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Maragall inaugura l’escola i l’institut

Tot i que el curs passat ja van entrar en
funcionament la nova escola i el remodelat
institut d’Artesa de Segre, la inauguració
no ha tingut lloc fins el passat 23 de se-
tembre, amb la presència del conseller
d’Educació, Ernest Maragall.

Foto: Josep M. Espinal
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Agenda ciutadana

Actes que sabem que es faran

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

Fonts: Registre Civil d’Artesa de Segre, Arxiprestat d’Artesa de Segre i Ajuntaments de Foradada i de Vilanova de
Meià.
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L’AGENDA

METEOROLOGIA

AGOST

AGOST

Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 17:Clara Ros i Marimon, filla d’Enric i de     Meritxell

Nil Vega i Llobet, fill de Juan A. i d’Ester
Quílian Zamora i Mayora, fill de Ricard i d’Olga

dia 20:Ester Campabadal i Pla, filla de Jaume i de
Gemma
dia 24:Arnau Noró i Bertran, fill d’Anton i de M. Neus
dia 28:Jordi Camps i Pesheva, fill de David i de
Zdravka

Grau Salud i Sellart, fill de Josep M. i de M.
Glòria
Matrimonis:
dia 6:Nelson Manuel Barbero (veí d’Artesa de Segre)

Aldinea da Silva Coutinho (veïna d’Artesa de
Segre)
dia 31:M. Carme Costa i Novau (veïna d’Artesa de
Segre)

Josep M. Galceran i Vila (veí d’Artesa de
Segre)

Defuncions:
dia 6:Antoni Amell i Palau (49 anys),

natural de Barcelona
dia 14:Armengol Puigpinós i Sala (81 anys),

  natural de Tòrrec
dia 26:Josep Rispal i Fité (92 anys),

  natural d’Escaldes (Andorra)
dia 27:Àngel Guiu i Bandé (86 anys),

  natural d’Artesa de Segre

Municipi de Foradada
Matrimonis:
dia 7:Jordi Blasi i Ingla (natural de Vernet)

Sílvia París i Dalmau (natural d’Artesa de
Segre)
dia 28:Ivet Solé i Ribó (natural d’Artesa de Segre)

Josep Bernaus i Baró (natural d’Oliola)

Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 25:Carlos Solé i Reig (83 anys),

  natural de Tiurana

Fins al 31 d’octubre:
A la Capella de Les Monges, exposició
Montmagastre: passat, present i futur. Al Centre
d’Entitats Les Monges, cicle de conferències
Mumaqsar-Montmagastre: una zona de frontera a
l’Edat Mitjana. Organitza: Amics del Castell de
Montmagastre (veure pàg. 45)

17 d’octubre:
A la Pl. Escoles de Tudela de Segre, de 10h a 13:30h,
Festa de Tardor: 6a Trobada de Plaques de Cava i
6a Trobada de Puntaires. Organitza: Associació
d’Amics i Veïns de Tudela de Segre i Santa Fe

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana: 24°
Temperatura màxima: 38° (dia 26)
Temperatura mínima: 12º (dies 15 i 16)
Dies amb precipitacions: 3
Precipitació màxima: 17 mm (dia 2)
Total precipitacions: 26 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana: 23,1°
Temp. màx. i mín.: manquen dades
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima: 5,6 mm (dia 2)
Total precipitacions: 16,9 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana: 22°
Temperatura màxima: 36,3° (dia 26)
Temperatura mínima: 10,2º (dia 15)
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima: 30,9 mm (dia 2)
Total precipitacions: 42,8 mm

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions: 3
Precipitació màxima: 19 mm (dia 2)
Total precipitacions: 27 mm
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EDITORIAL

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 guapos són els polítics!
A dos mesos de les eleccions al Parlament de Catalunya (28-N), els
ciutadans ens veiem immersos en la precampanya electoral sense
esperar-ho. I si ens fixem en el to crispat, els desafiaments perso-
nals i les paraules gruixudes d’alguns, estem en condicions d’afir-
mar que ja estem en campanya.
    En tot cas, els tècnics que ensinistren els polítics sobre com pro-
nunciar les paraules i dir les frases per tal que resultin més convin-
cents, ja han començat a treballar. Als que també se’ls ha girat mol-
ta feina és als assessors d’imatge. Amb poc espai de temps, han de dir-
los com s’han d’asseure, com pentinar-se, quin és el seu costat millor,
els colors dels vestits (la camisa blau cel, si pot ser) i els gestos que no
han de fer. Per això ens imaginem que quedaran molt guapos.
    Parlant del llenguatge gestual, n’hi ha –fins i tot algun sense mas-
sa experiència– que utilitzen una mà com si fos un martell picant
sobre la taula, perquè li han dit que així és més convincent. Resulta
sospitós, però, quan utilitzen les dues mans com si fossin dos mar-
tells. La gent pot tenir la impressió que ens en volen fer passar gat
per llebre o que no tenen prou clar el que diuen. A alguns joves els
aconsellen deixar-se barba, perquè tenen la cara un poc de barba-
mec. Es veu que així deuen resultar més convincents i seran més
votats. En fi, els assessors fan el que poden.
    Als diaris i revistes, n’hi ha que aprofiten el “Photoshop”, progra-
ma informàtic de tractament de fotos que va molt bé per a fer retocs
als famosos (treure arrugues, algun quilet...).
    I no us cregueu que els que parlen sense llegir improvisen. Ho
tenen memoritzat, com si fos una tesi doctoral, i assajat davant de
companys, tècnics o... d’un mirall. Aquests discursos estan encami-
nats, només, a recaptar vots. Però no creiem que s’equivoquin, ni
parlant de 15 o 20 temes diferents. Cada tema està destinat a un
segment de població que pateix un problema respecte al qual, més
o menys clarament, insinuen que tenen la solució màgica.
    En el que sí són uns mestres és en desviar l’atenció respecte als
temes essencials: l’espoli fiscal que pateix Catalunya, l’atur, la falta
de liquiditat de la gent, el tancament d’empreses, l’augment del ni-
vell de vida en general (tarifes de gas i llum, per exemple)... Ens parlen
de curses de braus, dels correbous, de vagues controlades, d’ecologia
(però han de col·locar abocadors de residus nuclears)... N’hi ha, a més,
que sense tenir la majoria gosen parlar en nom d’aquesta.
    Alguns amb idees prehistòriques, o sense massa creativitat, vo-
len tornar a encetar el tema de la llengua. I, via estatutària, volen
discutir sobre la nacionalitat catalana, quan des de les “espanyes”,
ells també són nacionalistes. En què quedem? Ells poden ser naci-
onalistes... i nosaltres no?
    Sigui amb els polítics d’aquí o amb els d’allà, la cosa és similar.
Però avui toca parlar dels de casa. Ens quedem amb l’enunciat:
“Què guapos són els polítics, quan surten a la televisió! Ai lairet,
lairet, lairó!”
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om és tradicional, el dia 11
de setembre pugem la se-
nyera al punt més alt del ter-

me d’Alentorn, el cim de Sant
Armengol.
    Després d’haver fet una bona i
costeruda caminada, fem l’esmor-
zar de germanor, on no hi pot faltar
un bon cafè i, per als més petits,
la llet amb “colacao”.
    Des de Sant Armengol, tot es-

11 de setembre a Alentorn

C

er tercer any consecutiu, la
Comissió 300 anys va orga-
nitzar un acte reivindicatiu la

vigília de la Festa Nacional. En-
guany, però, en un indret diferent.
Concretament a la plaça de la Na-
ció Catalana, que és com l’Ajunta-
ment d’Artesa ha decidit batejar la
plaça del Centre d’Entitats Les
Monges, on hi havia el pati del col·-
legi de les germanes dominiques.
    L’endemà, el punt de concentra-
ció per anar a penjar la senyera a
la Roca del Cudós també va ser
aquesta plaça, enlloc de la plaça
de l’Ajuntament. Així doncs, Artesa
té a partir d’ara un lloc de referèn-
cia pel que fa a les celebracions de
caire nacional, com tenen altres po-
blacions. L’acord del Ple es va
produir poc abans, el 9 de setem-
bre, i hi van votar a favor 9 regidors
i regidores (5 d’ERC i 4 de CiU),
mentre que els dos regidors socia-
listes es van abstenir, ja que la seva
proposta era que la plaça es digués
Mestre Xandri.
    Pel que fa als actes de la vigília,
a l’esmentada plaça va tenir lloc un
homenatge als 50 anys de la Nova
Cançó. Hi van actuar tres grups,
que van oferir un repertori força
variat. Un grup estava format per
cantaires de l’Orfeó Artesenc, diri-
gits per Bernat Giribet. Un altre per
gent de l’escoltisme, d’ara i
d’abans, acompanyats de vàries
guitarres. I un tercer format per una

colla de jovent dirigits
també per Bernat
Giribet. Al final es va
llegir el manifest de la
Diada d’Òmnium Cul-
tural i un de la Comis-
sió 300 en què es de-
manava el vot per als
partits independentis-
tes, per acabar amb
el cant d’Els Sega-
dors.
    L’endemà, els ac-
tes més arrelats en
la tradició. Cercavila
des de la plaça de la
Nació Catalana fins
a la Roca del Cudós
amb l’acompanya-
ment d’Els
Esporrets. Allà, inter-
venció de l’alcalde
Mingo Sabanés (que
també va demanar el
vot per a forces inde-
pendentistes com a
única sortida viable
per a Catalunya),
hissada de la senye-
ra, cant de l’himne
nacional i... coca, xocolata i beure,
tot servit pels incansables Bombers
Voluntaris. Al vespre, ballada de
sardanes a la plaça de l’Ajuntament
amb la cobla Quatre Vents.
    Per altra banda, i també per ter-
cer any consecutiu, durant la Dia-
da va tenir lloc la tercera edició del

Un 11 de setembre diferent

morzant, mirem els canvis urbanís-
tics del nostre poble i gaudim de
l’esplèndida vista panoràmica: pel
darrere, el Montsec; a l’esquerra,
Montmagastre i les serralades pre-
pirinenques; a la dreta, Sant Mamet
i el Castellot; pel davant, Alentorn;
i al fons, les muntanyes de
Montserrat.

Fina Solans

P

Cuniplec, trobada de colles al pa-
velló amb l’objectiu comú de con-
sumir un àpat on el conill ha de ser
un dels ingredients principals, or-
ganitzada per l’Associació de Co-
merç i Serveis. En acabar, ball amb
Joan Carbonell i Dj Matxito.

Fotos: Jesús Martí

10 de setembre. L’actuació d’aquest grup de joves va deixar una
sensació especial

11 de setembre. Tradicional trobada al peu de la Roca del Cudós
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rtesa de Segre ha comen-
çat la recuperació d’una part
del ric patrimoni que es pot

trobar en tot el municipi relacionat
amb la Guerra Civil.
    A principis d’estiu es va realitzar
les tasques d’excavació arqueolò-
gica i de neteja de tres nius de
metralladores situats a la línia de-
fensiva L-2 (datada el 1938), que
protegia els accessos a Artesa per
les carreteres d’Agramunt i de
Balaguer respectivament (aquest
línia també s’endinsa en el terme
de Foradada). Per a dur a terme
aquesta actuació, es va preparar un
projecte d’excavació, es va dema-
nar autorització als propietaris i es
va tramitar una sol·licitud de sub-
venció a la Generalitat. Durant la
passada Fira del Meló, a la carpa
de les entitats, un estand ple d’imat-
ges dels treballs en donava fe.
    Per tal de difondre aquest patri-
moni, el diumenge 5 de setembre,
l’Ajuntament va organitzar una vi-
sita guiada pels espais recuperats,
que va aplegar al voltant d’un cen-
tenar de persones. Les explicaci-
ons anaven a càrrec de Xavier
Reñé, historiador i investigador de
la Guerra Civil, i de Pere Tardà, res-
ponsable de l’empresa encarrega-

Artesa recupera espais de la Guerra Civil

A

da de l’excavació. Els assistents no
només van poder veure aquests
nius de metralladores, sinó també
diferents elements que configura-
ven la L-2: uns 200 m de trinxeres i
diverses boques d’entrada als re-
fugis antiaeris.
    La visita no es va acabar aquí,
sinó que també es va veure l’esco-
la militar republicana de Tudela,
ubicada al “castell” i de propietat
privada. Els grafits i les pintures de

les parets es consideren testimo-
nis únics de la guerra a tot l’Estat,
per la qual cosa l’Ajuntament
d’Artesa està estudiant la manera
que aquest edifici pugui ser de titu-
laritat pública i convertir-lo en un
espai de referència de la Guerra
Civil. De fet, es parla que podria ser
un centre d’interpretació, a partir del
qual s’organitzarien visites de cai-
re cultural i turístic a d’altres vesti-
gis de la guerra.

Visita a un dels nius de metralladores. Aquest està situat entre la
carretera d’Agramunt i Marcovau

Pere Tardà, a l’esquerra, i Xavier  Reñé, al centre, van guiar la visita

La visita va acabar a l’escola militar republicana de Tudela. A la imat-
ge s’observa el gran mural que ocupa la paret de la sala principal
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El cinturó defensiu d’Artesa de Segre (I)
Consideracions històriques
introductòries: L’establiment
del Front del Segre-Pallars

Infanteria “nacional” creuant el riu Cinca per una passarel·la construïda pels sapadors del Cos
d’Exèrcit d’Aragó. Font: Estampas de la Guerra, álbum nº 4. De Aragón al mar, 1938.

Nucli urbà de Lleida, destruït per l’aviació “na-
cional”. A la fotografia superior, oficials al cos-
tat d’una casa enderrocada. A la inferior, sol-
dats “nacionals” al carrer Major, xamfrà amb
la plaça Sant Francesc. Font: Estampas de la
Guerra, álbum nº 4. De Aragón al mar, 1938.

El 22 de febrer de 1938, la ciutat
de Terol fou reconquerida per
l’exèrcit rebel (autoanomenat “na-
cional”). La pèrdua d’aquest estra-
tègic indret per l’exèrcit lleial a la
República significà una gran der-
rota per a l’Estat Major Central co-
mandat per Vicente  Rojo, i alhora
fou el preludi de la caiguda del front
d’Aragó. A partir del 9 de març,
l’exèrcit sollevat inicià una ofensi-
va imparable, reconquerint Belchite
el dia 10.
    El dia 22 de març, el Cos d’Exèr-
cit Marroquí aconseguia creuar el
riu Ebre per la posició de l’Estret
de Quinto, malgrat el sacrifici
d’efectius i la resistència que a l’al-
tra ribera oferia la 26 Divisió (anti-
ga Columna Durruti). El dia 27 del
mateix mes, l’exèrcit “nacional” cre-
uarà el riu Cinca, tot ocupant Fra-
ga, al límit del territori aragonès, i
Massalcoreig, que fou la primera
població sotmesa en territori cata-
là.
    El general Pozas, cap de l’Estat
Major de l’exèrcit de l’Est, que de-
fensava aquest sector de
Catalunya, ordenà la ràpida eva-
cuació de la caserna general de
Lleida, situada a l’avinguda de la
República (actualment Rambla
Ferran), i el seu trasllat a Barbens
(el Pla d’Urgell).
    Del 27 al 30 de març de 1938,
l’exèrcit sollevat inicià el bombar-
deig aeri preparatori, previ a la
maniobra d’ocupació de la ciutat de
Lleida. Els lleidatans hagueren de

refugiar-se als afores i a l’horta. La
infanteria franquista inicià els mo-
viments de tropes el dia 31. Final-
ment, el dia 3 d’abril, després de
durs enfrontaments i nombroses
baixes en ambdós bàndols, es pro-
duí l’ocupació militar de la ciutat,
duta a terme per la 13 Divisió del
Cos d’Exèrcit Marroquí anomena-
da “La mano negra”, sota les ordres
del general Fernando Barrón Ortiz,
mentre la 46 Divisió republicana i
les unitats agregades, uns deu mil
efectius en total, comandats pel ti-
nent coronel Valentín González, el
campesino, desobeint les ordres de
l’Estat Major, es retirà al marge es-
querre del riu Segre, ordenant la
voladura dels ponts de la ciutat de
Lleida.
    A partir del 3 d’abril de 1938, a
les comarques de Lleida es defini-
rà un ampli front bèl·lic, el qual ar-
ribarà seguint el curs dels riu
Segre i la Noguera Pallaresa fins
a les cotes més enlairades del
Pirineu. Aquesta línia defensiva, es
consolida plenament el dia 20 del
mateix mes, i es mantindrà pràc-
ticament estable, amb poques
correccions, durant gairebé nou
llargs mesos.

L’ofensiva de l’Exèrcit Popu-
lar de maig de 1938 i l’esta-
bliment de la línia defensiva
L-2.  Artesa de Segre,  el cor
de l’obra d’enginyeria militar
La principal ofensiva que l’exèrcit
de l’Est de la República desenvo-
lupà al territori de Lleida s’inicià el
22 de maig de 1938, s’estengué al
llarg de més 130 km del front de

guerra i tenia com a principal ob-
jectiu obstaculitzar i prendre les vies
de comunicació rodades de l’exèr-
cit rebel, recuperar centrals elèctri-
ques com la de Talarn, al sector
militar de Tremp, i en darrer terme
el màxim de territori perdut durant
la desfeta del front d’Aragó. El punt
neuràlgic dels atacs foren els caps
de pont, ben fortificats, que els di-
ferents cossos de l’exèrcit “nacio-
nal” havien bastit. Els atacs es con-
centraren al cap de pont de Seròs i
a Lleida (Barques del Tòfol), cap de
pont de Balaguer, cap de pont de la
Baronia de Sant Oïsme-Montsec,
cap de pont de Tremp i sector mili-
tar de Sort.
    Aquesta extensa ofensiva de
l’exèrcit republicà només va fructi-
ficar en alguna mesura en el sector
oriental del cap de pont de Tremp,
on s’aconseguí recuperar una cer-
ta part del territori perdut entre el 9
i 10 d’abril. S’ocuparen de nou les
poblacions de Basturs i Sant Romà
d’Abella, i cotes estratègiques com
la 804, i tota la Costa Gran (extens
contrafort que protegeix la munta-
nya de Sant Corneli des de llevant).
    Al sector militar de Sort, el X Cos
d’Exèrcit republicà després de 43
atacs efectuats durant 10 dies des
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del massís de l’Orri, aconseguí
mantenir estable i definitiva l’ocu-
pació efectuada el dia 22 de maig
en la cota 1776, a Pedres d’Auló.
La resta d’atacs al llarg de l’extens
front de guerra no va modificar el
traçat de la primera línia defensiva
de l’exèrcit sollevat. El front del
Segre restà invariable.
    Els resultats decebedors
d’aquesta gran ofensiva de l’Exèr-
cit Popular obligaren a emprendre
amb rapidesa l’execució de “Las
Directivas para las líneas sucesivas
de Defensa en Cataluña”, dictades
per l’Estat Major Central de l’exèr-
cit republicà, les quals projectaven
la construcció de 6 línies fortifica-
des, numerades de l’L-1 a l’L-6.
D’aquestes, només es varen aca-
bar l’L-1, que era la pròpia primera
línia de front i l’L-2, que s’estenia
des de la Seu d’Urgell fins a
Tarragona, i era la immediata a re-
raguarda, construïda per a conte-
nir l’avanç de les tropes franquis-
tes en el moment de produir-se una
previsible ruptura del front, que fi-
nalment tingué lloc el 23 de desem-
bre del mateix any.
    Artesa de Segre i el seu entorn
configurava una cruïlla de comuni-
cacions en direcció nord, fins a la
Seu d’Urgell i França, a llevant en
direcció a Agramunt, Tàrrega i les
vies de comunicació que duien a
Barcelona, i finalment en direcció
sud i oest les comunicacions
s’apropaven a la primera línia del
front. És per aquest motiu que l’Es-
tat Major de l’Exèrcit de l’Est repu-
blicà va ordenar una ingent tasca
fortificadora en la denominada L-2
al sector d’Artesa de Segre (1).
    La seva construcció, efectuada
a partir de finals de maig del 38,
fou duta a terme per presoners del
Batalló Disciplinari número 2 (2),
amb estructura organitzativa i seu
a Artesa de Segre. Els disciplinaris
s’allotjaven en edificis incautats que
havien estat destinats al culte i a
l’ensenyament de titularitat privada
de caràcter religiós. El funciona-
ment del Batalló estava tutelat pel
comissari polític Enrique Nasarre,
un comunista convençut i radical de

certa cultura
que convivia
amb el co-
mandament i
l’oficialitat del
Batalló, els
quals eren
comunistes
a s t u r i a n s ,
analfabets en
la seva majo-
ria i inexperts
en qüestions
militars, enca-
ra que molt
capacitats en
la teoria mar-
xista. Sens
dubte, la pulcritud i la perfecció que
s’observa, encara actualment, en
les obres executades al cinturó de-
fensiu d’Artesa es deu a la gran ex-
periència que els disciplinaris havi-
en assolit fortificant en indrets es-
tratègics del front d’Aragó, com
Tardienta i Zuera, quan el Batalló
treballava sota una fèrria disciplina
i un tracte digne imposat pel seu

(1) El Nus de Comunicacions d’Artesa de Segre va propiciar la construc-
ció d’un ventall elements defensius, situats al cor de la línia L-2 republica-
na (en fase d’execució al maig de 1938), els quals protegien entre d’al-
tres indrets, la carretera d’accés al post de comandament de l’XI Cos
d’Exèrcit, situat a la fàbrica de filatures prop del Pont d’Alentorn, i la via
d’accés a la Seu d’Urgell i França al llarg del front a reraguarda, facilitant
la comunicació a les principals places militars: Noves de Segre on s’ubicava
el post de comandament del X Cos d’Exèrcit i la Seu d’Urgell, localitat
aquesta última, on hi havia abundància de magatzems d’intendència,
polvorins, defensa artillera, guarnició i oficines militars.

(2) Quant a estructuració organitzativa, el seu precedent havia estat el 2º
Batallón Disciplinario del Ejército del Este, format per uns 2.500 presos
disciplinaris que provenien de la presó de Montjuïc. Sotmès a estructura
organitzativa i disciplina militar sota les ordres d’un comandant en cap,
oficialitat i custodis. Aquests darrers, declarats útils per a serveis auxili-
ars, eren homes amb greus deficiències físiques que s’encarregaven de
la vigilància dels presos disciplinaris. Els presos eren d’origen divers: uns
centenars de delinqüents comuns, unes desenes de desertors. Essent el
gruix principal format per excombatents anarquistes condemnats per un
Tribunal Militar. Entre aquests destacaven els supervivents del famós
Batallón de la Muerte, format per voluntaris italians que foren condem-
nats per la seva desastrosa actuació al front, en la defensa de Santa
Quiteria. També hi estava empresonat un Batalló sencer d’origen anar-
quista, el 540 de la 28 Divisió “Ortiz”,  condemnat íntegrament per no
haver complit les ordres del cap divisionari que els obligava a prendre
unes enlairades posicions franquistes situades a Gelsa, a primera línia
del front de guerra.

Estat Major. Agrupació d’Exèrcits de la Regió Oriental (exèrcit republicà).
1938. Croquis de la planta i alçada d’un niu de metralladores. Font: Arxiu
General Militar d’Àvila

excomandant Rafael Miralles, el
qual fou rellevat del càrrec a mit-
jans de maig del 38.

Xavier Reñé i Escué
Llicenciat en Història

Investigador especialista
en Patrimoni Memorial de la

Guerra Civil
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Notícies de Vilanova de Meià

n estiu més, el Centre Ex-
cursionista de Vilanova de
Meià, comptant amb la col·-

laboració i el suport de l’Ajuntament
de la vila i un important i indispen-
sable grup de voluntaris, ha tornat
ha fer possible que els nens i ne-
nes del municipi hagin passat un
estiu d’allò més divertit amb tot el
seguit d’activitats i esports diversos
que han tingut lloc durant aquests
mesos de juliol i agost a la nostra
població. Enguany hem superat la
xifra i han estat un total de 140 nens
els que ens han acompanyat.
    Hem fet bàsquet, futbol, tennis,
voleibol, sortides amb bicicleta per
indrets del municipi, una sortida i es-
tada al refugi de l’ermita de Meià, el
taller bosc de color i ombres, l’hora
del conte, una pintada de camisetes,
sessions d’astronomia, jocs tradicio-
nals i tallers d’estiu per fer manualitats
diverses. Per tant, un ampli assorti-
ment d’activitats que han fet que tota
la mainada passés unes tardes d’es-
tiu d’allò més mogudes.
    El passat divendres 27 d’agost,
vàrem celebrar la festa de cloenda
que donava per finalitzades les ac-
tivitats d’enguany, amb una gran
festa al pati de l’Escola, que comp-
tà des de jocs per tots els nens fins
a una xocolatada i l’entrega de
nombrosos obsequis per als parti-
cipants, tot això amb la divertida
animació dels nostres amics “Els
Esporrets”.
    Tot l’equip organitzador vol fer
pal·lés un gran agraïment a les per-
sones que d’una manera o una al-
tra han col·laborat desinteressada-
ment amb nosaltres i ens ajudat a
fer possible aquestes “III activitats
d’estiu”. A tots moltes gràcies.
    Les activitats varen anar a càr-
rec de:
- Xavier Terré, tennis
- Xavier Berzosa, futbol
- Carme Antonio, voleibol
- David Berral, sortida amb bici-
cleta

- Ivan Balagueró i Joan Cebrian,
bàsquet
- Iolanda Masanés, hora del conte
- Ruben Masanés, Xavier Berzosa,
David Berral i Carme Antonio, ex-
cursió al refugi de l’ermita de Meià
- Gaspar Burón, taller al bosc
- Nàdia Bernaus, Ivet Cercós i Núria
Gabaldón, jocs tradicionals
- Marta Izquierdo, tallers d’estiu i
pintada de camisetes
- Dani Solé, sessions d’astronomia
    A més d’un grup de persones que
han col·laborat desinteressada-
ment en tot moment, en el suport i
l’ajuda per la realització de totes les
activitats.
    Entitats i comerços col·la-

Festa de cloenda de les III Activitats d’estiu

boradors en els obsequis: Diputa-
ció de Lleida, Consell Comarcal de
la Noguera, Ajuntament de Vilanova
de Meià, Consorci del Montsec,
Expert Ràdio Mateu, Caixa de Pen-
sions, BBVA, Banc Santander Cen-
tral Hispano, Flors i Plantes Joana,
Electrodomèstics Cal Rellotger, Di-
ari Segre, Thao Salut - Ferrero i
Nestlé (Barcelona), Gelats Camy,
Valentí Peña, Caixa de Catalunya
(Barcelona), Domènech Marsiñach,
Orobitg Espectacles.

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Alfred Fontanals, Carme

Eroles i Iolanda Masanés

U
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ubén Martínez Castejón va
presentar el passat 10 de
setembre, a la sala del Ca-

sal Municipal de Vilanova de Meià,
la seva primera novel·la, que porta
per títol “El misterio del hombre
árbol”.
    No és casualitat el lloc de pre-
sentació, ja que els seus familiars
(la seva mare, avis i besavis) són
descendents d’aquesta localitat i
per a nosaltres és un privilegi que
hagi presentat aquí la seva prime-
ra obra.
    Però passem a saber alguna
cosa més d’aquest escriptor novell.

Rubén, de professió ets metge,
però també tens altres vocacions,
com artista, pintor... Què t’ha por-
tat a escriure aquesta novel·la, en
què t’has inspirat i per què?
Un dia vaig sentir que volia pintar
amb les paraules, dir l’opinió i ex-
plicar les experiències quasi al mig
de la meva vida. Els darrers anys

he explorat molts territoris diversos
sobre el mapa terrestre i sobre el
món del coneixement, des de les
granges de bolets i cucs fins el trac-
tament del càncer amb ultrasons
d’alta intensitat. Vaig sentir la ne-
cessitat de compartir tot això i qui-
na millor manera que en forma
novel·lada.

Si ens permets, fem una mica de
“safareig”. Sabem que has recor-
regut mig món i que finalment t’has
casat amb una noia del Vietnam.
Hi ha molta diferència de cultures?
Què destacaries de la cultura cata-
lana i de la vietnamita?
La meva vida és plena de casuali-
tats. Una d’elles em portà a trobar
la meva dona. Sí que hi ha una gran
diferència cultural, però jo diria,
lluny dels tòpics, que és més degut
al moment històric que al caràcter,
si bé també influeix. El Vietnam viu
una sortida exprés de la postguer-
ra, en plena era cibernètica i
globalitzada. És un país poc
normativitzat
quant a la vida
comercial, i
per això la po-
blació jove de-
sitja ser em-
presària i és
molt emprene-
dora i molt tre-
balladora, ja
que al no exis-
tir una cobertu-
ra social ni sa-
nitària univer-
sal, la gent no-
més pensa en

fer “calés” per quan siguin grans.
D’altra banda, la unitat familiar és
molt forta, però d’una manera més
flexible que la mediterrània. A
Catalunya som molt conservadors
i els lligams familiars sovint tallen
les ales dels joves que voldrien
volar.

El racó del lector

R
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l passat 14 de setembre, el
secretari de Telecomunica-
cions i Societat de la Infor-

mació del Departament de Gover-
nació i Administracions Públiques,
Jordi Bosch, va inaugurar el Punt
TIC de Vilanova de Meià, ubicat al
mateix edifici de l’Ajuntament.
    Bosch, acompanyat del director
dels Serveis Territorials de Gover-
nació a Lleida, Tomàs Pujol, va ar-
ribar a l’Ajuntament cap a les nou
del matí, on va ser rebut per l’alcal-
de, Xavier Terré, els regidors del
consistori i el jutge de pau de la
població. Després de visitar les
instal·lacions de la casa de la vila i
signar al llibre d’honor del munici-
pi, va procedir a inaugurar el Punt
TIC “e-centre Vall de Mei@”.
    La instal·lació compta amb 5 ter-
minals, un servidor, una impresso-
ra multifuncional, un commutador
o switch i un punt d’accés a Internet
sense fils. Els ordinadors del
telecentre tenen instal·lat el
programari lliure educatiu Linkat

Inauguració del Punt TIC

GNU/Linux.
    Tot seguit, una breu reunió de
treball tancà l’acte d’inauguració, en
el qual Bosch destacà la importàn-
cia dels Punts TIC en la vertebració
del territori, donant així la facilitat

d’accés a les noves tecnologies de
la informació a tots els ciutadans i
ciutadanes.

Ajuntament de Vilanova de Meià

E

Diuen els escriptors que darrera de
tot llibre hi ha alguna petita anèc-
dota. Pots explicar-nos-en alguna
que t’hagi passat i que ha destacat
per davant de totes?
El llibre és ple d’històries, algunes
de la meva vida i moltes altres de
la vida de gent que m’ha envoltat.
En aquest projecte que comença a
caminar he descobert recolzaments
inesperats. Recordo un amic met-
ge que, després d’explicar-li el lli-
bre i la música fractal, em va dir que
la seva filla tocava música fractal.
Vaig quedar molt sorprès, perquè
és una raresa.

Volem recomanar la lectura de “El
misterio del hombre árbol”. En
breus paraules, com la definiries?
És un relat amb múltiples nivells de
lectura, amb missatges en clau per
a qui sàpiga trobar-los. És un thriller
científic que exposa la investigació
de nous quimioteràpics naturals, i
una nova teràpia que és una fanta-

sia: la musicoteràpia fractal. Tam-
bé parla d’uns policies de carn i
ossos, amb debilitats, defectes i
delictes, i del Vietnam i Cambotja,
en procés de canvi social.

Per si el lector vol estar-ne infor-
mat, faràs un segona presentació
d’aquest llibre? On?
Presentaré el llibre al Cercle del
Liceu el proper 28 de setembre a
les 19:30h. L’entrada serà lliure,
cosa que val la pena aprofitar per
visitar el selecte club del costat de
l’Òpera de Barcelona.

Podem trobar aquest exemplar en
totes les llibreries?
Per ara, el llibre només es pot ad-
quirir a la llibreria BAIBARS, situa-
da al carrer Muntaner núm. 337 de
Barcelona. També comentar-vos
que podeu llegir unes pàgines gra-
tuïtament per introduir-vos en la his-
tòria al web www.lulu.com i que
podeu tenir contacte directe amb

l’autor a través del bloc
www.misteriohombrearbol.blogspot.es.

I per acabar, una pregunta obliga-
da: Per a quan la pròxima novel·-
la? Aquesta on la situaràs?
La propera novel·la vindrà l’any que
ve, espero, i és ambientada precisa-
ment a Vilanova de Meià i a tota la
vall –Artesa, Camarasa, Tremp...– i
sobretot a les seves muntanyes, co-
ves i a les seves nits. Té a veure amb
llegendes, amb la confecció de la
seda i amb la venjança. Els policies
de la primera obra tornaran a sortir
en aquesta aventura.

Et desitgem moltíssima sort en
aquesta nova faceta d’escriptor i
esperem que molt aviat puguem
gaudir d’una nova i intrigant histò-
ria. Felicitats, Rubén!

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Roldán Martínez López

MUNICIPIS
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l passat 28 de juny, el Nic
Boliart, de Foradada, va par-
ticipar com a bomber de la

Generalitat en el Campionat Euro-
peu de Policies i Bombers celebrat
a Andorra. Popularment es coneix
aquestes proves com les “Olimpía-
des dels bombers i policies”.
    El Nic va competir en la prova
de pujar escales, la qual comença-
va a la planta menys 3 del pàrquing
i consistia en pujar fins al punt més
alt d’una torre de vidre. En acabar,
es baixava per l’ascensor. En total
eren 17 pisos i 400 escales.
    Es va presentar en dues modali-

Nic Boliart, bomber “olímpic”

E

l diumenge 12 de setembre
es va celebrar amb un gran
èxit de participació la 1a Tra-

vessia al pantà de Sant Llorenç, or-
ganitzada pel Club Esportiu Natació
Balaguer, sent la primera travessia
que es realitza a les terres de Lleida.
    Amb més de 120 inscrits, neda-
dors i nedadores de diversos clubs
de Catalunya (Badalona, Sabadell,
Sant Feliu, Hospitalet, Cambrils,
Pedala.cat, Tarraco, entre d’altres)
es van aplegar al pantà. En un dia
esplèndid, es van disputar les tres
proves establertes: 250, 1000 i
3200 metres. El pantà estava en
perfectes condicions.
    A la travessia gran, puntuable pel
Circuit Català de Travessies, el gua-
nyador absolut fou Jordi Bosch
Planas, del CN Badalona, que es
va imposar amb un temps de
39’53’’. En categoria femenina, la
guanyadora va ser Marta Mayol, del
CN Sabadell, membre de l’equip es-

panyol de llarga dis-
tància, amb un temps
de 41’08’’.
    Quant als millors
resultats del CEN
Balaguer, desta-
quem en la traves-
sia gran l’Anna
Auberni, segona
classificada absolu-
ta; en categoria In-
fantil, l’Ismael Profi-
tós amb un meritori
tercer lloc; i en
Màster A tenim el
quart lloc d’en Marc Auberni.
    Pel què fa a la travessia mitjana,
destaquem en Nil Profitós, que va
aconseguir la segona posició en ca-
tegoria Menors, i l’Arnau Gràcia, una
quarta posició. L’Imma Torné, en ca-
tegoria Màster C, fou la vencedora.
En Màster B, quarta posició pel David
Pifarré, i en discapacitats físics, en
David Bach fou també el vencedor.

    En la travessia petita, destaquem
la quarta posició de la nedadora
Jessica Peró i la setena de l’Héctor
Camarasa.
    Destacar també la participació
d’un altre club de la comarca, en
Pedala.cat, amb bons resultats en
les dues travessies llargues.

CEN Balaguer

Èxit de la travessia a Sant Llorenç

NOTA DE LA REDACCIÓ
Segons ens consta a la redacció de La Palanca, en aquesta travessia hi van participar tres artesenques:
Pilar Cirera (Màsters D), Teresa Sellart (Màsters C) i Noemí Torras (Màsters B). La Pilar i la Teresa,
menys experimentades en aquest tipus de curses, van mostrar una gran companyonia, nedant una al
costat de l’altra durant tota la cursa.
     A totes elles, moltes felicitats. Amb la seva capacitat d’esforç són un exemple a seguir.

tats. Primer, en la de pujar les es-
cales amb l’equip de bomber posat
(botes, jaqueta, casc, ampolla d’aire –
respirant de l’ampolla–... uns 20 kg).
Va quedar 4t de la seva categoria
amb un temps de 3 minuts 15 se-
gons.
    Després d’una hora de descans,
va participar en la segona modali-
tat. Era la mateixa prova però amb
xandall. En aquesta va quedar 1r
de la seva categoria, amb un temps
d’1 minut 56 segons.
    Felicitats, Nic.
 
                                    La Palanca

Nic Boliart, dalt del podi, a l’esquerra de la
imatge

E
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l passat divendres 27
d’agost es va dur a terme
una sortida nocturna orga-

nitzada pel CUDOS. Es tractava
d’anar en BTT (bicicleta tot terreny)
d’Artesa de Segre fins a Cubells,
on l’organització havia encomanat
un sopar a les piscines d’aquest
poble.
    No cal dir que l’espectacle de 50
bicicletes amb llums en la foscor de
la nit, malgrat la lluna plena, era
curiós si més no. Què deurien pen-
sar el cotxes que ens veien des de
la carretera?
    Va ser una festa. Tothom era
convidat, ciclistes i acompanyants,
al sopar. La tornada es va fer es-
perar... cafès, algun “mojito” i mol-
ta conversa van fer venir molta
mandra per tornar a agafar altre cop
la bicicleta.
    Si l’anada va ésser travessant
Montsonís i Foradada, la tornada
va recórrer la ruta que passa per
La Torre de Fluvià, que per cert es-
tava de Festa Major. Apa!, 50 ciclis-
tes de festa, després diuen que fan
esport.
    Passades les dues de la matina-
da, érem altre cop al Parc de Bom-
bers d’Artesa i cadascú al seu llit.
Fins la propera, que si es tracta
d’una petita passejada i un bon so-
par, segur que aplegarà molta gent.

CUDOS

Espurnes nocturnes en nit de lluna plena

E

CENG
Comença la nova temporada 2010-2011 de CENG bàsquet i venim amb les piles carregades i plenes de noves
idees.
    De moment us adjuntem el calendari d’entrenament de l’escola de bàsquet i del grup del pre-mini.

                             Edat                                           Horari entrenament*
  Escola de bàsquet nascuts 2003, 2004 i 2005   dissabte de 10h a 11 h
  Pre-mini                     nascuts 2001 i 2002             dissabte de 11:15h a 12:15h

*en cas de modificar-se algun horari s’avisarà personalment

Al llarg del curs, aquests grups faran trobades obertes amb altres clubs,
que seran cada 15 dies.
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’Arxiu Comarcal de la No-
guera ha trobat una pel·-
lícula inèdita de la Festa

Major del Sant Crist de Balaguer de
l’any 1945.
    Aquest film es trobava a l’edifici
de l’antiga fàbrica de vins i licors
Casa Pallàs de Balaguer, actual-
ment propietat de l’Ajuntament.
    Després d’inventariar el fons do-
cumental, l’Arxiu Comarcal va loca-
litzar aquesta pel·lícula que es tro-
bava en molt mal estat de conser-
vació, la va restaurar i va fer una
còpia digital a fi de garantir la seva
preservació.
    La pel·lícula “Escenas
balaguerinas de la Fiesta Mayor.
1945” és un reportatge cinemato-
gràfic del fotògraf cerverí Claudi
Gómez Grau (Cervera, 1907 -
Lleida, 1989), que també va ser pi-
oner en l’àmbit del cinema amateur.
    Durant la propera Festa Major de

Pel·lícula inèdita de Balaguer de l’any 1945

L

la ciutat, l’Ajuntament de Balaguer
donarà a conèixer aquest interes-
sant document on queden recollits
diferents aspectes de la festa ma-

jor, entre els quals destaca la cur-
sa ciclista que es feia al Mercadal.

Arxiu Comarcal de la Noguera

COMARKALADA 2010
5a Trobada Jove de la Noguera

Penelles, 16 i 17 d’octubre

www.noguerajove.cat/comarkalada2010
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Tramvia Lleida-Balaguer
Lleida i Balaguer estaran units en els pròxims tres anys
per un tren tramvia amb 18 combois per dia i sentit,
més del doble de la freqüència de pas actual. La pro-
posta feta pel conseller de Política Territorial, Joaquim
Nadal, implica el no soterrament de la línia tal i com
estava previst inicialment, i sí passa per la construc-
ció d’una variant ferroviària per l’est del municipi, tras-
lladant així l’estació de tren darrere del nou pavelló
d’Inpacsa.

La Vuelta per la Noguera
La 12a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya va recór-
rer bona part de la comarca de la Noguera, i una part
del recorregut cicloturista Montsec-Montsec 2009:
Vilamitjana, Gavet de la Conca, Pont de Barcedana,
alt de Fontllonga, Camarasa, Sant Llorenç de Montgai,
Gerb i Balaguer. També va passar per Ponts.

Tartareu té nova plaça
A finals d’agost, Tartareu va inaugurar la nova plaça
de Sant Miquel, coincidint amb la Festa Major del po-
ble. L’espai, abans de les obres estava molt deterio-
rat, i la recuperació de la plaça ha inclòs la construc-
ció d’unes escales d’accés des del carrer de Baix i el
carrer de Dalt, al mateix temps que el carrer d’accés
al Castell.

Hotel a Ribelles
L’ajuntament de Vilanova de l’Aguda ha rebut diver-
ses peticions d’interessats a adquirir el castell de Ri-
belles per tal de convertir-lo en un hotel o centre de
convencions. El castell actualment és propietat de la
baronessa de Ribelles, així és que se li ha comunicat

perquè estudiï les ofertes.

Cultures Trobades
El diumenge 29 d’agost, l’Escola Agrària de Vallfogona
de Balaguer va acollir una degustació d’algunes de
les varietats recuperades dins de Cultures Trobades,
un projecte que té com a objectiu intercanviar llavors i
fruita autòctons amb col·laboradors i interessats, i re-
cuperar aliments autòctons. La jornada va estar orga-
nitzada per l’entitat Slow Food Terres de Lleida. D’al-
tra banda, Slow Food treballa per incorporar alguns
productes dins de l’Arca del Gust, un catàleg interna-
cional de varietats recuperades o en perill d’extinció.
Alguns d’ells són el bitxo de Tiurana, la Col de Tiura,
el Bròquil de Llucat, i la ceba de Coll de Nargó.

Montgai té nou capgròs
La població de Montgai va batejar durant la Festa Major
un nou capgròs. Es tracta de la Mandonguera, que
està inspirada en totes les dones de la vila que partici-
pen durant la matança del porc, que se celebra al mes
de març, i també a totes aquelles dones que antiga-
ment participaven del “mandongo” que es feia a les
cases. Els altres capgrossos són: el Morcaire, la
Barrellaira, el Pedrer i el Recredo.

Comarkalada 2010
La Comarkalada 2010 tindrà lloc a Penelles i se cele-
brarà els dies 16 i 17 d’octubre. Aquest any, la festa
presenta les novetats d’una Fira d’Artesans i la prime-
ra Gimcana Comarcal. La festa estarà amenitzada amb
un concert dels grups Tràfic, Lax’n’Busto, l’Orquestra
de Cambra i La Crisi.

Anna M. Vilanova

LA NOGUERA
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ren les 7:30h del 13 d’agost
quan vàrem emprendre la
ruta del Pamano. Una ve-

gada arribats a la cruïlla de la car-
retera de Sort amb Enviny, ens
vàrem enfilar cap a aquesta pobla-
ció, on visitàrem una còpia d’un re-
taule, la versió original del qual es
troba als EUA. Seguidament, de la
mà de mossèn Joan Escales,
vàrem gaudir de l’antiga rectoria
amb la seva companyia, un lloc de
pau i repòs. Després ens férem una
fotografia de grup a l’antiga escola
del poble, lloc de rodatge de la
minisèrie de TV3 “Les veus del
Pamano”. D’aquí passàrem a
Pujalt, on hi ha el Museu de les
Papallones, un dels més importants
d’Europa. La directora del museu
ens va fer la visita comentada i gui-
ada. La ruta va continuar cap al
Museu del Pastor de Llessuí i de
retorn vàrem parar a Altron, on es-
coltàrem les veus del riu Pamano,
gaudint d’una visió “in situ”. Per
acabar, hi va haver una degustació
de formatges a la Peça d’Altron,
una formatgeria artesanal i famili-
ar.
    El dimecres 18 d’agost, el tema
va anar de bandolers. El nostre
amic i col·laborador Ramon I. Ca-
nyelles ens va reunir al Pont
d’Alentorn i des d’allí partirem a
Vall-llebrera, visitant les seves por-
xades, l’església i el mirador. Vall-
llebrerola va ser la següent desti-
nació. Destaquem la petita esglé-

sia romànica llom-
barda dedicada a
Sant Serni, el forn
de pa i la casa ru-
ral de Cal Pedrol,
un conjunt monu-
mental digne de
ser visitat. A conti-
nuació vàrem pu-
jar fins a
Montargull, visitant
l’església nova, de
les mateixes ca-
racterístiques que
la d’Artesa de
Segre, i també un
antic bar casal on la senyora ens
va mostrar un programa de festa
major dels anys 40. Tot un luxe.
Després, vàrem donar un tomb pel
nucli antic on hi ha les ruïnes de la
vella església. Per finalitzar, vàrem
pujar una mica més amunt, fins a
Sant Gil de Folquer, una ermita on
la gent celebra la festa major. De
retorn, passant per la cruïlla de la
carretera de Comiols a Ponts, en
Ramon ens va explicar històries de
bandolers relacionades amb l’antic
hostal de Folquer. Agraïm la col·-
laboració i simpatia de la gent de
Vall-llebrera, Vall-l lebrerola,
Montargull i Folquer. Gràcies, bons
amics!
    El 25 d’agost va tenir lloc la clo-
enda d’estiu, que enguany ha cor-
respost a Camarasa. A les 17:30h,
partírem de la capella de Sant
Isidre, situada a l’entrada de la car-

retera de Camarasa a
Cubells. En Josep Pla,
de Balaguer, investi-
gador i historiador de
la Guerra Civil, ens va
acompanyar fins al
Merengue, lloc emble-
màtic d’aquesta guer-
ra, on va fer una expli-
cació amena i plane-
ra. Hi va ser present
l’alcalde de
Camarasa, Josep
Vendrell, que va obse-
quiar els presents amb

el llibre “Els carrers de Camarasa”,
de la historiadora local Dolors
Domingo. Després de donar un
tomb per l’espai recuperat de la
memòria històrica, vàrem visitar un
búnquer sota la Masia del Tecletes.
Tot seguit, vàrem fer una parada
breu al lloc on van afusellar els ca-
pellans de Camarasa. Un cop pre-
sents al cementiri, en Josep Pla va
fer una explicació del monument
dedicat als caiguts de la Lleva del
Biberó, on cada 28 de maig hi efec-
tuen una trobada els supervivents.
A la partida del camí de Sant Jordi
vàrem visitar la tomba del soldat
Joan Montserrat, un soldat republi-
cà que va morir al 1938. Una vega-
da al poble de Camarasa, visitàrem
Cal Valls, que va ser seu del Comi-
tè Local de la CNT durant la Guer-
ra Civil. També el monument dedi-
cat als Biberons que hi ha a la vora
de l’església de Sant Miquel. Des-
prés del magnífic sopar i en agraï-
ment per la seva col·laboració amb
el Marquesat, la Pilar Clabera va
entregar un diploma al nostre bon
amic pintor, restaurador i home fe-
liç Manel M. Carbonell. Per finalit-
zar, en Josep Roqué ens va pas-
sar un power-point amb les sorti-
des de l’estiu.

E

Darreres sortides culturals i cloenda d’estiu

Escola d’Enviny, on es va rodar “Les veus del Pamano”

Vall-llebrerola, amb l’església de Sant Serni al fons
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nguany ja farà 35 anys que
a Artesa hi ha Agrupament
Escolta. Trenta-cinc anys de

descoberta personal d’infants i jo-
ves, de compromís amb els altres i
amb el País, d’aprenentatge i d’il·-
lusió.
    Realment, l’Agrupament Escolta
i Guia Mare de Déu del Pla ha es-
tat “una remor que no calla”. Al llarg
d’aquests anys no s’ha deixat de
sentir (amb més o menys intensi-
tat; amb constància, però).
    A començament d’aquest estiu,
vam plantejar de tenir uns moments
per tal de poder celebrar aquest
aniversari. Va ser el passat diumen-
ge dia 19 de setembre quan mai-
nada, caps, pares, excaps i tothom
que va voler vam poder gaudir d’un
dia molt especial.
    S’inicià la diada amb una xoco-
latada al cau (donem les gràcies a

l ’ A s s o c i a c i ó
d’Artesenques Actives,
que van preparar i repar-
tir xocolata i coca).
    Després, tot fent cerca-
vila, ens en vam anar cap
al pavelló poliesportiu,
guiats pels ESPORRETS.
Presidí la cercavila un ge-
gant cedit per la Demar-
cació a la qual pertany
l’Agrupament, que repre-
sentava Lord Baden
Powell, fundador de l’Es-
coltisme.
    Després d’arribar al Pavelló i
córrer darrera d’una sonora traca,
iniciàrem un suculent dinar. A la tar-
da, ball, festa i gresca amb un re-
trobat ALLIOLI (l’ocasió s’ho merei-
xia). Tingueren una actuació bri-
llant.
    Després i ja per acabar la jorna-
da, uns joves “grafiters” van pintar
un grafit per deixar un record de la
jornada.
    Des d’aquí volem donar les gràci-

Ja en portem 35!!!

E

Després del dinar de germanor, el grup Allioli va demostrar estar en plena forma

es a totes aquelles persones i enti-
tats que han fet possible la realitza-
ció d’aquesta celebració.
    Esperem anar repetint aniversa-
ris.
    Per molts anys a tots els que
participem o hem participat de
l’aventura de l’escoltisme.

Agrupament Escolta i Guia
Mare de Déu del Pla

Fotos: Jesús Martí

Els Esporrets, acompanyats del gegant Baden Powell i
d’uns quants capgrossos van encapçalar la cercavila

Les Artesenques Actives es van encarregar
de la xocolatada del matí
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l curs passat ja van entrar
en funcionament la nova
escola i el remodelat insti-

tut d’Artesa de Segre. Ambdós cen-
tres comparteixen el nom de Els
Planells i fins abans de les obres
també compartien edifici (des del
curs 1976-1977). Ara són dos cen-
tres comunicats però totalment in-
dependents, que disposen de dos
espais d’ús comú: el menjador i la
sala polivalent.
    Durant el curs passat, l’alumnat
i el professorat encara van haver
de conviure amb les darreres obres.
Una vegada acabades, els dos cen-
tres van organitzar una Jornada de
Portes obertes, el 27 de maig, per
tal de mostrar les magnífiques
instal·lacions a la població (veure
La Palanca núm. 332).
    No ha estat, però, fins a princi-
pis d’aquest curs que el conseller
d’Educació, Ernest Maragall, ha in-
augurat aquestes obres, que es van
començar a gestar fa uns 6 anys i
que han significat una inversió de
5 milions d’euros.
    La inauguració va tenir lloc el di-
jous 23 de setembre, en horari
lectiu. La nombrosa comitiva que
acompanyava el conseller estava
formada pel director de l’escola,
Carlos Abad, la directora de l’insti-
tut, Ramona Solé, l’alcalde
d’Artesa, Mingo Sabanés, el direc-
tor dels Serveis Territorials d’Edu-
cació a Lleida, Antonio López, i un

bon nombre d’autori-
tats locals i territori-
als; a més de repre-
sentants de tota la
comunitat educativa
(pares i mares, pro-
fessorat, alumnat i
personal no docent).
    Com té per cos-
tum, el conseller va
entrar en diferents
aules i va tenir con-
tacte directe amb
alumnat de diferents
nivells, sigui per pre-
guntar sobre les se-
ves inquietuds o per
comprovar el seu ni-
vell acadèmic.
    Després del recor-
regut per les noves
instal·lacions, l’acte
més protocolari va te-
nir lloc a la sala poli-
valent. Van encetar
els parlaments la di-
rectora i el director de
cada un dels centres,
que van remarcar
l’educació en els va-
lors i l’esforç de mol-
ta gent per a què
aquesta inversió fos una realitat.
L’alcalde també va insistir en aquest
darrer punt i es va mostrar molt sa-
tisfet del resultat. Finalment, el con-
seller va manifestar que és tot un
privilegi que un municipi d’uns 4.000

habitants tingui els
serveis educatius dels
quals disposa Artesa:
llar d’infants municipal,
escola de música mu-
nicipal, escola d’infan-
til i primària, i un insti-
tut que no solament
imparteix l’ESO sinó
també batxillerats i ci-
cles formatius. Va pun-
tualitzar, però, que
això només s’aconse-
gueix quan al darrere
hi ha l’esforç continu-
at d’una comunitat.

Maragall inaugura l’escola i l’institut d’Artesa

E

Visita  a una de les aules de l’escola

Moment de l’arribada del conseller, que dialoga amb els direc-
tors dels centres

Visita a una de les aules de l’institut

    L’acte va acabar amb un refrige-
ri ofert per l’Ajuntament. Posterior-
ment, el conseller va continuar la
seva visita per les terres de Lleida i
va inaugurar l’ampliació de l’esco-
la La Pinyana a Alfarràs i l’institut
Manuel de Pedrolo a Tàrrega.
    L’escola compta amb uns 350
alumnes i 35 mestres, i participa en
el programa de llengües estrange-
res PELE, que avança a P4 l’estu-
di d’una tercera llengua. L’institut té
uns 240 alumnes i 40 professors/
es, i participa en el programa
EduCAT 1x1 de digitalització de les
aules (amb dotació de portàtils, pis-
sarres digitals i canons de projec-
ció). A més, disposen d’alguns ser-
veis educatius comarcals compar-
tits amb altres centres.

Fotos: Josep M. Espinal
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La Festa Major 2010 en imatges

Com ja és habitual, la cantada d’ha-
vaneres va ser el primer acte de la
Festa Major (foto 1). L’endemà, la
traca va significar l’inici oficial, se-
guit d’activitats infantils (foto 2), que
van tenir continuïtat la resta de dies.
I si l’any passat vam ser crítics amb
el sopar de germanor, és de justí-
cia qualificar el d’enguany com a

excel·lent. També destaquem l’Or-
gia de Foc (veure contraportada),
un any més, i l’actuació del Mag Lari
que va agradar força. Els concerts
i els balls (fotos 3 i 4) van marcar
una mica el ritme dels actes diaris.
Tampoc no van faltar les sardanes
cap dia (foto 5) ni les competicions
esportives del cap de setmana. Fi-

nalment, remarquem la novetat
més important: el trasllat de les fi-
retes a l’aparcament de l’institut
(foto 6). Creiem que ha estat un
gran encert, tot i que hi ha aspec-
tes millorables.

Fotos: Miquel Regué
i Ramon I. Canyelles

FESTA MAJOR D’ARTESA
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n petit racó, íntim, bucòlic i
suggeridor, acaronat per
l’idíl·lic somriure del silenci i

la càlida pau de la Natura. Existeix?
Sí!: Vall-llebrerola.
    El passat dia 11 de setembre, però,
aquest mut embolcall va esclatar en
un batibull de soroll i gatzara, en ce-
lebrar la “Festa de setembre”.
    Va ser un model de germanor i
participació, on l’espontaneïtat i

U

Vall-llebrerola: silenci i gresca

El ball de la nit va tancar la festa Durant la tarda es va fer jocs

Al matí, ioga a l’aire lliureConcurs de tapes i truita de patates

l’alegria van esdevenir meritòries
protagonistes. El dia va ser inten-
siu: començant pel ioga a l’aire lliu-
re, seguint per la  missa, el concor-
regut concurs de tapes i truita de
patates, el ball vermut, els jocs de
la tarda i el sopar de germanor, i
acabant pel gran ball de nit. I totes
les activitats van ser tan divertides
i enriquidores que se’m fa difícil
destacar-ne cap. Cadascuna va

suposar un èxit i una injecció d’en-
tusiasme per seguir projectant-les
en el futur i consolidar, de mica en
mica, aquesta bonica festa durant
la primera quinzena de setembre.
    Des d’aquestes lletres va el meu
agraïment a tots els qui vàreu par-
ticipar i fer possible aquest dia tan
entranyable.

Pilar Zamora
Vall-llebrerola



la Palanca  27

LA PÀGINA DE L’INSTITUT

es de començaments del
passat curs 2009-2010,
l’alumnat que llavors cursa-

va 3r d’ESO a l’INS Els Planells va
participar en un pla pilot del llibre
digital endegat pel Departament
d’Educació de la Generalitat a ni-
vell de tota Catalunya.
    El llibre digital és la traducció in-
formàtica del llibre de text tradicio-
nal enriquit amb les possibilitats que
ofereix el treball en xarxa. Així, a
més de les lliçons clàssiques, el lli-
bre digital inclou recursos
audiovisuals i activitats multimèdia.
Mitjançant un projector i una pissar-
ra digital interactiva, el professorat
podia utilitzar els llibres digitals a
l’aula i l’alumnat fer activitats a casa
o a la biblioteca a través d’Internet.
    A mesura que va anar avançant
el curs, el Departament d’Educació
va proposar a l’institut passar a for-
mar part, en qualitat de centre pre-
ferent, del Projecte Educat 1x1.
Amb aquest nom es va batejar el
pla per donar un pas més en la in-
troducció dels recursos informàtics
a l’aula: cada alumne/a treballaria
amb un ordinador. Després de de-
batre-ho a nivell de Claustre i de Con-
sell Escolar, es va decidir començar
a treballar amb aquests nous recur-
sos metodològics combinant-los amb
les classes tradicionals.
    Així, des de l’inici d’aquest curs
2010-2011, l’alumnat de 3r i 4t d’ESO
disposa d’un netbook (un ordinador

portàtil amb monitor de 10 polza-
des) que ha estat finançat per les
famílies i el Departament d’Educa-
ció a raó del 50%. És previst que
en els pròxims mesos també s’in-
corpori al Projecte Educat 1x1
l’alumnat de 2n d’ESO.
    La incorporació de l’ordinador
com una eina més per al treball di-
ari a les aules de l’institut ha supo-
sat que el centre i l’AMPA hagin ha-
gut de fer un esforç econòmic im-
portant per actualitzar les
infraestructures al nou maquinari
(xarxa sense cable a tot el centre,
mobiliari perquè l’alumnat pugui
guardar amb seguretat els ordina-
dors, pissarres digitals interactives
a gairebé totes les aules) i que el
professorat s’hagi implicat per

L’alumnat utilitza l’ordinador a les classes

D

adaptar-se a aquesta nova mane-
ra de treballar. Totes aquestes ac-
cions haurien de repercutir en la
millor formació de l’alumnat. Els or-
dinadors, Internet, les noves tecno-
logies, ja formen part de la vida di-
ària de la majoria de joves catalans
i progressivament també comença-
ran a formar part de la seva vida
acadèmica. D’aquesta manera,
desenvoluparan una sèrie d’habili-
tats que els permetrà acabar el pe-
ríode de l’Educació Secundària
Obligatòria havent adquirit la com-
petència digital necessària per in-
corporar-se a l’ensenyament post-
obligatori o al món laboral amb una
millor preparació.

Institut Els Planells
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

ADULTS

El protocolo sigma. Robert
Ludlum. Ed. Umbriel
La mort d’onze homes està relaci-
onada amb la misteriosa paraula en
clau Sigma. Impactant investigació
sobre el repartiment de l’or nazi i
de les organitzacions que des de
l’ombra intenten controlar els des-
tins de la política internacional mun-
dial.

La felicitat dels dies tristos. Pre-
mi Documenta 2009. Pere Antoni
Pons. Ed. Empúries Narrativa

Negre de merda. El racisme ex-
plicat als blancs. Matthew Tree.
Ed. L’Arquer
‘Racista’ és a la vegada un dels
afronts més comuns i una de les
acusacions refutades amb més ve-
hemència. Ara bé, què vol dir, de
debò, ser racista?

Política 2.0. Ernest Benach. Angle
Editorial
És una reflexió sobre les relacions
entre la classe política i els ciuta-
dans, explotant el potencial de les
eines digitals.

Córrer per ser feliç. 42 motius i
195 raons per córrer. Arcadi
Alibés. Ed. Ara Llibres
La marató és una de les proves
més exigents i alhora més populars
de l’atletisme. Aquella que profes-
sionals i amateurs disputen junts
arreu del món i on participar comp-
ta de debò perquè el rival és un
mateix. Amb noranta-nou maratons
a les cames per tots els continents,
el periodista Arcadi Alibés explica
l’èpica i la filosofia de la cursa, la
mentalitat dels corredors, les expe-
riències més insòlites i, alhora, a
través de les seves vivències, ens
dóna un manual pràctic per a cór-
rer maratons, just abans de dispu-
tar la que farà cent.

INFANTIL

La colla del circ. Jaume Cela. Ed.
El vaixell de vapor
La nena dels pardals. Sara
Pennypacher. Ed. Joventut

Préstec de llibres, revistes i
audiovisuals

Servei d’internet i multimèdia
Conexió wifii

Biblioteca Joan Maluquer i
Viladot

C/ Escoles, 6
25730 ARTESA DE SEGRE

Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat
Tel: 973400754

http://
bibliotecaartesadesegre.blogspot.com

Horari a partir del 15 de se-
tembre

De dilluns a divendres: de
16:30h a 20:30h
Dissabtes: de 10h a 13h

Novetats de setembre
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FA 25 ANYS

LA FITXA

Número: 45
Data: setembre de 1985
Preu: 75 ptes.
Pàgines: 24

n els últims mesos d’aques-
ta secció ens lamentàvem
de la manca d’imatges, però

aquesta vegada no podem dir el
mateix, ja que hem comptabilitzat
un total de cinc fotografies, a més
de la portada. Això sí, la qualitat de
la majoria no és massa bona.
    PORTADA. Si el mes passat vè-
iem que és habitual que la portada
del mes d’agost tingui com a prota-
gonista la Fira del Meló, podem
comprovar que el mateix passa
amb la Festa Major en la portada
del setembre. L’acte que queda re-
flectit a la foto, però, no ha estat
massa habitual al llarg dels anys.
    EDITORIAL. Ah, la cultureta! és
un editorial un xic més llarg del que
s’acostumava a fer. Això ha despla-
çat el sumari de la pàgina 3 a les
pàgines interiors. Pel que fa al con-
tingut, es tracta d’un toc d’atenció
a la manca d’activitats culturals
(amb l’excepció de la Setmana del
Llibre) i s’exhorta als regidors res-
ponsables d’aquesta àrea a plani-
ficar-la millor amb el compromís
d’ajudar-los.
    LOCAL. Ho hem trobat res rela-
tiu a la Informació Municipal.
    En el Noticiari Local Josep M.
Solans es fa ressò dels darrers es-
deveniments: els actes de celebra-
ció del desè aniversari dels escol-
tes (entre el 24 i el 31 d’agost), la
participació del president en funci-
ons de la Diputació de Lleida,
Ramon Companys, en el lliurament
de premis del concurs de fotogra-
fia d’Anya i les colònies d’un grup
de gent gran de la comarca realit-
zades a Cal Petit d’Argentera en-
tre el 25 d’agost i l’1 de setembre.
Com a més rellevant, fa un resum
dels actes de la passada Fira del
Meló, en la seua setena edició, in-
augurada per Francesc Camino,
responsable territorial del Departa-
ment d’Agricultura i amb la visita de
Ramon Companys. De vital impor-
tància per al sector ramader va ser
la reunió de diferents Agrupacions
de Defensa Sanitària de tot

Catalunya a Artesa el
24 d’agost, amb la fi-
nalitat d’agrupar-se
per esdevenir un sol
interlocutor davant
l’administració.
    COMARCA. La
ventafocs de les car-
reteres comarcals i
un comarcalista pre-
ocupat és un article
d’opinió de Joan
Clua i Caubet, en el
qual l’autor es lamen-
ta de la poca atenció
de les administraci-
ons envers la carre-
tera aleshores ano-
menada C-240,
d’Artesa a
Montblanc.
    Jaume Armengol,
en l’article El visitant
que vingué de l’aire,
ens explica una curi-
osa anècdota: l’ater-
ratge forçós per falta
de combustible d’una
avioneta, que feia
tasques agrícoles,
prop de la masia de
Cal Perotxes de Foradada.
    CAMP. La nostra comarca i la
CEE (III). Fruites i hortalisses, és
la tercera part d’aquest article de
Jesús Santacreu (per error, la re-
vista el va posar a la secció CO-
MARCA). Tot i que es tracta d’un
sector agrícola poc rellevant a la
nostra comarca, Santacreu argu-
menta que és el que tindrà més
importància amb l’ingrés d’Espanya
a la Comunitat Europea.
    INFORME. La Formació Profes-
sional a debat és un article elabo-
rat per l’equip de redacció, coinci-
dint amb l’inici del curs escolar. Mit-
jançant una conversa amb Josep
Grau, director, Joaquim Turmo, se-
cretari, i Neus Baiget, professora,
queden en evidència les dificultats
d’un tipus d’ensenyament que en
aquella època no gaudia de massa
popularitat.

    FESTA MAJOR. Ocupant les
dues pàgines centrals, se’ns ofereix
unes declaracions del nou presi-
dent de la Comissió de Festes,
Pere Martí, i el programa d’actes
(tot i que hi falta els del diumenge).
Va ser un any de canvis, amb una
comissió nova, formada per jovent
i representants de diverses entitats,
que va marcar noves tendències de
cara al futur. Per ajudar a refrescar
la memòria, podem dir que va ser
l’any que va actuar a Artesa el grup
Vol Ras. Martí afirmava: “Volem fer
una festa més popular amb força

E

Setembre de 1985
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actes al carrer”. La foto que acom-
panya l’article, on es veu un grup
de coneguts músics artesencs (Ca-
mats, Carbonell, Garcia, Massana,
Baella, Fusté, Mianes i Macià) no
és de l’època, però es veu que al-
guns d’ells van preparar una sor-
presa per aquella Festa Major.
    ENTREVISTA. Bartomeu Jové
signa l’article Roger Galceran, un
mestre que publica llibres a França.
El pare de Roger Galceran i
Santesmases era de Baldomar, vi-
vien a Artesa i van emigrar a
França, essent ell molt petit, a cau-
sa de la Guerra Civil. L’entrevista
se centra principalment en la ves-
sant de la docència esportiva i en
la publicació de llibres relacionats.
    Tot seguit, la revista reprodueix
un fragment de La Mañana que fa
referència a l’afició d’un altre mes-
tre, encara avui col·laborador de La
Palanca: Jordi Alins, o el plaer d’en-
lairar un estel a 1.500 m.
    ASSOCIACIONS. Continua la
sèrie d’articles relacionats amb els
escoltes. Aquest mes és Josep
Puig i Torres, aleshores un dels
màxims responsables del movi-
ment a Catalunya, qui escriu 10
Anys d’escoltisme a Artesa de
Segre. Com a exescolta, em que-
do amb aquesta frase, que il·lustra
el que ha significat per a la majoria
el nostre pas pel “cau”: “L’antic es-
colta, si ha entès bé la llei, conti-
nua obert als altres durant la seva
vida. Això es tradueix en moltes tas-
ques de voluntariat desinteressat al
llarg dels anys”.

    ESPORTS. Escacs: resum de
temporada ens recorda totes les
competicions en què participaren
els 3 equips del Club d’Escacs du-
rant la temporada 1984-1985, així
com les principals fites individuals
aconseguides per alguns dels seus
jugadors.
    RETALLS D’HISTÒRIA. Castell
de Montmagastre (II) és la segona
part de l’article començat a publi-
car el mes anterior. En aquesta oca-
sió es fa referència a textos de di-
versos historiadors que parlen de
Montmagastre.
    CARTES A LA REDACCIÓ. “Un
comerciant” és qui signa la carta
Culpables, responsables i víctimes,
en la qual es mostra preocupat per
l’enquesta als joves publicada el
mes anterior. Si bé queda clar qui
són les principals víctimes de que
costi trobar feina a Artesa, l’autor
de la carta reparteix responsabili-
tats, però fa també autocrítica.
    El Brunet d’Artesa continua re-
legat a la secció de les cartes, mal-
grat la constància i l’interès dels
seus escrits. En aquesta ocasió el
text porta per títol Sant Cosme i
Sant Damià i es tracta d’una acu-
rada descripció de les sensacions
del primer dia de Festa Major en
què s’honorava els sants patrons,
en una època en què encara hi
havia majorals i majorales. Només
un tastet, per si us ve de gust recu-
perar l’article: “... veies passar do-
nes casades donant el braç al seu
marit, tan abillades i perfumades
que per raó natural és guanyaven

el títol de senyores. Del jovent, pocs
n’hi havia que no tinguessin el ves-
tit negre per anar a sarau en dies
assenyalats (...) De les damisel·les
se’n podria fer un poema de 30.000
quartilles de tan abillades que ana-
ven”.
    Al final de les cartes, la revista
reprodueix una interessant carica-
tura de l’alcalde Jaume Cardona
que va publicar el diari Segre amb
motiu de la Fira del Meló i que re-
produïm en aquest número.

    HUMOR. L’acudit de Quimet i
Cosme, com és habitual en els dar-
rers mesos, tanca la revista com-
partint contraportada amb un anun-
ci. En aquesta ocasió va de políti-
ca.

Ramon Giribet i Boneta
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ncetar el mes de setembre
té una sèrie de connotaci-
ons que m’agradaria com-

partir amb vosaltres, si més no per
comprovar si sóc una espècie rara
o bé si hi ha més gent que se sent
com jo.
    Per a mi, setembre vol dir: aca-
bament de vacances, retorn al tre-
ball, un altre estiu que deixo enre-
re, més fresca, es fa fosc més avi-
at, una agenda nova, un nou hora-
ri, nous companys, nous alumnes
(pels que ens dediquem a la docèn-
cia), nous propòsits, nova progra-
mació personal, professional, aca-
dèmica, televisiva... Què bé!! No?
Tot nou! En aquests moments hau-
ria d’estar saltant i ballant per ha-
ver acabat l’agost i poder estrenar
el setembre amb tants bons augu-
ris!
    Però, ho confesso, jo no em sen-
to així! Després de dos mesos “sota
mínims”, ara toca posar-se les pi-
les per poder fer front a tantes i tan-
tes novetats que porta implícit el
nou mes. El setembre, per a mi, és
com un acabament d’any i inici d’un
de nou amb “cuesta de enero” in-
closa. Alguns parlen de la síndro-
me post-vacacional. Penso que
tampoc cal fer-ne un gra massa i
etiquetar de síndrome la mandra

que fa reprendre la tasca laboral
aparcada durant un temps i és que
qui més qui menys en els mesos
d’estiu es pren la vida d’una altra
manera, tot va transcorrent amb

més laxitud: hi ha temps per la mig-
diada, per fer la xerradeta fins a la
matinada, per fer sofing, pànxing i
tot el que acabi així... I és clar, aca-
bar en sec amb tot això i tornar a la
rigidesa de l’horari, al “corre, cor-
re, que ja faig tard”... a anar a dor-
mir a l’hora perquè l’endemà cal
matinar... fa una certa mandra. I els
pares de família, què me’n dieu?
Tornar a la rigidesa d’un ordre als
nens després del “campi qui pugui”
de tot l’estiu... “vuelta al cole”, pre-
parar els esmorzars, els berenars,
els Actimels i les vitamines extra,
les activitats extraescolars, els deu-
res, els cangurs, les revisions al
metge (o no us heu adonat que els
metges a la tardor tenen

Sant tornem-hi!!

E overbooking?), els llibres de text i
els xandalls nous...
    Això sí, sempre hi ha qui diu: “jo
ja tenia ganes de tornar a la nor-
malitat”. Doncs jo, la veritat, ja hi
estava força bé instal·lada en la
anormalitat. Ja tenia la meva ruti-
na i ara... no hi veia la gràcia en
canviar.
    No m’hauria fet res seguir amb
el meu dia a dia d’estiu... continuar
amb l’horari boig i descontrolat!!
Sincerament, no tenia ganes de
tornar a les demandes i exigències
de la feina i a canviar bruscament
els hàbits ja plenament assolits de
les últimes setmanes...
    Suposo que us haureu adonat
del to burleta de l’escrit... Res és
tan dramàtic com ho represento,
amb això el que he volgut és fer iro-
nia de la tornada al treball, però
sobretot treure ferro a l’assumpte.
    Estic segura que una vegada
passat el setembre tot ja tornarà a
ser normal. Tots estarem acostu-
mats al ritme frenètic de cada dia i
seguirem la nostra agenda al peu
de la lletra. I és que som adapta-
bles per definició... Renovar-se o
morir, diu el refrany popular!!
    Ànims i bona tornada a tothom!!

Noemí Farré Cortadelles

Tampoc cal fer-ne un
gra massa i etiquetar
de síndrome la mandra
que fa reprendre la tas-
ca laboral aparcada
durant un temps
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s el primer que vols pregun-
tar quan arribes a la ciutat
on es va fer el pla que ha

capficat a milers d’estudiants durant
mesos: com es fan, de veritat, els
macarrons a la bolonyesa? Ho hem
de descobrir!!
    Vaig començar bé el dia. És una
ironia, és clar. Com és costum ara,
vaig entrar per la fantàstica termi-
nal nova, terminal T1, i també com
de costum, ben aviat al dematí.
Doncs bé, un cop identificada la
porta, em vaig seure tranquil·-
lament, i em vaig posar a llegir. El
temps va passar pausadament,
fins que em vaig adonar que fal-
tava poc per a realitzar l’embar-
cament, i no obstant, a la porta,
no s’hi movia res, el més calent…
era a l’aigüera. En aquell mo-
ment, un calfred suador de gran
potència em passà per l’esque-
na i, ràpidament i nerviosa, vaig
cercar com un foll les targetes
d’embarcament, llegint-les tot
d’una, fins a trobar l’inevitable: la
targeta equivocada per la porta
equivocada. Vaig recollir les me-
ves coses a la brava, amb la pres-
sió vascular al màxim, els ulls en-
rogits, els llavis ressecs i una
punxada al cor, i vaig arrencar a
córrer envers un número de por-
ta que semblava estar a l’altra
punta del món. No el trobava,
vaig preguntar, no sabia on era,
era l’última de totes les portes,
però encara més, perquè després
vaig haver de tornar enrere, pujar
unes escales i passar per una es-
cala de ferro que aprofitava una
porteta en un cantó de la punxa de
l’espasa. Per als que no ho sapi-
gueu, la punxa de l’espasa és la
part més llunyana de la terminal si
has entrat per on s’ha d’entrar. En-
ginyeria i decoració? O la recerca
de les complicacions. Per sort, tot
va quedar en una tempesta en un
got d’aigua i vaig accedir còmoda-
ment al primer avió. Primera fase
complida.
    Com sempre avui en dia, podem

arribar on vulguem del món, però
els vols no són directes. Al damunt,
gràcies a què Barcelona no ha
merescut la confiança per a esde-
venir un Hub de connexions aèri-
es, dia rere dia enfilem les termi-
nals en les nombroses escales ne-
cessàries per a arribar a les ciutats
desitjades. Londres, Frankfurt,
Roma, si són conegudes des de
l’interior de la seva terminal aero-
portuària, també tenen el seu inte-
rès, sense comptar altres ciutats
que també faciliten les connexions,
sense ésser tan conegudes. Hi ha

racons amb molt d’interès turístic i
antropològic. Per exemple, sabeu
que a Frankfurt et pots prendre
tants tes i cafès com vulguis, de for-
ma gratuïta, sense límit, mentre que
a Munic, encara que es conserva
la infraestructura, no s’han mantin-
gut els consumibles i estan les mà-
quines buides? A part d’això són si-
milars, probablement els ha fet el
mateix alemany, o potser no… avui
en dia els arquitectes són globals,
internacionals. A Frankfurt, per pas-
sar de la zona “nacional” a la “in-
ternacional”, s’ha de passar per un
túnel soterrat d’alguns quilòmetres,

amb el qual has de baixar dos pi-
sos d’ascensor que després has de
tornar a pujar.
    Vaig tenir la sort de poder gaudir
d’una escala a la terminal de Roma.
Ai las! M’esperaven dos desembar-
caments i un embarcament en ter-
reny italià, en aeroports italians.
Gairebé un infern, perquè les
infraestructures estan obsoletes: a
Itàlia no hi ha fingers, el passadís
mòbil que et transfereix directa-
ment. El procés, repetit “n” vega-
des, és el mateix: sortir de l’avió a
la intempèrie, baixar unes escales

metàl·liques que rellisquen com
el gel, ben dretes. Córrer enmig
del fred i la pluja cap a un auto-
bús ple, pujar-hi i encabir-t’hi al
costat dels desconeguts que in-
exorablement connecten el mò-
bil (pi pip, nigui nigui, xxxss i d’al-
tres onomatopeies), trajecte in-
terminable a bord de l’esmenta’t
autobús (més ample i més es-
trany que l’habitual), arribada a
terminal tots junts, amb la qual
cosa tenim el corresponent
amuntegament davant les portes
i l’espera de torn d’entrada, i…
si hi ha control de passaports…
la repanotxa, perquè llavors una
cua de mil dimonis que al cap de
mitja hora ja s’haurà esvaït (però
de què et serveix a tu, perquè a
tu et fa falta que no hi hagi cua…
ara!!!).
    D’altra banda, estava content,

donat que el cafè a Itàlia és insu-
perable. I tothom sap que un cafè
és com un partit de futbol, perquè
a més a més del partit per si ma-
teix, també tens el prepartit, és a
dir, tota la preparació abans del
partit, i el postpartit, tot el comenta-
ri sobre com ha anat la cosa. De
fet, la vida en té molt d’això. De ve-
gades, quan em relaxo en reflexi-
ons internes de gran volada, em
veig a mi mateix d’una manera sim-
plificada, sense complicacions,
com en un camí, en el que la majo-
ria del temps estem caminant, es-
perant, entre els nostres moments

Macarrons a la Bolonyesa (I)

É

Bologna - Fontana di Nettuno



Em vaig adonar que, ras
i curt, esdevenia, entre
tanta gent, un anònim
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importants… naixem… comencem
a caminar, comencem a parlar… co-
mencem l’escola… ens enamorem,
ens casem, tenim fills… i entre mig,
què fem…? Només estem esperant,
esperant fent camí per arribar al

nostre mar, com deia el poeta. Però
a això, a aquest tema transcenden-
tal, li haurem de dedicar algun altre
“viracle” complet, no podem tractar
aquest tema tan profund saltant des
d’un avió a un altre.
    Com deia, parlava del meu cafè,
pel qual em puc sentir un complet
“esperador”. L’espero abans i l’as-
saboreixo després. No se’n pot abu-
sar, perquè perd la gràcia, una altra
filosofia pròpia d’en Confuci, i tot i
així em dóna forces i vigor. Però el
cafè no em salva dels autocars i el
fred del matí.
    No sé perquè, mentre esperava,
vaig veure’m embolcallat per una
altra reflexió transcendental, com si
se m’hagués presentat un matí
“zen” budista. Em vaig adonar que,

ras i curt, esdevenia, entre
tanta gent, un anònim; sí, un
individu enmig de tota aque-
lla massa de gent que feia
tasques rutinàries. Ningú em
mirava; i si algú m’ullava, ni
tant sols em veia. Una sen-
sació senzilla de mantenir la
discreció, aparentment, però
que fàcilment podria ser al-
terada: un mareig, una cor-
redissa, una acció fora del
que els altres ens esperem
com a normal, i probable-
ment esdevindria el centre
de l’atenció de tots aquells
companys d’instant. Però
això només va durar un se-
gon, perquè vaig anar a bus-
car seient per a esperar les
diverses hores que m’espe-
raven, i em vaig oblidar de
la sensació per a gaudir-ne
d’altres de més esfereïdores.
    Vaig trobar un banc, mig ocupat.
Dic mig ocupat i és una ironia, per-
què el paio era assegut en un se-
ient i al del seu costat hi tenia la
maleta, i el següent paio feia el ma-
teix: tot un banc ple de ruqueries.
Llavors vaig tornar a pensar en què
de vegades no ens ho muntem
massa bé, a l’hora de conviure
junts, els humans, i que estar en

PER QUÈ DIEM...

questa dita s’aplica a qui té
superioritat en la realització
d’algun afer, a qui dirigeix un

assumpte i té gran influència en la
seva resolució.
    Fa referència a un antic joc, molt
popular en les festes de barri de
moltes viles que se celebraven en
la vuitena del Corpus, anomenat la
sort de la fruita, que consistia en una
cursa d’obstacles, en què participa-
ven els vailets del veïnat i durant la
qual havien d’agafar diverses peces
de fruita situades gairebé sempre en
difícils i inabastables llocs, sense

parar de córrer. Qui més peces de
fruita agafava era el guanyador.
    Una de les sorts més tradicio-
nals i esperades per la concurrèn-
cia consistia en poder agafar un
bon grapat de cireres d’un gran
cubell ple d’aigua, mentre un dels
nois es dedicava a remenar amb
un bastó, tant fort com podia, les
cireres de dins el cubell, de mane-
ra que als corredors els fos molt
difícil poder-les prendre, ja que,
així, se’ls escapaven de les mans.
Aquest noi era, per tant, qui reme-
nava les cireres.

    No s’acontentava, però, en re-
menar només, sinó que al mateix
temps que removia l’aigua, el noi
colpejava les mans dels partici-
pants amb el bastó, perquè els fos
encara més difícil el joc.
    Malgrat això, quan passava pel
cubell un amic o un parent, el noi re-
menava les cireres amb menys for-
ça i no els colpejava, de manera que
poguessin agafar-les més fàcilment.
La sort d’aquesta part del joc estava,
per tant, en mans d’ell per a decidir
qui havia de guanyar i qui no.

Albert Vidal

... que algú és qui remena les cireres?

Bologna. Basilica di San Petronio

A
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comunitat en una zona massificada
és quelcom que hauria de tenir més
de cooperació que d’egoisme. Però
d’això no aprendrem mai, i si algú
ho prova de fer, no passa de ser un
beneit (sense dièresi és clar).
    De totes formes us n’hauré d’ex-
plicar el desenllaç en la propera tro-
bada en aquestes pàgines.

Joan Giribet i Carlí
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er si algú no se n’havia ado-
nat, ERC té pocs “padrins”
(d’aquells que parlen bé

d’un). A més, les seves opinions
sobre nosaltres no tenen ni de bon
tros el mateix ressò que quan es
tracta de “fotre’ns canya”. Així és
que hem preparat un petit recull
d’opinions sobre ERC que potser
no esteu acostumats a sentir o lle-
gir, centrant-nos en els dos darrers
anys per no caure en el perill de
l’anacronisme.
    Per començar, aquí teniu la vi-
sió d’un periodista sobre com se’ns
ha tractat a nivell mediàtic:
- “Cap partit català ha patit unes
campanyes mediàtiques negatives
com ERC (...) Tot ha valgut en l’ob-
jectiu d’escarnir el partit (...) Quan
s’analitzin amb fredor les decisions
d’Esquerra en aquests anys, els
observadors més honestos hauran
de reconèixer la que considero una
de les millors contribucions d’ERC
a la democràcia catalana: el seu
decantament vers el bon funciona-
ment de les institucions”. (Pep
Martí, periodista. Esquerra Nacio-
nal núm. 166, desembre de 2009)
    Per altra banda, alguns mitjans
de la caverna mediàtica espanyo-
la, pensant només en els lectors
més reaccionaris, fins i tot ens fan
quedar com uns herois:
- “El PSC ha vuelto  a pasar por las
horcas caudinas de ERC, que
venía exigiendo la aprobación de
una ley que divide Cataluña en
siete veguerías, lo que conlleva la
desaparición de las Diputaciones”.
(Pedro J. Ramírez, director de El
Mundo. El Mundo, 03-02-2010)
    Tot seguit, us presentem un pa-
rell d’opinions sobre els nostres
principals líders polítics:
- “Joan Puigcercós té la presidèn-
cia del partit de Macià i Companys
i és l’amo del seu mas (...) L’efecte
Puigcercós es percep, de sobte, a
la impensada, sense avisar, i s’ho
emporta tot, deixant tothom boca-
badat. Consisteix en dir que sí fins
que, sentint-ho molt, ha de dir que

no, que ja n’hi ha prou”. (Jordi
Galves, director d’Esquerra Nacio-
nal. Esquerra Nacional 101, juliol de
2008)
- “Joan Ridao pertany a la genera-
ció per als quals la Transició ja no
és una conquesta difícil i arriscada,
sinó tan sols un punt de partida. Ha
viscut tota la majoria d’edat en de-
mocràcia (...) Defensarà a Madrid
les tesis sobiranistes sense aixecar
la veu i sense gesticulació excessi-
va”. (Juan José López Burniol, no-
tari. Esquerra Nacional núm. 87,
març de 2008)
    Contràriament a aquelles perso-
nes que tenen la poca vergonya
d’afirmar que ERC ha abandonat el
projecte independentista, hi ha qui
ho veu així:
- “Els sectors no independentistes
li tenen ganes a ERC perquè ha si-
tuat el llistó de la dignitat a una al-
çada incòmoda, i els sectors inde-
pendentistes li tenen ganes a ERC
perquè ha faltat èpica (...) A ERC
només li queda esperar les elecci-
ons al Parlament amb coherència
amb si mateixa i amb plena confi-
ança en la feina feta (...) Entre el
seny i la rauxa, tanmateix ERC
sempre torna”. (Josep M. Pasqual,
opinador. El Punt, 05-04-2010)
    El següent fragment dóna fe de
la nostra voluntat d’integració de
tothom que viu a Catalunya:
- “Fa tot just una dècada els meus
cosins de Nou Barris em deien que
si algun dia ‘manaven’ els d’Esquer-
ra Republicana ens farien fora de
Catalunya tots els fills dels nous
catalans que van venir d’Espanya
als seixantes i setantes (...) I un
català nascut a Iznájar (Còrdova) ha
tingut l’opció de ser president del
país (...) Els meus cosins de Nou
Barris han perdut la por al projecte

independentista”. (Miquel Martín i
Gamisans, periodista. Esquerra
Nacional núm. 169, febrer de 2010)
    Malauradament per la democrà-
cia, avui hi ha l’opinió generalitza-
da que “tots els partits són iguals”.
Sort que no tothom ho veu igual:
- “ERC pot presumir de no tenir
deutes amb ningú, i d’haver impul-
sat una Llei de finançament de par-
tits per evitar donacions anònimes
i una Oficina Antifrau”. (Pere
Gendrau, periodista. Esquerra Na-
cional núm. 160, novembre de
2009)
    Un capítol que donaria molt de
si té a veure amb la nostra tasca al
govern. Aquí en teniu una pinzella-
da:
- “Llei de consultes, del cinema i
ara... de vegueries. L’agenda del
govern en aquest tram final de le-
gislatura està marcada pels projec-
tes dels quals ERC ha fet bandera
(...) Arrossegar el PSC cap a
posicionaments tan clars de l’eix
nacional i, al mateix temps, evitar
que el desacomplexament
sobiranista a CDC trenqui un cert
consens és el triple salt mortal”.
(Saül Gordillo, director de l’Agèn-
cia Catalana de Notícies. Avui, 04-
02-2010)
   Finalment, una mostra que no
tothom veu el nostre futur tan ne-
gre com proclamen els nostres de-
tractors:
- “El discurs de moda té a veure
amb el pronòstic d’una davallada
d’ERC en les pròximes eleccions al
Parlament de Catalunya (...) L’ERC
és un vaixell que ja han volgut des-
ballestar en diverses ocasions al
llarg de 77 anys, sense èxit. De la
marina catalana, l’ERC és el vaixell
escola”. (Josep M. Pasqual,
opinador. El Punt, 12-10-2009)

Artesa de Segre

No ho diem nosaltres

P Hem preparat un pe-
tit recull d’opinions
sobre ERC que pot-
ser no esteu acostu-
mats a sentir o llegir
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La formigueta
Aquestes són les paraules que vaig llegir a l’església
parroquial de Calaf:
“Iaia, és el moment del comiat.
    Encara que no et mereixies l’agonia dels últims dies,
te n’has anat com has viscut: discretament i forta com
un roure. Tinc molt present el que has passat aquests
últims nou anys, però prefereixo pensar en com eres
abans.
    Has estat com la formigueta del conte que tantes
vegades t’havia fet repetir: una treballadora incansa-
ble. Petita com eres, has fet de mare biològica, de
mare de llet, de mare adoptiva, d’esposa, de iaia... i
sempre amb modèstia i gens amiga de les coses su-
perficials.
    Iaia, la veritat és que vull recordar-te en un dia per-
fecte: Un matí, en què em prepares un panet de ca la
Florentina amb salsitxa crua. Un matí, en què m’expli-
ques anècdotes de la fàbrica de galetes i em poses a
la piscina de plàstic per refrescar-me. Una tarda, en
què anem a la plaça dels arbres i em compres un
“cucurucho” de vainilla de cal Rota. Un vespre, en què
m’omples el porronet d’aquella ampolla de coca-cola

Armengol Puigpinós Sala fou en vida un excel·lent espòs, pare, avi, sogre i amic.
    Va ser conegut en aquesta comarca com a home honest, que va estimar la pagesia, fent honor al seu cognom:
muntanya de pins o muntanya de la família Pinós. Es tracta d’un antic cognom català originari del segle XVI.
    Sentia un amor incondicional per la seva família i va destacar en la seva joventut com a treballador incansa-
ble. Va conrear els arbres que destaca en paràboles La Bíblia.
    Plantà cents de cirerers, oliveres i figueres. A més, els cereals de la terra: el blat i l’ordi. Va dedicar la seva vida, en
fi, a les tasques de treballar la terra i va ser un dels primers en tenir granges avícoles a Artesa de Segre.
    No tenim paraules per expressar el gran buit que deixa a la seva família, a Artesa i a Tòrrec, poble on va
néixer i que va estimar. Al final, quan estava delicat de salut, deia: “A Tòrrec, sempre hi tindrem  feina”. Tot i que
els seus familiars hem quedat molt afectats, la seva energia ens animarà a seguir endavant.
    Fins a la fi va repetir amb esforç: “Jehovà és el meu pastor i no em mancarà mai res” (Salm 23). I també
llegia: “Procureu tenir tranquil·litat i ocupeu-vos dels nostres negocis i treballeu amb les vostres mans... a fi que
us comporteu honradament envers els de fora i no tingueu necessitat de res”.
    Ja no podem veure el teu cos, però ens vas deixar petjada en nosaltres per a sempre.

La família

Armengol Puigpinós Sala

La família Solé-Porta agraeix a tothom les nombroses mostres de condol
rebudes per la pèrdua de l’espòs, pare i padrí, Carlos Solé Reig, el passat 25
d’agost.
    Gràcies a tots per acompanyar-nos en tan dolorosos moments.

Agraïment

Agraïment
La família Vilanova, Alentorn i González vo-
lem donar-vos les gràcies per l’afecte que ens
vaàreu demostrar quan vam acomiadar la
Maria: als que ens vàreu acompanyar aquí, a
Artesa, als que vàreu assistir a l’enterrament i
a les mostres de condol que ens vàreu mos-
trar durant aquests dies. També volem agrair
molt especialment les atencions rebudes per
part dels professionals del CAP d’Artesa, no
només en els últims dies sinó en la
professionalitat demostrada aquests nou anys.
A tots i totes, moltes gràcies.

que està amagada i que encara té gas. Una nit, en
què m’acompanyes a dormir i em vigiles el son.
    Iaia, m’expliques el conte de la formigueta?”

Anna M. Vilanova
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La família Guiu-Vidal volem expressar el nostre sincer i pro-
fund agraïment per les innumerables mostres d’afecte rebu-
des vers el nostre estimat Àngel, “l’Angelet de la serradora”,
i per haver-nos acompanyat a tota la família en el seu comi-
at.
    Donar especialment les gràcies als companys de l’Orfeó
Artesenc i amics cantaires d’altres corals i orfeons que el
vàreu acompanyar i recordar amb els vostres cants.
    Així mateix, a l’entitat Coral La Dàlia Blanca, per home-
natjar els seus anys de caramellaire amb la presència al fu-
neral de l’estendard de l’entitat.
    Igualment agrair a tot el CAP d’Artesa de Segre el tracte
professional i afectuós amb que va ser atès.

Agraïment

Gràcies, estimat amic Vicenç, per l’escrit ple de record i sentiment dedicat al meu marit Lluís Xandri 
a La Palanca, que t’agraeixo amb tota la tristor i afecte del meu cor.
    I estimo també que recordis amb afecte la seva professionalitat i la forta petjada que viurà sempre
en la història de la seva vida de docent a Artesa.
    Afectuosament i AMICS PER SEMPRE.

 Laura Rosell

Agraïment

revista @ la la la la lapalanca palanca palanca palanca palanca . cat
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l despietat pas del temps
ens porta sovint a l’oblit, i
altrament, encara que pugui

semblar contradictori, pot fer reviu-
re amb més intensitat el record de
fets i sentiments que han conformat
el nostre passat.
    En aquest sentit, mitjançant
aquesta publicació, intèrpret testi-
monial de la quotidianitat artesana
i de tot allò que proporciona un mi-
llor coneixement del seu pretèrit,
em motiva a rememorar un succés
que va commoure tot el poble fa
més de cinquanta anys.
    Artesa, aquell dia, es va assa-
bentar sobtadament de la mort en
plena joventut d’un dels seus ciu-
tadans. La luctuosa notícia, com és
natural, va suposar un dolorós tràn-
gol per als seus familiars i amics.
Particularment, també a mi em va
afectar, ja que significava la irrepa-
rable pèrdua d’un company amb el
qual havia compartit inquietuds,
somnis i esperances tan pròpies de
les nostres ments jovenívoles.

    Com a coneixedor de la seva fer-
ma decisió d’emancipar-se de l’arre-
lat lligam que les famílies acostuma-
ven a imposar, admirava la solidesa
de les seves conviccions, que pro-
vocaven la més sana enveja en el
meu incert rumb vers el futur.
    Així que va obtenir el títol per exer-
cir el càrrec que pretenia. Va enro-
lar-se decididament en un vaixell des
del qual em feia partícip del seu es-
tat de satisfacció solcant mars i oce-
ans, visitant països i ciutats, ben allu-
nyades d’Artesa en la distància que
no pas en el pensament.
    Aquest jove era en Joan de Cal
Serra, la botiga de queviures prou
coneguda en tota la rodalia, com a
exemple de bon servei i honeste-
dat comercial.
    Joan Serra i Piqué va morir a San-
ta Marta (Colòmbia), essent radiote-
legrafista oficial de primera, de for-
ma accidental, el dia 23 de març de
1959, a prop de complir 26 anys
d’edat.
    Artesa de Segre va perdre mal-

auradament un ciutadà que fou tot
un caràcter, una vida prometedora
que havia escollit viure voluntària-
ment el somni dels seus anhels.
    Roman Rúbies Ferrer, capità;
Jaume Santacreu Santesmasses,
pilot; junt amb Joan Serra Piqué,
radiotelegrafista, tots de la marina
mercant, tots d’una mateixa gene-
ració, constitueixen el veritable tes-
timoni per a la nostra memòria lo-
cal de com tres conciutadans de la
nostra terra ferma van coincidir
obrint nous horitzons amb les se-
ves singladures per el vastíssim,
procel·lós i nítid regne de Neptú.
    Metafòricament, Artesa de
Segre, durant un cert període del
seu historial, va exportar el caràc-
ter i la personalitat de l’aigua dolça
de la “Palanca de Vernet” a les sa-
lades aigües dels mars.

Amat Bernaus Marqués
Sant Boi de Llobregat

15 de juliol de 2010

E

Artesa de Segre i el mar

a anys que alguns veïns de
la carretera de Tremp haví-
em proposat a l’Ajuntament

l’obertura d’aquest camí, que al
llarg del temps s’havia tornat im-
practicable. La primera setmana de
setembre hem vist com la nostra
petició ha estat atesa.
    Aquest camí, que comença al
rentador, vorejant la secla, tot pas-
sant per la masia de cal Taquel i la
font de la Teula, arriba al Pont
d’Alentorn. La distància és d’uns 2
km. Si donem tota la volta pel camí
de l’Horta, el recorregut és de 4,6
km aproximadament. És un camí
molt planer, adequat per passejar,
fer esport i anar en bicicleta.
    Volem donar les gràcies a l’Ajun-
tament per aquesta iniciativa i con-
vidar els veïns d’Artesa a redesco-
brir aquesta nova ruta.

Josefina París

Hem recuperat el camí vell d’Artesa a Vilves

CARTES A LA REDACCIÓ

F
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SESSIONS DEL PLE

Ple ordinari (8 de juliol de 2010)

S’aprova, per unanimitat, la certifi-
cació núm. 2, de 14.439,03 euros,
corresponent a l’obra “Xarxa de
sanejament i adequació dels en-
torns de la carretera d’Alentorn”,
realitzada per l’empresa Promalòs-
Olsina SL.

No s’aprova el reconeixement de
crèdit núm. 1 de 2010 per un im-
port de 415.844,55 euros.
- A favor: 5 vots S’aprova, per una-
nimitat, la certificació núm. 2, de
14.439,03 euros, corresponent a
l’obra “Xarxa de (ERC)
- En contra: 6 vots (4 CiU + 2 PSC)

S’aprova imposar contribucions
especials com a conseqüència de
l’execució de l’obra “Pavimentació
dels carrers Sant Joan i Carnisse-
ries”. L’import a repartir entre les
persones beneficiàries és de
70.007,41 euros equivalents al
23,03% del cost de l’obra. També
s’aprova aplicar com a mòduls de
repartiment el valor cadastral, els
metres linials de façana i la super-
fície dels immobles beneficiats.
- A favor: 5 vots (ERC)
- En contra: 4 vots (CiU)
- Abstencions: 2 vots (PSC)

S’aprova licitar la contractació, mit-
jançant tramitació ordinària i proce-
diment obert, així com aprovar el
plec de clàusules administratives
particulars de l’obra “Pavimentació
dels carrers Sant Joan i Carnisse-
ries” amb un pressupost d’execu-
ció per contracte (PEC) de
279.214,25 euros.
- A favor: 9 vots (5 ERC + 4 CiU)
- Abstencions: 2 vots (PSC)

S’aprova adjudicar provisionalment
l’obra “Ampliació i reforma del Cen-
tre d’Atenció Primària d’Artesa de
Segre” a l’empresa Construccions
Solius SA per un import de

883.727,90 euros (IVA inclòs).
- A favor: 7 vots (5 ERC + 2 PSC)
- Abstencions: 4 vots (CiU)

S’aprova, per unanimitat, aprovar
el conveni de col·laboració
interadministrativa entre l’Associa-
ció Catalana de Lleure Formatiu
(ASCALFÓ) i l’Ajuntament d’Artesa
de Segre per col·laborar en el des-
envolupament dels objectius co-
muns i, específicament, en la rea-
lització d’un camp de treball de vo-
luntaris per arreglar camins d’accés
al Castell de Montmagastre.

S’aprova, per unanimitat,
inicialment i conjuntament, el Pro-
jecte de Taxació conjunta del sòl
destinat a Sistema Viari del carrer
Sant Joan núm. 2, la relació dels
béns afectats i el corresponent full
d’apreuament.

S’aprova, unànimement, adjudicar
l’alienació de la parcel·la núm. 18
del Polígon Industrial el Pla d’Artesa
de Segre, per un import de 97.900
euros a l’empresa Tratamiento de
aguas y saneamiento e
higienización de ambientes SL.

S’acorda, per unanimitat, aprovar
els Plecs de Bases que han de re-
gir l’atorgament d’ajut econòmic per
a l’escolarització de nens i nenes
de 0 a 3 anys que es trobin en situ-
acions socioeconòmiques desfavo-
rides, així com obrir el termini de
presentació de proposicions.

S’aprova prorrogar el contracte de
prestació del Servei de Llar d’In-
fants subscrit amb la senyora Ro-
ser Betriu Caubet, fins el dia 31 de
juliol de 2010 i fins el dia 31 de juli-
ol de 2011.
- A favor: 5 vots (ERC)
- Abstencions: 5 vots (3 CiU + 2
PSC)

S’aprova prorrogar el contracte de
prestació del Servei de manteni-
ment, neteja i vigilància de les

instal·lacions del Pavelló
Poliesportiu subscrit amb el senyor
Ricardo Zamora Palacios, fins el dia
10 d’octubre de 2010.
- A favor: 5 vots (ERC)
- Abstencions: 6 vots (4 CiU + 2
PSC)

S’aprova prorrogar el contracte de
prestació del Servei de gestió i fun-
cionament de la Llar-Residència
per a la Gent Gran subscrit amb
l’empresa Centre Geriàtric del
Pirineu SL fins el dia 30 de juny de
2010 i fins el dia 30 de juny de 2011,
incorporant la gestió de les 8 pla-
ces incrementades durant el primer
semestre de 2010 amb les matei-
xes condicions que les existents.
- A favor: 5 vots (ERC)
- Abstencions: 6 vots (4 CiU + 2
PSC)

S’aprova, per unanimitat, la moció
presentada pel grup municipal de
CiU i consensuada amb la resta de
grups, per aconseguir un acord de
Ple contra la sentància del Tribu-
nal Constitucional en relació amb
l’Estatut de Catalunya.

JUNTES DE GOVERN
(ordinàries de 1, 15 i 22 de juliol i
12 d’agost)

S’aproven les relacins de factures
majors de 120,20 euros pendents
d’aprovació, per un import de
253.469,04 euros i 205.822,77
euros.

S’acorda l’aplicació del RDL 8/2010
de maig per a la reducció del dèfi-
cit públic, a la nòmina del personal
funcionari i laboral de l’ajuntament.

S’aproven les següents llicències
d’obres:
- A Ramon Giribet Boneta, en re-
presentació de l’associació Amics
de Collfred, per canviar puntual-
ment tres bigues amb ciment alu-
minós deteriorat per bigues de for-

Mesos de juliol i agost
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migó, arrencada i substitució de
paviments, enderroc d’envans, re-
novació de la instal·lació elèctrica i
fontaneria, finestres i portes i pin-
tats de tots els espais interiors, de
l’antiga escola de Collfred, actual-
ment local social del poble, situat a
la Pl. Església, a Collfred.
- A Francisco Baella Verdié, per
enrajolar interior i canviar mobles
de cuina, de l’habitatge situat a
l’edifici de la Ctra. d’Agramunt 15,
d’Artesa de Segre.
- A Trinitat Capdevila Roca, per ex-
tracció de teules i posterior col·-
locació d’aïllament, canviar cana-
lera de PVC per canal de planxa
semicircular i baixants pluvials, de
l’habitatge situat a l’edifici del C/
Noguera, de Baldomar.
- A Ismael Maza Batlle, per netejar
paret de pedra, fer envà per tapar
desaigües i acabat arrebossat re-
molinat i fer paviment del terra de
l’entrada de l’immoble situat al C/
Pati, a Alentorn, propietat de Re-
mei Rubio Peiron.
- A Ismael Maza Batlle, per
col.locació de tanca perimetral del
pati i escales de ferro per accedir-
hi, de l’immoble situat a la Ctra. de
Vilanova, a Alentorn, propietat de
Felisa Cabañas Aguilera.
- A Ismael Maza Batlle, per repas-
sar teulada i fer la façana amb pe-
dra de pissarra fins el primer pis, i
la resta amb monocapa, de l’immo-
ble situat a la Ctra. de Vilanova, a
Alentorn, propietat de Mónica Díaz
Corbalán.
- A Ismael Maza Batlle, per repicar
el morter de la façana fins a trobar
la pedra, deixar-la vista, rejuntar-la,
fins a l’alçada del primer balcó, de
l’immoble situat al C/ Fons, a
Alentorn, propietat de Ramon
Gutiérrez Berengueres.
- A Josep M. Viles Cardeñes, per
enrajolar terra o parets de l’habitat-
ge situat al C/ Jesús Santacreu 27,
d’Artesa de Segre.
- A Segundo Hernández
Hernández, per la legalització i can-
vi d’ús d’un habitatge situat al C/
Sant Martí 12, de Collfred.
- A Armen Gabriel Sirouyan, pel
condicionament interior de l’immo-

ble situat al C/ Pont 13, d’Alentorn.
- A Josep Vendrell Cortina, per la
construcció d’un magatzem agríco-
la, a situar al polígon 13, parcel.la
62, a Alentorn.
- A Culleré-Rendé SLP, per les
obres de condicionament de local
com a despatx professional d’arqui-
tectura i urbanisme, situat a l’Av.
Maria Anzizu 31-33, d’Artesa de
Segre.
- A Ramon Camats Novau, per can-
viar banyera per plat de dutxa, i ra-
joles de terra i parets de bany, de
l’habitatge situat en l’Av. Maria
Anzizu 11, d’Artesa de Segre.
- A Gas Natural Distribución SDG
SA, per l’obertura d’una escomesa
en vorera per a poder subministrar
gas natural canalitzat a l’immoble
situat a la Ctra. d’Agramunt 30,
d’Artesa de Segre.
- A Gas Natural Distribución SDG
SA, per obrir una rasa d’aproxima-
dament 683 m de llarg per 0,40 m
d’ample i 1 m de profunditat, per a
la instal·lació d’una canonada de
gas per subministrar gas natural
canalitzat a nou clients en els car-
rers Calvari, Sant Jordi, Amadeu,
Nou i carretera de Ponts i de Tremp,
a Artesa de Segre.
- A Gas Natural Distribución SDG
SA, per l’obertura d’una escomesa
en vorera per a poder subministrar
gas natural canalitzat a l’immoble
situat al C/ Ponent 2, d’Artesa de
Segre.
- A Jaume Armengol Pijuan, per
col·locar una tanca i porta de tubs
galvanitzat amb tela de torsió, que
falta en la parcel·la 314 del polígon
13, a Alentorn.
- A Josepa Teresa Fons Bernaus,
per les obres d’ampliació de la plan-
ta primera en edifici de local i dos
vivendes en testera existent, situat
al C/ Mare de Déu del Pla 23,
d’Artesa de Segre.
- A Ramona Farré Pujol, per les
obres de consolidació del sostre de
la planta baixa d’un edifici d’habi-
tatge unifamiliar, situat al C/ Únic
9, del Pont d’Alentorn.
- A Montserrat Ríos Fernández, per
canviar porta posterior, canviar ter-
rassa i sanejar humitats de parets

interiors de l’habitatge unifamiliar
situat al C/ Església 27, de
Colldelrat.
- A Promocions Tasport SL, per l’en-
derroc de les edificacions existents
en la parcel·la situada al C/ Balmes
23, d’Artesa de Segre.
- A Albert Castellà Benabarre, per
la construcció d’un cobert agrícola,
a situar al polígon 5, parcel·la 325,
a Baldomar.
 A Marc Figuera Santacreu, per la
construcció i instal·lació d’una ex-
plotació avícola d’engreix, a situar
al polígon 14, parcel·la 296, a
Alentorn.
- A Gabriel Gambandé Solé, per
arrebossar i pintar la façana de l’im-
moble situat al C/ Calvari 24, de
Baldomar.
- A Gas Natural Distribución SDG
SA, per obrir una rasa d’aproxima-
dament 110 m de llarg per 0,40 m
d’ample i 1 m de profunditat per a
la instal·lació d’una canonada de
gas per subministrar gas natural
canalitzat a nous clients en els car-
rers Mallorca i Mare de Déu del Pla,
d’Artesa de Segre.
- A Pere Salud Pijuan, per col·-
locació d’un dipòsit de xapa per
emmagatzematge d’aigua amb una
capacitat de 120 m3 a la parcel·la
121 del polígon 25, a Colldelrat.
- A Miquel Cuartero López, per re-
picar arrebossat de morter, arre-
bossat a bona vista i pintat de fa-
çana de l’immoble situat a la Pl.
Major 13, d’Artesa de Segre.
- A Saturnino Zamora Allué, per
canviar rajoles de cuina, de l’habi-
tatge situat al C/ Sitges 4, d’Artesa
de Segre.
- A Jaume Jovell Clua, per enrajo-
lar terra garatge de l’immoble situ-
at al C/ Girona 5, d’Artesa de Segre.
- A Dolors Monfort Costa, per re-
passar teulada, canviar teules, re-
passar les sordes de les finestres
amb cautxú líquid i resseguir les fis-
sures de la terrassa, de l’immoble
situat al C/ Bisbe Bernaus 6,
d’Artesa de Segre.
- A Xavier Chinchilla Fernández, per
repassar teulada i condicionar àtic
col·locant paviment i esquerdejar
parets, de l’immoble situat al C/
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Carnisseries 8, d’Artesa de Segre.
- A Francesc Xavier Gilabert
Santacreu, per reforma i ampliació de
l’habitatge unifamiliar existent, situat
a la Pl. Ball 5, d’Artesa de Segre.
- A Joel Capdevila Armengol, per la
construcció d’un habitatge
unifamiliar, situat a la Ctra. de
Vilanova de Meià 15-B, d’Alentorn.

S’acorda concedir llicència ambien-
tal a Marc Figuera Santacreu, per
exercir l’activitat d’una explotació
avícola d’engreix, per una capaci-
tat de 20.000 pollastres d’engreix
a situar al polígon 14, parcel·la 296,
a Alentorn.

S’aprova concedir llicència d’ober-
tura d’establiment a Jaume Riera
Torné, per la instal·lació i obertura
d’un taller-oficina d’una empresa
instal·ladora d’electricitat, fontane-
ria, climatització i gas, a desenvo-
lupar al C/ Camp de Futbol 13,
d’Artesa de Segre.

S’aproven les següents autoritza-
ció de guals d’entrada i sortida de
vehicles a través de la vorera:
- A Antoni Español Sabaté, 3,50 m
al C/ Balmes 33, d’Artesa de Segre.
- A Il·luminació Aldavó SCP, 3,50 m
al C/ Calvari 25, d’Artesa de Segre.
- A Il·luminació Aldavó SCP, 3 m al
C/ Sant Jordi 10, d’Artesa de Segre.
- A Corporación Industrial Aneto SA,
4 m al C/ Amadeu 9, d’Artesa de
Segre.

S’aprova la concessió de les se-
güents llicències de primera utilit-
zació i ocupació:
- A Llorenç Gastó Baqué, per una
nau industrial sense ús específic,
situada al C/ Lluís Companys 13,
del Polígon Industrial el Pla
d’Artesa de Segre.
- A Josep M. Mayora Pijuan, en re-
presentació de Montsec Natura i
Aventura SL, per un magatzem
agrícola situat en el polígon 3,
parcel·la 277, de Baldomar.

S’acorda autoritzar les següents con-
nexions a la xarxa d’aigua potable:
- A Cecília Sirvan Cirera, per esco-

mesa al C/ Balmes 25, 2n 2a,
d’Artesa de Segre.
- A Lurdes Jovell Clua, per esco-
mesa al C/ Enric Granados 1,
d’Artesa de Segre.

S’acorda aprovar el projecte “Tre-
ball al barri del nucli antic d’Artesa
de Segre” i concórrer a la convo-
catòria del Servei d’Ocupació de
Catalunya, per a la concessió de
subvencions en el marc del projec-
te “Treball als Barris” demanant-hi
ajut econòmic per la contractació
d’una persona per gestionar el des-
envolupament del Pla de
revitalització del barri del nucli an-
tic d’Artesa de Segre.

S’acorda aprovar el projecte “Millo-
ra dels centres socials i culturals
d’Artesa de Segre” i concórrer a la
convocatòria del Departament de
Treball, per a la concessió de sub-
vencions per a la realització d’acci-
ons per a l’ocupació amb entitats lo-
cals, dins del marc del Projecte Im-
puls, per als anys 2010 i 2011, de-
manant-hi ajut econòmic per a la con-
tracció de personal per a la realitza-
ció del projecte Millora dels centres
socials i culturals d’Artesa de Segre.

S’aprova nomenar com a membres
de l’equip de protecció civil munici-
pal d’Artesa de Segre als/les se-
nyors/es: Joan Caubet Feliu,
Jaume Ferré Yègola, Joan Caubet
Sanjosé, Roser Vilana Ariaca, David
Vilaró Duran, Lluís Abad Vidal.

S’aprova reconèixer als nuclis de
Vilves i Collfred i a l’empresa Agrí-
cola Casanosa 2000 SL, com a
usuaris conjunts de l’aprofitament
d’aigües derivades del riu Segre
núm. 29824 de la Confederación
Hidrografica del Ebro, amb un ca-
bal de 850 l/s que apareix inscrit en
aquell organisme a nom de Maria
Anzizu Girona.

S’acorda que el municipi d’Artesa
de Segre s’adhereixi a l’acord marc
del subministrament d’energia elèc-
trica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya aprovat pel
Consorci Català pel Desenvolupa-
ment Local.

S’acorda atorgar al CENG Futbol-
Sala una subvenció de 2.000 euros.

Eva Maza i Batlle

Dates a
recordar

Propera renovació del DNI
Fins pròxim avís per part de la Policia, no es tornarà
a renovar el DNI a l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
Propera recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dijous 21 d’octubre
Artesa de Segre: dijous 21 d’octubre (només en
casos molt justificats, que no puguin anar di-
rectament a la deixalleria) Cal trucar per infor-
mar del lloc de recollida i dels objectes (tel. 973 40
00 13)

Ajuntament d’Artesa de Segre

INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

Amb motiu de la recentment passada Festa Major, volem agrair a tots
els col·laboradors i molt especialment als “Follets” pel seu inestima-
ble recolzament en els actes realitzats.
                                                                             Comissió de Festes
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COSES DEL BRIMERO

nàvem a fer una carretera.
En deixaven sortir cent cada
dia. Quan en faltava un, se’n

posava un altre.
    Un dia, esperant que vinguessin
los camions per anar a treballar, es
presenta un noi que resulta ser lo
gran de la Bepa del Pont d’Alentorn.
Com que va veure que anava mal
calçat, em diu: “Vols unes saba-
tes?” I em va portar unes sabates...
Ens vam acomiadar, jo a treballar i
ell lliure però a la guerra amb lo re-
quetè. Tenia com a “cabo” lo
Ramon del Carlà, que l’anaven a
afusellar amb mi. Arriben los cami-
ons, ens carreguen i a treballar a
la carretera.
    Un altre dia va passar un cas

Històries de la guerra (IV)
molt curiós. Uns homes arrencaven
la terra, altres la carregaven i des-
carregaven... aquests no es movi-
en mai del camió. A un noi dels que
arrencaven la terra li cau lo rellot-
ge i un altre el plega. Arriba l’hora
de dinar, a migdia, i lo noi dona
compte al tinent que havia perdut
lo rellotge. Lo tinent dóna la veu per
si algú l’hagués trobat. Com que no
surt ningú, es presenta un de
Mollerussa i li diu que ell anava dalt
del camió quan va veure com un
noi plegava un rellotge. Li fa des-
criure la indumentària, com anava
vestit. Aleshores lo tinent ens fa for-
mar i diu: “El que tenga el reloj es
mejor que salga, si no, lo encon-
traré”. Com que no va sortir ningú i

estàvem formats en quatre files, va
començar: “Primera fila, un paso al
frente”. Com que no hi era, va con-
tinuar amb la segona i la tercera. A
la quarta, s’atura davant d’un home
i comença: “Un gorro
pasamontañas, camisa rayada,
pantalones de pana a cuadros,
botas de media caña... ¡Eres tú!”
- “Yo no tengo el reloj. Puede
registrarme”.
- “¿Te crees que soy tonto? Ya sé
que no te lo encontraré. Te
mandaré a la policía y ellos sabrán
que hay que hacer contigo”.
    Continuarà... Coses del Brimero.

Ton Bonet

Mil·lenari de l’expedició de Montmagastre a Còrdova (1010-2010)Mil·lenari de l’expedició de Montmagastre a Còrdova (1010-2010)Mil·lenari de l’expedició de Montmagastre a Còrdova (1010-2010)Mil·lenari de l’expedició de Montmagastre a Còrdova (1010-2010)Mil·lenari de l’expedició de Montmagastre a Còrdova (1010-2010)

EXPOSICIÓ “MONTMAGASTRE: PASSAT, PRESENT I FUTUR”
Exposició de material fotogràfic i arqueològic sobre la història i el patrimoni de Montmagas-tre.

De l’1 de setembre al 31 d’octubre
Capella de Les Monges

Dissabtes de 17h a 19h i diumenges de 12h a 14h

CICLE DE CONFERÈNCIES “MUMAQSAR-MONTMAGASTRE: UNA ZONA DE FRONTERA A
L’EDAT MITJANA”

Divendres 15 d’octubre
“Montmagastre a les fonts àrabs” a càrrec de DOLORS BRAMON, Dra. en Filologia Semítica i
en Història Me-dieval per la UB. Col·labora sovint amb diversos mitjans de co-municació, diaris i
revistes. També és autora de diverses publicacions sobre l’Islam a Ca-talunya, tant de l’actualitat

com de l’època medieval.

Divendres 22 d’octubre
 “L’antic priorat de Montmagastre: his-tòria i patrimoni” a càrrec de FRANCESC FITÉ, Dr. en
Història Medieval per la UB. Ha desenvolupat diversos projec-tes de recerca relacionats amb l’art

romànic i és autor de nombroses publicacions centrades en la història i història de l’art.

Divendres 29 d’octubre
 “Montmagastre i la formació dels grans dominis castrals: una història de fa mil anys” a

càrrec de FRANCESC RODRÍGUEZ BERNAL, Dr. en Història per la UAB i per la Universitat de
Poitiers. És autor d’una trentena de treballs sobre diver-sos aspectes de la vida de l’alta Edat

Mitjana catalana.

Lloc i hora: Centre d’Entitats Les Monges, a les 20h

A
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IMATGES D’AHIR

n totes les reunions políti-
ques que es realitzaven
aquell estiu, es preparava la

Marxa per la Democràcia i la Diada
de l’11 de setembre d’aquell any.
    El gener de 1977, l’Assemblea
de Catalunya ja havia presentat la
campanya “Volem l’Estatut” i el dia
de Sant Jordi 100.000 persones
s’havien concentrat al centre de
Barcelona. Va ser l’any d’aquella
Diada històrica, en què un milió de
persones reclamaven els drets na-
cionals. Barcelona va ser una fes-
ta de senyeres, va ser un èxit de
participació popular.
    Arreu de Catalunya es respirava
un ambient com mai s’havia vist.
Algú en deia: “Volem somniar des-
perts”. Era el despertar d’una ge-
neració que havia nascut en un
temps en què gairebé tot estava

prohibit. Veien propera la democrà-
cia i cridaven “Llibertat, Amnistia i
Estatut d’Autonomia”. Era l’època
de la transició, llarg temps espera-
da. Calia recordar a la gent allò que
era essencial.
    A Espanya, el president del Go-
vern era Adolfo Suárez (UCD),
mentre que el president de la Ge-
neralitat de Catalunya a l’exili,
Josep Tarradellas, va tornar com a
tal el 23 d’octubre d’aquell any. Les
esquerres treballaven de valent i el
PSOE volia manar. Les dretes voli-
en conservar els privilegis perduts
del poder.
    A Catalunya, Aliança Popular (el
PP d’avui) feia mítings amb una
pobra assistència de públic. El
PSUC, molt actiu llavors, amb el
Lluís M. Xirinacs –que va rebre un
homenatge el 1976– i l’Àngel Co-

La Marxa per la Democràcia. 1977

lom (La Crida), entre altres, van
organitzar la “Marxa de la Demo-
cràcia” amb carros arreu de
Catalunya.
    Va ser el mes de setembre de
1977. En més o menys 20 dies, la
Marxa va recórrer ciutats com
Girona, Mataró, Lleida, Tàrrega,
Reus, Cambrils, Tarragona, etc.
Eren rebuts amb gralles, sardanes
i festa grossa. En algun lloc va co-
incidir amb la Diada. Hi havia 10 o
15 carros, segons les circumstàn-
cies.
    També van passar per Artesa. La
foto, dins l’itinerari de Balaguer a
Isona, està feta davant el turó petit
del Puig de Montargull i de la casa
del Benjamí Riart París.

Bartomeu Jové i Serra
Foto cedida per Neus Novau

E





LA FOTO

Repetim foto respecte a l’any anterior, però l’ocasió i la foto s’ho valen. Imatge de l’Orgia de Foc de
la Festa Major d’Artesa d’enguany. Felicitats novament a “Los Follets”. (Foto: Josep M. Espinal)


