
COMARCA
Restauren dues fites de terme 
antigues de les Borges

PATRIMONI • Les Borges Blanques

L�Ajuntament de les Borges ha 
recuperat dues de les antigues 
fites de terme, símbols històrics 
que s�utilitzaven per delimitar 
el terme municipal. Les peces 
són monòlits de pedra, un dels 
quals podria datar dels segles 
XIII-XIV i compta amb un re-
lleu medieval: un lleó rampant 
que, segons l�historiador local 
i responsable de l�Espai Macià, 
Josep Segura, �podria ser l�escut 
familiar de la família Sanahuja, 
els primers senyors feudals de 
les Borges�. Aquesta fita, junta-

NOMENCLÀTOR • Llardecans

Llardecans vota si canvia el 
nom de la plaça de la Constitució

Tots els veïns de Llardecans ma-
jors de 16 anys poden votar aquest 
diumenge, 16 de febrer, a la consul-
ta que ha organitzat l�Ajuntament 
de Llardecans per determinar si 
canvia el nom de l�actual plaça de 
la Constitució. 
La consulta arriba després que 
l�Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) del municipi hagués pre-
sentat 150 signatures per dema-
nar-ne el canvi, al·legant que �ja 
no és adequat que Llardecans con-
tinuï homenatjant la Constitució 
espanyola�, una norma que �nega 
el dret a l�autodeterminació de 
les nacions, imposa la intervenció 
militar com a resposta a possibles 
processos d�independència i no 
reconeix la llengua catalana al ma-
teix nivell que l�espanyola�.

Tres propostes de nom
L�equip de govern ha recollit 
aquesta inquietud i ha convocat la 
consulta per a aquest diumenge. 
L�horari per fer efectiu el vot és de 
9 del matí a 14 del migdia i tindrà 
lloc a la sala de la Llar de Jubilats. 

Doble pregunta. Es demana a tots els veïns si volen el canvi o no. En cas afirmatiu, el 
consistori proposa tres noms: plaça Major, plaça de l’Església o plaça Hèlios Pardell

Redacció
Llardecans

Els electors hi trobaran butlle-
tes amb una doble pregunta: una 
primera sobre si volen canviar el 

nom de la plaça de la Constitució i, 
en cas afirmatiu, una segona amb 
tres propostes: plaça de l�Església, 
plaça Major i plaça Hèlios Pardell, 
històric metge local. En cas de no 
estar d�acord amb cap d�aquestes, 
es podrà suggerir un nou nom. 
En declaracions a Ràdio Lleida, 
l�alcalde, Miquel Sas, va afirmar 
que �una Constitució que si po-
guessis la treuries o arreglaries i 
que te la imposen així és una cosa 
que a molta gent no fa gràcia�.

La consulta té lloc aquest 
diumenge, 16 de febrer, i 
hi poden participar tots 
els veïns del poble majors 
de 16 anys

  La plaça es troba davant de l’església parroquial. | FOTO: Francesc Florensa |
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ment amb la segona, una peça 
del segle XVII, s�ha instal·lat a 
l�Oficina de Turisme local, ubi-
cada a l�Espai Macià. El regidor 
de Cultura, Francesc Macià, 
remarca la importància de con-
servar aquests exemplars.

  El lleó podria ser l’escut familiar dels Sanahuja. | FOTO: Aj. de les Borges |
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Datades dels segles XIII-
XIV i XVII, s’han instal·lat 
a l’Oficina de Turisme 
local, ubicada a l’Espai 
Macià

Fulleda clausura l’abocador de l’oblit

�S�havia de fer�. La frase es repe-
tia als petits rotlles que s�anaven 
formant, espontàniament, entre 
el centenar de persones presents 
al Racó del Bolet per l�acte de re-
cord dels cinc nens morts i qua-
tre de ferits el febrer de 1939, fa 
75 anys. 
Feia fred, també a dins de l�esglé-
sia, on una hora abans s�havia fet 
la missa i els bancs plens ja in-
dicaven que no es tractava d�un 
diumenge qualsevol. Havien as-
sistit a l�ofici fulledencs residents 
i fulledencs emigrats, acompa-
nyats de familiars i amics. Entre 
la litúrgia habitual, alguna es-
cletxa sobre les víctimes. �Avui 
Fulleda compleix una obligació 
moral�, va dir el capellà, que va 
intentar estalviar-se etiquetes, 
però no del tot.
Al sortir, salutacions de retro-
bament, converses més o menys 
convencionals i xino-xano cap 
als afores.

Acte de record. Un centenar de persones rememoren el tràgic accident que va causar la mort de cinc nens i en va malferir quatre més 
quan jugaven amb bombes de la guerra, ara fa 75 anys. L’emotiva jornada va ser també un retrobament de familiars i supervivents

Espai dignificat
Un monòlit de pedra, una placa 
amb els noms, edats i renom de 
la casa de les víctimes; vuit tes-
tos de flors vermelles i un ram de 
flors blanques, símbol de puresa; 
una primera fila de vuit cadires 
per a familiars i supervivents; al 
darrere, el centenar de perso-
nes, joves i grans. Breu discurs 
de l�alcalde, Jordi Arbós, en un 

dels primers parlaments públics 
després de rellevar l�anterior al-
caldessa tres mesos enrere. No 
sempre ofereixen un escenari 
tan digne, les primeres ocasions. 
La part més emotiva, però, les 
paraules de Montse Arbós. Co-
neixia el tema, s�havia posat en 
context no aquell dia, sinó quan 
ja en va fer una exposició fa cinc 
anys. Una exposició que narrava 

com pocs dies després de passar 
el front el terme anava ple de 
municions abandonades. La ca-
nalla les recollia i hi jugava. Com 
avui a l�Afganistan. Com a Síria. I 
hi moria. Una caixa va explotar 
als afores, al Racó del Bolet, i va 
marcar el poble per sempre més. 
Durant dècades, però, aquell es-
pai va continuar sent dels més 
lletjos, un abocador de deixalles 

que tardaria anys a clausurar-se. 
Diumenge passat, finalment, es 
clausurava també l�oblit a què 
havia estat condemnat i s�obria 
la memòria. A raig. Acabat l�acte, 
a l�antic molí d�oli es continua-
ven espolsant records entre els 
plafons de l�exposició: �petaven 
bales per tot arreu�, �jo aquell 
dia era a...�, �mira, aquesta era de 
cal...�, �estiraves l�espoleta i au�. 

Miquel Andreu
miquel@somgarrigues.cat

  L’acte va tenir lloc al Racó del Bolet, als afores de la població, i va finalitzar a l’antic molí d’oli. | FOTOS: Xavi Minguella |
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