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La vicepresidenta Ortega inaugura les
obres de Sant Urbà de Montsonís

Palanca

El passat 18 de maig l’Ajuntament de Foradada va inaugurar l’obra Pavimentació
i millora de l’entorn de l’església de Sant
Urbà de Montsonís.
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L’AGENDA

Agenda ciutadana

Actes que sabem que es faran

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

Les nits de juny i juliol:
A la pista poliesportiva del Camp d’Esports d’Artesa, XXXIIè Campionat d’Estiu de Futbol Sala. Organitza: CENG Artesa de Segre
Divendres de juny i juliol:
De 22h a 24h, a la Pl. Ajuntament, Sardanes a la fresca. Organitza: Amics de la Sardana d’Artesa de Segre
30 de juny:
A les 20h, al Cubtural, Concert de fi de curs. Organitza: Orfeó
Artesenc
A partir de l’1 de juliol:
A l’Àrea d’Activitats de la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, Exposició “Pedra seca” d’Emili Boada (veure pàg. 22)
De l’1 de juliol al 2 d’agost:
De 19h a 21h, de dilluns a divendres, a la Pl. Ajuntament d’Artesa,
Biblioparc
6 de juliol:
- A les 17:30h, davant la font del pont d’Alòs, dins del programa
Visites Culturals, Passejada pels voltants d’Alòs de Balaguer.
Aportació a Terres del marquesat: 10 euros. Organitza: Terres del
Marquesat
- A les 20h, al Casal Cultural d’Alòs, XII Jornades de la prehistòria de les Terres del Marquesat amb la conferència L’home
d’Atapuerca a càrrec de M. Àngels Petit, professora de Prehistòria de la UB. Organitza: Terres del Marquesat
Del 8 al 19 de juliol:
De 9h a 14h, Casal d’Estiu Foradada 2013 per a nens i nenes de
6 a 12 anys. Preu: 80 euros. Organitza: Ajuntament de Foradada
13 de juliol:
A les 19h, a la Cova negra del Montsec, Concert Tel·lúric a càrrec
de la Coral Polifònica de Tremp i la Camerata Coral de Sant Cugat.

MAIG
Municipi d’Alòs de Balaguer
Defuncions:
dia 29: Delfí Gambandé i Solé (87 anys), natural
d’Alòs de Balaguer
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 13: Núria Garcia i Vidal, filla de Jordi i d’Anna
M.
dia 18: Vladislav Kopach, fill de Yauheni i de Yana
dia 24: David Deac, fill d’Aurel i de Cristina
Matrimonis:
dia 10: Juan J. Álvarez i Villanueva (veí de Clua)
Dolores Melero i López (veïna de Clua)
Defuncions:
dia 3: Pilar Capdevila i Mas (97 anys), natural
de Bellcaire d’Urgell
dia 23: Roser Clua i Guimet (93 anys), natural
d’Artesa de Segre
Municipi de Foradada
Matrimonis:
dia 4: Lorenzo Montoliu Heyndrickx (natural de
Barcelona)
María Victoria Pérez Gómez (natural de
Madrid)
Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 13: Joan Triginer i March (83 anys), natural
de Vilanova de Meià

FESTES MAJORS
6 i 7 de juliol: Collfred
19, 20 i 21 de juliol: Foradada i Tudela de Segre
25 al 28 de juliol: Montclar
27 de juliol: Colldelrat
27 i 28 de juliol: Vilves

METEOROLOGIA
Fonts: Ajuntaments d’Artesa de Segre, de Foradada i de Vilanova de Meià, i Servei Meteorològic de Catalunya.
MAIG
Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana:
12,2°
Temperatura màxima:
25,8° (dia 7)
Temperatura mínima:
1,6° (dia 29)
Dies amb precipitacions:
13
Precipitació màxima:
23,9 mm (dia 14)
Total precipitacions:
92 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:
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18 mm (dies 14 i 16)
70 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:
14,1°
Temperatura màxima:
26° (dies 6 i 7)
Temperatura mínima:
2° (dia 17)
Dies amb precipitacions:
4
Precipitació màxima:
19 mm (dia 14)
Total precipitacions:
34 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana:
12,4°
Temperatura màxima:
24,9° (dia 22)
Temperatura mínima:
0,5° (dia 29)
Dies amb precipitacions:
9
Precipitació màxima:
13,3 mm (dia 15)
Total precipitacions:
37,9 mm
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Una de freda i una de calenta
Amb la crisi econòmica, hem anat perdent poder adquisitiu i benestar. Tan és així que ja ens hem acostumat a les retallades de
tot tipus, sovint acceptant-les amb resignació per la dificultat del
moment que ens toca viure, però altres vegades amb ràbia per
la reiterada corrupció política que ens envolta o per la manera
com s’han llençat els diners en projectes de dubtosa viabilitat o
rendibilitat.
En aquest context, no és d’estranyar que a partir del curs vinent els alumnes d’escolarització obligatòria dels pobles agregats d’Artesa hagin de pagar per agafar el transport escolar i per
haver-se de quedar-se a dinar al menjador escolar. Fixeu-vos que
només parlem dels pobles agregats, però no parlem dels nuclis de
població que pertanyen a Alòs i Foradada, en el cas de l’Escola, als
quals hem d’afegir Cubells i Vilanova en el cas de l’Institut.
Quina diferència hi ha entre viure a Alentorn, Baldomar, Tudela,
Seró... o viure a Alòs, Cubells, Foradada, Montsonís, Vilanova...?
No es tracta de poblacions sense escola i/o sense institut? Doncs
la resposta és tan senzilla com absurda: els agregats d’Artesa
tenen escola i institut al seu municipi i els altres no. Aquí es demostra la ignorància sobre el món rural, ja que des d’un despatx
d’una gran capital tant se’ls fot que en una determinada llei hi
digui “municipi” quan hi hauria de dir “població”.
El transport i el menjador escolars són gestionats pels consells comarcals per delegació del Departament d’Ensenyament.
Aquestes institucions s’excusen amb l’article 82.2 de la Llei Orgànica d’Educació (LOE) i al·leguen que una llei orgànica és d’obligat compliment a tot l’Estat (Faran el mateix amb el català si
entra en vigor la LOMCE?). La primera pregunta que ens ve al
cap, però, és per què no l’aplicaven abans, ja que és una llei del
2006. No ho volen reconèixer, però creiem que la resposta és clara:
el calaix és buit. Així que toca pagar pel dret bàsic de l’escolarització. Això sí, depèn de la població que hàgiu escollit per viure.
Per contra, durant les darreres setmanes hem anat rebent en
els nostres domicilis les instruccions per a què les persones en
una franja de 50-69 anys puguin fer-se una senzilla analítica de
femta amb la finalitat de prevenir el càncer de còlon. I durant dies
s’han vist cues al CAP, primer per a recollir els recipients i després per a lliurar les mostres. Tal com van les coses, gairebé
costa de creure que s’hagin gastat diners en una campanya preventiva de la qual no en teníem coneixement fins ara. Deu ser
que algú ha fet números i, com diu la saviesa popular, els surt
més a compte prevenir que curar.
En fi, com diu el títol d’aquest editorial, una de freda i una de
calenta.

Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de
Lleida i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.

la
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ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa
amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor
Tel. 617 410 668

CÀRNIQUES PIJUAN
C / Únic, s/n - 25739 COLÒNIA LA FÀBRICA
ARTESA DE SEGRE ( LLEIDA )
Tel. 973 40 08 36 - Fax 973 40 09 76

NOTICIARI

Una forta pedregada causa danys a Artesa
na intensa pedregada va
provocar diversos danys al
municipi d’Artesa de Segre
el 18 de juny a la tarda. La tempesta va durar menys de mitja hora
però va ser suficient per malmetre
cultius, especialment de cereal, així
com habitatges, edificis públics i
instal·lacions agrícoles.
El sector més afectat va ser
l’agricultura, amb forts perjudicis en
els cultius de cereals. Tant els
camps de blat i ordi com els de blat
de moro van patir pèrdues importants, en el primer cas perquè el gra
ja estava a punt de ser segat i va
caure de l’espiga, i en el cas del
blat de moro, perquè estava encara en procés de creixement. Es
tracta d’una afectació poc habitual,
ja que per aquestes dates el cereal
ja està en procés de recol·lecció,
però aquest any, degut al retard en
l’arribada de la calor, encara era als
camps.
La greu afectació a la zona
d’Artesa va fer que l’endemà de la
pedregada visités la zona el director general del Departament d’Agricultura, Miquel Molins, acompanyat

U

del delegat de la
Generalitat a
Lleida, Ramon
Farré. L’alcalde,
Mingo Sabanés,
els va acompanyar en un breu
recorregut per alguns dels conreus afectats, a la
zona de Colldelrat i Seró. Precisament en aquest nucli, Seró,
la pedra també
va causar danys
a les vinyes.
Després de la visita, Molins,
Farré i Sabanés es van reunir amb
una trentena de persones a la sala
d’actes de la Cooperativa per parlar del tema. Entre els assistents hi
havia alcaldes dels nuclis agregats
d’Artesa, de l’EMD de Baldomar i
de municipis de l’entorn, com ara
Alòs. Molins va explicar què cobreixen i què no les assegurances, i va
dir que s’acceleraran els peritatges.
La pedra va afectar 41.000 hectàrees de cinc comarques lleidatanes.

La reunió, a dalt, i la pedra, a baix

Seró, candidat als FAD Flama del Canigó

El jurat dels Premis FAD ha escollit l’edifici de l’Espai
Transmissor del Túmul de Seró com a finalista de l’edició del 2013 per la seva “imatge aparentment inacabada i uns materials senzills que amaguen una rica
reflexió sobre l’entorn”. El veredicte es coneixerà l’11
de juliol..

Artesa va rebre la Flama del Canigó amb un acte al
recinte de les piscines. La flama va arribar acompanyada d’un grup de ciclistes entre els quals hi havia
una vintena de membres del CUDOS. El regidor de
Cultura, Josep Maria Mayora, va explicar la història de
la flama.
la
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NOTICIARI

La muntanya de Clua ja es pot assegurar
Ajuntament d’Artesa va formalitzar la compra d’una part de la muntanya de Clua a
un particular a principis de juny. Amb aquest
tràmit, la muntanya ja és de titularitat municipal i,
per tant, el consistori ja pot optar a les subvencions
de la Generalitat que fins ara estaven bloquejades i
impedien, per tant, finançar les obres que han d’assegurar la muntanya i garantir que no hi haurà despreniments.
El consistori ha comprat el terreny per un preu
de 2.000 euros que s’inclouran en el pressupost total
de l’obra, que és de 230.000. L’alcalde, Mingo
Sabanés, va explicar que encara no es pot posar
data pel que fa al començament de la reparació, ja
que depèn, precisament, de les subvencions.
Més de la meitat de l’obra va a càrrec de la Generalitat, amb 75.000 euros a través del Pla Únic d’Obres
i Serveis (PUOSC) i 75.000 més, compromesos de
paraula per la vicepresidenta del Govern, Joana
Ortega. Així mateix, l’Ajuntament també negocia un
ajut d’entre 25.000 i 30.000 euros amb la Diputació.

L’

L’Ajuntament ha comprat la part de muntanya que era de propietat privada

Festa anual de l’Associació de Gent Gran
l dissabte 1 de juny es va celebrar a l’Hostal
Muntanya d’Artesa el dinar de germanor de
l’Associació de la Gent Gran, com cada any.
En finalitzar el dinar, es va donar una distinció a
dues persones, sòcies del Casal. L’homenatge
d’aquest any va ser pel Benjamí Camats Puig, àlies
“el Gardela”, i per la Rosa Sala Riudebas, de cal
Joan Bo.
Després de l’acte, l’Associació va fer l’Assemblea
General anual. Com a cloenda de la festa, es va
celebrar un gran ball a tocar de la plaça, per gentilesa de l’Ajuntament, amenitzat pel músic local Joan
Carbonell i la seva cantant Gemma Garí. Va ser una
completa jornada, també per tota la gent que van
acompanyar els diferents actes.

E
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Benjamí Camats, emocionat en el moment de recollir la distinció

NOTICIARI

L’Ajuntament descarta fer noves piscines
Ajuntament d’Artesa ha
aparcat el projecte de
construir unes noves piscines municipals a la zona del Senill. El motiu és la falta de garanties per poder finançar l’obra.
La decisió ha obligat a fer una
reforma a fons a les piscines actuals per poder allargar-ne la vida útil,
ja que els últims anys s’hi havia
anat fent reparacions però continuaven presentant deficiències importants. Els treballs, amb una inversió de 60.000 euros, permetran
estalviar en consum d’aigua i de
productes de tractament.
Per una banda, s’ha instal·lat una
tela especialitzada que cobreix els
laterals i el fons de les piscines i
que substituirà les anteriors rajoles.
Aquest producte té una garantia de
20 anys de durada per part del fabricant, amb la qual cosa s’evitaran les reparacions anuals que requerien les rajoles.
Per altra banda, s’ha aixecat el
fons de la piscina gran per reduirne la capacitat i generar així un
estalvi d’aigua i de productes de
tractament. Concretament, s’ha
passat d’una profunditat màxima de
3,2 metres a una d’1,75. A més,

L’

s’han instal·lat més
“skimmers” per millorar el circuit de l’aigua.
També contribuirà
a una major comoditat el fet d’aixecar el
nivell de l’aigua, que
fins ara ara quedava
uns 40 cms. per sota
del límit de la piscina.
Amb la reforma, ara
queda a menys de 10
cms.
L’alcalde, Mingo
Sabanés, ha explicat
que les obres s’han
fet per “apostar per
les piscines actuals,
ja que no teníem garanties de subvencions per poder construir les noves”. Arran
d’aquesta situació, i
per tal d’evitar les
constants reformes i Les obres es van dur a terme durant els mesos de maig i juny
obres menors que
cada estiu s’havien de fer a les pis- juny, i des d’aquest mateix dia tamcines abans d’obrir-les al públic, fi- bé són operatives les altres dues
nalment s’ha optat per fer una obra piscines públiques del municipi, les
d’Alentorn i Baldomar, aquestes per
més definitiva i duradora.
Les piscines van obrir el 22 de primer any obertes a tothom.

Voluntaris pel català

El 17 de juny va tenir lloc a la sala d’actes de l’Ajuntament el lliurament de diplomes del programa
Voluntariat per la Llengua, en què han participat deu
parelles. Aquests grups, formats per una persona immigrada i una d’autòctona, han mantingut trobades regulars durant deu setmanes per aprendre català.
la
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Saurí - Radioestesista

ANTONI AMIGÓ I PONS
Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Ctra. d’Agramunt, 117 - Tel. 973 40 01 27 Mòbil 660 349 648

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE

NOTICIARI

Pelegrí, a la Cooperativa
l conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí, va
assistir a l’assemblea general de la Cooperativa
d’Artesa. Va destacar la importància de l’entitat
a la comarca i la va qualificar de “clar exemple de cap a
on ha d’anar el sector”, ja que “grups com el vostre permeten canviar la percepció del sector agrari i de Lleida,
i cal posar en valor la vostra contribució a l’hora d’aportar vida al territori”. “La vostra cooperativa es caracteritza per una gran implicació dels socis i perquè teniu explotacions agrícoles i ramaderes familiars, amb una gran
capacitat de resistència en moments de crisi”, va afegir.
El president, Joan Serra, va recalcar que el deute de
la Cooperativa s’ha reduït i s’ha refinançat a llarg termini, cosa que permet acomplir els compromisos amb més
comoditat i ser més competitius de cara els socis. Va dir
que les vendes de pinso “van bé” i han augmentat un
15%, que la gestió és l’adequada i s’han reduït un 20%
les despeses d’estructura i que “surten bé els comptes”, com mostra el benefici de 851.953 euros. Al resultat global destaca l’aportació de les diferents seccions:
celler, assessoria, benzinera, agrària i farmàcia veterinària.

E

Pelegrí va fer l’acte de cloenda de l’assemblea

la
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NOTICIARI

El Birraplec es consolida
l 8 de juny el pavelló va acollir la segona
edició del Birraplec, organitzat per Alternativa Artesa de Segre. La festa va començar a la tarda i es va allargar fins a la matinada. Primer es va fer el tast de cervesa a càrrec de La Guineu, amb 40 assistents, el màxim
permès. Des de llavors i fins a l’hora de sopar hi
havia servei de barra amb gran varietat de cerveses artesanes d’arreu de Catalunya, també de
Lleidata. Respecte l’any passat, hi havia més
cerveses i també pintxos a un euro. A continuació es va fer un sopar, amb pollastre al forn amb
cervesa com a plat principal, i per acabar, un
concert.

E

El tast va tornar a exhaurir entrades, com ja va passar l’any anterior

24è Premi de Narrativa Breu
a 24a edició del Premi de Narrativa Breu
d’Artesa de Segre va rebre un total de
231 obres d’autors d’arreu de Catalunya.
L’entrega de premis es va fer el dia 9 de juny a
la sala d’activitats de la Biblioteca, al Cubbtural,
i l’autor convidat d’aquesta edició va ser l’escriptor del Pla d’Urgell Bernat Huguet, que va
parlar de literatura micològica. Enguany, 10 de
les 19 obres guardonades havien estat presentades per persones d’Artesa de Segre. De la
resta, n’hi havia d’Oliana, Agramunt, Barcelona,
Mataró, Vimbodí i Poblet, Viladecans i Sant Just
Desvern.

L

Foto de grup dels guardonats que van assistir a l’entrega de premis
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BALDOMAR

Aniversari de l’EMD de Baldomar
ra que fa un any de la posada en marxa de l’EMD, és
el moment de fer una mica
de balanç i de recordar, en la distància i objectivament, el gran moment.
Els inicis, com en totes les coses de la vida, van ser durs. Ja en
el moment de la formació de la Comissió Gestora, que és qui ha d’estar al capdavant de l’EMD fins a les
properes eleccions municipals, hi
van haver els primers malentesos i
vam haver de celebrar unes eleccions on calia escollir entre la proposta de la que aleshores era la
Junta Veïnal i la proposta del grup
d’Esquerra de l’Ajuntament
d’Artesa de Segre. Com que tot es
realitzà seguint les directrius de
Governació i sense deixar cap pas,
es va poder arribar a la constitució
definitiva de l’EMD el 18 de maig
de 2012.
De tota manera, el que tots recordem encara amb més afecte i
emotivitat és l’acte de celebració de
la constitució de l’EMD celebrat el
25 de maig i que comptà amb la
presència, entre d’altres personalitats, de la Vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Joana Ortega. Va ser un acte molt
distès, amè i que comptà amb la
participació de tot el poble.
D’ençà cap aquí, hi ha hagut moments de tota mena. El fet de començar de bell nou sempre comporta errors dels quals cal aprendre, i això és el que estem fent entre tots i el que hem de fer i obtenir
de totes les administracions i per-

A
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sones a les quals ens dirigim.
És evident que el problema que
hem tingut, com tothom, ha estat
de liquiditat i aquest és un aspecte
que cal millorar, sobretot en les relacions amb l’Ajuntament d’Artesa.
Som conscients que el moment
actual és complicat, però també és
de justícia complir els acords signats, en especial els referents als
de traspassos de finançament.

“amb el temps, la roda
anirà agafant força i serem
capaços de gestionar els
temes que ens pertoquen
d’una manera completa”
També hem intentat aportar la informació del dia als nostres
convilatans, sigui per mitjà dels comunicats amb els quals ens adrecem al poble de manera mensual,
sigui amb publicacions en diversos
mitjans i en especial la col·laboració
mensual amb La Palanca. Resten
detalls per polir, per part nostra adequar la web i per part de l’Ajuntament, actualitzar la seva i fer-hi
constar l’existència de la nostra
EMD i del fet que som un altre ens
local dins del municipi.
És cert que la capacitat jurídica
obtinguda pel fet de ser una EMD
ens dóna molta força i ens permet
des de la participació oficial en actes i reunions (de la Generalitat, del
Consell Comarcal) a la concurrència en diferents convocatòries

d’ajuts de la Generalitat o de la Diputació. També ens ha permès dur
a terme la possibilitat d’aprofitar
l’estructura per assumir serveis
municipals que fins ara eren privats
i, finalment, estar a punt per a diferents perspectives que s’obren en
temes com promoció i cultura, assistència a la gent gran, participació i col·laboració directa amb ens
veïns o actes de país. Sabem que
amb el temps, la roda anirà agafant força i serem capaços de gestionar els temes que ens pertoquen
d’una manera completa.
Així, hem comprovat també, i ja
ho teníem clar des del començament, que l’EMD és bona per a
Baldomar però també per a Artesa.
Hem descarregat una mica l’ajuntament del municipi, amb la gestió
de totes les nostres competències
amb els serveis establerts i amb el
fet que amb les ajudes que rebem i
que podem demanar com a EMD,
no prenen ni un euro a Artesa, perquè venen directament de fora.
Només volem agrair de nou a tothom qui amb el seu esforç va
contribuir a fer-ho possible i,
d’acord amb l’avantprojecte de la
nova llei de Governs Locals de la
Generalitat, que encara deixa una
porta oberta per a crear noves
EMD, animem que altres pobles
s’uneixin i lluitin per aconseguir el
mateix, per prendre les pròpies decisions i administrar els seus impostos.

EMD Baldomar

MUNICIPIS

Lluís Foix a Vilanova de Meià
l dissabte 8 de juny, la sala
d’actes de l’Ajuntament de
Vilanova de Meià va tenir el
plaer d’acollir l’acte de presentació
de la primera novel·la del periodista Lluís Foix, titulada La marinada
sempre arriba.
Foix, nascut l’any 1943 a Rocafort de Vallbona, és llicenciat en
Dret i Periodisme, i és especialista
en política internacional i
columnista de temes d’actualitat. Al
llarg d’una trajectòria periodística
de quatre dècades, ha estat director del diari La Vanguardia, del qual
va ser corresponsal a Londres i
Washington. Ha cobert informativament set guerres i ha viatjat
per tot el món enviant cròniques i
anàlisis des de 84 països.
Actualment continua escrivint articles a La Vanguardia i al diari Avui.
També és tertulià als programes Els
matins deTV3 i El Món a RAC1.
En l’acte, l’alcalde de Vilanova de
Meià, Xavier Terré, va donar la benvinguda al convidat i als assistents,
elogiant la destacada carrera del
periodista. Seguidament, Roldán
Mar-tínez, qui havia treballat durant
uns quants anys amb Foix al diari
La Vanguardia, va ser l’encarregat

E

de dur a terme la
presentació.
Durant la xerrada, Foix va explicar algunes de les
seves vivències i
els motius que
l’han dut a escriure aquesta novel·la. Destaca així els
seus records d’infantesa i joventut,
la vida rural a Rocafort, l’agricultura i nomena amb
gran detall i importància els paisatges humans i geogràfics de la Vall
del Corb. Dóna també un important
èmfasi a la relació íntima entre la
terra i el temps, la manera com canvien les coses, com creixen els cereals, les olors singulars dels
camps, etc.
Així, podem dir que La marinada
sempre arriba és una novel·la biogràfica, alhora que una obra inesperada pel relat dels orígens de la
pagesia després de la Guerra Civil
a les terres de Lleida. Foix defineix
el llibre com una literatura del record, un relat de les vivències de la
postguerra en un racó de la Vall del
Corb. Avui és la novel·la més ve-

nuda en llengua catalana.
En cloure l’acte, Foix va agrair a
tothom la seva assistència i va signar els llibres adquirits per tots els
assistents.
Text: Iolanda Masanés
Foto: Mar Eroles
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Auto Taller Gardela
Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua
Tel. 973 400 198
Nit 973 415 119
Mòbil 630 247 659

Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre
(Lleida)

Ctra. d’Agramunt, 39
Tel. Fax. 973 40 00 61 - ARTESA DE SEGRE

FARRÉ SERÉS
Coordinació i Gestió immobiliària
compra - venda

AGUSTÍ FARRÉ
Administrador

Artesa de Segre
E-mail: farreseres@terra.es

Telèfon 629 33 80 32
Fax 973 40 07 56
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ERC de Cubells exigeix transparència
ls regidors d’ERC de Cubells
no van assistir al ple del dia
29 de maig per fer palesa la
seva disconformitat amb algunes
decisions preses per l’alcalde, Josep
Regué. Una és la contractació d’un
arquitecte “extern” per redactar els
propers projectes d’obra. Segons va
afirmar ERC en un comunicat, “desconeixem el motiu d’aquest flagrant
tracte de favor vers un arquitecte,
que només coneix el nostre alcalde,
en detriment del servei d’arquitectura del Consell Comarcal de la Noguera, que de manera molt eficient, presta el seu servei al nostre Ajuntament”.
El grup d’ERC va prendre aquesta

E

decisió “davant d’un mutisme i manca d’informació realment preocupants per part de l’Equip de Govern”. Els regidors afirmen que
aquest no és no és l’únic fet pel qual
han pres la decisió. Un altre és que
el 25 de setembre de 2012, Rufat
Grup Constructor reclamava la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament per haver declarat nul·la una
llicència d’obres expedida el 27 de
març 2007 per construir un edifici.
Aquesta nul·litat ve donada per la
sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, que va ordenar que l’Ajuntament iniciés el procediment per restituir la legalitat ur-

banística alterada mitjançant l’enderroc de les obres realitzades a l’empara d’una llicencia nul·la. ”Considerem que els fets esmentats no
s’ajusten ni a l’ètica ni a l’honradesa
i l’honestedat política que hauria de
presidir el nostre Ajuntament”, van dir
els regidors. “Alhora, demanem que
no s’ocasioni més despeses innecessàries a l’Ajuntament, ja que tots els
regidors tenim l’obligació de vetllar
perquè no acabin pagant justos per
pecadors”. Finalment, ERC diu que
“acceptem que tothom tingui opinions diferents, però no compartim el
grau de complaença dels regidors de
CiU vers aquests fets”.

Cubells celebra la Festa de la Primavera
ubells va celebrar el dia 26 de
maig la Festa de la Primavera. L’Ajuntament, aprofitant la
festa, va oferir una jornada de portes obertes per a donar a conèixer la
primera fase de les obres del Castell
de Cubells. La festa, organitzada pel
consistori i associacions locals, va
comptar amb la participació de 150
persones. L’orfeó Artesenc va donar

C

el tret de sortida amb un concert al
local social del Castell. Posteriorment
es va fer un dinar popular, i en finalitzar, un bingo. L’alcalde, Josep
Regué,es va mostrar molt satisfet per
l’alta participació. “Aquestes jornades
demostren un cop més la sensibilització i l’alt grau participatiu que tenen els
ciutadans amb les activitats organitzades al municipi”, va dir.

Curs de manipulador d’aliments a Cubells
Ajuntament de Cubells i
l’Oficina Jove de la Noguera han organitzat aquest
mes dos cursos de manipulador d’aliments, als quals han participat una
cinquantena de cubellesos i cubelleses. El curs, que era gratuït, es va

L’

haver de realitzar en dos torns degut
a la gran afluència de participants.
Josep Regué, alcalde del municipi,
va explicar que no descarta organitzar
més cursos de manipulador d’aliments
en les properes setmanes. “Si hi ha
més interessats, es poden apuntar a

l’Ajuntament i tan bon punt puguem formar un grup, en tornaríem a organitzar un altre, d’aquesta manera obrim
altres opcions professionals als nostres ciutadans “, va dir. El curs és gratuït i, segons la nova normativa, no
caldrà renovar més la titulació.

la
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LA NOGUERA
Caçadors furtius

Cafès Solidaris

El cos d’Agents Rurals del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural van localitzar el 29 de maig dues persones que buscaven
tòfones furtivament en un bosc de pins del paratge Lo
Campell, al terme municipal d’Os de Balaguer.
Les dues persones cercaven tòfones amb l’ajut de
gossos ensinistrats expressament per a aquesta finalitat, i en el moment de ser interceptades, una d’elles
duia dues tòfones i l’altra en duia 49. Una de les dues
persones no disposava de la llicència de tofonaire que
expedeix la Generalitat de Catalunya i que és
obligatoria per buscar-ne. A més, cap de les dues no
disposava del permís, també obligatori, de la propietat dels terrenys.

El bar El talladet de Balaguer ha estat el primer de la
província de Lleida que participa en la iniciativa solidària Cafès Pendents. Aquesta iniciativa, sorgida a la
ciutat de Nàpols i que s’ha conegut a través d’internet,
consisteix en què els clients poden pagar de forma
anticipada un cafè o altres productes com ara entrepans, perquè una altra persona sense recursos se’l
pugui prendre.

Pla d’Assistència i Suport
La III Jornada d’Implantació del Pla d’Assistència i
Suport en matèria de Protecció Civil a la Noguera va
tenir lloc el 18 de maig amb la col·laboració dels Bombers de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra i els
Agents Rurals de la Noguera. Estava adreçada als voluntaris de Protecció Civil de la comarca, amb l’objectiu de facilitar la tasca en la campanya d’incendis d’enguany.

Anna M. Vilanova

Concert a la Cova Negra del Montsec
El 13 de juliol tindrà lloc el segon Concert Tel·lúric a la
Cova Negra del Montsec. És un esdeveniment únic
que se celebra per segon any consecutiu després del
gran èxit de l’edició de l’any passat. Hi actuaran la Coral
Polifònica de Tremp i la Camerata Coral Sant Cugat.
La Cova Negra és un auditori natural d’acústica
excel·lent, amb cabuda per a més de 700 persones, i
que fa 3.500 anys havia estat santuari i necròpoli
d’incineració i dipòsit d’urnes. Trobareu tota la
informació a cameratasantcugat.com.

Aplec de les Franqueses

18a Càtedra d’Estudis Medievals
Els dies 10, 11 i 12 de juliol es durà a terme la 18a
edició de la Càtedra d’Estudis Medievals de la Noguera. El curs d’enguany es titula Formes de convivència
a la baixa edat mitjana. A 600 anys de la fi del Comtat
d’Urgell, i investigarà sobre com s’encaixaven els diferents grups socials, culturals i polítics, quins eixos
ideològics articulaven la societat i quin ha estat el llegat posterior.
Les diverses procedències dels ponents, catedràtics i professors d’universitats de l’Estat espanyol,
Àustria, Bèlgica, França, Itàlia, Portugal i Xile, permetran l’exposició de diverses perspectives i experiències. Per a més informació i inscripcions, podeu adreçar-vos a l’Arxiu Comarcal de la Noguera o consultar
l’apartat de Cultura de la web del Consell Comarcal
de la Noguera: www.ccnoguera.cat.

Fira de la Cervesa Artesana a Butsènit
Butsènit d’Urgell va celebrar el 25 de maig la 1a Fira
de la Cervesa Artesana Catalana. Durant la jornada
es va dur a terme una demostració gastronòmica per
part d’Albert Marimón, propietari del Restaurant La
Cava de Tàrrega, que va ensenyar als assistents diferents plats amb cervesa com ara els porros vells, la
galta de xai o la carbonara flamande. També hi va haver
una xerrada sobre els beneficis de la cervesa en la
salut a càrrec del dietista i nutricionista d’Ivars d’Urgell
Dani Rubiol. L’objectiu dels organitzadors és donar
continuïtat al certamen i aprofundir en la vessant alimentària de la cervesa.

El diumenge dia 12 de maig es va celebrar l’aplec de
les Franqueses, a dos quilòmetres de Balaguer. En
l’acte, el mecenes Espar Ticó va lliurar la imatge romànica de la Verge al Monestir de Santa Maria. Els
oficis religiosos van anar a càrrec del rector de
Balaguer, Mn. Joan Pujol, i Mn. Ramon Solé, molt conegut a Artesa. Van assistir-hi les autoritats, amb el
batlle de Balaguer, Josep Maria Roigé, i l’amfitrió,
Espar Ticó, fill de Barcelona però balaguerí d’adopció. L’acte va comptar amb la col·laboració de les Dones Rurals de Balaguer, que es van encarregar de
l’organització i de l’àpat multitudinari. La part lúdica va
tenir l’aportació de la Colla Sardanista de Balaguer i el
grup d’havaneres Vent de Ponent, on actua l’artesenc
Antonio San Agustín. Va tancar l’aplec el sol d’acordió
espontani de l’artesenc Jaume Gaset.
la Palanca
la
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TEATRE

Diner fàcil
n dia en la vida d’Artesa: divendres 17 de maig. Feia
una nit fresca i plovia. Es
veien paraigües i la gent abrigada
al carrer. Com a contrast, a dins de
la Dàlia Blanca hi havia força caliu.
Al local, gairebé ple de gom a gom,
la gent tenia ganes de veure teatre. El públic aquella nit estava
entregat per veure en acció el Grup
de Teatre d’Artesa, els nostres actors i actrius, els nois i noies que
sovint ens trobem pel poble.
L’obra Diner Fàcil (Easy Money),
de Ray Cooney, és a més, avui, un
tema de rabiosa actualitat amb les
informacions que diàriament ens ofereixen les televisions i els diaris de
gent de prestigi i poder, que acaben
als jutjats o a la presó per apropiarse presumptament de diner fàcil.
Va ser una divertida comèdia
d’embolics que ens va fer gaudir
durant dues hores llargues de situacions inversemblants. Amb els diferents “gags”, el públic no parva
de riure, enganxat a l’acció i com a
còmplice tàcit de tot aquell enrenou.
Hi ha una mica de tot: corrupteles a un policia, xantatge entre
amics, intent d’adulteri, engany,
apropiació indeguda, drogues, un
cap mafiós i mentides a dojo. En

U

fi, real com la vida
mateixa en determinats ambients
socials. Caràcters
tractats amb un toc
subtil d’ironia i
exageració que
desferma les ganes de riure i passar-s’ho bé de la
gent.
Com diuen ells:
des de la revista
ens ha tocat la feina de “posar-los
a caldo”. Els actors, cadascú molt
dins del seu paper, treuen un

Ctra. Agramunt, 12
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excel·lent. Sabíem de la vis còmica del Victor (Ignasi) i del Portell
(Jaume), el policia. El Carles Jové

Tel. 973 400 081

25730 Artesa de Segre (Lleida)

TEATRE
(Josep), que aguanta el pes de
l’obra. Molt bé la Laura (Helga), que
fa una borratxera genial. El Ton
(Jaume), el Llampec, el taxista més
ràpid del món. L’atractiva i seductora Isabel (Rosa). El García (Joel),
el “poli” íntegre. I el cap mafiós, el
Sr. Cortero (Vicenç), que atemoreix
els homes amb la pistola i l’han
d’atonyinar les dues dones.
La novetat va ser la direcció compartida entre Emma Estrada i Joan
Roca, ambdós fan una bona tasca.
Dominen una acció continuada, el
donar peu amb un ritme escènic
que capta en tot moment l’atenció,
l’interès del públic.
Al darrere hi ha tot un equip tècnic de gent que no es veu, però que
en cada nova obra fan el possible,
tots plegats, per assolir un resultat
final molt a prop de l’excel·lència.
Inestimable també l’aportació de les
Artesenques Actives, com sempre.
Aquella nit, a més, es van produir
dues noticies històriques. Com va

destacar el Joan Roca, aquesta
obra va ser la darrera que el Grup
de Teatre d’Artesa de Segre va interpretar al local de la Dàlia Blanca
després de vuit anys d’actuacions.
Va ser una baixada de teló definitiva. D’ara en endavant, començaran al nou Cubbtural de la plaça.
L’altra noticia que es va produir
aquella nit, ens va arribar de fora:

a les mateixes dues hores que va
durar l’obra de teatre, l’Atlètic de
Madrid va guanyar la Copa del Rei.
O sigui, que el Reial Madrid s’ha
passat aquesta temporada en
blanc, fent honor als seus colors.
Tot plegat, pura comèdia.
Text: Bartomeu Jové Serra
Fotos: Josep Maria Espinal

COMPLEX ESPORTIU I PISCINES
Tel. 973 400 335

ESMORZARS, DINARS, SOPARS, BRASA, GRANISSATS,
BEURES A LA FRESCA, ANIVERSARIS, FESTES...

Funerària d’Artesa de Segre i Comarca
Fusteria Carles Pellicer
-Sala de Vetlla a Artesa
-Servei a Ocaso, Sta. Lucia, etc...

609 765 146
973 400 715

-Trasllats Nacionals, Incineracions, etc...
-Corones, làpides, etc...

Tels. 24h. 609 765 146 - 973 337 285
c/ Antoni Maria Claret, 37

25730 ARTESA DE SEGRE
la
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Els més llegits de l’any 2012
s presentem el rànquing
dels 10 llibres més prestats
durant l’any 2012 a les biblioteques públiques de Lleida que
formen part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, agrupats
per categories i públics.

U

Novel·la adults
El Tiempo entre costuras, María
Dueñas
Jo confesso, Jaume Cabré
El Prisionero del cielo, Carlos Ruiz
Zafón
L’Home de la maleta, Ramon
Solsona
El Jardín olvidado, Kate Morton
Dime quién soy, Julia Navarro
L’Avi de 100 anys que es va escapar per la finestra, Jonas Jonasson
El Imperio eres tú, Javier Moro
Quan érem feliços, Rafel Nadal
Criadas y señoras: tres mujeres a
punto
de
dar
un
paso
extraordinario, una historia con
corazón y esperanza, Kathryn
Stockett
Novel·la Juvenil
Els Jocs de la fam, Suzanne Collins
En flames, Suzanne Collins
L’Ocell de la revolta, Suzanne
Collins
Los Juegos del hambre, Suzanne
Collins
La Porta dels tres panys, Sònia
Fernández-Vidal
El Príncipe de la niebla, Carlos Ruiz
Zafón
En llamas, Suzanne Collins

El Diari groc de la Carlota, Gemma
Lienas
Marina, Carlos Ruiz Zafón
Un Amor peligroso, Stephenie
Meyer

Podeu agafar en préstec els llibres
més llegits del 2012 a la biblioteca

Activitats
Exposició “Pedra seca” d’Emili Boada a partir de l’1 de juliol a l’Àrea
d’Activitats de la Biblioteca. Exposició itinerant del Museu Etnològic
de Barcelona.

NOVA ADREÇA
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
València, 1
25730 Artesa de Segre
Tel: 973400754
biblioteca.artesadesegre@gencat.cat
http://bibliotecaartesadesegre.blogspot.com

Llibre Infantil Imaginació
Banyetes i l’esport, Romina
Rodríguez i Bañeres, Marc Vidal i
Bori
Sisè viatge al Regne de la Fantasia, Geronimo Stilton
Cinquè viatge al regne de la fantasia, Geronimo Stilton
Un Pringat total, Jeff Kinney
La Muntanya que parla, Tea Stilton
La Princesa dels gels, Tea Stilton
Això és massa!, Jeff Kinney
La Cursa més boja del món,
Geronimo Stilton
L’Amor és com el formatge,
Geronimo Stilton
L’Agent secret Zero Zero K,
Geronimo Stilton

Serveis
Consulta sala, informació i orientació bibliogràfica
Consulta en línia del catàleg de la
Biblioteca i del catàleg col·lectiu de
la Lectura Pública de Catalunya
Préstec de llibres, revistes i
audiovisuals.
Préstec interbibliotecari.
Accés ordinadors i multimèdia.
Zona wifi.
Informació cultural i de lleure de les
activitats del municipi.
Horari d’estiu
Del 15 de juny al 15 de setembre
Matins de dilluns a divendres de
10:00 a 13:00 h.

Exposició Pedra Seca
Us convidem a visitar a partir de l’1 de juliol a l’Àrea d’Activitats de la Biblioteca, l’exposició de fotografies
“Pedra seca”, d’Emili Boada, on ens mostra el patrimoni rural català que ha anat recollint aquest fotògraf
durant les seves passejades per les contrades del nostre país.
De la tasca fotogràfica d’Emili Boada n’ha resultat un magnífic material artístic i etnogràfic, on ens presenta aquestes petites joies arquitectòniques i culturals. La seva tasca brolla l’ànim de la il·lusió per descobrir, per trobar, fins i tot per remenar amb tossuderia i alhora amb tendresa, a la recerca de paisatges,
construccions i objectes perduts o oblidats, que romanen a l’espera de qui en retrobi la memòria.
Pedra seca és una exposició itinerant procedent del Museu Etnològic de Barcelona que n’ha fet una
cessió gratuïta perquè es pugui veure a la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot.
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MARE EN PRÀCTIQUES

De ‘Collita pròpia’ a ‘Mare en pràctiques’
o fa gaire vaig llegir un llibre
de l’Agnès Busquets (actriu
de Polònia), Mare en pràctiques, on explica, amb molt sentit
de l’humor, les experiències d’una
mare principiant.
No crec que a l’Agnès li sàpiga
greu que aprofiti el títol del seu llibre per crear una nova secció a La
Palanca. I és que sóc conscient que
a les darreres col·laboracions a la
revista només parlo de criatures, i
per això he demanat a la direcció
de La Palanca canviar el nom de la
meva secció, i passar de “De collita pròpia” a “Mare en pràctiques”.

N

“quan ets mare per
primera vegada, tot
gira al voltant de la
teva criatura”
I és que quan ets mare per primera vegada, tot gira al voltant de
la teva criatura; canvies les aficions,
els temes de conversa... Ja no mires la tele, només llegeixes sobre
pares, mares, criatures, ara ja no
interessa tant la política o el futbol,
sinó que el teu món es redueix a
hores de son, joc, motivació, llars

d’infants, alimentació infantil... Tota
la resta és secundari!
Mentre estava embarassada,
m’havia promès a mi mateixa no ser
d’aquestes mares que es passen
el dia explicant les batalletes dels
seus fills: si el nen ha dormit o ha
menjat bé, que quantes caques ha
fet o si ja gateja o fa servir xumet.
M’havia promès no parlar de criatures a d’altres persones que encara no són pares, perquè més
d’una vegada havia hagut d’escoltar amb molta paciència les aventures i desventures del fill d’alguna
mare primerenca.
Però el cas és que ara que sóc
mare, sóc conscient que no compleixo la promesa. Quan ens reunim mares de fills de la mateixa
edat som capaces de passar dues
hores de rellotge parlant sense
pausa dels nostres menuts! Que si
el teu això, que si el meu allò...
Comparant i compartint les experiències, buscant suport i, en definitiva, buscant empatitzar entre nosaltres.
Però és que quan xerro amb alguna altra persona que no és mare,
he de reconèixer que també “colo”
a la conversa coses sobre la meva

filla, sense que vingui massa a
tomb.
Potser és que ara tinc poc temps
per fer d’altres coses i per tant no
puc explicar gaire cosa més que
allò que estic vivint amb tanta intensitat. O potser és que m’agrada
parlar de la meva filla. O potser és
que la tinc al cap tot el dia i no sé
parlar de res més...!

“qui no vulgui llegir
sobre les tribulacions
d’una mare “novata”,
que passi de llarg”
Suposo que amb els anys això
anirà disminuint, deu ser la novetat; deu ser la poca experiència...
No sé el perquè, però almenys,
estimats lectors, permeteu-me
aquest petit espai per expressar tot
allò que penso i sento sobre la criança d’un fill/a.
I ho sento per aquells que no els
agrada la temàtica. Qui no vulgui
llegir sobre les tribulacions d’una
mare “novata” que passi de llarg la
nova secció.
Noemí Farré Cortadelles

la
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La vicepresidenta Ortega inaugura les obres de
Sant Urbà de Montsonís
El passat 18 de maig l’Ajuntament de Foradada va inaugurar l’obra Pavimentació i millora
de l’entorn de l’església de Sant Urbà de Montsonís.
La inauguració
La inauguració va anar a càrrec de
la vicepresidenta del Govern de la
Generalitat de Catalunya, Joana
Ortega, i de Maricel Segú, alcaldessa de Foradada. L’acte va comptar
amb la presència de diferents autoritats de la comarca, nombrosos
veïns del municipi i de l’alcalde pedani de Montsonís, Joan Roca.
Després de rebre les autoritats
a l’Ajuntament i de signar el Llibre
d’Honor, la comitiva es va traslladar a Montsonís, on es va fer la inauguració i es va visitar l’obra; també van aprofitar per fer una vista al
poble de Montsonís i al Castell, on
es va fer un piscolabis per a tots
els assistents.
L’obra
Aquesta obra va tenir un pressupost de 115.555 euros i estava subvencionada pel PUOSC amb
109.777 euros. El projecte va ser
dirigit per l’arquitecta Magda Gorgues i l’empresa adjudicatària que
ha fet el treball és “Obres i Manteniments Montsonís”.
Amb aquesta obra s’ha millorat
l’accés a l’antiga església de Sant
Urbà, actualment destinada a local
social i que durant molts anys ha
estat abandonada perquè era inac-

La tradicional “tallada de cinta” va servir per inaugurar les obres

cessible. També s’ha urbanitzat tot
l’entorn de l’edifici, generant un
agradable parc amb zones enjardinades que condueixen des de diferents punts de Montsonís fins a
la part superior del turó on s’ubica
l’antiga església i on es pot gaudir
de magnífiques vistes. S’ha enllosat la plaça Ponent i s’han construït unes escalinates de pedra així
com una passarel·la de fusta. S’han
excavat i netejat les restes de l’antic castell i muralla a l’entorn de l’església. S’ha construït un mur d’escullera i s’ha adequat el pàrquing
davant del cementiri. S’ha ficat la il·luminació nova a
tot el conjunt del
parc i s’han col·locat tanques de
fusta.
Dins l’església
també s’han fet millores com la construcció d’un lavabo,
s’ha pintat, s’ha poPassarel·la de fusta d’accés a Sant Urbà vora l’antiga muralla
lit el terra, s’ha col·24 la Palanca

locat un terral de fusta al cor i baranes a les escales, s’ha arreglat el
campanar i s’ha ficat una campana.
L’església romànica de Sant Urbà
Aquesta església és d’estil romànic i apareix documentada l’any
1131, en una donació de Guerau
Ponç II de Cabrera a Sant Pere
d’Àger del castell de Montsonís i les
seves possessions. L’edifici té una
sola nau, coberta amb volta de
canó i capçada per un absis semicircular que comunica amb la nau
a través d’un arc presbiteral. La porta, situada a la façana nord és d’arc
de mig punt amb grans dovelles.
Tardanament, s’hi van afegir un
campanar de torre de planta quadrada i una capella adossada al
mur nord.
L’any 1987 es van fer treballs de
rehabilitació d’aquesta església, llavors molt malmesa, dirigits per l’arquitecte Eusebi Guimet. Es va consolidar l’edifici fent-hi unes lligades
amb tirants de ferro, es va construir
un sostre-terrassa, es van fer els
tancaments, es van refer la torre i
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L’església romànica de Sant Urbà

Brindis i piscolabis dins el castell de Montsonís

la teulada que hi quedava, amb lloses de pedra tal i com era la original, i també es va sanejar i pavimentar l’interior.
Montsonís, un poble amb encant
L’any 2010 la Diputació de Lleida
va escollir Montsonís com un dels
pobles amb més encant de Ponent.
Aquesta distinció no és casual, sinó
que és fruit d’un procés que ha durat prop de 30 anys i que ha servit
per transformar Montsonís d’un

El castell de Montsonís rep milers de visites

poble en ruïnes a
una de les localitats més vistoses
de Catalunya.
Montsonís va
quedar pràcticament deshabitat
als anys 1970, només van quedar
unes poques famílies que vivien a
les masies dels
afores. Montsonís
tenia 224 habitants l’any 1900 i la
seva economia
era totalment agrícola. Amb la mecanització del camp,
als anys 1960 es
va començar a
despoblar i les cases van quedar
buides i es van
anar deteriorant i
ensorrant.
Va ser a principis dels anys 1980
quan alguns descendents de famílies que havien marxat, van tornar
per arreglar-se les cases pairals
com a segona residència.
Paper destacat en la recuperació del poble el tenen Ramon
Orpinell i Carme Díez, una parella
de psicòlegs barcelonins que van
veure en Montsonís un gran potencial on desenvolupar una activitat
econòmica com el turisme rural.
El projecte turístic es va engegar a mitjan d’anys 1980 i va anar
agafant forma entre el 1988 i el

1990 quan ja es va portar l’aigua i
el clavegueram al poble, es van començar a pavimentar alguns carrers amb lloses de pedra i es va
anar dotant el poble amb les
infraestructures bàsiques (carretera, telèfon, millora de la llum).
Paral·lelament, van anar adequant diverses cases de turisme
rural (ca l’Alejandro i cal Valeri) i
altres cases i edificis com a habitatges d’ús turístic. En l’actualitat
Montsonís disposa de 40 places
d’allotjament i es seu de l’empresa
Castells de Lleida, des d’on es gestionen centenars de cases rurals de
Catalunya.
El Castell, pol d’atracció turística
El primitiu castell de Montsonís
s’hauria construït al S. XI. L’actual
edifici, però, és un antic casal senyorial més recent, que ha estat rehabilitat i remodelat al llarg dels
anys, i que conserva un aire medieval que fa les delícies dels turistes.
Dins es poden visitar estances
úniques en el món dels castells com
són la cuina, el celler, l’habitació del
pelegrí, la sala d’armes, etc. El seu
propietari Carlos de Montoliu, baró
de l’Albi, viu a l’edifici junt a la seva
esposa i ha estat un gran impulsor
de la recuperació de les fortaleses
catalanes des de la Fundació Castells Culturals de Catalunya, la qual
presideix.
Les visites al Castell varen començar el 1990 i actualment rep
unes 24.000 persones l’any, arribant a un total acumulat de gairebé 300.000 visitants.

Panoràmica del poble de Montsonís, amb Sant Urbà dalt de tot

la
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Sortida cultural a Preixens
l 18 de Maig ens endinsàrem a la Ribera del Sió, concretament als pobles del
municipi de Preixens. A les 10h arribàvem a les Ventoses acompanyats d’en Llorenç, l’agutzil del municipi, on vàrem visitar l’església de
Sant Pere. que és la parroquial del
poble. La primera noticia que se’n
té, data de 1179, en una butlla de
confirmació de béns atorgada pel
papa Alexandre III a l’abadia de
Sant Pere d’Àger. Entre moltes altres coses, li ratifica la possessió
de l’església de les
Ventoses amb les
seves pertinences.
Això confirma que
era propietat de la
canònica d’Àger, on
apareix també en un
sínode de 1648 i en
el llibre de visites de
1783-84, i en va dependre fins al segle
XIX.
Per finalitzar la visita, donàrem un
tomb pel poble contemplant les restes
de l’antiga muralla.
Sobre les 11h arribàvem a Pradell, on
passejàrem per davant de la façana del
castell que va ser en origen una
torre de vigilància anterior al segle
XV, que va sofrir amb el temps algunes reformes fins que el 1738 va
ser convertida en residència. El
1365 era propietari del castell Arnau
de Riusec i el 1361 ja ho era Simó
de Torres.
Els Portolà, senyors de Pradell.
El 7 de gener de 1666, l’Il·lustre don
Gaspar de Portolà i Pont, doctor i
donzell, va comprar la senyoria de
la Torre i el terme de Pradell. Segons la Catalunya Romànica, la
senyoria de Pradell passà als
Montlleó i al segle XVII, als Margalef.
En un dels seus angles, el castell
conserva l’escut de la família de
Montlleó. El 1914 la propietària era

E

Assumpció Civit i Castellà.
La seva església parroquial està
dedicada a la Mare de Déu de l’Assumpció i apareix documentada el
1172. El 1373, és citada en una de
les col·lectes d’Àger i també en un
sínode del 1648. L’edifici medieval
ha desaparegut i el temple actual
és d’època moderna.
Vora les 12h érem a Preixens, a
l’església parroquial de Sant Pere.
Formava part de la col·legiata de
Sant Pere d’Àger fins a la seva extinció, el 1783. Va ser consagrada

pel bisbe d’Urgell, Arnau de
Preixens (1172), però l’actual edifici data del segle XVI, probablement
de la mateixa època que es va
reconstruir el castell.
Per mediació dels amos actuals
del castell vàrem tenir el privilegi de
visitar-lo tant pel recinte exterior
com interior i, la veritat sigui dita,
està molt ben restaurat i conservat.
Entre els amos del castell i el nostre historiador, en Ramon Bernaus,
ens varen endinsar en la història.
Aquest bonic castell residencial és
a la part alta del poble, a 315 m
sobre el nivell del mar. L’obra es un
magnífic casal renaixentista del
segle XVI i recentment restaurat. La
part més antiga seria la torre de

planta quadrada adossada a la façana nord i un tram del pany vertical de la muralla, que formaria part
de l’antic castell medieval, que alguns autors daten del segle X i la
consideren d’origen andalusí. Devia ser una de les fortificacions musulmanes aixecades a la conca del
Sió per controlar el camí de
Balaguer-Agramunt-Guissona. Les
dependències interiors estan decorades amb quadres, pintures i mobles de molt bon gust.
Abans de dinar, vàrem visitar dos
búnquers de la guerra civil situats prop
de Preixens, recentment recuperats,
des d’on es pot observar la població i
la carretera d’Agramunt.
Després de dinar
al Bar restaurant del
poble, com a sorpresa, ens desplaçàrem al poble de
Butsènit d’Urgell, on
en Jaume Esteve
ens va ensenyar la
seva col·lecció d’Arqueologia Agrícola,
un museu possiblement únic d’aquestes característiques
que tenim a Lleida i tant proper a
nosaltres.
Per finalitzar, i aprofitant que era
el dia de portes obertes dels museus, vàrem visitar el Museu dels
Torrons Vicens d’Agramunt, que es
un bon exemple d’organització i
bon funcionament.
Volem donar les gracies a l’Ajuntament de Preixens, als propietaris
del castell de Preixens, al Jaume
Esteve de Butsènit i a Àngel
Velasco de Torrons Vicens.

Francesc Gessé
Associació Cultural
Terres del Marquesat
la

Palanca 27

PARLEN LES ENTITATS

Trobada de motos clàssiques a Alòs
l 19 de maig es va celebrar a Alòs de Balaguer
la primera trobada de motos clàssiques de
camp, organitzada per l’Assossiació Moto
Clàssica de la Noguera d’Artesa amb la col·laboració
de l’Ajuntament d’Alòs.
Després que uns 25 participants arribessin al cim
de Sant Mamet, van gaudir d’un esmorzar a la brasa
fet a les barbacoes d’Alòs. Una vegada satisfetes les
necessitats gastronòmiques, es van desplaçar fins al
circuit, on van cremar les mongetes amb botifarra
begudes amb el vi de la vinya de l’Hereu de Seró.
Agraïm al poble d’Alòs el tracte rebut i pels seus
serveis alhora de dissenyar el circuit, també a tallers
Moya, la Casa Rural La Granja i el Museu de la Moto
Clàssica de Bassella.
Esperem que ens puguem tornar a trobar en la
segona trobada mixta de motos clàssiques d’Artesa
de Segre amb motiu de la Festa Major, el dia 28 de
setembre.

E

Associació Moto Clàssica de la Noguera

Final de curs a l’Escola de Música
l dimenge 16 de juny més de 200 persones van assistir a la festa de final de curs de l’AMPA de l’Escola de
Música. El vestíbul del Cubbtural es va mudar per veure
la companyia del Teatre Atrium Ensemble i les Titelles Marduix, que ens van oferir l’espectacle Els viatges de Gulliver.
Durant l’espectacle, Atrium Ensemble va interpretar en directe la suite de Gulliver escrita per Telemann el 1728, per
ambientar aquest viatge fantàstic. En acabar, els grups de
l’escola de música, Trio Corelli, 9 Nats 9, Barbie Queen i els
esperats Demanem perdó a Santa Cecília, ens van oferir un
fantàstic concert. Van ser més tres hores de festa.
Des de la jove AMPA de l’escola de música fem una valoració molt positiva de la primera festa de final de curs que hem
organitzat.

E

AMPA de l’Escola de Música
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Els arbres, font de vida
“El verd dels arbres és part de la
meva sang”
Fernando Pessoa (poeta i escriptor)
És cert que la meva sang, a banda
de roja, és verda, com els arbres a
qui dec la vida. Si som aquí és perquè l’anomenada “Mare Terra” ens
ho permet. Li devem la vida a la naturalesa, a la naturalesa del nostre
planeta: la Terra.
Però els humans som egoistes
amb la vegetació i amb els altres
animals, inclús amb nosaltres mateixos. Tenim l’oportunitat de gaudir de paisatges realment meravellosos que a mesura que els gaudim, o sense haver-ho pogut fer, els
destruïm. Som autèntiques màquines de destrucció. M’hauria agradat haver vist aquest planeta milions d’anys abans del pas dels humans que en diem “evolucionats”.
M’hauria agradat conèixer aquest
planeta abans de ser modificat tan
brutalment.
Hem adaptat el nostre entorn a
“les nostres necessitats” i ho poso

entre cometes perquè
dubto que tot el que
hem fet a la nostra
manera sigui per una
necessitat.
Sota la meva humil
opinió, crec que tan
sols és una excusa
per poder-nos sentir
millor després del que
hem fet. És tan sols
una manera de convèncer-nos a nosaltres mateixos que el
que està passant no
és tan greu, per rentar-nos les
mans; però, on anem a parar? El
mal està fet i no serveix cap excusa. La sang que corre per les nostres venes s’enfosqueix cada dia
més, així com s’enfosqueix el futur
del nostre planeta, el nostre futur.
Construir centres comercials per
anar a passar-hi un dia de compres
no és la solució, així com no ho és
abusar d’allò que posa en perill
l’existència de qualsevol ésser viu
en aquesta, l’anomenada, “Mare
Terra”.

Tothom parla de la crisi política
o la crisi econòmica, però els que
posen aquests problemes per damunt de tot són els mateixos que
no saben que els diners no ens fan
respirar, ni es poden beure ni menjar; tot i així, sembla que són la font
de tots els nostres problemes.
Que passarà quan sigui tallat l’últim arbre?

Laia París Rivas

Tornar a ser petit
Diuen que la vida dóna moltes voltes, que és un sac de sorpreses.
Cada dia que passa aprenem una
cosa nova, bona o dolenta. Cada
dia que passa neix algú, mor algú
altre, algú guanya una cosa i un
altre la perd. Algú troba la seva felicitat i algú la seva depressió. Ja
m’ho deien, la vida no és un camí
de roses. No voldria parlar pas de
lliçons, no m’agrada donar-ne ni
rebre’n. Potser el millor és ser qui
ets, independentment del que alguns vulguin o intentin fer que siguis. Tot té una pregunta, i clarament una resposta, tot té un significat i un significant. La kinèsia fa
que dia a dia demostris el teu estat
anímic, no pots amagar-te’n. On
vull arribar? La nostàlgia, sentiment

anímic orfe de tendresa i faltat
d’amor. Nostàlgia d’aquells temps
feliços, en què ho teníem tot i alhora no volíem res. L’economia submergida ja existia, els bancs “tenien” molts diners i la vida era un
carnaval. Nostàlgia de no pensar en
què algú podia morir, no saber que
passaria demà i que no importés.
Nostàlgia de la falta de sentit per
tot allò que passava, on no existia
rancor. Nostàlgia de tornar a ser
petit. Ara, és quan et dones compte del sac de sorpreses que és això
que anomenem vida, de la importància que té pensar en el demà,
sense deixar de viure l’ara. Te’n
dones compte de tot allò que tens i
tot allò que desitges tenir. Has de
fer i deixar de fer. Has d’intentar

sense témer a perdre. A la vida no
es guanya ni es perd. No és un examen per molt que a vegades plorem i rabiem perquè s’ha suspès.
La nostàlgia avança, no es perd,
augmenta. La producció personal
s’accelera, es crea, es reafirma i es
queda quieta. Posem-nos ulleres,
mirem la lletra petita, ningú avisa,
sigues fort i avança, la situació continua, no tot es quedarà com ara,
la vida dóna mil voltes, per molt que
ens retallin, que ens vulguin prendre el que sempre ha estat nostre,
per molt que avui sigui difícil sobreviure i vulguem tornar a ser petits,
que la nostàlgia no ens amargui, la
vida dóna mil voltes.
Judit Morros Secanell
la
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UN RACÓ PER PENSAR I CRÉIXER

Juanjo Garra: experiència i muntanya
uanjo Garra Lorenzo, alpinista lleidatà, va morir el passat
27 de maig al Dhaulagiri.
Gran alpinista i molt experimentat,
havia coronat 8 cims de més de 8.000
metres. El 23 de maig, juntament amb
dos fabulosos alpinistes com són
Manolo González i Enrique Osiel, es
va encaminar cap al seu novè vuit mil,
el Dhaulagiri (8.167 m), situat a la serralada de l’Himàlaia (Nepal).
A causa d’una caiguda, en l’últim
sector sota la paret de la roca, es va
trencar la tíbia i el peroné. Degut a la
dificultat d’avançar a bon ritme i que
començava a nevar, els dos companys i el xerpa Kheshap van baixar
fins al camp 3. Després de demanar
ajuda i agafar provisions, el xerpa,
sense avisar, va tornar a pujar fins
on es trobava Juanjo Garra.
Les dificultats climàtiques i d’alçada
van dificultar el rescat. Per d’altra
banda, “gràcies” als constants intents
de rescat, l’helicòpter va poder rescatar un hindú que s’havia perdut en

J

descendir del cim
de la mateixa muntanya que l’expedició de Garra i a set
alpinistes més al
camp 3.
Finalment, tot i
els grans esforços i
contribució de molts
xerpes, alpinistes i
equips de rescat,
Juanjo Garra va
morir a la muntanya, al Dhaulagiri. Va morir allà on era
feliç i, al cap i a la fi, què busquem
sinó, ser feliços?
Sabem que hi ha risc. Sabem que
en qualsevol moment la felicitat pot
passar a ser tristesa o por. Però la
seva vida era la muntanya i si no gaudim d’ella, so seríem feliços. Des
d’aquest text, dono el condol a la família i amics.
La muntanya és més forta que nosaltres, per això s’ha d’estar preparat (tan físic com psicològicament) en

tots els nivells. Un cim de 3.000 metres, com la Pica d’Estats o l’Aneto,
pot suposar un repte per una persona no tan experimentada.
Hem de saber quin és el nostre
nivell, estar informats i preparats. La
muntanya pot no donar segones
oportunitats i és un fet que cada cop
més, es constata. Però no per això,
hem de deixar de gaudir-la, ja que,
en ella, hi ha la més pura felicitat.
Ivan Balagueró i Masanés

PARTITS POLÍTICS

Això és xauxa
entrada, voldríem agrair
que ens hagin fet cas en la
proposta que vàrem posar
el mes anterior sobre la millora de la
vorera del tram del carrer Balmes,
entre la carretera i el carrer Les Monges. És una petita obra que tots els
artesencs valoraran en positiu.
Després d’aquest bon inici, entrem
en matèria. En l’últim ple al qual
vàrem assistir, ens vam quedar bocabadats de la “benevolència” dels
nostres governants municipals.
Primer de tot, ja ens va sobtar el
fet que una persona (que no és veí
d’Artesa, pel que sembla) utilitzés els
carrers del polígon industrial per assecar farratge. Però el que ens va
sobtar més, va ser el fet que l’única
sanció que va rebre aquesta persona va ser una amonestació verbal i
es van donar per satisfets amb la tí-

D’

pica resposta del “no ho faré més
home!”. Això és xauxa senyors ...
Després, també vàrem constatar
que tota la gestió que s’havia fet fins
ara per l’enderroc dels edificis en
perill d’esfondrament situats a la carretera de Ponts no han servit de res,
per una errada dels serveis externs
provinents del Consell Comarcal que
gestionaven l’assumpte. Uns serveis
externs que ens costen molts diners
a les arques municipals, és a dir, a
tots. En aquest cas, també ens donarem per satisfets... Si aquests “professionals” no li tornen a cobrar tota
la nova tramitació al consistori.
Impressionant... I lamentable, en
aquest municipi alguns fan el que volen.
Després ens estranyarem que hi
hagi ciutadans que prescindeixin dels
contenidors de brossa i utilitzin solars
abandonats per llençar les seves dei-

xalles. “És que amb la permissivitat
que hi ha al Consistori estan fomentat l’incivisme”.
Ho hem dit altres vegades però ho
repetirem; un bon governant ha de
ser benevolent fins a cert punt, sobrepassat aquest punt, s’ha de ser
inflexible, perquè moltes d’aquestes
accions que no són sancionades acaben costant diners al ciutadà, i no ens
val l’excusa “és que no tenim normativa”. Com pot ser que no n’hi hagi
en la nostra ciutat?
Potser una actitud més ferma no
agradaria a uns pocs, però donaria
seguretat i confiança a la gran majoria;
reflexioni sobre això senyor alcalde.

Junta Local del Partit Popular
d’Artesa de Segre
la
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MEMÒRIES DELS ANYS SENSE PRIMAVERA

Mnemotècnia
a mnemotècnia és un conjunt de tècniques per a desenvolupar la memòria.
Repetir molts cops la mateixa
paraula de vegades no funciona,
com veureu:
Artesa sempre ha estat lo rebost
dels pobles del seu entorn. La gent
dels poblets del voltant hi havíem
d’anar al menys los dies de mercat
a comprar fato, queviures o roba i
calçat.
Als poblets sempre hi havia alguna botigueta on venien una mica
de tot: xocolata, bacallà, sucre i, fins
i tot, betes, fils, mitjons i espardenyes.
Anar a comprar a Artesa significava un viatge llarg, i quan faltava
alguna cosa sempre quedava lo
recurs de la botiga del poble. A
Baldomar, quan jo era petita n’hi
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havia una.
Més tard, després de la guerra,
van obrir dues botigues més, però
després, a mesura que la gent va
anar tenint cotxes, poc a poc van
haver de tancar.
Ara que mos hem anat fent
grans, molts ja no podem conduir i
mos en adonem de la falta que fa
una botiga de queviures.
Bé, quan era petita, un dia la
mare em va enviar a comprar arròs, que no en teníem, dient-me
que m’afanyés, que ja era tard i
havia de fer lo dinar.
Jo, tot lo camí anava dient:
- Arròs, arròs, arròs, arròs, arròs,
arròs, ...
Pico a la porta de la botiga i la
mestressa, que vivia dalt:
- Ja baixo !

I jo:
- Arròs, arròs, arròs, arròs, arròs,
arròs, ...
Al cap d’una bona estona, ja que
a la canalla no mos feien gaire cas,
baixà la botiguera:
- Què vols nena?
- Ummmmm: Sucre!
- Un quilo?
- Ummm, sí, un quilo.
La dona m’allarga una paperina
i jo corrents cap a casa. La mare,
davant l’olla que ja bullia:
- Mira que has tardat. Va, porta
l’arròs!
I mitja paperina cap dins de l’olla.
Aquell dia no vam menjar arròs,
no, i jo, castigada per ser tan distreta.
Pilar Porta

VIDA SOCIAL

Boda noble al Castell de Montsonís
s tradició a Montsonís, que
els fills i familiars mes propers dels Barons de l’Albi,
Carles de Montoliu i la seva esposa Anina Heijndrickx, es casin al
castell de la seva propietat.
Seguint aquesta tradició, el passat 4 de maig va tenir lloc l’enllaç
eclesiàstic del seu fill Lorenzo, el
tercer dels quatre fills dels barons,
amb la seva novia Vicky. Dins la
mateixa cerimònia, a l’església de
Montsonis, es va fer el bateig de la
filla de la parella, l’Anna, de pocs
mesos d’edat.
A la boda hi varen assistir família repartida per tot el mon, arribant
convidats des de llocs com
Brussel·les, Roma o San Francisco,
donant a l’esdeveniment un caire
internacional. Desprès de la cerimònia religiosa, que va acabar
amb la tradicional sortida de l’església sota el túnel d’espases, es
va servir el pica pica i dinar a l’in-

É
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terior del castell, preparat per una
empresa de gran prestigi dins el
sector.
Des de aquetes ratlles volem

desitjar molta felicitat als nuvis i a
la seva família. Per molts anys.
Castells de Lleida

ESPORTS

El CE Artesa salva la categoria
Sííííí!!! Visca l’Artesa de Segre!!!
El diumenge 2 de juny el nostre
equip de futbol tenia un partit
importantíssim a la població de
Bellcaire d’Urgell. L’ Artesa, a pesar de tenir la permanència de categoria assegurada, necessitava
una victòria per tal de poder evitar
el descens no compensat del CF
Cervera (de 1a Catalana). En
aquest partit ens enfrontàvem al CF
Bellcaire, equip ja descendit, però
que, com qualsevol equip que juga
a casa, segur que intentaria fer un
bon partit, com així va ser, per donar una alegria a la seva afició.
Aquest fet feia que el partit no fos
gens fàcil.
Per tal de donar suport als nostres jugadors i tècnics, des de la
junta directiva vam decidir fer una
campanya de suport a l’equip, “Diumenge 2 de juny tots a Bellcaire,
l’equip ens necessita”, a través de
les xarxes socials i també amb cartells que vam penjar pels bars i començos d’Artesa, animant els
artesencs a donar suport a l’equip
en aquest difícil partit.
També es va contractar un autocar que vam posar a disposició dels
socis i aficionats que ens volguessin acompanyar, i al final del partit
van repartir-se entrepans i begudes
entre tots els que van acompanyar
a l’equip.
La resposta dels artesencs va
ser immediata, de seguida varen
omplir-se les 55 places de l’autocar amb aficionats de totes les
edats (nens i nenes des de 5 anys,
joves, matrimonis de mitjana edat i

fins i tot jubilats de
85 anys). Voldríem agrair la presència de l’alcalde, Sr. Mingo Sabanés, i de diversos/es regidors/es
que volien donar
també suport a
l’equip viatjant en
aquest autocar.
Cal dir que
molts aficionats
van desplaçar-se
en vehicle particular fins a Bellcaire
i al final vam ser
uns 200 artesencs
al camp.
Al començament del partit hi
havia molts nervis Foto de grup, a dalt, i el partit a Bellcaire, a baix
entre els aficionats, ja que en els gairebé 100 anys prés, i Gabriel Alsina (encara cad’història de la nostra entitat ningú det). Moltes gràcies als tres. Al fino recordava que mai s’hagués bai- nal del partit tot van ser abraçades
xat de categoria. Amb el xiulet de entre seguidors i jugadors, ja que
l’àrbitre va començar el partit i tam- l’objectiu s’havia assolit.
bé els gols (1-0 Ignasi Jou, 1-1, 2Des de la junta directiva del CE
1, 2-2 Eric Pla, 3-2, 3-3 Eric Pla) Artesa de Segre volem agrair als
fins a la mitja part. En aquest mo- que vau venir a animar a Bellcaire i
ment l’equip baixava de categoria i també als que no vau baixar però
la cosa no pintava gaire bé.
que d’una manera o altra vau doMolts nervis entre tots els aficio- nar suport a l’equip.
nats, la majoria dels quals eren seTambé volíem agrair a Begudes
guidors de l’Artesa. A la represa, els Puigredon, Supermercats CONDIS
nostres jugadors van dominar el partit i l’Ajuntament la seva col·laboració.
i de seguida van arribar els gols ( 3-4 Gràcies també als jugadors, entreEric Pla, 3-5 Marcel, 3-6 Pros).
nadors, delegat/s del nostre equip.
De l’equip titular cal destacar
l’Isaac, encara en edat juvenil,
Junta directiva
Junior (juvenil), que va entrar desdel C.E Artesa de Segre
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ESPORTS

L’Escola de Futbol organitza tornejos formatius
Escola de Futbol d’Artesa
(EFA) va celebrar els dies
15 i 16 de juny tornejos formatius de les categories d’alevins i
benjamins. En el cas dels alevins,
d’11 i 12 anys, aquesta competició
ja s’havia celebrat l’any passat,
mentre que en els benjamins, de 9
i 10 anys, es feia per primera vegada. El torneig d’alevins es va disputar dissabte i el va guanyar l’Atlètic Segre. Hi participaven 16
equips procedents d’arreu de la
província de Lleida, a més d’un de
Sabadell i alguns de poblacions de
la Franja d’Aragó. L’endemà va ser
el torn dels més petits, amb un torneig que va reunir vuit equips de
Lleida i la Franja. En aquest cas, el
guanyador va ser, precisament,
l’equip local.
A banda de la part esportiva, els
tornejos formatius van servir per
donar activitat durant tot el cap de

L’

setmana al recinte del camp
de futbol. Així,
durant tot el
temps que es
van disputar
partits es va
oferir servei
de bar a la pista de futbol
sala. A més, el
dissabte al
migdia es va
fer un dinar de
germanor
El partit dels alevins de l’Artesa
amb jugadors i
familiars. El
dissabte a la tarda, després dels positivament el desenvolupament
partits, la mateixa pista va acollir dels dos tornejos, que van portar
una sessió de ball. I finalment, ja a centenars de visitants a Artesa
partir de la mitja nit, es va aprofitar especialment el dissabte, donat
la infraestructura per celebrar-hi que el torneig d’alevins, ja en la
seva segona edició, tenia més paruna festa.
Els organitzadors van valorar ticipants.

Altis celebra el festival de primavera
l divendres 7 de juny, el Club
Esportiu Altis Artesa de
Segre va fer el festival de
primavera a la plaça de l’Ajuntament. Va ser una vesprada plena
de coreografies, acrobàcies, balls i
danses per part de tots els alumnes del gimnàs, des dels més petits als més grans, on va ser present el resultat de l’esforç, el treball, la constància, la il·lusió i l’alegria. Gràcies a tothom per ser-hi.

E

Club Esportiu Altis
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Al festival hi van actuar alumnes de totes les edats

ESPORTS

Festa del Bàsquet al CENG
a secció de Bàsquet del
CENG va celebrar la festa
de final de temporada el dissabte dia 1 de juny. La festa va començar de bon matí amb tornejos
per als més petits. Després de la
pausa per dinar, ja a la tarda va arribar el torn dels més grans. Els últims a disputar un partit van ser els
sèniors, que van jugar contra els
veterans. Aquest grup, precisament, feia una trobada coincidint
amb la celebració de la festa (trobareu més informació i una foto a
la contraportada).
A banda dels partits de bàsquet
del matí i la tarda, al vespre es va
fer una caminada que va reunir un
centenar de persones. Aquesta iniciativa, que ja es va fer també en
l’edició de la festa de l’any passat,
va recórrer diferents camins de les
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hortes d’Artesa
i Montsonís i es
va allargar durant una hora i
mitja.
Després de
la caminada, al
voltant de les
22.00 hores, es
va celebrar un
sopar de germanor.
En
aquest cas, la
trobada va reunir més de 300
persones entre jugadors, amics
i familiars. La presidenta actual
del CENG, Teresa Vall, va aprofitar la trobada del sopar per
anunciar que deixarà el seu càrrec al capdavant de la junta del
club a partir del proper mes de
setembre.

Els petits van ser els protagonistes del matí

Comença el campionat de futbol sala d’estiu
l dilluns dia 10 de juny va començar el campionat de futbol sala d’estiu d’aquest
any, que s’allargarà fins a finals de
juliol i que es disputa a la pista de

E

futbol sala de les piscines amb alguns partits al pavelló.
Els partits són de dilluns a dissabte, amb dies de descans, i se’n
juguen dos cada dia. Els horaris

poden ser a les 21.30 i les 22.30
hores o a les 22.00 i les 23.00 hores. Enguany es disputen aquest
torneig d’estiu un total de 15
equips.
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Palanca 35

DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

Podòloga
Infermera
Reflexòloga

Ungla encarnada, durícies, ulls de poll,
berrugues plantars, esperons calcanis,
control a diabètics, educació de l’ungla,
especialitat en nens i esportistes

HORES CONVINGUDES
Av. Pere III, 10 - 13, alt. 1er - A
25600 BALAGUER

Ctra. Agramunt, 15 baixos
25730 ARTESA DE SEGRE

Tel. 676 08 33 28

LA PÀGINA DE L’ESCOLA ELS PLANELLS

Un conte per a la Josefina
urant molts anys la Josefina París, responsable de la
Biblioteca Joan Maluquer i
Viladot, ha acollit diferents generacions de nens i nenes de l’escola a
la biblioteca, ensenyant-los el seu
funcionament o bé presentant-nos
alguna activitat o exposició. També ens ha preparat lots de llibres
per treballar algun autor o autora,
o algun tema en concret. El que ens
ha agradat més, però, és quan ens
ha explicat contes, sigui a l’escola
o a la mateixa biblioteca. En definitiva, gairebé ha estat com una mestra més de l’escola. I sempre amb
el seu somriure amable.
Fa poc que la Josefina s’ha jubi-
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lat i nosaltres li
hem volgut mostrar el nostre agraïment convidant-la
a venir a l’escola.
Aquesta vegada,
però, no va ser ella
la que ens va explicar un conte,
sinó que vam ser
nosaltres que li
vam regalar un petit conte personalit- Alumnes de diferents cursos van escenificar l’agraïment a la Josefina
Moltes gràcies Josefina perquè
zat. Primer li vam llegir i després li
vam regalar en un petit àlbum amb ens has ajudat a ser més feliços. I
fotos de diferents activitats en què, que per molts anys puguis continual llarg dels anys, la Josefina ha col·- ar explicant contes, encara que no
sigui com a bibliotecària.
laborat amb l’escola.

Premi en el 28è Concurs Bíblic de Catalunya
om en els darrers anys, d’aquest objectiu, tal i com va destal’alumnat de Religió Catòli- car l’arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan
ca de Cicle Mitjà i Cicle Su- Enric Vives en l’entrega de premis a
perior de l’Escola Els Planells ha la Seu d’Urgell el passat 18 de maig,
participat en el Concurs Bíblic
de Catalunya, organitzat per
la Federació de Cristians de
Catalunya - Grup Avant de Terrassa i que enguany arribava a
la 28a edició. Hi han participat
un total 64.546 infants i adolescents de més de 650 escoles,
instituts i parròquies.
El lema d’enguany, que era
“Jo amb les obres et mostraré
la meva fe”, ha volgut fer re- L’Ariadna, la Sofia i l’Albert van recollir el premi
flexionar els joves participants
sobre la importància de la coherèn- el concurs vol aportar el seu gra de
cia en la pròpia vida per tal d’esde- sorra en la important tasca cultural
venir ciutadans responsables. A més de donar a conèixer la Bíblia, sense

C

Ctra. d’Agramunt, 71

la qual ens és molt difícil poder entendre la cultura, i va posar d’exemple l’obra de Salvador Espriu, poeta
del qual estem celebrant el centenari del naixement.
Des d’aquí celebrem l’èxit
dels i les alumnes de Cicle Superior del nostre centre en
aconseguir el primer premi per
escoles de segona categoria i
que, en nom de tota l’escola,
van recollir l’Ariadna Carbonell
i la Sofia Fernández, de 5è, i
l’Albert Puigpinós, de 6è, acompanyats dels seus mestres de
religió, Anna Gené i Josep
Solsona. Moltes felicitats a tot
l’alumnat de Cicle Superior.
Àrea de Religió Catòlica

25730 Artesa de Segre (Lleida)

Tel.: 973 400 291
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ÒPTICA M. ROSA ALDAVÓ
Ctra. d’Agramunt, 17 - Tel. 973 40 00 64
ARTESA DE SEGRE

AMPA DE L’ESCOLA ELS PLANELLS

Entrega d’orles i festa de final de curs

A dalt, els alumnes de P5 i a baix, els de 6è.

ltra vegada s’ha acabat el
curs! I Com cada any, s’ha
celebrat l’entrega d’orles als
alumnes de P5 i 6è. L’acte va tenir
lloc el divendres 14 de juny a les vuit
del vespre a la sala polivalent de l’escola. Van assistir-hi unes 300 persones entre pares, mares, avis, àvies i
altres familiars; els presents van escoltar els parlaments del president de
l’AMPA, del director de l’escola i de
les tutores dels respectius cursos.
Després, van visionar fotos dels
alumnes al llarg de tots els anys passats a l’escola i, a continuació, es va
fer l’entrega d’orles pròpiament dita.
Per finalitzar l’acte, es va oferir un
pica-pica a tots els assistents.
També com a cloenda del curs
escolar 2012-2013, l’AMPA va organitzar la Festa Final de Curs el
dissabte 15 de juny, on els nens i
nenes de l’escola van gaudir a partir de les cinc de la tarda d’inflables,
tir amb arc, curses de slot, bitlles i
jocs tradicionals fins a les vuit del
vespre. Llavors es va realitzar una
demostració de les activitats
extraescolars dutes a terme durant

A

La festa de final de curs oferia activitats per tots els gustos

tot el curs i es va acabar la festa
amb un fantàstic sopar, al qual hi
van assistir unes 300 persones.
Des de l’AMPA aprofitem per donar les gràcies a Flors Leonor, Escola “Els Planells”, Institut “Els Planells”,
Ajuntament d’Artesa de Segre, Ajuntament d’Alòs de Balaguer, Ajuntament de Foradada, Junta de Tudela,
Junta d’Alentorn, Aquí Natura, Calçats Fité, Club d’Arquers del
Montsec, Slot club Artesa de Segre,
al cuiner de la cassola, Jaume

Marimon, als pinxes de cuina i a totes les persones i entitats que han
col·laborat o participat d’una forma o
altra per que aquests dos actes hagin estat possibles. Finalment volem
agrair l’assistència de tots els que
heu vingut a gaudir d’aquests actes,
ja que sense vosaltres res d’això no
hauria tingut sentit. Moltes gràcies a
tots plegats i bones vacances.
La Junta de l’AMPA
de l’escola “Els Planells”
la
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IN MEMORIAM

Pilar Capdevila Mas
Aquelles dues flors no estan pas tristes, no, no: riuen al sol.
M’han encantat així que les he vistes posades a morir, mes
sense dol.
“Morirem aviat, lluny de la planta -elles deuen pensar-;
mes ara nostre brill el poeta encanta, i això mai no morirà.”
Joan Maragall
El passat dia 3 de maig a l’edat de 97 anys ens va deixar la nostra mare i iaia Pilar, l’hem tinguda durant
molts anys amb nosaltres i va tenir el privilegi de viure i gaudir de cinc generacions (rebesàvia). Sempre
la tindrem al nostre cor i voldríem agrair totes les mostres de condol rebudes, així com també la feina del
personal sanitari del CAP d’Artesa.
Família Aldavó

Agraïment
“I a poc a poc esdevindràs tan nostra
que no caldrà ni que parlem de tu
per recordar-te; a poc a poc seràs
un gest, un mot, un gust, una mirada
que flueix sense dir-lo ni pensar-lo.”
Miquel Martí i Pol
La família Jovell-Clua agraeix a amics i coneguts les mostres d’afecte i condol rebudes per la pèrdua,
el passat 23 de maig, de la Rosario de “Cal Gessaire”: esposa, mare, àvia i besàvia. Així mateix, al
personal del CAP d’Artesa i a l’Antònia, la seva professionalitat i dedicació.
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IN MEMORIAM

Marcel·lí Bernaus
Mentre jo emprenc un trist viatge per acomiadar-te, tu emprens el viatge
per sempre.
Un “per sempre” que no esborrarà mai la llum de la teva mirada en veure’ns entrar per la porta, acompanyada sempre del teu càlid somriure.
Gràcies al teu cor, que va lluitar tan fort ara fa 27 anys per no apartar-te
de tots nosaltres, i va donar-nos el millor dels regals: la teva companyia.
Si ara ets amb els padrins, abraça’ls molt fort, i no ens deixis mai de la mà. El camí serà molt més difícil
sense la teva presència.
Els teus néts, Jordi i Aida
Em sento molt afortunada d’estimar-te. I és que em sento afortunada,
tiet, d’haver-te conegut. Simplement perquè t’ho mereixes.
Et vull donar les gràcies per formar part de les grans persones que,
amb la generositat de l’amor, m’han regalat una infància feliç, i que
han estat al meu costat.
Gràcies per ser el meu padrí. Estic orgullosa d’haver pogut caminar
amb tu per la vida.
La teva neboda, Mònica

Nota d’agraïment
Tota la família volem agrair a tot el personal sanitari del CAP tant la professionalitat com el tracte tan
humà envers el nostre espòs, pare i padrí. També el nostre més sincer agraïment a tothom per tantes
mostres de carinyo i afecte rebudes.
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FA 25 ANYS

Juny de 1988
l mes de juny destaca tradicionalment per la quantitat
d’actes que es realitzen,
sobretot relacionats amb el tancament dels curs escolar, amb el final de les temporades esportives i
amb d’altres activitats que es desenvolupen fins arribar l’estiu. No
obstant, si haguéssim de fer cas del
contingut de la revista d’aquest
mes, amb l’excepció d’algunes activitats esportives que s’hi reflecteixen, semblaria que l’ambient estava molt fred. Simplement suposo
que és difícil deixar constància de
tanta activitat que es desenvolupa
en tants pocs dies, cosa que avui
encara ens costa.
PORTADA. Per entendre aquesta portada cal veure la secció Informe, on es tracta dels desequilibris
Nord-Sud.
EDITORIAL. La febre del bàsquet és un editorial que no només
parla de bàsquet sinó de l’esport en
general. Com a espectadors, aquell
any es disputava l’europeu de futbol a Alemanya, mentre que la final de l’NBA era cosa dels Pistons
i els Lakers. En la pràctica, la realitat més propera se centrava en el
futbol sala, el tennis, la gimnàstica,
el judo, la natació i el bàsquet, destacant la celebració de les 24 hores de bàsquet.
INFORME. Signat per Adela, l’article Nord-Sud: un sol futur, una tasca comuna ens ofereix una visió
global sobre els desequilibris
socioeconòmics entre els dos hemisferis terrestres. Es veu que a
principis de juny es va fer una xerrada a Artesa sobre aquest tema.
L’article explica també en què consisteix la campanya Catalunya Solidària, una iniciativa que aplegava
24 ONGs catalanes. La darrera
part, signada per Joan Gomis, president de Catalunya Solidària, és
una crida a la col·laboració de tothom per tal d’aconseguir millorar la
cooperació al desenvolupament.
COMARCA. L’habitual crònica
de Foradada, a càrrec de Jaume

E
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Armengol, té com a
principal protagonista
la celebració de la Festa Major, que aleshores se celebrava per la
Pasqua de Pentecosta i que aquell any coincidí amb la data tradicional de Sant Urbà
(25 de maig). Armengol destaca la inauguració del camp de futbol amb un disputat
encontre que els locals
guanyaren per 3 a 2
contra l’equip de Cubells.
CULTURA. Tot i que
no hi diu, cal suposar
que la secció correspon a les novetats de
la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot, la
principal de les quals
és el volum 3 de Comarques i subcomarques de Catalunya, de
Ricard Serra, on s’analitza sistemàticament les sis comarques de
l’anomenada Regió VIII o de Lleida,
incloent la recentment creada del
Pla d’Urgell.
ESPORTS D’ESTIU. La primera
part d’aquest secció és una petita
crònica de les 24 hores de bàsquet
que el CENG va organitzar el cap
de setmana del 19 i 20 de juny. El
plat fort fou l’enfrontament entre el
FC Barcelona i el Cacaolat
Granollers (93-79). En vista dels
resultats que hi trobem, podem afirmar que el CENG estava en un bon
moment. Acompanya l’article una
foto de les que podrien ser les noies dels dos equips juvenils.
La segona part està formada per
un conjunt de mitja dotzena de fotos sobre demostracions de gimnàstica rítmica i judo.
DES DEL MIRADOR DEL
MONTSEC. En una secció més
curta que habitualment, Ferran
Sánchez Agustí ens parla d’Un
metge de Foradada. Es tracta de

Pere Joan Armengol i Piulats, cirurgià romanticista (que no cirurgià
menor) graduat a Barcelona el
1774.
ENTREVISTA. Bona part de les
pàgines centrals està ocupada per
una interessant entrevista del redactor Bartomeu Jové: Els germans
Caelles, artesans cadiraires. Es
tracta dels germans Josep i Àngel
Caelles de Cal Pintó de Foradada,
que durant molt de temps es dedicaren a fer cadires amb fusta de
xop i bova. El Josep havia estat
pagès i agutzil, mentre que l’Àngel
havia fet de forner. Serveixi la imatge que reproduïm com a homenatge a aquests artesans avui desapareguts.
CARTES A LA REDACCIÓ. Una
breu carta de D.F.J., amb el títol
Artesa plora!!!, fa referència a la
mort per accident d’Enric Riart i
Blasi.
REFRANYS. Quan em pensava
que ja no podríem llegir més refranys d’aquell treball d’investiga-

FA 25 ANYS
ció (Premi CIRIT de la Generalitat) que van aconseguir un grup de joves estudiants, la revista n’ofereix
una altra mostra, amb les
respectives procedències i
interpretacions. Aquesta vegada corresponen als mesos de març i abril.
OPINIÓ. L’Eva Solanes
ens ofereix els seus pensaments sobre els exàmens a
partir d’un títol certament
llarg: Full blanc de paper
amb qüestions transcrites a
màquina. Quelcom més que un
examen.
NOTÍCIES DE PREMSA. En
aquesta nova secció hi apareixen
tot tipus de notícies, tant d’àmbit
local com internacional. En l’àmbit
més proper, s’informa d’una trobada dels extreballadors de l’empresa Hilaturas del Segre a “la Fàbrica”, de la inversió de 50 milions de
ptes. de l’empresa Nogués per
modernitzar la producció de manipulats de paper, de la celebració
d’unes colònies per a diabètics de
tot Catalunya a Oliola durant el juli-

ol i d’una troballa de la Guàrdia Civil en una casa abandonada del
poble de Peralba consistent en 40
kg de goma 2, armes i municions.
IMPOSTOS. Amb el títol Invertir
per a pagar menys als fisc, es fa
un repàs dels diferents productes
que ofereixen possibilitats de desgravació en la declaració de la renda.
POESIA. La poesia Les roses recordades, de Salvador Espriu, ve
acompanyada d’una petita ressenya sobre el poeta del qual enguany celebrem el centenari del

seu naixement.
INFORMACIÓ MUNICIPAL. En aquesta ocasió no
hi trobo res prou interessant
com per a destacar-ho, ja es
tracta de llicències d’obres, llicències d’obertura d’establiment, concessions de subvencions a algunes entitats...
En fi, temes del funcionament
ordinari d’un municipi.
DE LA VELLA ARTESA.
Uns mesos després i amb el
Brunet d’Artesa ja traspassat, reapareix L’auca del
nostre poble amb més anècdotes
sobre diferents personatges o cases de principis del segle XX.
HUMOR. Cinc nous acudits de
Les converses d’en Quimet i
Cosme omplen una altra pàgina
sencera al final de la revista.
CONTRAPORTADA. Un conjunt
de nou vinyetes ens mostra de forma il·lustrada una adaptació de la
cançó popular La lluna, la pruna.
És obra de la il·lustradora Isabel
Gomis de Biscarri.
Ramon Giribet i Boneta

Fe d’errates
Per causes només atribuïbles a La Palanca, en la revista del mes passat l’anunci d’Asados Artesa va ser
publicat amb la imatge en format negatiu. Demanem disculpes per tan lamentable error. L’anunci que publiquem aquest mes és el correcte.

la

Palanca 43
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Mes de maig
APROVACIONS FETES DURANT
EL MES DE MAIG
S’aproven les relacions de factures
majors de 120,20 euros pendents
d’aprovació corresponents a l’exercici comptable 2013, que pugen a la
quantitat de 101.443,90 euros.
S’aproven les següents llicències
d’obra:
- Per arreglar goteres al pati de llums,
terrassa i paret mitgera de l’habitatge situat a l’immoble de la carretera
de Ponts, 16, d’Artesa de Segre.
- Per la divisió horitzontal de dos habitatges en la mateix planta, situats
a la planta segona de l’immoble del
carrer les Monges, 16, d’Artesa de
Segre.

- Per la reconstrucció de la coberta
en edifici d’habitatge unifamiliar situat
al carrer Major, 33 de Vall-llebrera.
- Per canviar banyera per plat de
dutxa del bany, de l’habitatge situat
al carrer Mare de Déu del Pla, 50,
2n. d’Artesa de Segre.
- Per canviar el paviment de rajoles
de la terrassa exterior, de l’habitatge
situat al carrer Mare de Déu del Pla,
18, d’Artesa de Segre.
- Per procedir a les obres d’obertura
d’una escomesa en vorera del carrer Calvari, per a poder subministrar
gas natural canalitzat a l’immoble situat a la carretera d’Agramunt, 43,
d’Artesa de Segre.
- Per procedir a les obres d’obertura
d’una escomesa en vorera per a po-

der subministrar gas natural canalitzat a l’immoble situat a la plaça el
Progrés, 2, baixos, d’Artesa de
Segre.
S’aprova la següent autorització de
zona de càrrega i descàrrega:
- Zona de càrrega i descàrrega de
6,35 metres lineals, de dilluns a dissabte de 8:00 a 14:00 hores, a l’edifici situat a la carretera de Ponts, 40,
d’Artesa de Segre.
S’aproven les següents autoritzacions de connexió a la xarxa d’aigua:
- Per la instal·lació d’una escomesa
d’aigua potable a l’habitatge situat a
la carretera d’Agramunt, 60, baixos,
d’Artesa de Segre.
Eva Maza i Batlle

65è ANIVERSARI nascuts el 1948

Dates a
recordar
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.
Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dimecres 10 de juliol
Artesa de Segre: divendres 19 de juliol (només
en casos molt justificats, que no puguin anar directament a la deixalleria)
Cal trucar per informar del lloc de recollida i dels
objectes (tel. 973 40 00 13).

Ajuntament d’Artesa de Segre

44 la Palanca

Heu nascut l’any 1948?
Aquest any estem de celebració!
Tots plegats podriem pasar un dia ben agradable, retrobant-nos i recordant temps d’infantesa i joventut.
Hem pensat fer-ho quan arribi la tardor, mentrestant
anirem posant fil a l’agulla i si algú de vosaltres pot
aportar idees, noms i adreces d’amics i coneguts nascuts l’any 1948, estem oberts a totes les col·laboracions.
Podeu trobar-nos als telèfons: 973400076, 973400293
i 973402052.
I al correu: nascuts1948artesa@gmail.com
Feu-nos arribar les vostres adreces i us mantindrem
informats.

BBC*

Jan
Plorem molt o plorem poc, ho fem més
sovint de tristesa que d’alegria.
No t’enganyis, no és perquè la vida
sigui trista.
És perquè les llàgrimes d’alegria són més
valuoses que les altres, i amb poquetes
n’hi ha prou.
Tu ara plores de son, gana o mala gana.
A alguns, en canvi, se’ns va escapar la
llagrimeta quan vam saber que venies.
Felicitats!

Gràcies per fer-nos viure aquest moment tan especial.
Felicitats, parella!

*BBC són les sigles de la secció “Bodes, batejos i altres celebracions”.
Feu-nos arribar una fotografia i un text ben original i, si podem, us ho
publicarem
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IMATGES D’AHIR

Artesa, temps incòmodes (1940-1950) (VI)

vui publiquem una foto que
ve a ser la continuació del
mateix carrer del mes passat, però set anys després, el 1949.
El nom popular d’aquest carrer era
Joc de la Pilota. Els nois més grans
jugaven al racó de l’església al frontó (pilota amb la mà) i la canalla jugàvem a pilota (després se’n diria
futbol).
També jugàvem a pilota al pati del
“recreo” de les escoles. En un principi, amb draps lligats, i després,
amb pilotes més o menys normals,
de vegades desinflades. El pati de
l’escola era el lloc ideal pels jocs.
Era una manera de cremar energies i d’imitar els jugadors del Barça,
dels que ens en parlaven la gent
gran.
La pilota era el principal, però
també n’hi havia d’altres: jugàvem
a boles (al carrer Carnisseries), el

A
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nen que tenia una
bola de vidre, que
en deien “la tira”,
destacava. A patacons, al clotet, a
fletxes, al bèlit, a
tirar lladons amb
un canut, a cavall
fort, a saltar corda
com les nenes, a
esgarrar nius, a fer
córrer camions
amb fustes, a cuita i amagar, a fer
alguna malifeta
(petita) a les nenes, entre altres.
Com es pot veure,
a manca de mitjans la imaginació
de la canalla donava per a tot.
Érem els nens
de Franco, els que
ells havien modelat des del seu punt
de vista. Ens feien
cantar el Cara al
Sol cada matí, i algun dia l’Himne
Nacional, i sovint
ens feien resar el rosari a les tardes. Parafernàlia que nosaltres trobàvem normal, per repetida.
També hi havia guerres a pedrades, a manca de joguets, eren bastant corrents. A Artesa hi havia guerres entre les places del “Cuartel” i
Major, de la zona baixa, contra els
de la carretera de Ponts i rodalies.
Com a tribus urbanes, cada grup
construïa les seves cabanes, que
“l’enemic” intentava destruir. Si agafaven un de l’altre bàndol presoner,
el podien torturar. A un el van agafar,
el van lligar al “poste del tormento” i li
van calar foc als peus. Ho féiem tal
com ho veiem al cinema.
A més, a la canalla com esbarjo
ens agradaven els tebeos. Flash
Gordon, Tarzán, Roberto Alcázar y
Pedrín, El Pequeño Luchador, El
Guerrero del Antifaz, Pulgarcito i,
el més popular, La Familia Ulises

del TBO. Tot servia per a crear-nos
fantasies. Les nenes llegien La
Florita i jugaven a nines, a amagar
i al “Cocherito Leré” amb la seva
cantarella.
Volien controlar l’educació com
a eina de poder. La redacció i edició dels llibres de text oficials estaven en mans de professionals -o
similars- als quals la provada adhesió al Movimiento els permetia la
sacrosanta missió d’educar aquells
nens de l’època franquista per a ser
bons espanyols. Avui, la lectura
d’aquells llibres ens provocaria sorpresa primer i espant després. Però
eren els principis que hi havia, no
hi havia res més. “Tingueu-ho en
compte, mestres: aquests nens han
de ser guiats pel camí de la veritat
i del bé”. “L’escola estarà al servei
de la religió i de la Pàtria”, deia la
Llei de Primer Ensenyament de
1945.
Abans s’havien depurat totes les
biblioteques de Catalunya, no cal
dir que els llibres escrits en català
(com a llengua proscrita, fora de la
llei) eren eliminats, encara que fossin molt bons en matèries de sanitat, economia o educació. A tot arreu tenien problemes els desafectats del Règim, o els fills de pares
que podien semblar d’esquerres.
Aquell carrer ja estava més endreçat. S’havia posat lloses al paviment. La casa primera ja tenia
balcons, i a ca l’Arnau ja havien
acabat les obres. La gent de la foto
eren veïns del carrer. S’hi veu dos
nens als extrems amb uniforme
escolar, la dona alta de l’esquerra
diuen que era la Dolors Espinal i la
més alta de la dreta, la Nati del
Castellana. Com sempre, podem
dir que eren altres temps i altres
costums.
La part positiva és que aquelles
petites anècdotes permetien assaborir l’únic tram de felicitat consentida en la vida de l’ésser humà: la
infantesa.
Bartomeu Jové Serra
Foto de la col.lecció Sisco Baella

LA FOTO

En el marc de la Festa del Bàsquet, celebrada el passat 1 de juny, es va fer una trobada de basquetbolistes
veterans que han defensat els colors del CENG al llarg de les últimes dècades. Foto: Aureli Garcia

