.
El suèter és un jersei destinat a no re-
fredar-se en fer exercici i suar, tal com
indica el seu nom en anglès sweter (su-
adora). El pullòver, pròpiament, és el
jersei que no té botons ni cremalleres i
es posa pel cap, cosa que el seu nom
anglès ja indica: pull (posar-se) over
(per dalt).

Diccionari Etimològic
Complementari

de la Llengua Catalana VIII, 142
(Joan Coromines)

P
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NOTA
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Festa de Santa Llúcia. 1963

ImaImaImaImaImatgtgtgtgtges d’Ahires d’Ahires d’Ahires d’Ahires d’Ahir

er Santa Llúcia (13 de desembre,
cada any es feia una festa molt

lluïda a Artesa de Segre.
    Les modistes tenien un petit distin-
tiu, diferent d’un any a l’altre. En aques-
ta ocasió era un barret. Després de mis-
sa, les noies –ben mudades– anaven a
passejar per la carretera en colles de
cosidors. Era un acte –en certa forma
un espectacle– que es repetia cada any
i que la gent esperava, de manera que
les dones es preguntaven com anirien
vestides les modistes.
    Era temps en que el “prêt-à-porter” i
els “mercadillos” de roba xinesa esta-
ven a anys lluny. Molts dels venedors i
mercaders d’avui encara no havien nas-
cut. Per la qual cosa hi havia molta de-
manda de treball manual. Els tallers
dels cosidors treballaven molt.
    Els sastres eren: el Roca, el Clotet,

el Campabadal, el Xeu (Argullós) i el
Macià. Les modistes: La Lola del Gust
(que avui ens ocupa), la Mercè de
l’Anell, la Maria de la Pastora, la
Perutxa, la Rosa del Martinet... a risc
d’oblidar-ne alguna.
    Després de dinar, anaven a fer un
berenar lleuger al Pla i, a la nit, acostu-
maven a fer ball. Entre modistes i sas-
tres, hi estava involucrat gairebé tot el
poble i algú de la comarca; per això era
una festa molt lluïda.
    Als 18 anys, els nois triaven un ofici
i les noies anaven a aprendre de cosir.
Com que a l’etern femení sempre li ha
agradat anar ben mudades, fer-se la prò-
pia roba era un estímul afegit.
    Davant de la desapareguda caseta de
la bàscula, veiem les noies del cosidor
de la Lola del Gust, de dreta a esquer-
ra: Dolors Sala, Carme Ariet, Angelina

Ribes, Carme Serra, Carme Cluet, Do-
lors Solà (la cap del cosidor, la Lola de
Cal Gust), Montserrat Boncompte de
Tudela, M. Dolors Vilalta de Tudela,
Teresa Galceran de Baldomar,
Montserrat Guàrdia de Baldomar, Neus
Costa, Antònia Borrell, una desconegu-
da, Teresa Jové, Montserrat Pijuan de
Colldelrat, Teresa Xandre de
Montsonís, Pilar Mases, M. Àngels Gili
de Montsonís, Lourdes Roca i Delfina
Novau. Fila del davant: Pepita Roqué,
Roser Puigpinós, Paquita Solé de
Montsonís i Teresa Campabadal.
    Quan algú no veia alguna cosa que
tenia al davant, o quan estava capficat i
no veia una solució fàcil, se li deia:
“Que Santa Llúcia et conservi la vis-
ta!!!”

Bartomeu Jové i Serra
Foto Gatius, cedida per Delfina Novau

P
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La FLa FLa FLa FLa Fotootootootooto

El 7 de març, un grup d’artesencs van participar activament a la manifestació de Brussel·les en demanda
d’un estat català. No sabem si n’hi havia “10.000 a Brussel·les”, però va ser un èxit. (Foto: Josep Solsona)


