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40 anys de campaments

Una acampada a Salgar realitzada
per Mn. Roc i un grup de joves el
1962, va ser l’inici de 40 anys, sen-
se interrupció, de campaments.
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Agenda ciutadana Actes que sabem que es faran

Dades facilitades pels Registres Civil i de l’Arxiprestat d’Artesa de
Segre i pels ajuntaments de Foradada i de Vilanova de Meià.
Recull efectuat per Ramon Giribet i Boneta.

MES DE JUNY

Municipi d’Ar tesa de Segre

Naixements:
dia 12: Mel Llobet i López, filla de Rubèn i Helga
dia 15: Pep Badia i Vila, fill de Pere R. i M. Carme
dia 21: Maria Miró i Camats, filla de Josep i Maite
dia 24: Isidre Franquet i Clotet, fill de Manel i M. Carme
dia 29: Dan Vega i Llobet, fill de Juan A. i Ester

Defuncions:
dia 6: Joan Pedrós i Solé (61 anys),

natural d’Artesa de Segre
dia 17: Francisco Cañero i Castro (66 anys),

natural de Córdoba
dia 23: Ramir Solanes i Chandre (82 anys),

natural de Foradada
dia 26: Carme Zapatero i Crespo (84 anys),

natural de Madrid
dia 30: Inocencio Jiménez i Martín (92 anys),

natural de Piedrahita (Ávila)

Matrimonis:
dia 15: Jordi Porta i Puigredon (d’Artesa de Segre)

M. Lourdes Esteve i Arnau (de Tudela de Segre)

Meteorologia

L�Agenda

Els divendres de juliol i agost:
A les 22h, Sardanes a la fresca a la Pl. Ajuntament
d’Artesa, organitzades pels Amics de la Sardana
d’Artesa (fins a la Fira del Meló)

4 d’agost:
- Festa d’Homenatge a la Gent Gran, a Vilanova de
Meià
- A les 20h, ballada de sardanes a la Pl. de l’Ajunta-
ment d’Artesa amb la Cobla Principal de Ponent (coca
i xocolata per a tothom), organitzada per Amics de la
Sardana d’Artesa

Del 8 al 16 d’agost:
Campionat de futbol sala al Parc Recreatiu de
Vilanova de Meià (entre equips del municipi)

10 d’agost:
Mulla’t per l’esclerosi múltiple  a les Piscines Muni-
cipals de Vilanova de Meià, organitzat per l’Ajunta-
ment i el Parc Recreatiu

24 i 25 d’agost:
Fira de Sant Bartomeu (o del Meló) a Artesa

JUNY

Municipi d’Ar tesa de Segre
Dades facilitades per l’Ajuntament d’Artesa de Segre (observatori
de la Pça. de l’Ajuntament).

Temperatura mitjana del mes: 21,1°
Temperatura màxima: 36° (dies 17, 21, 22 i 23)
Temperatura mínima: 5° (dia 9)
Amplitud tèrmica màxima: 22° (dies 2, 16, 17 i 21)
Amplitud tèrmica mínima: 4° (dia 5: màx. 16° i mín. 12°)
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima: 16 mm (dia 4)
Total precipitacions: 49 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Dades facilitades per l’Ajuntament de Vilanova de Meià (estació
del Camp de Futbol).

Temperatura mitjana del mes: 22,9°
Temperatura màxima: 38,4° (dia 22)
Temperatura mínima: 6,1° (dia 9)
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima: 23,4 mm (dia 8)
Total precipitacions: 61,2 mm

Municipi de Foradada
Dades facilitades per l’Ajuntament de Foradada.

Dies amb precipitacions: 3
Precipitació màxima: 15 mm (dia 5)
Total precipitacions 37 mm

Meteorologia

FESTES MAJORS

2, 3 i 4 d’agost: Alentorn

3 i 4 d’agost: Tòrrec

9, 10 i 11 d’agost: Alòs de Balaguer i Vall-llebrera

10 d’agost: Boada

13, 14, 15 i 16 d’agost: Sta. Maria de Meià

14, 15, 16, 17 i 18 d’agost: Cubells

15 d’agost: Montsonís i Rubió de Baix

15 i 16 d’agost: Rubió (Mig i Dalt)

16, 17 i 18 d’agost: Anya i Seró

23, 24 i 25 d’agost: Baldomar

31 agost i 1 setembre: La Torre de Fluvià
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Ja en fa 10...
Aquests dies tots hem realitzat, inevitablement i de forma conscient
o inconscient, un acte de reminiscència que consisteix en recordar
un fet ja quasi oblidat: els Jocs Olímpics de Barcelona, l’any 1992.
L’acte en qüestió va tenir lloc gràcies a què es van celebrar els 10
anys de l’esdeveniment amb una festa a l’Estadi Olímpic, que va
acollir cantants de diferents estils, així com tots els que van progra-
mar i organitzar les Olimpíades barcelonines.
    A més de fer palesa la rapidesa amb què passen els anys per a
tothom, la festa que va servir per commemorar aquells Jocs Olím-
pics i que vam poder veure (no sense uns inoportuns anuncis publici-
taris) en directe pel canal 33, ens va fer recordar que fa 10 anys tota
Catalunya va estar, durant un mes aproximadament, envoltada d’es-
perit esportiu i d’un voluntariat sense fronteres. També ens va fer
recordar que durant aquest període de temps, pel que fa a notícies, va
ser com unes vacances de Nadal, quan sembla que res més passa i
que tot és alegria i compartir amb els altres.
    Però tot té una vessant negativa. Si hem de ser sincers, i per molt
que fem apologia d’olimpíades catalanes, el fet és que aquestes van
ser més barcelonines que res. Sí, no diem res de nou, ja que el nom ja
ho diu tot: Jocs Olímpics de Barcelona. Però posem-nos a pensar
malament, encara que només sigui una estona: amb l’excusa dels
jocs, es van construir les infraestructures i instal·lacions necessàries
per acollir l’esdeveniment i, és clar, aquestes millores es van fer als
llocs que acollirien qualsevol dels actes ja programats. Quins van ser
aquests llocs? La capital i les subseus, que a part d’algunes localitats
d’altres indrets (Reus, Banyoles, La Seu d’Urgell, València i
Saragossa), les altres es trobaven a les comarques de Barcelona.
    La ciutat comtal en va sortir ben parada. Entre altres coses, es van
construir les rondes, el Palau Sant Jordi, l’Estadi Olímpic... A més, a
conseqüència de l’esdeveniment, se n’ha vist revitalitzat el Port Vell
(amb el Maremàgnum, l’Aquàrium i l’Imax) i l’Aeroport del Prat,
per citar alguns exemples.
    És a dir que, com sempre, les millores més importants es van fer a
la capital i rodalies, i són els ciutadans i ciutadanes d’allà els que,
després de les celebracions, n’han pogut gaudir amb més assiduïtat.
Potser seguireu pensant que per això es feien a Barcelona; però no és
una argumentació injustificada, ja que si ens oblidem per un moment
de les Olimpíades, a nivell quotidià les millors oportunitats acadèmi-
ques i laborals, les millors ofertes lucratives, esportives i culturals, el
millor de tot es troba a la capital. Això és així, en part, perquè s’hi ha
destinat més quantitat de recursos econòmics. Potser sí que és un
acte d’enveja o de gelosia, però sembla correcte que, utilitzant d’ex-
cusa un tema esportiu, puguem demanar una mica més d’atenció per
part de les administracions públiques.
    No obstant, deixant els centralismes a part i per deixar bon gust de
boca, s’ha de dir que a nivell de Catalunya els Jocs Olímpics cele-
brats a Barcelona durant l’estiu de l’any 1992 ens van comportar una
publicitat gens negativa internacionalment; ja que tot el món sencer
va poder admirar la nostra terra i els nostres costums, i va conèixer,
encara que fos a través del fragment d’una cançó (qui pot oblidar el
famós Amics per sempre que proclamaven Los Manolos...), l’exis-
tència i l’ús de la llengua catalana.

Col·laboradors/es: Francesc Aymerich, Antoni Lacasa, Martí Regué, Gerard

Cortada, Josep Roqué, David Galceran, Sícoris, Richard i Rafa Córdoba
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Noticiari

Artesa beneeix 200 vehicles

Des que un grup de persones vinculades amb la conducció de vehi-
cles va recuperar, el 1996, la celebració de la festa de Sant Cristòfol
(patró dels xòfers) a Artesa, aquesta s’ha anat consolidant gairebé
com en altres temps en què les cues per a ser beneïts arribaven fins
a la cruïlla d’Agramunt. En la festa d’aquest any, que tingué lloc el
diumenge 14 de juliol, Mn. Salvador Solsona va beneir prop de 200
vehicles a la Pl. de l’Ajuntament durant el migdia. Cap al vespre, es
va celebrar un animat ball a càrrec de Joan Carbonell Tercet al
carrer Balmes, que va quedar tallat entre St. Antoni M. Claret i
Marcel·lí Farré. Els organitzadors van obsequiar els assistents amb
un berenar a base de pa amb tomata i pernil i, posteriorment, van
sortejar diferents regals de cases comercials d’Artesa. També es
van repartir els premis als vehicles més ben guarnits durant la be-
nedicció, que van correspondre al camió de Sisco Freixes i als cot-
xes d’Eduard Albareda i de Josep Ros.

Els Mossos detenen els lladres del Jorper’s i el Roma
Els Mossos d’Esquadra van detenir una banda de delinqüents que
es dedicava a robar en bars i restaurants de la província de Lleida.
Els lladres, tres homes de nacionalitat albanesa, havien comès 22
robatoris durant els mesos de juny i juliol a establiments del Segrià,
la Noguera i el Pallars Jussà (Alfarràs, Alpicat, Corbins, Torrefarrera,
etc.). A casa nostra, havien entrat a robar al Bar-Restaurant Jorper’s
d’Artesa i a l’Hostal Roma de Cubells, forçant la porta d’accés i
rebentant les màquines escurabutxaques i de tabac. La sort dels de-
linqüents es va acabar a Tremp el passat 12 de juliol, quan la policia
catalana, després d’una llarga investigació, va aconseguir sorpren-
dre’ls in fraganti. (Segre, La Mañana i La Vanguardia, 16-07-02).

Carrers asfaltats
Aprofitant l’asfaltat dels nous carrers que s’estan acabant a Artesa
(prolongació de Monges i Escoles, un tram del C. Jesús Santacreu i
el C. Roca del Cudós), tots ells inclosos en el Pla Ünic d’Obres i
Serveis del municipi, l’ajuntament ha aprofitat per millorar el ferm
d’altres carrers més antics. Es tracta d’un tram del C. Escoles (des
de la carretera fins a la cruïlla de Montsonís) i un altre del C/ Mon-
ges (des del Prat de la Riba fins al Balmes). També s’ha asfaltat
només un petit tram del C. Prat de la Riba, a la baixada cap a la
Secla. Aquest carrer es troba molt deteriorat i, segons fonts munici-
pals, no s´hi ha invertit més perquè tenen previst adjudicar les obres
de millora abans d’acabar l’any. Aquestes obres consistiran en l’as-

faltat des del C. Bisbe Bernaus fins davant de Cal
Calsilla i, a d’aquí en avall, la renovació de clave-
gueram, construcció de voreres amples a la banda
esquerra (baixant) i asfaltat fins a la part final.
Per altra banda, en el mateix projecte però ja a la
carretera de Baldomar, es cobrirà un tram de la
Secla per tal de fer-hi aparcaments. L’unic punt
negre d’aquest projecte és que alguns corrals que
queden a la banda dreta de la baixada no s’endar-
reriran i el carrer no podrà tenir voreres en aquell
costat ni amplada suficient en tot el seu recorre-
gut per al pas de dos vehicles.

Compte amb els senglars!
Un pagès d’Artesa ens ha fet saber que última-
ment s’han pogut veure molts porcs senglars per
l’horta, els quals han començat a fer estralls en
alguns camps de panís, sobretot del primerenc.
Aquesta espècie s’ha reproduït molt en els dar-
rers anys i podria convertir-se en una plaga, ja
que fins i tot se sospita que es queden a dormir als
trossos i no tornen cap a la muntanya. Diuen els
entesos que poden arribar a criar dues vegades a
l’any, amb un total d’unes quinze cries. Aproxi-
madament la meitat són femelles i l’any següent
ja poden parir garrins. Segons aquesta teoria, el
creixement de l’espècie en progressió geomètrica
és el que preocupa la nostra pagesia.

Tràgica mort d’un veí d’Alentorn
El veí d’Alentorn Ismael Maza i Puértolas, de 58
anys, va morir el 17 de juliol al caure en una fossa
sèptica a Barcelona, en un sinistre en què dos tre-
balladors més van resultar ferits. Maza va quedar
atrapat a l’interior de la fossa sèptica a l’intentar
reparar una màquina de drenatge i va resultar in-
toxicat pels gasos de la claveguera. El veí
d’Alentorn treballava d’encarregat a l’empresa Fo-
mento de Construcciones i Contratas. Tot i que
havia nascut a Monzón, s’havia casat amb una
alentornina, on vivien junt amb els seus dos fills.
En només una setmana (la tercera de juliol) van
morir vuit persones a Catalunya en accidents la-
borals, fet que que posa de manifest la manca de
suficients mesures de seguretat en el treball.

Jornades sobre comerç a Montsonís
El castell de Montsonís va acollir la III Escola
d’Estiu de Comerç de Lleida, els dies 17 i 18 de
juliol. En aquesta, es van realitzar diferents xer-
rades sobre tècniques comercials utilitzades per
millorar en imatge i eficàcia. En l’Escola hi van
participar una cinquantena de professionals del
sector. D’altra banda, el 29 de juliol, el castell de
Montsonís va ser el protagonista del programa De
Vacances de TV3, en què Salvador Alsius va fer
un recorregut per les diferents estances de la fortalesa.
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Noticiari

Alentorn estrena El Tros
urant la Festa Major d’aquest
estiu, el poble d’Alentorn ha po-

gut veure realitzat el seu somni de
poder gaudir de l’espai conegut ja
com El Tros.
    Durant uns anys, el terreny ha estat
fruit d’una forta polèmica entre un pe-
tit grup de veïns i la Junta Veïnal ante-
rior i l’Ajuntament d’Artesa. Això va
provocar molt malestar a Alentorn i va

D

donar lloc a manifestacions, pintades i
penjades de pancartes, que ja han pas-
sat a la història. Encara queda per sa-
ber, però, la sentència definitiva del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
pel que fa al tema. La Comissió de Fes-
tes d’Alentorn va preparar un complet
programa de Festa Major per a la set-
mana del 29 de juliol fins al 4 d’agost i
molts dels actes van tenir lloc al Tros.

Per la seva banda, la nova Junta Veïnal
Gestora va incloure un escrit de saluta-
ció en el llibre del programa, del qual
destaca la seva bona predisposició a tre-
ballar pel poble, de manera que
“Alentorn tiri endavant, que sigui un
lloc agradable per viure i que hi hagi
un bon ambient i una bona convivèn-
cia amb tothom, sense rancúnies”, en
clara referència als problemes esmentats.

La Caserna d’Artesa ja és història
n dels fets que ha mantingut
més viu l’interès de la ciutada-

nia d’Artesa durant la segona quin-
zena de juliol ha estat l’enderroc de
l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil.
    Efectivament, l’edifici que datava
del 1946 va desaparèixer en qüestió
de dues setmanes davant dels ulls de

la gent, enmig d’un cert sentiment de
nostàlgia però també d’alleugeriment
per tot allò que podia representar per a
molts. Pel que fa al present i al futur,
recordarem que l’Ajuntament va adqui-
rir l’edifici a l’Estat fa pocs mesos per
uns 14 milions de ptes. i que, en princi-
pi,  preveu la construcció d’un casal cul-

tural en aquest solar, tot i que falta un
projecte oficial i els diners per a fer-
ho. De moment s’usarà com a pàrquing
i per ampliar el recinte firal. A les fo-
tos, que complementen les de la con-
traportada i les d’Imatges d’Ahir, po-
dem veure el principi de l’enderroc i el
resultat final.

U
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Municipis

L’ictiosaure d’Alòs de Balaguer
l planeta Terra té
uns 4.600 milions

d’anys d’existència.
Aquestes xifres són in-
comprensibles per al
nostre enteniment, però
ens donen la imatge
d’un passat molt llunyà,
fosc, d’allò més remot,
quasi infinit.
    En un determinat mo-
ment, en la esfera terres-
tre, es produí un misteri-
ós i meravellós fenòmen:
la vida, de la qual l’home
forma part. La vida es desenvolupà més
enllà d’uns 3.800 milions d’anys, quan
la llar planentària era ja preparada per
donar-li acollida i, des de llavors,
aquesta fascinant manifestació ha anat
variant, evolucionant, produint formes
i varietats d’éssers que han conquerit
el petit globus blau. Juntament amb ella,
els continents, les grans masses de ter-
ra i els mars que les rodejaven, no han
estat sempre tal i com els coneixem avui
dia, sinó que també han anat variant,
conformant-se en diverses fesomies
geogràfiques, unint-se i disgregant-se
en grans blocs en un lent però continu
moviment que encara es produeix en el
present.
    En aquest món nostre però descone-
gut, fa uns 185 milions d’anys, l’actual
península Ibèrica formava un illot en-
mig d’un mar càlid, on les terres de l’est
estaven submergides, Catalunya inclo-
sa. Eren aigües netes, tropicals, de no
gaire profunditat, on es desenvolupa-
ren nombrosíssimes formes de vida
marina, de les que tenim força testimo-
nis en moltes de les contrades
ilerdenques que eren llavors els fons
dels mars desapareguts. Són els fòssils
que apareixen en les roques i que ens
parlen d’un passat esplendorós: petxi-
nes, cargols, braquiòpodes, ammonits,
belemnits, coralls, etc. Els geòlegs ens
informen que aquests sediments són
inclosos dins d’un període geològic
anomenat Juràssic, dividit en tres grups,
en el què el Liàsic és el primer i més
antic, al qual corresponen els terrenys
que s’estenen en part de les serres del

Montroig, Sant Jordi, Carbonera, Boa-
da, Montsec, totes en la província de
Lleida.

Ictiosaures
Alòs de Balaguer és una població ubi-
cada en un paisatge geològic extraor-
dinari, on el riu Segre es canalitza per
un congost de gran bellesa. Els exem-
ples són notables, doncs es poden ob-
servar les roques de les muntanyes de
Carbonera i Sant Jordi turmentades pels
moviments geològics ocorreguts durant
els darrers 40 milions d’anys. La
serenor i majestuositat de l’entorn re-
laxa l’esperit humà i convida a gaudir
d’una excel·lent panoràmica natural.
    En aquestes muntanyes, apareixen
els testimonis petrificats que hem es-
mentat i que donen fe d’una local vida
pretèrita. Entre ells, varen sortir uns
estranys fòssils, en forma de cilindres
bastant aplanats, que tota vegada iden-
tificats es tractaven de vèrtebres d’un
gran animal marí. Les observacions
practicades indicaven que pertanyien a
un ictiosaure, rèptil marí en forma sem-
blant a la d’un dofí però amb un morro
allargassat i ple de dents punxents que
el capacitaven per una pesca efectiva
de les preses. Les mides de les seves
vèrtebres evoquen un exemplar de més
de 6 metres de llargària.
    Els ictiosaures eren grans nedadors
que s’estengueren per tots els mars del
món; podien abastar des d’1 fins a 12
metres de longitud i la seva forma de
peix ens parla d’una magnífica adapta-
ció al medi marí. Restes fossilitzades

es poden contemplar a
molts museus internacio-
nals, essent un dels millors
els ubicats a Alemanya.
En els museus de Ciènci-
es Naturals de Stuttgart,
de Frankfurt o
d’Holzmaden s’exposen
fòssils d’ictiosaures, al-
guns d’excepcional inte-
rès ja que mostren el mo-
ment del naixement de va-
ries cries junt amb la
mare, tots morts i fossilit-
zats en conjunt. Els ictio-

saures es varen extingir fa uns 70 mili-
ons d’anys.

La Sala d’exposicions
L’Ajuntament d’Alòs de Balaguer ha
volgut aprofitar aquesta circumstància
per oferir, a la població i visitants, un
atractiu més als ja existents. Així doncs,
acordà habilitar una sala d’exposicions
on poder exhibir aquestes despulles,
juntament amb una reproducció fide-
digna d’un fòssil d’esquelet d’ictiosaure
alemany a escala natura de vora 2 me-
tres de longitud, per tal de donar una
idea de com eren dites bestioles. La sala
mostra també les diferents peces ana-
tòmiques de l’animal, tal i com el dis-
seny dels dits i les potes transformades
en rems natatoris, les dents i els ossos
dels ulls a més d’una vitrina dedicada
a diversos fòssils d’invertebrats de la
zona que convisqueren amb l’ictiosau-
re. Tot el conjunt és il·lustrat amb pan-
cartes i cartells explicatius a tot color
cosa que fa de la sala un lloc de gran
interès, atractiu, cultural i pedagògic per
a grans i menuts, per la qual cosa us
recomanem visitar-la (contacteu amb
l’Ajuntament d’Alòs de Balaguer: 973
41 70 04).
    Aprofiteu també per conèixer el seu
castell, les extraordinaris retaules del
segle XIV; proveu saludables aigües de
les fonts i gaudiu del captivador pai-
satge natural. Alòs de Balaguer comp-
ta amb restaurants per si decidiu dedi-
car-hi tot el dia.

Antoni Lacasa
Associació Ilerdenca de Paleontologia

E
Foto: Oriol Llera
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Camp de treball a Cubells
om ja vam avançar en l’edició
anterior de La Palanca, el pas-

sat mes de juliol es va dur a terme
un camp de treball a la vila de Cu-
bells consistent en netejar i
acondicionar la antiga zona lúdica
del Pouet, últimament poc cuidada i
malmesa, per tal que pugui tornar a
ser-ho en futur no molt llunyà.
    El camp de treball va ser conduït per
tres monitors de Lleida, Eduard Batlle,
Neus Badia i Mireia Teixidó i van ser
ajudats per l’Ester Gili, el Josep Roqué
i molts altres del poble a aconseguir
guiar els vint joves que tenien al seu
càrrec a l’objectiu previst. Els adoles-
cents provenien d’arreu de Catalunya,
doncs n’hi havia de Banyoles, Figue-
res, Barcelona, Manresa, Esplugues i
fins i tot una noia albanesa, i tenien tots
entre catorze i setze anys.
    L’objectiu real del camp de treball
no era només el fet d’arreglar el Pouet,
sinó que també estava pensat per es-
plaiar-se, fer nous amics i facilitar
l’acostament entre realitats socials ben
diferents a les que pertanyien els dife-
rents joves. De dilluns a divendres tre-
ballaven unes quatre hores al dia i a la
tarda tenien temps lliure per anar a la
piscina, practicar esport, etc. i als caps
de setmana realitzaven diferents acti-
vitats lúdiques, com tallers de circ, ar-
tesania, tatuatges i altres més esporti-

ves com tirolina i tir amb arc. Van fer
també una excursió a peu al monestir
de Salgar.
    Els joves van ser allotjats a les esco-
les públiques, mentre que els àpats els
feien al restaurant La Llosa de Cubells
menys l’esmorzar, que el feien a la
benzinera local. Es van trobar amb una
molt bona acollida per la gent del po-
ble que es va bolcar en la mesura pos-
sible en ajudar-los en tot el que van
poder, com acompanyar-los en cotxe on
calgués, ajudar a portar material, gui-
ant algun taller, etc. El camp de treball
forma part d’un projecte a mitjà-llarg
termini del Departament de Joventut de
la Generalitat de Catalunya. Aquest
projecte subvenciona, tot i que paguen
una modesta quantitat, l’estada dels
nois i noies a canvi d’unes hores de tre-
ball dur, que van portar-los a acabar la
feina prevista molt abans del que cre-
ien i així van poder gaudir de la feina
feta. Els últims dies, cadascun d’ells,
del jovent que va animar el poble du-
rant deu dies, van plantar un arbre i hi
van posar una placa amb el seu nom
per recordar aquestes jornades profito-
ses pel poble, però sobretot, profitoses
per a ells.

Text: Martí Regué i Roig
Fotos: Gerard Cortada i Cluet

C
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La Cova del Parco, emblema de la nostra Prehistòria
Associació Cultural “Les Terres
del Marquesat” va realitzar una

visita a l’excavació de la Cova del
Parco, indret de referència obligada
per reconstruir la vida i la seqüència
paleoclimàtica del paleolític superi-
or i de l’epipaleolític de les contra-
des pirinenques meridionals.
    La Cova del Parco (Alòs de
Balaguer) està situada en la vessant sud
del dom de Sant Mamet, a uns 420 m
sobre el nivell del mar. Encarada al riu
Segre a uns 120 m sobre el seu nivell,
està situada dins del complex càrstic
format en els conglomerats oligocènics
(uns 30 milions d’anys d’antiguitat) i
que fossilitzen la vessant sud d’aques-
ta  muntanya cretàcica d’edat molt més
antiga (60 milions d’anys).
    En l’actualitat és un jaciment únic,
no tan sols de les terres de ponent, sinó
dels Països Catalans i d’Europa. Aquest
jaciment ens està permetent conèixer i
reconstruir la vida i el medi (clima, ve-
getació, fauna, etc.) d’aquest període
tan allunyat de nosaltres com és el pa-
leolític superior. Es tracta del
Tardiglacial, trànsit entre les últimes
glaciacions i inici de la bonança climàtica.
    Per primera vegada hom té l’oportu-
nitat d’excavar de forma íntegra i amb
extensió un jaciment del paleolític su-
perior i de l’epipaleolític, seguint una
metodologia arqueològica moderna i

multidisciplinària (arqueòlegs, geòlegs,
especialistes en limnologia, botànica i
palinologia, zoòlegs, etc.).
    La cova fou descoberta per a la ci-
ència l’any 1974, quan el veí d’Artesa
de Segre en Rafel Gomà, conegut com
el “Parco”, la va donar a conèixer al
Dr. Joan Maluquer de Motes, profes-
sor de la Universitat de Barcelona i di-
rector del Museu-Arxiu d’Artesa de
Segre, el qual va realitzar excavacions
continuades des del 1975 fins al 1985.
Durant aquest període d’excavacions
s’identificaren restes que anaven des de
l’edat del bronze (ara fa 3.000 anys) fins
al paleolític (uns 15.000 anys enrera).
Les excavacions del Dr. Maluquer van
portar a la llum nombroses restes neo-
lítiques, dipositades al museu d’Artesa.
    A partir de l’any 1987, l’excavació
fou dirigida pel Dr. Josep Maria Fullo-
la i Pericot, catedràtic de prehistòria de
la Universitat de Barcelona, direcció
que continua en els nostres dies. Es va
iniciar una excavació acurada i amb ex-
tensió, tant de la zona de l’interior de la
cova com de l’exterior o zona de l’abric.
      L’excavació en extensió, ha permès
trobar una connexió entre la part inte-
rior de la cova del Parco i la zona de
l’abric, les quals presenten unes carac-
terístiques diferenciades, tant respecte
a llur dinàmica d’ocupació com a la
funcionalitat. En ambdues zones s’han

trobat llars de foc.
Associat a les es-
tructures de com-
bustió, s’ha recupe-
rat material vegetal
carbonitzat i nom-
broses peces líti-
ques, que semblen
indicar l’existència
d’una cadena opera-
tiva de producció.
També s’hi ha trobat
indústria òssia: pun-
tes d’atzagaies i una
agulla, materials que
van servir com a
model per escenifi-
car el vídeo “Sa-
pientíssims”.
    La potència

d’aquest jaciment ens permetrà estudi-
ar l’habitat ocupacional de l’home pa-
leolític al llarg de més d’onze mil anys,
així com establir les relacions de l’ho-
me del Parco amb els seus germans de
la costa, les terres de la depressió de
l’Ebre i possiblement la vessant Nord
dels Pirineus.
    Durant la visita que l’Associació
Cultural “Les Terres del Marquesat” va
realitzar a l’excavació, vam poder és-
ser testimonis del descobriment, i pro-
cés de protecció, d’una resta òssia.
També vam poder veure la vèrtebra
d’un salmònid que presentava un forat
per poder ésser utilitzada com a colla-
ret. En l’actual campanya, juliol 2002,
s’han descobert noves llars de foc, que
estan en curs d’excavació.
    Aquest treball és un breu resum de
la informació obtinguda durant les ”Jor-
nades de divulgació arqueològica a
Cubells”, en què tingueren lloc una
Conferència sobre la Prehistòria de la
Noguera i la visita a les excavacions
de la Cova del Parco abans esmentada.
    Hem d’agrair als Drs. Fullola i
Mangado, i al seu equip d’investigadors
del grup de recerca de la Universitat de
Barcelona, les explicacions realitzades
i la informació bibliogràfica subminis-
trada. Igualment agraïm el suport do-
nat per l’Ajuntament de Cubells.

 Dr. Josep Roqué i Buscató

L’

Excavació d’una llar de foc recenment descoberta

Foto: J.Roqué
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Els artesencs del Barça
n aquesta darrera temporada,
quatre joves (una noia i tres nois)

que tenen les arrels al municipi
d’Artesa han estat jugant en dife-
rents equips del futbol base del FC
Barcelona. En aquest article fem un
breu repàs de cadascun d’ells, als
quals els desitgem molta sort de cara
al seu futur esportiu.

David Porta i Refoyo
Va néixer a Barcelona, on resideix, el
dia 12 de febrer de 1990. És fill de
l’artesenc Jaume Porta i Alegre (de Ca
l’Alegre), el qual va néixer a Alentorn
i va venir de petit a Artesa amb la seva
família. El padrins del David encara hi
viuen, al carrer Vescomte d’Àger, i ell
acostuma a venir-hi uns dies durant
l’estiu, per la Festa Major i en alguna
altra ocasió. Assegura que té força
amics aquí i que disposa de més lliber-
tat: “Hi ha més espai, menys cotxes i
pots sortir pel carrer”.
    Des de petit ha jugat a futbol. Va ini-
ciar-se amb l’equip de futbol sala de la
seva escola, el Col·legi Diputació. La
temporada 97-98 va començar a jugar
a l’escola de futbol del Barça i la 99-00
va passar a formar part de l’equip Ben-
jamí A. Aquestes dues últimes tempo-
rades, doncs, ha jugat en els equips ale-
vins del Barça.

    La seva posició habitual és de
migcampista, tot i que ha jugat en dife-
rents posicions defensives. En la dar-
rera temporada ha format part de l’Ale-
ví A, amb el qual ha jugat habitualment
de titular i ha marcat 6 gols a la lliga.
Es tracta d’un dels equips més desta-
cats actualment del futbol base culé, ja
que ha guanyat la Lliga, la Copa de
Catalunya, el Campionat d’Espanya
Brunete i la Copa Mediterrània. Com-
parteix equip amb una jove promesa de
les terres de ponent, Bojan Krkic.
    La temporada vinent passarà a for-
mar part de l’Infantil B i començarà els
seus estudis d’ESO al Col·legi Xaloc.
Molt probablement s’haurà de reincor-
porar als entrenaments el 19 d’agost.

Roger Giribet i Sabartés
El Roger va néixer a Artesa de Segre el
dia 10 de febrer de 1987. Els seus pares
són d’Artesa i hi viuen, tot i que la mare
va néixer a Collfred. Des que juga amb
el Barça procura venir a casa sempre que
pot. Segons ell: “He donat un pas impor-
tant per arribar a ser futbolista: el meu
somni; encara que s’ha de deixar enrere
família i amics. Al principi tot sembla
molt bonic, però els mals moments lluny
de casa costen de passar”.

    Va començar jugant a
futbol sala amb el
CENG (temporada 94-
95). Posteriorment, qua-
tre anys en el CE Artesa
de Segre (2 de benjamí
i 2 d’aleví). L’estiu de
1999 va ser fitxat per
l’Infantil B de la UE
Lleida. Finalment, en
plena temporada 2000-
01 va incorporar-se a l’In-
fantil A del Barça, ingres-
sant a La Masia al gener.

Els quatre que juguen amb el Barça: Mariona, Fede, David i Roger

E

Contra el València en la fase estatal de la Copa Nike,
celebrada a Vitòria el passat abril, on van quedar tercers

Final del Campionat de Catalunya a Cornellà, pre-
cisament contra l’equip local
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    Va arribar al Barça com a extrem es-
querre, però a poc a poc s’ha anat con-
solidant com a interior per la mateixa
banda, posició en la qual juga habitu-
alment de titular. Els seus companys
d’equip el coneixen com a Giri i en la
darrera temporada ha marcat 13 gols a
la lliga. Al juny va ser convocat amb la
Selecció Catalana sub-15 en un partit
de prova de cara a la Selecció Espa-
nyola.
    El Cadet B on ha jugat s’ha procla-
mat campió de Lliga (superant l’Espa-
nyol A) i de la Copa Nike de Catalunya,
a més de guanyar diversos torneigs. En
un diari esportiu va ser batejat com el
dream team del futbol base del Barça.
    La temporada vinent passarà a for-
mar part de la plantilla del Cadet A i
pel que fa als estudis realitzarà l’últim
curs d’ESO al Col·legi Lleó XIII, on
està escolaritzat amb els seus companys
de La Masia. Els entrenaments del seu
equip comencen el 5 d’agost.

Mariona Masferrer i Fons
La Mariona va néixer a
Barcelona, on resideix, el
dia 11 de febrer 1986. És
filla de l’artesenca Pepita
Fons i Bernaus, de Cal
Tonet del Sord. La po-
dem veure per Artesa de
tant en tant, a Cal Tonet,
però sobretot durant les
vacances. Afirma tenir la

seva colleta aquí i si ha
d’escollir entre la ciutat i la

vida rural diu que “Tot té la
seva part bona. Està bé viure a

Barcelona i venir a Artesa els caps
de setmana”.
    Va començar amb el bàsquet, a l’es-
cola. Durant uns anys (de 1995 a 1999)
va continuar amb l’atletisme federat en
l’Agrupació Atlètica Catalunya (curses
de 600m i 1500m). La temporada 99-
00 va començar a jugar a futbol 7 en
l’equip de la Penya FC Barcelona,
equip vinculat al Barça, on ha continu-
at jugant a futbol 11 fins al moment.
    La seva posició habitual és de late-
ral dreta, però pot ocupar altres llocs
defensius. Acostuma a jugar de titular.
Per edat, la temporada passada era ca-
det, però va jugar a 2a Catalana (en fut-
bol femení les categories no estan defi-

nides com en el masculí). Per tal de dis-
putar el Campionat Provincial de
Catalunya, va ser convocada amb la
Selecció de Barcelona, que va guanyar
el títol.
    Pel que fa al seu equip, va aconse-
guir el 5è lloc en la lliga i, posterior-
ment, va representar Catalunya en el
Campionat d’Espanya cadet, on va que-
dar en 3a posició.
    De cara a la temporada vinent, aquest
equip ja serà plenament del Barça i la
Mariona començarà els seus estudis de
Batxillerat a l’IES Joan Brossa. Li toca
reincorporar-se als entrenaments el 19
d’agost.

Federico Bessone i Luna
El Fede va néixer a Córdoba (provín-
cia de Buenos Aires, Argentina) el 23
de gener de 1984. El 1992, amb 8 anys,
va venir a viure a Artesa amb la seva
mare i els seus germans (el seu pare ja
hi vivia). Sempre que les seves obliga-
cions esportives li ho permeten, procu-
ra venir a casa. Ens ha manifestat que
“El primer any al Barça costa d’adap-
tar-se, ja que hi ha molta pressió”. A
més: “Això de marxar de casa, vol dir
que t’has d’espavilar i superar els mo-
ments difícils sense el suport directe de
la família”.
    Va començar jugant a futbol sala amb
el CENG. L’any següent va iniciar-se
en el futbol amb l’equip infantil del CE
Artesa, tot i ser aleví de primer any

La Mariona al Camp Nou, on només juga el primer
equip del Barça

(aleshores l’Artesa no tenia alevins).
Dues temporades després va començar
a jugar amb l’Atlètic Segre, on ha estat
des del primer any d’infantil fins al pri-
mer de juvenil. L’estiu passat va fitxar
pel Barça i es va incorporar a La Ma-
sia.
    La seva posició habitual és d’extrem
esquerre, però també juga d’interior per
la mateixa banda. Els seus companys
d’equip l’anomenen Fede, tal com se’l
coneix a Artesa. La temporada passada
va començar jugant de titular al Juve-
nil A, al grup corresponent de la Divi-
sió d’Honor, un equip on els juvenils
de segon any com ell han de guanyar-
se el lloc davant els de tercer any. Les
lesions, a més, no el van respectar gai-
re i va passar alguns períodes sense
poder jugar, o bé jugant segones parts.
Malgrat tot, va marcar un gol a la lliga.
El seu equip va quedar en el 3r lloc,
darrere l’Espanyol i el Mallorca; però
posteriorment va quedar campió de la
Copa del Rei, guanyant la final per 2-
1, precisament al Mallorca.
    Espera tenir més sort la temporada
vinent, en què prosseguirà els seus es-
tudis d’un Cicle Formatiu de Grau Mit-
jà de Comerç i Màrqueting a l’Acadè-
mia Stucom. És el primer dels
enquestats que ha començat els entre-
naments; concretament, el 29 de juliol.
Per edat li tocaria un any més al Juve-
nil A, però està fent la pretemporada
amb el Barça C.

La Palanca

Partit amistós contra l’At. Segre en la presentació
d’aquest equip a principi de temporada (el Fede lluïa
el braçalet de capità davant el seu exequip)
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El Barça fitxa un alentorní
Xavier Florensa i Farré, nascut el 25 de febrer de 1988 (té 14 anys), és l’últim fitxatge de les nostres
contrades que ha fet el Barça pel que fa a futbol base. Tot i ser de Lleida, té les seves arrels familiars a
Alentorn, on passa l’estiu i alguns caps de setmana a la casa que hi té la família, coneguda com a Cal
Ramonet del Pagès. Als 6 anys va començar a jugar amb el Gardeny i va passar a l’Atlètic Segre quan
era aleví, club on ha jugat fins aquesta darrera temporada. També ha format part de les seleccions
infantils del Segrià i de Lleida província. El jugador, que era seguit tant pel Barça com per l’Espanyol,
juga d’interior esquerre i romandrà un any més a l’Atlètic Segre en qualitat de cedit. Afirma que els seus
ídols són Riquelme (Barça) i David Beckham (Manchester). Si tot va bé en el futur, Florensa serà el
segon alentorní que jugarà amb el Barça, després del pas de Marc Bernaus (ara al Nàstic de Tarragona)
per aquest club.

Xavier Areny queda 8è als 1500 m.
L’atleta de Montclar Xavier Areny va quedar classificat en vuitè lloc a la prova dels 1500 metres  dels
Campionats d’Espanya d’atletisme a l’aire lliure, en categoria absoluta. Això va succeir el passat 21 de
juliol a Salamanca. Areny, que pertany a la secció d’atletisme del FC Barcelona, va competir a la prova
reina de l’atletisme, enfrontant-se amb alguns dels millors migfondistes del món, com són Juan Carlos
Higuero (qui va quedar campió) Reyes Estévez (segon) i José Antonio Redolat (tercer). L’atleta de casa
nostra compta amb una millor marca de 3’40”34 i properament participarà en un encontre internacional
defensant els colors de Catalunya a l’Estadi Olímpic de Montjuïc, contra els combinats nacionals de
Iugoslàvia i Gran Bretanya. Areny està considerat per alguns experts com el futur successor dels
González, Abascal, Fermín Cacho i Reyes Estévez, migfondistes que han participat amb èxit en Olim-
píades i Campionats del Món.

El CENG Trèbol tornarà a jugar a 2a Catalana
El primer equip de bàsquet del CENG Artesa tornarà a jugar a la 2a divisió Catalana la temporada
vinent. Si bé el conjunt artesenc va perdre aquesta categoria el juny passat en perdre la promoció
contra l’EPSA Barcelona, el CENG podrà tornar a participar-hi ocupant la placa vacant que ha
deixat el Caprabo ¨C¨ de Lleida, que ha renunciat a prendre-hi part. L’equip que va ser dirigit per
Sisco Sol la passada campanya, serà entrenat enguany per l’artesenc Xavier Hervàs, que ja havia
portat el conjunt tres temporades abans. D’altra banda, Sisco Sol ha fitxat pel Mollerussa que
participarà a la Copa Catalunya. Quant als jugadors locals, cal dir també que el base del CENG
Marc Galceran (a la foto) va ser escollit com a millor jugador lleidatà de la categoria 2a Catalana,
en la qual va ser un dels màxims anotadors (amb una mitjana de vint punts per partit).

El CE Artesa es renova
El club de futbol CE Artesa de Segre s’ha
renovat completament de cara a la tem-
porada 2002-2003. Així, hi ha hagut can-
vi de junta i de direcció tècnica en aquest
club fundat l’any 1922. La junta que va
regir l’Artesa durant els últims 4 anys,
encapçalada per Fernando Galceran, ha
deixat pas a un nou equip directiu presi-
dit per Joan Macià Cercós. El nou entre-
nador de l’equip que jugarà a primera re-
gional és Jaume Caballer Brito. Una al-
tra de les novetats d’enguany serà que
l’equip amateur estarà format íntegra-

ment per jugadors formats a casa. El club mantindrà vincles amb l’escola de futbol base Artesa-
Ponts, creada la campanya passada. Quant a la pretemporada, cal dir que els entrenaments van comencar el dia 1 d’agost i
disputaran amistosos contra l’Organyà, l’Oliana, el juvenil del Lleida, el juvenil de Tàrrega, el Barbens, l’Agramunt i el
Cervera. El partit estrella de la pretemporada serà el diumenge de la Fira de Sant Bartomeu, enfrontant-se al Tàrrega de 3a
divisió. En propers números us informarem detalladament de la composició de la junta i de l’equip. A la fotografia, l’entre-
nador Jaume Caballer i el president Joan Macià.
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19è - Mc PATOLEA: Ramon Font, Josep M. Font, Jaume Riart, Josep Brescó,
Joan Brescó, Jon Boliart, Josep M. Boliart i Jordi Boliart

18è - ÈFORS: Jordi París, Julià Regué, Aureli García, Agustí Solé, Benjamí
Llobet, Jaume Areny, Pere Porta, Martí Regué, Sergi Valls, Ricard Ribes i
Miquel Regué.

21è - TORPEDOS: Pere Rocaspana, Rafa Córdoba, Richard Córdoba,
Francesc Aymerich, Marc, Fontanet, Ricard Ferré i David Galceran

20è - LA ROUREDA: Víctor Serra, Josep M. Colom, J. Saltos, Michalak,
Marcin, Wieslaw, Nicolaev i Vitalie

Els πππππKT’ls - Calçats Cercós, campions
n estiu més, el CENG ha organitzat el Campionat
de Futbol Sala, que s’ha realitzat durant els mesos

de juny i juliol i ha comptat amb Rafa Vega en l’orga-
nització i l’arbitratge, així com la participació de 21
equips distribuïts en dos grups.
    Després de 2 mesos de partits, el recinte de les Piscines
es va omplir de públic per veure les finals, enmig d’una
gran expectació i molts gols, el dissabte 3 d’agost.
    El partit pel tercer i quart lloc el van jugar el Tèrsir -
Korral (campió de la darrera edició) i l’Olis Macià en un
disputat partit. La primera part va acabar amb un ajustat
empat a dos gols. A la represa, el partit es va decidir a favor
del Tèrsir - Korral pel resultat de 5-3.
    Finalment, passades les 11 de la nit, l’esperada final va
enfrontar el Disco Bar Halley i els πππππKT’ls -Calçats Cercós.

La primera part va finalitzar sense gols en un matx força
prometedor i emocionant. A la segona part, el Disco Bar
Halley va començar amb molta empenta marcant 3 gols
(Marc Fontana i Bepo Martí en dos ocasions) deixant un
difícil 3-0 al marcador. Aleshores, i quan tot semblava dat i
beneït, els πKT’ls - Calçats Cercós van realitzar una especta-
cular remuntada (David Temprano, Josep Camats 2, Dani Leal
2 i David Galceran) quedant el resultat final en un 3-6 al seu
favor, i aconseguint així el seu primer campionat.
    Finalment els senyors Mingo Sabanés (Primer Tinent
d’Alcalde) i Francesc Cases (President del CENG), van clau-
surar la 21ena edició amb el lliurament de trofeus.

Text: Sergi Valls i Jové
Fotos: Ramon Giribet i Sergi Valls

U
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17è - CUBELLS: Marc Solé, Xavier Navau, Jordi Solé, Eduard Cortada, Carles
Balagué, Joan Zapater i Manuel Grau

16è - DE LUXE: Ramon Camats, Marc Puigpinós, Xavi Belchi, Ovidi Calvet,
Lluís Navas, David Freixes, Joan Ramon Castellà, Marc Galceran, Jordi
Llorens i Jordi Belchi

13è - PUB TRÈBOL: Albert Regué, Jordi Aubets, Àngel Santacreu, Joel
Galceran, Oriol Cusola, Rossend Solé i Enric Miranda

15è - ARCOM: Ventura Samarra, David Guàrdia, Xavier Hervàs, Jordi, Enric
Ros, Romà Puigpinós, Miquel Àngel i Xavier Gili

14è - ALL STARS 70-71: Josep M. Puigpinós, Xavier Isanta, Ramon Jou,
Francesc Puigpinós, Albert Guiu, Carles Serra, Jordi Durany, Jordi Freixes,
Jordi Fité, Marc Prat i Josep M. Mola

12è - L’ART 66-67: Esteve Menchón, Xavier Farràs, Toni Tarragona, Jordi
Granell, Joan Bernaus, Ignasi Gilabert, J.M. Torredeflot, Santi Novau, Àngel
Vila i Narcís Repilado

Esports
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11è - MONTCLAR: Óscar, David Aubets, Miquel Aubets, Roger Solé, Sa-
marra, Campabadal, David Fontanet, Gerard Fontanet i Ribes

9è - ALENTORN: Ferran Marín, J. Ramon, Eduard Sabanés, Marc Figuera,
Sergi, Octavi, Josep Brescó i Òscar

6è - CONSTRUCIONS ROVIRA: Óscar, Gerard Rovira, Narcís Besós, Dani,
Pepe Camats, Remigi Farré, Ivan, Carlos, Jordi Sabanés i Xavier Farré

7è - PROMOCIONS MÀSTER: Carlos Guàrdia, Damià Farré, Francesc
Gutiérrez, Sergi Camats, Donís Mas, Joan Granja, Marc Cotonat, Víctor Segú,
J.C. Macià, Cristian Sepúlveda, Fede Bessone, Albert Caballer, Roger Giribet

10è - THANATOS : Andreu Sala, Ribes, Jesús Fernández, Rossell, Joel Solanes,
Marc Rendé, David Vilanova, Gelabert i Roiger

8è - P. VALLS / L. RAFAELA : Toni Belchi, Gerard Coll, Guillem, Marcelo
Mendoza, Rodrigo Schindrig, Sergi Aldavó, Raül i Martín

Esports
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5è - TASHIA: Joan Carles Eroles, Joan Camats, Jordi Boliart, Jordi Fernández,
Xavier Boliart, Carles, Xavier Mateu, Calvelo, Roiger i German Jou

3r - TÈRSIR / KORRAL : Roger Farré, Àlex Trepat, Carles Galceran, Jordi
Francesca, Jordi Llorens, Xavi Ribera, Fran Bessone i Ricard Martínez

4t - OLIS MACIÀ : Iban Abellana, Jordi Aumedes, Magí Melgosa, Xavier
Solsona, Jaume Codina, Santi Gomà i Marc Cobeóo

2n - DISCO BAR HALLEY : Marc Farré, Gerard Torrelles, Víctor Lorenzo,
Paco Camats, Marc Fontana, Pedro, Bepo Martí i Sisco Pedrós

C
A
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  πππππKT’ls
Calçats Cercós

Xavi Serra
Francesc Torrelles

David Galceran
Dani Leal

Josep Santacreu
Xavi Roig

David Temprano
Marc Vilanova
Josep Camats

Esports
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Col·laboren: Auto Taller Gardela, Cal Re-
llotger, Ferreteria Badia, Cooperativa
d’Artesa, Mobles Giribet, Restaurant
Jorper’s, Tallers Oriola, Bar Piscines, Auto
Xami, Begudes Puigredon, Pub Jack’s, Olis
Macià, Farré Oil, Promocions Màsters, Mo-
bles Llobet, L’Eixida, Renault, Pub Trèbol,
Construccions Garí, Instal·lacions Calvet i
l’Ajuntament d’Artesa de Segre

Organitza:

GRUP A

PJ PG PE PP GF GC PTS
Tèrsir-Korral   9  9  0  0 56 36 18
Disco Bar Halley   9  7  0  2 53 28 14
Tashia   9  4  3  2 44 40 11
Olis Macià   9  4  1  4 35 28  9
Alentorn   9  3  3  3 46 45  9
πKT’ls-Cercós   9  3  2  4 48 41  8
Montclar   9  2  2  5 33 49  6
Pub Trèbol   9  2  1  6 45 55  5
Arcom   9  3  0  6 33 42  5
Cubells   9  2  0  7 29 59  4

Màxim golejador: Bepo Martí (Disco Bar Halley) - 20 gols
Equip menys golejat: Disco Bar Halley i Olis Macià - 28 gols

GRUP B

PJ PG PE PP GF GC PTS
Prom. Màsters 10  8  1  1 73 28 17
Cons. Rovira 10  7  1  2 63 42 15
Thanatos 10  7  0  3 71 40 14
P.Valls-L.Rafaela 10  6  1  3 58 44 13
L’Art 66-67 10  5  2  3 36 34 12
All Stars 70-71 10  6  0  4 52 41 12
De Luxe 10  5  1  4 46 35 11
Èfors 10  4  1  5 39 41   9
Mc Patolea 10  2  0  7 24 56   4
La Roureda 10  1  0  9 30 84   2
Torpedos 10  0  0 10 20 69   0

Màxim golejador: Rendé (Thanatos) i Narcís (C. Rovira) - 24 gols
Equip menys golejat: Promocions Màsters - 28 gols

Esports
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1r Torneig Infantil Provincial de Futbol Sala

urant els dies 29, 30 i 31 de juliol
el CE Artesa de Segre ha orga-

nitzat el 1r Torneig Infantil Provin-
cial de Futbol Sala d’edats entre 9 i
15 anys.
    En aquest torneig hi han participat
dos equips d’Agramunt (els Lucky-
Luke i els Radicals), un de Ponts, un
d’Alentorn i finalment tres equips
d’Artesa (Itàlia, Anglaterra i Argenti-
na) amb un total de cinquanta partici-
pants. Els partits s’han disputat
majoritàriament al pavelló polisportiu,
a causa de les pluges dels dies 29 i 30

de juliol, disputant-se les semifinals i
final a la pista de les piscines.
    Els equips van ser dividits en dos
grups. El primer grup va disputar els
seus partits (triangular) el dia 29 i esta-
va integrat per Alentorn, Ponts i Argen-
tina. El segon grup va disputar els seus
partits (quadrangular) el dia 30 i estava
integrat per: Lucky-Luke, Els Radicals,
Itàlia i Anglaterra.
    Els dos primers classificats de cada
grup van disputar el dia 31 les semifi-
nals; i els guanyadors, posteriorment la
Final del Torneig.

Els guanyadors del torneig han estat:
1r classificat: Ponts.
2n classificat: Itàlia.
3r classificat: Anglaterra.
4t classificat: Argentina.
Millor jugador: Jordi Estany (Ponts).
Porter menys golejat: Víctor Coca (Ar-
gentina).
Jugador revelació: Joel Bertran
(Anglaterra).
L’organització vol agrair a l’Ajunta-
ment d’Artesa l’entrega de trofeus i la
cessió de les instal·lacions del polispor-
tiu per a la celebració del Torneig.

D

4t Campionat Infantil de Futbol Sala

urant el passat mes de juny, i per
quart any consecutiu, el CE

Artesa de Segre va organitzar un
campionat de Futbol Sala (Futbol 5)
per a tots aquells nois/es d’Artesa de
Segre i comarca que els agrada el
futbol i volien practicar-lo i passar-
s’ho d’allò més bé durant els mesos
d’estiu.
    L’organització, d’entre els quaranta
nois inscrits, va formar cinc equips di-
vidits en grups d’edats compreses en-
tre els 7 i 15 anys. A l’hora de posar
noms a aquests equips va aprofitar-se
el Mundial que en aquells moments
s’estava disputant a Corea i Japó,
d’aquesta manera van sorgir els equips
de Portugal, Anglaterra, Itàlia, Argen-
tina, Brasil.

    El campionat va ser força disputat i
van poder-s’hi veure jugades de gran
qualitat; va disputar-se en la modalitat
de tots contra tots i els quatre primers
van disputar les semifinals i arribant a
la final els equips d’Argentina contra
Anglaterra.
    El guanyador de la final va ser
l’equip d’Argentina que va mostrar-se
durant tot el campionat com l’equip més
conjuntat i amb més efectivitat ja que
dos dels seus jugadors van quedar el
més golejador i el porter menys golejat
del campionat.
La classificació final va ser:
1r classificat: Argentina.
2n classificat: Anglaterra.
3r classificat: Itàlia.
4t classificat: Brasil.

5è classificat: Portugal.
Màxim golejador: Ignasi Jou (Argenti-
na) amb 35 gols.
Porter menys golejat: Victor Coca (Ar-
gentina) amb 10 gols
Jugador revelació: Xavi Amat (Itàlia)
    Els jugadors que van disputar el cam-
pionat van ser obsequiats per l’organit-
zació amb la samarreta del Campionat
Infant de Futbol Sala.
   L’organització vol agrair la col-
laboració de comerços i entitats que
amb les seves aportacions econòmiques
han fet possible la compra de samarre-
tes per la disputa de campionat i tro-
feus pels guanyadors.

Text: David Galceran i Raïchs
Fotos: Miquel Regué i Gili

D
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La Noguera

Demanen que el Pla d’Almatà sigui un BCIN
L’Associació d’Arqueòlegs, la Societat Catalana d’Arqueo-
logia, les Dones d’Almatà, els Amics de les Franqueses, l’As-
sociació de Veïns del Barri Antic de Balaguer, el Centre
Excursionista de Balaguer i l’associació Veniu a Balaguer
han al·legat contra el projecte de 300 habitatges unifamiliars
al pla d’Almatà de Balaguer, on hi ha un jaciment islàmic.
D’altra banda, L’Associació d’Arqueòlegs de Catalunya ha
sol·licitat a l’Ajuntament que demani a la Generalitat el
desbloqueig de l’expedient de declaració de Bé Cultural d’In-
terès Nacional (BCIN). De fet, el cap de Serveis d’Arqueo-
logia de la Generalitat, Sr. Ramon Ten, ja ha anunciat l’inici
dels tràmits per incoar l’expedient de declaració del Pla
d’Almatà com a BCIN. En el moment en què això succeei-
xi, el Pla Especial aprovat inicialment per l’Ajuntament que-
darà paralitzat o bé s’haurà de refer i adequar-lo als estatus
de protecció marcats per a aquesta categoria.

Inici d’activitats del Programa Leader+
L’inici d’activitats del Programa Leader+ de la zona del
Montsec es va presentar en un acte oficial que tingué lloc el
divendres 21 de juny a la seu del Consorci del Montsec,
situada a la localitat d’Àger. L’acte va comptar amb la pre-
sència de l’Honorable Sr. Josep Grau i Seris, Conseller del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Gene-
ralitat de Catalunya, que realitzà una roda de premsa. Re-
cordem que s’ha endegat la convocatòria d’ajudes. Els pro-
jectes subvencionables són els dirigits a la creació de nous
negocis o establiments, així com a l’ampliació, modernitza-
ció o trasllat dels ja existents, que estiguin encaminats a: la
valorització de productes locals (productes agroalimentaris
com la mel, el vi, l’oli...); la valorització del patrimoni cul-
tural; el turisme i els serveis de restauració i allotjament; la
valorització del patrimoni natural; les petites empreses i
serveis; els serveis a la població; altres activitats (com ara
les independents de treballadors autònoms).

6a Mostra gastronòmica de la Noguera
27 restaurants de la comarca van
presentar les seves millors i més tí-
piques creacions a la 6a Mostra
Gastronòmica de la Noguera, ce-
lebrada el passat 5 de juliol al Con-
sell Comarcal. Aquest any la ubi-
cació de la mostra ha canviat, sent
el claustre del Consell l’aparador
de la cuina de les nostres contra-
des. Aquest fet va afavorir l’incre-
ment de la participació, que fou
d’uns 500 comensals. Finalitzat el
sopar, els representants locals i pro-
vincials van lliurar els diplomes
acreditatius a les empreses partici-
pants. Cal dir que també hi foren
presents dues empreses de cafè i

tres empreses de cava, dues de les quals eren el Castell del
Remei i la Cooperativa d’Artesa.

7a Càtedra Comtat d’Urgell
Del 10 al 12 de juliol va tenir lloc la 7a edició de la Càtedra
d’Estudis Medievals Comtat d’Urgell,  que es va celebrar al
Consell Comarcal de la Noguera. Coordinat pels Srs. Joan
Farré i Flocel Sabaté i sota el títol Medievalisme: noves pers-
pectives, el curs va comptar amb 24 historiadors de recone-
gut prestigi. Entre altres activitats, es van programar dues
visites guiades als monestirs de les Franqueses i de Sta. Maria
de Bellpuig de les Avellanes. També es va realitzar la pre-
sentació de la publicació de les cinc primeres edicions del
curs per part de Pagès Editors. Tant el president del Consell
Comarcal com l’alcalde de Balaguer ja van manifestar la
seva intenció de continuar donant suport a aquesta càtedra
durant la presentació que se’n va fer al juny.

18a edició de la Transsegre
Durant els dies 13 i 14 de juliol va tenir lloc a Balaguer la
popular Transsegre. Aquest any se celebrava la 18a edició
amb la participació de 279 embarcacions, les quals van ser
seguides per unes 20.000 persones. A la segona jornada, 79
barques foren donades de baixa. Potser va ser fruit de la
ressaca de la nit anterior, amb una espectacle realitzat per la
companyia Teatredetics, consistent en un muntatge pirotèc-
nic barrejat amb sons i paraules (en homenatge al riu Segre
i celebrant la majoria d’edat de la Transsegre), i amb una
festa que s’allargà fins a altes hores de la matinada. Com ja
es tradició, es van donar premis a les embarcacions més rà-
pides, que foren: en primer lloc Aketa, Aketa, de Calaf; en
segon lloc, La Trini, de la Penya l’Apunyalat de Lleida; en
tercer lloc Lo Bribón del rei, de Balaguer.

A pèl Tour a Balaguer
El programa de TV3 A pèl Tour va anar aquest mes de juliol a
Balaguer per tal de retransmetre un dels seus programes. El
teatre de la localitat es va omplir per veure la parella formada
per Santi Millán i José Corbacho, que amb el seu sofà estan
recorrent la geografia catalana. Com a convidats al programa
hi van anar el Jordi Díaz i el Miquel García (Fede i Marcel de
la sèrie el Cor de la Ciutat), el Xavier Bertran (amb el popular
personatge de Vicenç Cartanyà) i el Carles Canut.

Polèmica per una planta de compostatge
La possible construcció d’una planta de compostatge a
Vallfogona de Balaguer, a la partida del Barret Picat, prop
de Linyola, promoguda per l’empresa Niucompost, ha encès
la polèmica entre diversos afectats com els ramaders, agri-
cultors i ecologistes. El dijous dia 25 de juliol es van reunir
tots els sectors implicats per tal d’iniciar les negociacions.
L’Ajuntament de Vallfogona no prendrà cap decisió fins que
totes les parts hagin arribat a un consens
.
Vins del Castell del Remei, molt ben considerats
Segons Robert Parker, un dels crítics de vi més influents del
món, el vi Gotim BRU’00 del Castell del Remei obté 92/100
punts. Per altra banda, l’Oda del 1999 ha guanyat el premi
Bacchus de Plata 2002 a Madrid.

Anna M. Vilanova
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Salgar: 40 anys de campaments (1962-2002)
n any més, i arribats els mesos
d’estiu, mossèn Roc Salvia i Setó

ha organitzat un nou torn de colòni-
es a la Casa de Colònies i Terreny
d’Acampada de Salgar, entre el 16 i
28 de juliol. Aquest fet no tindria més
rellevància si no fos perquè l’1 i 2 de
juliol de 1962, un grup de joves agra-
muntins, encapçalats per Mn. Roc,
van realitzar una petita acampada de
dos dies a Salgar. Aquest fet, que po-
dia ser aïllat, va tenir continuïtat i
ha donat lloc a 40 anys de campa-
ments, 40 anys d’una vida, la de Mn.
Roc, dedicada a les joves generaci-
ons de les nostres contrades i d’ar-
reu de la geografia catalana.

Introducció
Mossèn Roc Salvia i Setó va escriure,

ja fa uns
anys, els re-
cords de les
vivències i
experiències
dels seus pri-
mers sis anys
de sacerdot a
Agramunt.

Aquests records començen amb unes
paraules molt significatives que resu-
meixen les idees i inquietuds que han
fet possible que aquests 40 anys de cam-
paments siguin una realitat. “Estar amb
els nens i els adolescents va ser sem-
pre una obsessió de la meva vida i el
suport més poderós de la meva voca-

ció. Estimar-los, ser el seu company,
el confident dels seus problemes..., ser
el seu company i amic”.
    Amb aquest esperit va començar a
treballar amb un grup de joves
agramuntints. Es reunien setmanalment
i es van batejar com els Amics de la Na-
tura. Aquest treball va tenir continuïtat
durant els anys 1959 i 1960 amb unes
reunions setmanals al Foment Parroqui-
al amb un centenar de nois (“mantenir
reunions amb les noies era vedat als
vicaris”). Amb projeccions, cants i al-
gun que altre acudit es va anar guanyant
la confiança de la població infantil i dels
seus pares. Els primers actes que van
fugir de la normalitat d’aquestes troba-
des setmanals, van ser una excursió a
la Font de Coscó, el dilluns de Pasqua
de 1960, i l’assistència a unes confe-
rències que realitzava el Sr. Mauro
Rubió sobre la Revisió de Vida a Lleida,
a finals de 1960. Aquestes experiènci-
es van tenir continuïtat amb un grup
d’uns 20 joves, amb els quals va esta-
blir una profunda amistat.
    L’abril de 1962 van realitzar una ex-
cursió a La Teuleria (casa de camp des-
habitada que es trobava a la carretera de
Coscó). Finalment els dies 1 i 2 de juliol
de 1962 van emprendre una vertadera
aventura: un petit campament de dos
dies i una nit al pati del Santuari de
Santa Maria de Salgar, on van estrenar
la primera tenda de campanya que amb
molta il·lusió i dificultat van comprar.
Carregats fins al coll, Mn. Roc amb la

seva MotoGutzzi i els nois amb bicicle-
tes, van passar per Montclar fins arribar
al Santuari de Salgar. El primer àpat fou
un arròs amb conill per recuperar les for-
ces perdudes durant el viatge. Bany al
migdia, fer llenya a la tarda i sopar al
voltant d’un gran foc van ser les pri-
meres activitats d’aquesta acam-
pada. I en la foscor de la nit van
realitzar un íntim rosari al San-
tuari i una ofrena de flors a la “Verge
de la gruta de pedra”. El segon dia
va començar amb una Santa Missa i
després van escalar i investigar per
les muntanyes. Després un bon di-
nar (arròs amb conill, amanida i truita
amb patates), a mitja tarda es varen
acomiadar de la Verge, van plegar
les tendes i varen reempendre el
camí de tornada.
    Fruit d’aquesta darrera i
gratificant experiència de dos
dies a l’aixopluc de la Mare de
Déu de Salgar, va sorgir la necessitat
de fer quelcom més: montar un cam-
pament.

Els inicis 1962-63: Font de Coscó
L’inoblidable experiment que va supo-
sar aquesta acampada d’una nit sota
l’aixopluc de les muntanyes de Salgar
va animar Mn. Roc a preparar i orga-
nitzar uns campaments per aquell ma-
teix estiu. Van anar a veure la Font de
Coscó, la parròquia de la qual era Rec-
tor, i varen exposar la idea al senyor
Batlle, Ton Vilalta, qui els va donar el

U

Grup d’agramuntins que va acampar una nit al Santuari de Salgar (1 i 2/07/1962) Primers campaments a la Font de Coscó el 1962
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seu consentiment i suport pel que cal-
gués.
    Manel Ginestà i Carné (director),
Manel Masó i Benavent (director de
jocs i competicions) i Mn. Roc Salvia i
Setó (director espiritual), van comen-
çar a concretar el projecte amb espe-
rança i temença il·lusionada. Comen-
çaven els preparatius, les llicències, el
material..., una tasca àrdua i gens fàcil,

però com textualment escriu Mn.
Roc: “Les coses de Déu s’han
d’aconseguir sempre. No hi ha
obstacle que s’hi pugui oposar si
es sap trampejar el temporal i s’és
més vius que els fills de les tene-
bres, sense enganyar cosa que
desagradaria a Déu, que és Ve-
ritat i Bondat”. El projecte
d’uns campaments dels
Amics de la Natura es va
dur a bon port entre el 21
i el 27 d’agost de 1962 a
Coscó amb 37 nois. La pri-

mera nit els van arribar les ten-
des quan ja era fosc. Les havia

anat a buscar Guillem Viladot amb
el seu Seat-600 a Barcelona (el lloguer
de les quals va pagar ell de la seva but-
xaca). D’aquests, 26 van pagar entre
100  i 200 ptes. El cost total d’aquests
primers campaments va ser de 4.777
ptes. de les quals 3.181 les van pagar
els nois i les 1.596 restants l’Ajunta-
ment d’Agramunt.
    El 22 de novembre de 1995 Mn. Roc
va finalitzar un extens document amb
un resum dels 33 anys de campaments
que havia organitzat d’ençà el llunyà
1962. El resum que va escriure de les
colònies del 62, el fa finalitzar amb les
següents paraules: “Avui (1995) recor-
do emocionat i amb lucidesa aquella
hora i data: El dia 21 d’agost de 1962
a les 7 del matí, 37 nois amb camisa
blanca, foulard vermell i un sac a l’es-
quena per motxilla, acompanyats per
dos monitors, sortirem d’Agramunt per
acampar sis dies a la Font de Coscó”.
    Acabats els campaments, es van
reempendre les reunions el 19 de se-
tembre. Durant el curs 1962-63 en van
realitzar prop d’una quarantena, durant
les quals es van preparar els segons
campaments (“Aquest any vàrem pre-
parar-los millor, com es fa amb qual-
sevol empresa: cal renovar-la sempre i

jamai queda aca-
bada...”). Com
anèctota, citar que
pel maig de 1963
van escriure, una
tarda de diumen-
ge, un himne basat
amb la música de
la pel·lícula El dia
más largo (llavors
era de moda) i la
lletra la va escriu-
re Mn. Roc.
    Aquesta segona
acampada es va re-
alitzar novament a
Coscó, entre el 3 i
el 13 d’agost de 1963. L’èxit i el ressó de
la primera va provocar que es doblessin
el nombre de monitors i de nois assis-
tents (6 monitors i 67 nois). Els varen
acompanyar diversos seminaristes (Josep
Ma. Mauri, Josep Font, Antoni
Antonijuan i Joan Font). Es van comprar
vuit tendes noves, pagades amb la venda
del blat d’una finca de la Parròquia de
Coscó. La cinquena nit encara la recor-
den aquells nens: “Una tempesta apoca-
líptica volant furiosa i negra, carregada
de llamps i trons. Les noves tendes ana-
ren per terra, i tots, amb el sac al coll, a
Cal Plantat acompanyats amb la llum
dels seus tractors.”. L’arribada a
Agramunt fou multitudinària, van desfi-
lar pels carrers fins arribar a la plaça del
Pou.
    Al setembre tornaren les reunions
setmanals amb nous projectes, però es

veieren truncats el 23 de gener de 1964
quan Mossèn Roc va ser nomenat Rec-
tor de Claravalls. Agramunt i tots els
nois que havien conviscut amb ell du-
rant aquests sis anys, van fer-li un ín-
tim i emotiu comiat.

1964-1968: Pelegrinatge
Un cop a Claravalls, Mn. Roc va
reemprendre el mateix projecte i, arri-
bat el moment, buscaren lloc per acam-
par. Amb aquesta finalitat, va realitzar
una visita al Rector de Baldomar (Mn.
Josep Ma. Freixa), al poble de
Baldomar i a la Font de la Trilla. Amb
aquesta visita va quedar tot decidit i el
dia 10 de maig de 1964 va rebre una
carta de l’Alcalde, Domingo París, amb
la qual va oferir-li tot l’ajut que neces-
sités per dur a bon port l’acampada.
    Aquests campament va durar 17 dies

Pares i nens a la Font de la Trilla, Baldomar, durant els campaments de 1964

Inicialment es banyaven en un safareig que hi havia als voltants. A la foto
veiem com construeixen la primera “piscina” (1963)
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del mes d’agost i van acampar a la Font
de la Trilla . El preu total per nen fou
de 425 ptes. Van apuntar-s’hi un total
de 63 nois acompanyats per 8 monitors
(entre els quals hi havia Mn. Peretó).
L’anèctota principal d’aquest tercer
campament va ser l’aigua, la qual els
acompanyà pràcticament tots disset
dies. Varen visitar un dia Artesa de
Segre (amb cinema, berenar i futbol
inclòs) i de tornada els va carregar el
recader, Sr. Galceran, al seu camió. Van
participar en la recerca d’un vailet de
Baldomar que s’havia perdut i el dia 8
d’agost es va presentar el Sr. Antoni
Canosa d’Agramunt amb un nou him-
ne que ell mateix havia composat, amb
lletra de Emili Curià.
    L’estiu de 1965 el campament es va
realitzar a la Casa Nova d’Altés (Rie-
ra Salada). Aquest any no es va redac-
tar la tradicional memòria, perquè va-
ren comptar amb una filmadora, realit-
zant un extens reportatge gràfic a tot
color que encara es conserva. El cam-
pament va tenir una durada de 14 dies i
va comptar amb 40 nens i 6 monitors.
Els cost total d’aquestes colònies va ser
de 23.241 ptes. El menjar el continua-
ven fent a l’aire lliure i durant la nit re-
alitzaven un foc de camp. Fou l’any de
la clausura del Concili Vaticà Segon.
    L’any 1966 comença l’etapa Dioce-
sana dels Campaments patrocinats per
Càritas, Mn. Roc fou nomenat respon-
sable per Càritas amb l’aval del Sr. Bis-
be. Calia anar molt sovint a Barcelona
a reunions “semiclandestines” de les
quals en va sortir la Coordinació Ca-
talana de Colònies i Casals d’Estiu.

També és l’any
que es va establir
el lema: A Colòni-
es i a Casals, l’es-
tiu és diferent (en-
cara vigent avui
dia).
    Els campaments
del 1966 van ser
un èxit tant pel
nombre de torns
(primer any que es
feia més d’un torn)
com per l’organit-
zació del primer
torn de noies
d’entre 14 i 26

anys. Es van realitzar a les Masies de
Coll de Nargó amb un total de quatre
torns, tres de nois (182) i un amb 78
noies, que van comptar amb 21 moni-
tors i, per primera vegada, amb una
cuinera, la Roseta. De tots els torns en
queda una memòria filmada i sonorit-
zada.
    L’estiu de 1967 es va tornar a acam-
par a les Masies de Coll de Nargó amb
una assistència més nombrosa i entusi-
asta. Tant nens com nenes demanaven
formar part d’algun torn, per aquest mo-
tiu s’organitzaren dos torns per a nens
(279), un torn de noies majors de 15
anys (80) i per primer cop un torn
per a nenes (193). Es va comptar amb
28 monitors. Tot es feia al ras, però
comptaven amb llum, sonorització i per
primera vegada, amb una nevera i
un congelador.
    Els campaments de l’estiu de 1968 a
Ardaix (Pont de Bar) “van ser sens
dubte la culminació, el millor lloc, i la
millor organització de
tots els campaments
realitzats...”. Per pri-
mer any es van realit-
zar durant el mes de
juny en torns de 14
dies i es va comptar
amb 52 noies majors
de 15 anys, 192 nois,
211 nenes i 38 moni-
tors. El lloc va agra-
dar: paisatges, molts
indrets per fer excur-
sions (Quer Foradat,
Llacs de la Pera, Cab
de Rec...), es trobava a

peu de carretera... La compra dels ter-
renys i barracons eren cosa feta. A par-
tir d’aquí les coses es van tòrcer (era
massa bonic!?). A mitjans del mes de
maig de 1969 es va renunciar a la com-
pra, tot i estar a bon preu (200.000
ptes.), i com que ni Càritas ni el Bisbat
ho “podien” pagar, van proposar a Mn.
Roc que ho comprés ell! Amb molta
recança no es va veure amb cor de fer-
ho (no tenia prou diners) i es va haver
de plegar, i tot el material se’l va que-
dar Càritas, a la Seu d’Urgell.

1969-1971: Montgai
L’arribada de Mn. Roc a Montgai el
1968 i el seguit de mals-propòsits que
es van anar succeint durant la primave-
ra de 1969, van ser uns moments molt
durs i difícils per a ell, ja que l’aventu-
ra endegada el 1962 a Salgar i Coscó
es va veure truncada. Malgrat això
l’acolliment del poble de Montgai en-
vers Mn. Roc li va suposar una entrada
d’aire fresc. Allí s’hi va trobar molts
nens i jovent disposat a continuar en-
davant el projecte dels campaments.
    Durant l’estiu de 1969 van iniciar,
per primer cop, el Casal d’Estiu a la
Torre de Sant Antoni de Montgai. Es
van realitzar dos torns, un amb 47 nois
i un amb 49 noies, ajudats per 14 mo-
nitors.
    L’experiència es va repetir el 1970 al
mateix lloc amb dos torns més, un de nois
(83), un de noies (87) i 22 monitors.
    L’estiu de 1971 es va repetir el Ca-
sal d’Estiu amb 94 nois, 99 noies i 18
monitors. La tasca que es realitzava era
positiva i això es reflectia, de nou, amb
un augment de les inscripcions. Aquell

       Grup de noies de més de 15 anys a Coll de Nargó (1967),  segon que s’organitzava

Casal d’Estiu a la Torre de Sant Antoni de Montgai el 1971
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any, però, els propietaris dels terrenys
(que els havien cedit gratuïtament du-
rant aquests tres anys) hi van construir
una granja i s’hagué de canviar, nova-
ment, d’emplaçament. El 31 de gener
d’aquell mateix any va ser ordenat Bis-
be Joan Martí i Alanís.
    Tant canviar de lloc es feia pesat i
calia buscar un nou lloc fixe i per po-
der plantejar un projecte a llarg termi-
ni. La feina que es fa amb honestedat i
constància sempre té un premi, i en una
visita a Montgai del nou Bisbe, el 27
d’abril de 1972, Mn. Roc li va propo-
sar les seves inquietuds i projectes. Li
va proposar fer una construcció en al-
gun terreny del Bisbat, en el qual ani-
ria invertint, tot creant una Fundació a
favor del Bisbat. Al Bisbe Joan li va
semblar molt bé la idea i li va deixar
triar l’indret que li semblés millor. La
Fundació, tot i redactar-la, no va arri-
bar a crear-se mai.

1972-2002: Salgar
Després de moltes voltes i visites, arri-
baren a Salgar: un lloc bonic, proper a
Montgai i de tot arreu, i que no era des-
conegut per Mn. Roc (allà va iniciar la
seva aventura el juliol de 1962).
    El Santuari de Salgar i els terrenys
que l’envoltaven van ser expropiats a
l’Església amb la desamortització de
Mendizábal (1835) i adquirits el 1841
per la família lleidatana, Girona
Agrafel. El Santuari i els terrenys
pasaren, posteriorment, a mans de
Montserrat Maluquer que passada la

Guerra Civil els va cedir al Bisbe Del
Pino de Lleida.
    Salgar fou el lloc escollit per Mn.
Roc, i el Bisbe Joan va donar-li el con-
sentiment, podent, així, iniciar un pro-
jecte a més llarg termini. “Després de
fer ruta per Coscó, Font de la Trilla de
Baldomar, Casa Nova d’Altés, Masies
de Coll de Nargó, Ardaix a Pont de Bar
i Torre de Sant Antoni a Montgai, vàrem
plantar la nostra tenda als peus de la
Mare de Déu de Salgar. Li vàrem retre
l’homenatge del nostre llarg pelegrinat-
ge, la joia del nostre cor, la camisa en-
negrida i el calçat esparracat de tant
caminar. A ella li enconamen la cura
dels infants i llurs il·lusions, el treball
desinteressat dels monitors, el treball
de tanta gent, el viure de cada dia...”.

    Aconseguits els terrenys, es va co-
mençar el nou i anhelat projecte
d’una casa de colònies. El 15 de maig
de 1972 Mn. Roc va parlar de l’obra de
la casa amb el Sr. Fons d’Artesa de Segre.
El dia 1 de juny es va fer l’ampliació del
camí antic de Salgar. El 8 de juny van
començar les obres i el primer de juliol
(10 anys més tard de la primera acam-
pada al pati del Santuari de Salgar)
comença el primer torn amb 80 ne-
nes. Durant aquell estiu encara es
van realitzar tres torns més.
    Durant la tardor i la primavera
moltíssima gent va treballar per arre-
glar l’entorn de la casa. A l’hivern, Mn.
Roc i els monitors, van preparar els
campaments de 1973.
    Aquest primer any a Salgar tampoc

                        Un dels torns del 1975Un grup de nois l’estiu de 1972 al pati de Salgar

Panoràmica de Salgar (1974) on observem la Casa Principal (contruïda el 1972)  i les tendes de roba
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fou gens fàcil i l’empresa passà per
moments molt difícils quan el Bisbat
va estar a punt de vendre els terrenys
que mesos abans havia cedit a Mn. Roc,
per fer-hi una urbanització. Tornaren a
ser uns mesos difícils, però finalment
el 25 d’abril de 1973, una carta del Vi-
cari General adreçada a Mn. Roc dei-

xava clara la postura del Bisbat i la
situació de la Casa de Colònies de
Salgar: “(...) Atès que l’empresa-
ri aquell, qui optava a aquells ter-
renys, no ha dit res encara, mal-

grat els diversos terminis que se li
han donat, es deixa córrer aquell pla
seu, i es decideix que puguis continuar
la teva obra pastoral, magnífica, en el
mateix lloc, podent-hi desenvolupar els
teus plans apostòlics. (...)”.

    Pels campaments de 1973 es va am-
pliar la casa, es van plantar 300 arbres
i es va instal·lar la calefacció. Durant
les colònies es va fer un concurs de nius,
seixanta dels quals es van penjar pels
arbres perquè els moixons poguéssin
niar durant la primavera.
    El 1974 es va continuar fent quatre
torns com els darrers estius. El proble-
ma principal eren els monitors, no tots
servien i calia treballar-los molt. Molta
gent va continuar ajudant a Mn. Roc
amb les millores de la casa i l’entorn.
Es van imprimir postals, van comprar
llibres i van construir el pou.
    El 1975 va ser un estiu de fortes tem-
pestes, totes les tendes van anar per ter-
ra, però per sort s’havia construït el se-
gon pis de la casa i s’havia ampliat la

calefació (el cost
d’aquestes obres van
pujar fins a 913.000
ptes). Els torns
d’aquests campaments
van ser els primers que
es van organitzar per
edats.
    El 1976 va continu-
ar amb una assistència
molt nombrosa.
Aquell estiu es pogue-
ren eixugar, pràctica-
ment, tots els deutes.
També aquell estiu va
ser especialment fatí-
dic; amb una setmana
de diferència, un noi
de Verdú i una nena de

Tàrrega es van ofegar al riu, al Cel de
Rubió, mentre es banyaven amb la seva
família. Tot i que aquests nens no ana-
ven a campaments, aquests fets tràgics
i el mal estat del llit del riu (tots hi ana-
ven a banyar-se) van portar a la redac-
ció del projecte de la piscina. Durant
les vacances de Nadal del 76 es va in-
augurar la llum (abans funcionaven
amb un petit motor “Campeón”).
    A les colònies de 1977 es va estre-
nar la nova piscina i es va fer la inau-
guració oficial de la llum. El primer
torn d’aquest any fou el número 50, fet
que es va celebrar d’allò més. El Bisbe
Joan va assistir i presidir la missa de la
inauguració de la piscina i de celebra-
ció del torn número 50, juntament amb
7 capellans més.
    El 1978 es va sofrir una manca impor-
tant de monitors (“però també ens hem
vàrem sortir”). L’aigua de la font no era
prou correcta i es va dotar les instal·-
lacions d’una depuradora d’aigues fe-
cals amb un cost de 670.000 ptes. Aquell
estiu es va produïr el primer “accident”
important en 16 anys de colònies: un noi
de Mollerussa es va trencar el braç.
    El 1979 va tornar a notar-se la man-
ca de monitors (uns per la fruita i altres
pel viatge de vacances). Durant aquell
estiu es va plantejar de pagar-los, de fer
torns mixtes, fer només dos torns...
    El 1980 el nombre d’infants va ser

Un grup de noies l’estiu de 1978

La piscina es va inaugurar l’estiu de 1977 (foto). Sens dubte va ser una gran millora a la casa de colònies

Depuradora d’aigues fecals, 1978
L’esquitx, amic i company de molts generacions de nens (1978)



molt superior i per primera vegada els
torns es van fer mixtes, la qual cosa
no va comportar cap problema, tot i que
alguns pares no van voler portar-hi els
seus fills. Aquest estiu es va estrenar
un dipòsit d’aigua de 29.000 litres.
Una altra novetat d’aquest estiu va ser
la posada en marxa d’un torn de gent
gran servits pels monitors (aquest torn
es va realitzar fins el 1984).
    El 1981 va ser: “un nou any trans-
corregut amarat d’èxits i fracassos com
és el viure de l’home damunt la terra”.
Aquest estiu es van estrenar les noves
tendes (dissenyades per Mn. Roc). La
gent de Montgai va ajudar molt a aques-
ta construcció que va durar uns 20 dies.
També es va acollir, gratuïtament du-
rant 10 dies, un grup de 60 nens
d’Ortuella (Bilbao) als quals els va ex-
plotar el col·legi. Van visitar, a més, La
Seu d’Urgell, Agramunt, Butsènit i
Montgai. Acompanyats pels seus pro-

fessors, eren servits pels monitors de
Salgar i obsequiats per tothom.
    Durant aquest any, Mn. Roc va mar-
xar de Montgai i va ser nomenat Rec-
tor de Montsonís. Ajudat de molta gent
d’aquestes contrades, escoltes i moni-
tors, va reemprendre les obres de mi-
llora del Santuari. Aquell mateix Nadal
s’hi va celebrar la Missa del Gall, per
primera vegada des de 1835, amb una
gran afluència de gent.
    L’estiu de 1982 va ser força normal i
els monitors foren els protagonistes de
l’activitat. Aquell any es va construir
la Llar del Monitor  i es va constituïr
una junta de monitors i una de pares.
Va ser l’any de la “riuada” i la Casa de
Colònies va quedar incomunicada for-
ça dies. Fruit dels aiguats s’hi va aco-
llir una família d’ambulants. Pel maig
del mateix any, els antics parroquians
que tenia a Montgai, i que tant van
contribuir a aixecar la Casa de Colònies,

van dedicar un monument a Mn. Roc,
que des d’aleshores resta al pati de la
Casa.
    El 1983 es va parar de fer obres, el
deute ascendia a 2.761.691,66 ptes. Va
ser un any d’espera per eixugar-lo, i
d’espera a la sortida de la nova norma-
tiva de la Generalitat.
    El 1984 no va ser un gran any pel
que fa al nombre d’inscripcions. Es van
renovar els serveis. Aquell any es va
realitzar, per primera cop, el darrer torn
de l’estiu a Cal Petit.
    El 1985 es van esmerçar diners i es-
forços en equipaments: reixes de segu-
retat, nevera industrial, portes noves i
una fotocopiadora. El darrer torn va tor-
nar-se a organitzar a Cal Petit, però els
adolescents van compartir amb avis i
àvies la segona setmana. L’experiència
que va ser molt enriquidora i va repe-
tir-se els anys 1986 i 1987. El 1985 no
va ser un dels millors anys per Mn. Roc,

a primers de novembre
va morir la seva mare,
Adelaida, que havia
estat fins aleshores, un
dels principals pilars
de la tasca de Mn. Roc.
“Ella, amb una cura
exquisida, silenciosa i
constant, va ésser la
cuinera delicada, la
monitora comprensiva,
la mare amorosa de
tots els infants...”.
Amb aquestes paraules
de Mn. Roc, volem re-
tre-li el nostre,
homentage. Aquell fi-

Tema del Mes
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El 1981 s’havien estrenat les noves tendes, dissenyades per Mn. Roc. A l’esquerra, un grup de noies l’estiu de 1982. A la dreta un grup de nois el 1984

Adelaida (a l’esquerra de la foto), mare de Mn. Roc, va ser un dels pilars dels campa-
ments i de la tasca que hi realitzava el seu fill (foto de 1981)La Llar del Monitor es va construir el 1982
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nal d’any, a més, va tenir un accident
amb el furgó a Esparraguera, vuit dies
abans de Nadal es va trencar el genoll i
per fi d’any “trencada de les millors ulle-
res que tenia... què voleu més?”.
    El 1986 van millorar els torns. Es tor-
naren a fer obres: allargaren set metres
la casa, es va fer el despatx, uns ser-
veis complets per a nois i noies, un pis
pels cuiners i la infermeria, un teulat
nou i la instal·lació del telèfon. Els
comptes de l’any es tancaren amb un
deute de 5.505.998.66 ptes. El 31 de
març, el Bisbe Joan Martí i el Presi-
dent de la Generalitat, Jordi Pujol, van
visitar Salgar.
    El 1987 va ser un any de celebraci-
ons, l’any del 25è. aniversari. El tre-

Tema del Mes

ball per la preparació de la jornada va
ser immens, però el matí del 17 de maig
de 1987, un cel ennuvolat i una fina
pluja i persistent tirava per terra tot el pro-
grama. No obstant, a les 9 del matí co-
mençà a arribar tothom i l’eucaristia es
va celebrar en un menjador ple a vessar.
Es va descobrir una placa d’homenatge
dedicada a la mare de Mn. Roc, Adelaida.
El programa de la tarda va poder fer-se
a l’aire lliure i va comptar amb la pre-
sència del Director General de Joven-
tut de la Generalitat, Enric Puig.
    Durant l’any 1988, Mn. Roc va resi-
dir sol a la Casa de Colònies, realitzant
totes les tasques de neteja i de cuina. A
més, pràcticament durant tot l’any, va
haver-hi infants a la casa.

El 17 de maig de 1987 es va fer una gran festa en
motiu del 25è aniversari (1962-1987) dels Campa-
ments. A l’esquerra es veuen els assistents durant
la celebració religiosa del matí. A sota Mn. Roc
bufant les espelmes del pastís d’aniversari

    L’any 1989 va quedar marcat en la
memòria per diferents esdeveniments
imprevistos que van comportar canvis
en molts aspectes. A primers d’any, una
estufa elèctrica va provocar una gran
fumada que va ennegrir les parets, ter-
ra, sostres, mobles i tots els altres equi-
paments (sort de l’assegurança!). Du-
rant el mes de juny, Mn. Roc va ser no-
menat Rector d’Artesa de Segre, on va
establir la residència. I el 2 de setem-
bre al vespre es va realitzar una gran
festa amb motiu de la seva presa de
possesió com a Rector d’Artesa i el 3
de setembre, dos accidents van colpir
de dol tota la comunitat.
    Els torns van resultar dels més com-
plerts, dels quals en queda un ampli re-

28 d’agost de 1986: Foto de grup del darrer torn al final de la
setmana dels avis. Aquesta experiència es va dur a terme entre
1985-87 a Cal Petit d’Argentera

Fotografia de grup d’uns monitors i Mn. Roc (1988)
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portatge fotogràfic i de vídeo. L’obra
més important que es va realitzar, va
ser l’asfaltament de la carretera.
    El 1990 es van mantenir les reuni-
ons amb els monitors, però només es
va organitzar un sol torn. Des de 1972
fins a 1989 s’havien organitzat quatre
torns cada estiu. A partir d’aquest estiu,
i fins l’actualitat, només s’ha organitzat
un torn per estiu. Durant la resta de l’any,
la Casa de Colònies de Salgar ha restat a
disposició de tothom que demanada,
com havia estat fins aquest moment.
    El 1991 es va enrajolar la piscina i
es van reformar les dutxes. El torn de
colònies va anar força bé, hi havia una
gran unitat entre els monitors.
    El 1992 es van fer obres de reforma
per adequar la casa a la Normativa de

Cases de Colònies, amb un pressupost
de 4.250.683 ptes. Es va realitzar una
nova edificació de dos pisos, un mur
de contenció a la plaça del pou i es va
habilitar un nou pati a la zona de sota
la casa. Les obres de millora van cau-
sar una gran satisfacció, els nois del torn
van gaudir de més i millors espais.
    El 1993 la Casa és convenientment
legalitzada per la Direcció General
de la Joventut amb el número 109.
La notícia fou una nova molt esperada.
    El 1994 fou un any de calor i focs a
l’estiu, i una tardor de forts aiguats que
va malmetre la carretera. Durant el torn
de l’estiu es va realitzar un estudi pro-
fund dels moixons i les aus que viuen a
l’entorn i tenen aquestes contrades com
a lloc de pas migratori. Se’n van comp-

Treballant sota l’atenta mirada d’un monitor (anys 90)

El torn d’aquest estiu (2002), reunit a l’anfiteatre que va construir Mn. Roc el 1995

Aquesta foto de grup (torn de 1992) s’ha repetit torn rera torn durant aquests 40 anys

tabilitzar una cinquantena.
    El 1995 es va realitzar un torn
d’aquells que queda en el record d’un
fet rodó i complet. Es va poder eixugar
una part del deute i es van donar per
acabades les grans obres: un camp d’es-
ports, una nova esplanada i un mur de
contenció amb pedres força grans. La
darrera obra que es va realitzar aquest
any, un amfiteatre amb cabuda per 100
persones, la va construir Mn. Roc amb
les seves pròpies mans. Just el mateix dia
que va finalitzar-la (Carnaval del 95) el
cor li va fallar i va ser traslladat d’urgèn-
cia a l’Hospital Arnau de Vilanova on va
restar-hi convalescent dos mesos. Per la
Mare de Déu de Montserrat va tornar a
Artesa de Segre i el setembre del mateix
el van nomenar Rector de Montsonís i
Foradada, i custodi del Santuari de Salgar
fixant, novament la seva residència a la
Casa de Colònies de Salgar.
    Entre 1996 i 2002 va continuar or-
ganitzant un torn de campaments cada
estiu. Va acabar de realitzar les darre-
res reformes que tenia pendents a la
Casa de Colònies (es va reformar la
piscina i l’Ajuntament de Foradada li va
asfaltar el camí d’accés al campament) i
va poder acabar de pagar totes les obres
que havia realitzat durant aquests anys.
    A partir de 1999 va centrar tots els
esforços i diners que li sobraven de cada
exercici a reformar el Santuari de Salgar
(vegeu La Palanca núm. 240).
    Amb aquest reportatge, hem volgut
fer el nostre particular homenatge a Mn.
Roc i als campaments de Salgar, per la
gran tasca realitzada aquests anys. Es-
perem que, quan Mn. Roc decideixi ju-
bilar-se (jubilació que té més que me-
rescuda), la seva tasca tingui continuïtat.

Text: Sergi Valls i Jové
Fotos: Sisquet i Calafell (cedides per
Mn. Roc i Carme Barril), Sergi Valls
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Un mes d’activitats a Creu Roja d’Artesa
l passat diumenge dia 7 de juli-
ol, la Creu Roja d´Artesa de

Segre i Comarca va organitzar, per
tercera vegada consecutiva a Artesa,
la campanya “Mulla’t per l’esclerosi
múltiple” de la Fundació Esclerosi
Múltiple de Catalunya.
    Enguany la participació va ser més
elevada que l’any passat, ja que es va
comptabilitzar l’entrada de 220 perso-
nes al recinte de les Piscines Munici-

pals d’Artesa; mentre que l’any passat
en vam comptabilitzar només 163.
    Aquest increment de participació es
veu reflectit en la recaptació econòmi-
ca; tant per la venda de material, que
va suposar un total de 285,00 euros de
recaptació; com per la suma del total
dels donatius econòmics, que va ser de
391,79 euros.
    Cal dir, però, que la quantitat de
metres nedats d’enguany no supera la

de l’any passat; ja que, l’any 2001 es van
enregistrar un total de 42.950 m i aquest
any s’han comptabilitzat 35.980 m.
    Des de la Creu Roja volem agrair la
col·laboració de la Ràdio Local i de to-
tes les persones que han participat en
aquesta campanya; així com també vo-
lem donar les gràcies al nombrós grup
de voluntaris/àries de Creu Roja
d’Artesa que han fet possible l’organit-
zació d’aquesta jornada de solidaritat

E

er altra banda, Creu Roja
d’Artesa de Segre i Comarca va

organitzar durant la primera quin-
zena de juliol uns tallers de treballs
manuals.
    Aquesta sèrie de tallers eren gratuïts
i estaven destinats a promoure la ima-
ginació i la creativitat del col·lectiu més
jove de la nostra població i comarca.
    Tot i que aquesta era la primera ve-
gada que la Creu Roja d’Artesa orga-
nitzava uns tallers d’aquest tipus, la res-
posta d’aquest col·lectiu va ser molt
elevada; ja que vam comptar amb la
inscripció de 52 nens i nenes, d’entre
sis i dotze anys, dels municipis d’Artesa
de Segre, Cubells i Vilanova de Meià.
    L’avaluació global dels tallers ha
sigut molt positiva i, per aquest motiu,
es procurarà repetir aquesta activitat el
proper juliol del 2003.

P

Radio Artesa 91.2 FM
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Activitats de les Artesenques Actives. 2001-2002
es Artesenques Actives hem des-
envolupat durant el curs 2001-

2002 les següents activitats:
-Visita guiada al poble de Ribelles, el
seu castell i la seva torre amb el seu
molí d’oli. Ens acompanyà Rafel Gomà
i les explicacions les va fer el profes-
sor Manel Gabriel Forn.
-Taller de fang a càrrec d’Emília Borda.
-Projecció de la pel·lícula Flores de otro
Mundo comentada per Miquel Mota.
-Presentació dels serveis de l’Institut de
Bioestètica Nexus.
-Curs de cuina ofert per l’Escola
d’Hostaleria de Lleida i patrocinat per
la Cooperativa d’Artesa de Segre amb
una durada de 26 hores.
-Excursió a Barcelona per veure l’obra
de teatre The Full Monty.
-Xerrada pràctica sobre l’euro a càrrec
d’Agustí Solé i Guàrdia (economista).
-Sortida a Montrebei guiada per Rafel
Gomà.
-Sortida al Pallars Jussà: Llavorsí i Sort,
guiada per Rafel Gomà.
-Conferència sobre “El paper de la dona
en el civisme i en els valors” a càrrec de
la psicòloga Mireia Quinquillà i patro-
cinada per l’Institut Català de la Dona.
-Sortida a Vall-llebrerola. Els senyors
Maria i Eduart ens van fer de guies per
la casa i per l’església.
-Celebració de Santa Àgueda consistent
en un sopar molt nombrós a Cal
Forcaire. Durant el sopar van ser elegi-
des Dolors Sala com a Pubilla 2002 i
Maria Jou com a Miss simpatia.
-Projecció de la pel·lícula La niña de
tus ojos comentada per Miquel Mota.
-Visita a Montmagastre (dolmen i el

L bosc del Trull del
Farré) guiada per
Rafel Gomà.
-Projecció de la
pel·lícula Las
normas de la casa
de la sidra, comen-
tada per Miquel
Mota.
-Visita al Celler de
la Cooperativa
d’Artesa amb una
àmplia explicació a
càrrec de l’enòleg
Jordi París. Agra-
ïm la rebuda que
ens va fer el Sr. Pa-
rís tot i ser un diumenge a la tarda.
-Projecció de la pel·lícula Solas, comen-
tada per Miquel Mota.
-En motiu del dia de la dona treballa-
dora es va fer un cafè-tertúlia on també
es van servir bunyols de vent.
-Miquel Mota va projectar la seva últi-
ma pel·lícula com a col·laborador de la
nostra associació. Aprofitem per agrair-
li tot el temps que ens ha dedicat.
-Visita al Museu de la Noguera (expo-
sició sobre el llegat islàmic i el Comtat
d’Urgell). La visita fou comentada per
l’arqueòloga Eva Solanes.
-Xerrada sobre logopèdia a càrrec d’un
grup de logopedes de Balaguer.
-Curs d’iniciació a la informàtica pa-
trocinat per Ibercaja.
-Visita guiada per Rafel Gomà al Pilar
d’Almenara i al molí d’Espígols de
Tornabous.
-Col·laboració en els actes organitzats
en motiu de l’acollida de l’intercanvi

Parlen les Entitats

cultural entre nois-es serbis i catalans.
-Celebració de Sant Jordi participant en
l’aplec que es va fer a l’ermita de Sant
Jordi de Camarasa.
-Sortida amb el tren de Balaguer a la
Pobla de Segur. Visita a la Fàbrica de
licors i al Museu dels Raiers.
-Conferència sobre “La incontinència”
a càrrec de la Dra. Coma amb molta
participació de públic.
-Cloenda del curs de manualitats amb
un berenar. Tots els treballs que s’han
realitzat durant el curs seran exposat a
la Fira de Sant Bartomeu.
-Viatge a Vilafranca de Conflent. Visi-
ta al poble medieval i viatge en el Tren
groc.
-Cloenda de la temporada de caminar.
Sortida a Llimiana i a Tremp.
-Sopar de final de curs a les piscines
d’Artesa de Segre.
    Agraïm a totes aquelles persones i
entitats que han fet possible la realitza-

ció de tot aquest se-
guit d’activitats i de-
sitgem que el proper
curs continuïn col-
laborant amb nosal-
tres.
    El proper setem-
bre reiniciarem les
activitats esperant la
vostra col·laboració.
Bon estiu!!!

Artesenques Actives
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Des del País dels Pirineus

Calidoscopi andorrà
nem fent via pels senders d’un
jove estiu tot marxant vers la

data del 14 de juliol (festa nacional
de la veïna França); data que, a es-
cala andorrana, posseeix una impor-
tant ambivalència.
    Si per un costat els residents de la
dita nació celebraran en els jardins de
la seva ambaixada, a la capital de les
Valls i amb tota l’empenta, la
rememoració d’aquella històrica jorna-
da del 14 de juliol de 1789, en la qual
el poble prengué a l’assalt la fortalesa
de la Bastilla, símbol odiat de la mo-
narquia absoluta; per altra banda la jor-
nada en qüestió és considerada com el
tret de sortida del període de lleure es-
tiuenc, esperat amb gran fretura i a cre-
madent pels industrials de l’hoteleria i
pels botiguers del País del Pirineus.
    I no cal pas posar en el teler del judi-
ci que el turisme ha esdevingut, amb el
pas del anys, en el carburant que no-
dreix i impulsa el motor de l’economia
andorrana, per quin motiu i causa una
bona o deficient temporada de visitants
forans incideix profundament en la vida
de la nostra comunitat.
    En el decurs dels anys, per nostra
part, hem pogut contemplar la intensa
evolució d’aquest petit país pirinenc en
els més diferents aspectes de la seva
vida comunitària; des del sector demo-
gràfic (avui ja ratllem els 70.000 habi-
tants de dret) fins a la comercial i hote-
lera, tot i passant per les parcel·les de
la qüestió social i urbanística. I podem
asseverar sens cap temença a l’error que
la mutació ha estat vertaderament
tremendista.
    Passarem a la història els temps dau-
rats del mític imperi comercial andor-
rà, quan a la veïna Espanya les vaques
magres peixien pels seus prats i el país
del Pirineus s’havia constituït en una
mena d’immens rebost, on les mestres-
ses de dita nació podien adquirir a preus
irrisoris els més variats productes ali-
mentaris, des del sucre fins al format-
ge, tot passant per la mantega, els
whiskys, la pinya americana, el nescafé
i un llarg etcètera, salvant l’escull sig-
nificat per la duana... Tanmateix és ja
aigua passada, la psicosi del tergal, de

l’acer inoxidable, de l’arcopal, de les
olles a pressió i de l’electrònica. Sota
l’imperatiu dels nous reptes, encara que
el mercat andorrà segueixi oferint bons
preus les darreres innovacions tecno-
lògiques, cal reconèixer que ja no és
allò que fou en uns temps i en unes cir-
cumstàncies...
    Arrel de lo anterior, i com sia que
els andorrans, sublimats per mil auste-
ritats, són gent pràctica i degordida –
en lèxic andorrà “degordit” significa
espavilat– al recer dels seus magnifi-
cents paisatges d’alta muntanya i de l’or
blanc que tomba dels cels en el decurs
de la llarga hivernada; un dia decidiren
fer del turisme la vocació preponderant
d’aquest petit país, que marxa amb pas-
sades de gegant a posseir l’Avinguda més
llarga del món, des de la mateixa frontera
del riu Runer amb la nació catalana fins a la
divisòria del  Pas de la Casa amb la veïna
França. Cal dir que Sant Julià de Lòria,
Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i
Encamp ja estan pràcticament a punt d’em-
brancar-se i que la febre constructora conti-
nua a un ritme frenètic.
    En conseqüència, gens d’estranyar
que el País dels Pirineus aleni el somni
daurat significat per la possibilitat
d’acollir el Jocs Olímpics d’hivern del
2010, un esdeveniment esportiu d’alta
volada que catapultaria, sens cap mena
de dubte, el nostre Principat al mateix
pinacle de les mani-
festacions esporti-
ves. En els darrers
mesos, un equip
composat per 50 es-
pecialistes ha treba-
llat de valent prepa-
rant el corresponent
dossier, que precisa-
ment el dia 30 del
passat mes de maig
va ser lliurat a la seu
del Comitè Olímpic
Internacional de
Lausana (Suïssa).
Això permet que la
vila d’Andorra la
Vella, capital del
Principat, aspiri
amb fermesa a obte-

nir la qualificació de candidata per a
l’organització del Jocs en qüestió. La
cursa, doncs, ja ha començat, i tenim la
ferma certesa de que l’actual equip de
govern posarà tota la carn a la graella per
tal d’aconseguir que aquesta mena de mi-
ratge, a llarg termini, es transformi en una
somniada realitat... Mentrestant, donem
temps al temps i allò que sia sonarà.
    Com a cloenda, deixarem constàn-
cia de la íntima satisfacció que ens ha
produït poder constatar com l’Ambai-
xador de la Gran Bretanya, James Pe-
ter Porry, va reconèixer públicament,
en l’acte del descobriment d’una placa
oferta per la comunitat britànica, l’agra-
ïment de l’ajut benefactor i humanitari
d’aquest Principat envers les potències
aliades durant la darrera contesa mun-
dial, quan la bandera amb la creu gam-
mada onejava des de Narvik fins al Pas
de la Casa. A títol anecdòtic, direm que
més de 3.000 aviadors anglesos pogue-
ren fugir de l’infern nazi gràcies a les
xarxes d’evasió andorranes, i molt
especialment la dirigida per aquell vell
militant d’ERC, Francesc Viadriu, que
tenia el seu quarter general a l’Hotel
Palanques de la Massana. Andorra es
mereixia aquest senzill però emotiu re-
coneixement –enmig d’un món amnè-
sic en massa ocasions– envers aquesta
terra d’asil i d’acolliment.

Sícoris

AA
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Informació Municipal d�Artesa

Mes de juny de 2002
SESSIONS DEL PLE

Ple ordinari: 14-06-02

Absències: Per CiU, Sra. Segú.

Aprovar per unanimitat l’acta de la
sessió ordinària del 10 de maig de 2002.

Aprovar per unanimitat l’expe-
dient de modificació núm. 1 del pres-
supost 2002 del Patronat de l’Emisso-
ra Municipal de Ràdio, amb l’objectiu
de preparar la realització de despeses
inajornables. La quantitat a suplementar
és de 5.000 euros, que s’obtenen de
majors ingressos i el romanent líquid
de tresoreria, amb la qual cosa el nou
pressupost anual passa a ser de
10.409,11 euros.

Aprovar per unanimitat l’expe-
dient de modificació núm. 2/2002 del
pressupost municipal 2002 amb l’ob-
jectiu de preparar la realització de des-
peses inajornables. La quantitat a
suplementar és de 143.878,64 euros,
que s’obtenen de majors ingressos i el
romanent líquid de tresoreria, amb la
qual cosa el nou pressupost anual pas-
sa a ser de 3.056.939,69 euros.

Aprovar inicialment per unani-
mitat el projecte redactat per
l’arquitecta municipal Sra. Espar de
l’obra “Urbanització del tram final del
C/ Prat de la Riba i creació de places
d’aparcament”, amb un pressupost
d’execució per contracta de 72.105,81
euros.

Aprovar per unanimitat la rati-
ficació de petició d’inclusió al Progra-
ma Específic d’Inversions Municipals
de la Diputació de Lleida, del Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya 2002
(PUOSC), formulada per l’Ajuntament
demanant ajut econòmic per a la realit-
zació de l’obra a la qual fa referència
el punt anterior.

Aprovar per unanimitat la pro-
posta de concórrer a la convocatòria del
Departament de Governació i Relaci-
ons Institucionals per la qual s’aproven
les bases d’ajuts per a equipaments in-
formàtics dels Jutjats de Pau (PUOSC
2002), per tal de renovar l’equipament
informàtic del Jutjat de Pau d’Artesa,

el cost de la qual està previst en
1.397,25 euros.

Proposta d’adjudicació del con-
curs de consultoria i assistència per a
la modificació de les Normes Subsidi-
àries del Planejament Urbanístic Mu-
nicipal, atesa la puntuació obtinguda

segons els barems continguts al plec de
clàusules, a l’equip de M. Àngels Espar
Arquitecte SL per l’import de 66.111
euros. Aprovada d’acord amb la se-
güent votació:
Vots a favor: 6 (ERC i PSC)
Abstencions: 4 (CIU i PP)

Aprovar per unanimitat l’adju-
dicació de l’obra “Renovació de la xar-
xa de clavegueram a Baldomar, 2a fase”
(pressupost d’execució de 52.894,70
euros), una vegada obertes les pliques
que van concórrer a concurs, a l’em-
presa Gestión y Aplicaciones
Hidráulicas SA pel preu ofert de
49.962,32 euros.

Aprovar per unanimitat declarar
deserts els concursos convocats per a
l’adjudicació de les següents obres, al
no haver concorregut a la convocatòria
cap licitador, i procedir a la seva con-
tractació pel procediment negociat:
a) “Pavimentació de carrers a Seró, 2a
fase”, amb un pressupost de 19.622,35
euros.
b) “Arranjament de camins de
Folquer”, amb un pressupost de
5.466,91 euros.

Aprovar inicialment per unani-
mitat els següents projectes, així com
concórrer a la convocatòria de subven-
cions per a equipaments esportius (pe-
ríode 2002-2005) que ha convocat el
Consell Català de l’Esport:

a) Actualització del projecte redactat
per l’enginyer tècnic industrial Sr.
Fortuño de l’obra “Enllumenat del
Camp de Futbol d’Artesa de Segre”,
amb un pressupost d’execució per con-
tracta de 78.911,95 euros.
b) Projecte bàsic, redactat per l’arquitec-
te Sr. Guimet, de l’obra “Dotació de gra-
deria a la Sala Escolar del Pavelló Polis-
portiu”, amb un pressupost d’execució
per contracta de 113.125,71 euros.

Aprovar per unanimitat les se-
güents certificacions d’obra, signades
per l’arquitecta municipal Sra. Espar
a favor de l’empresa Sorigué SA:
a) Certificació núm. 12, per import
de 866,36 euros, de l’obra “Urbanit-
zació servei d’abastament d’aigua,
tram escomesa – dipòsit de capçale-
ra del sector industrial El Pla”.
b) Certificació núm. 12, per import
de 10.555,61 euros, de l’obra “Urba-
nització Polígon 1. Culs de sac. Sec-
tor industrial El Pla”.
c) Certificació núm. 12 per import de
47.694,32 euros, de l’obra “Urbanitza-
ció Polígon 2. Sector industrial  El  Pla”.
d) Certificació núm. 4, per import de
34.964,44 euros, de l’obra “Urbanitza-
ció del C/ Roca del Cudós a Artesa”.

Aprovar per unanimitat la certi-
ficació núm. 3, per import de 66.375,28
euros, de l’obra “Urbanització trams
finals dels carrers Monges, Escoles i
Jesús Santacreu d’Artesa”, signada per
l’arquitecta municipal Sra. Espar a fa-
vor de l’empresa Carrers i Obres SA.

Aprovar per unanimitat la certi-
ficació núm. 2, per import de 23.923,91
euros, de l’obra “Pavimentació de Pla-
ça i C/ Major d’Anya”, signada per l’ar-
quitecte Sr. Mallol a favor del Sr. Josep
M. Sala Amigó.

Aprovar inicialment per unani-
mitat el projecte “Reparcel·lació de la
Unitat d’Actuació UA5 Roca del
Cudós”, redactat per l’arquitecta mu-
nicipal Sra. Espar.

ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 3, 14 i 17 de juny)

Encarregar als serveis jurídics
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Informació Municipal d�Artesa

municipals l’emissió d’un informe, que
haurà d’ésser emès en el termini màxim
de deu dies, sobre l’execució de la sen-
tència dictada per la secció 3a de la sala
contenciosa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en data 1 de febrer de
2002, per la qual s’estima el recurs con-
tenciós núm. 1489/1998, interposat pel
Sr. Miquel Castells i Figuera.

Autoritzar l’ús del Pavelló
Poliesportiu per part del CENG per a
la realització d’activitats d’estiu en els
períodes 1 a 12 de juliol, 15 a 26 de
juliol i 29 de juliol a 9 d’agost (de 10h
a 13h).

Contribuir amb l’Associació
d’Amics del poble Saharauí, pel que fa
a les despeses de desplaçament per a
l’acolliment d’un infant saharauí durant
l’estiu per part d’una família del muni-
cipi.

Demanar a la Direcció Gral.
d’Infrastructures Agràries la realització
de la 2a fase de la carretera de Clua.

Encomanar una memòria valo-
rada de l’arranjament de camins a
Vernet, a petició dels veïns d’aquest
nucli, per a aquest any. Així mateix,
demanar a la Diputació de Lleida una
petita ajuda de 1.804 euros per a finan-
çar la meitat de l’obra.

Concedir una subvenció de
2.404 euros al Monestir de Refet per a
la realització d’obres d’arranjament de
la teulada, amb un pressupost d’execu-
ció de 29.612,40 euros.

Proposar a l’Alcaldia la conces-

sió de les següents llicències d’obres:
- A la Sra. Salut Navau i Ortet, per can-
viar rajoles i sanitaris del bany a Cra.
de Ponts 63.
- Al Sr. Jaume Estrada i Puigpinós, per
enderroc parcial d’edifici d’habitatges
a la Pl. Major 16.
- A la Sra. Anna Baella i Guiu, per en-
rajolar bany a Cra. d’Agramunt 15.
- Al Sr. Josep Vila i Riba, per pintar

façana a C/ Escoles 4.
- Al Sr. Rossend Lladós i Olsina, per
reforma de local comercial a Cra.
d’Agramunt 27.

Proposar a l’Alcaldia la conces-
sió de les següents llicències de gual:
- Al Sr. Jaume Ros i Vidal, a C/ Montsec 6.
- Al Sr. Antoni Amigó i Pons, a Cra.
d’Agramunt 117.
- A la Sra. Anna Baella i Guiu, a Cra.
d’Agramunt 60.

Aprovar una relació de factures,
majors de 120,20 euros, per un total de
97.016,78 euros.

INFORMES DE L’ALCALDIA

Els Srs. Olga i Oriol Mayora i
l’empresa Montsec Natura i Aventura
SL han presentat reclamacions per la
presumpta construcció d’una  granja a
la Clua, proposant la redacció i apro-
vació d’un PEIN.

El Sr. alcalde visitarà Medi Am-
bient per insistir sobre el projecte al-
ternatiu de portada d’aigües a l’estació
potabilitzadora des del riu Segre i per a
demanar ajut tècnic per una connexió
dificultosa a la xarxa de Montmagastre.

L’empresa Cap de la Serra, al
desmuntar la grua que tenia instal·lada
en una obra al C/ Monges, ha causat
desperfectes al carrer. Atès que no s’han
arreglat per requeriment telefònic i que
representa un perill per als vianants,
se’ls requerirà per escrit.

Per tal de dur a terme durant l’es-
tiu les obres incloses al pla de reforma,
ampliació i millora (RAM) que el Dep.
d’Ensenyament i l’Ajuntament han pre-
vist realitzar al centre escolar Els Pla-
nells, es requerirà a aquest Departament
que enviï el conveni que ha de regular
la seva execució i finançament.

La Sra. Eva Solanes i Potrony, res-
ponsable fins ara del Museu del Montsec,
ha comunicat a l’alcaldia que no se’n pot
fer càrrec. S’estudiarà qui pot substituir-
la i com reactivar el museu.

Ramon Giribet i Boneta
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Fira de Sant Bartomeu 2002
Programa d’actes

Dissabte 24 d’agost

13h -Obertura de la Fira
A càrrec del Sr. Josep Delfí Guàrdia Canela
Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya
Lloc: Entrada del recinte
Seguidament recorregut de les autoritats pel recinte firal

13:30h - Degustacions per part de les autoritats
Lloc: Zona dels vins i de les degustacions

14h - Degustació de paella
Venda de tiquets a l’ajuntament i a l’estand d’informació
Lloc: Zona dels vins i de les degustacions
Es disposarà de taules i cadires per tothom.

16:30h - XVIè  Torneig de Bitlles
Lloc: Ctra. de Montsonís
Organitza: Club de Bitlles Montmagastre

18h - Desfilada de moda esportiva, infantil i juvenil
Lloc: Bisbe Bernaus
Organitza: Calçats Cercós
Col·laboren: Perruqueria Àfrica i Plantes Bergonyó

Durant la tarda - Finals de Bàsquet a 3
Lloc: Camp d’esports municipal
Organitza: CENG

19h - Jornada de portes obertes al jaciment arqueològic
d’Antona
Lloc de trobada: davant de l’Ajuntament
Organitza: Secció d’Arqueologia del Museu del Montsec

19h a 21h - Taller de treballs de paper i flors seques
Lloc: Pl. Ajuntament (recinte de Creu Roja)
Organitza: Creu Roja d’Artesa de Segre i comarca
Col·labora: Direcció Gral. d’Acció Cívica de la Generalitat
de Catalunya

21:30h - Festa del Vi
Sopar de germanor, amenitzat amb música pel grup Pixie Dixie
Lloc: zona dels vins i de les degustacions

Diumenge 25 d’agost

10h - Va Trobada de puntaires
Lloc: C/ Sants Cosme i Damià
Organitza: Grup de Puntaires d’Artesa

10:30h - Vè Concurs de pintura ràpida
Inscripcions fins a les 12 del migdia a l’estand d’informació

11h - XVIIè Desfilcan (Mostra canina)
Lloc: C/ St. Antoni M. Claret

11h a 14h i de 18h a 21h - Actuació del Rei de les Rialles:
Estrella Boja
Servei d’atenció als menuts
Lloc: Pl. Ajuntament
Organitza: Creu Roja d’Artesa de Segre i comarca

18h - Futbol: Trofeu Fira del Meló
UE Tàrrega (3a divisió) - CE Artesa de Segre (1a regional)
Lloc: Camp d’Esports Municipal

19:30h - Lliurament de premis del Vè Concurs de pintu-
ra ràpida
Lloc: recinte firal

20h - Lliurament de premis del Concurs de productes es-
tranys del camp
Lloc: recinte firal

Exhibició d’aeròbic, gimnàstica rítmica i balls de saló
Lloc: recinte firal
Organitza: Gimnàs Altis

21h - Cloenda de la Fira

MOSTRES:
- Xa Mostra dels Vins DO Costers del Segre
- XIVa Mostra de productes artesans
- XXIIIa Mostra de Productes estranys
- VIIa Mostra de punta de coixí
- IIa Mostra d’oficis artesans
- XXIIIa Fira del Meló

EXPOSICIONS:
- Exposició de manualitats de les Artesenques Actives
- El vi i la vinya
- Activitats realitzades per Càrites Parroquial
- Exposició fotogràfica: Activitats de l’Associació de Jubilats i Pensionistes
- Artesa de Segre (1900-1926). La naixença d’una ciutat, visió gràfica de
Joan Boduic Condomines (organitza: Club de Lectures).
- Trofeus del Club de Bitlles Montmagastre

CONCURSOS:
- XXIIIè Concurs de productes estranys
- Vè Concurs de pintura ràpida

SERVEIS: Servei de bar, servei de degustacions, servei de pàrquing, WC,
servei d’atenció als menuts (Creu Roja)

NOTA: Durant els dos dies que restarà oberta la Fira es po-
dran comprar els tiquets que donaran dret a degustacions de
diferents productes exposats en la zona dels vins de la DO
Costers del Segre i de les degustacions dels productes d’Artesa
i comarca. Omplint el revers del tiquet i dipositant-lo en una
urna a l’estand d’informació, s’entrarà en el sorteig de lots de
vins de les envasadores de la DO Costers del Segre.

Informació Municipal d�Artesa
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VOLS GUANYAR 60 euros !!??
SI ETS UNA PERSONA ORIGINAL, AMB TRETS ARTÍSTICS AMAGATS, O VAS
CURT DE PELES… DONCS AQUESTA ÉS LA TEVA OPORTUNITAT!!
FICA-T’HI JA! NO PERDIS MÉS EL TEMPS!! EL LLIBRET DE LA FESTA MA-
JOR NECESSITA UNA PORTADA.
DESCOBREIX-TE, AQUESTA ÉS LA TEVA OPORTUNITAT!!

Cal portar la vostra proposta del dibuix de la portada del llibret, a l’Ajuntament abans del 19 d’agost. La portada guanya-
dora es farà pública a l’estand de la Comissió de Festes de la Fira del Meló, on s’entregarà el premi dels 60 euros, juntament
amb 2 tiquets del Sopar de Germanor.

Informació que ha d’incloure la portada:
Dies de la Festa Major:

25, 26, 27, 28 i 29 setembre 2002 ARTESA DE SEGRE

La Secció d’Atletisme del

 CUDOS
comunica als socis, col·laboradors, patrocinadors,

atletes i públic en general que aquest any

NO ES FARÀ
 la ja tradicional

 CURSA DE SANT
BARTOMEU

 durant els dies de la Fira

S’iniciaran els assajos del nou curs
el darrer divendres d’agost, dia 30,

a les 10 del vespre, a la Sala de l’Orfeó
(Escoles Velles)

Tothom que tingui ganes de cantar
i passar-s’ho bé, hi és convidat

Orfeó
Artesenc
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Imatges d�Ahir

La caserna de la Guàrdia Civil. 1946

a imatge correspon a la Casa
Cuartel de la Guardia Civil, aca-

bada l’any 1946. Es va escollir Artesa
per bastir-hi un Cuartel modèlic de-
gut a la seva situació estratègica, en
tractar-se d’un punt clau en el mapa
provincial i d’un enclavament deci-
siu en la famosa Batalla del Segre, que
es va decidir en aquestes valls tan sols
set anys abans.
    De fet, ni Agramunt, ni Tàrrega, ni
Bellpuig, ni Mollerussa, ni Balaguer, ni
Ponts, ni Oliana tenien en aquells anys
una caserna tan magnífica ni tan ben
dotada com aquesta. Per això hi van
destinar Capitania, amb brigada, ser-
gent i guàrdies. La caserna corresponia
a la 422ª Comandancia del 42º Tercio
de la Guardia Civil. El Cuartel abasta-
va una demarcació molt gran, que te-
nia tres línies de límits: una des del port
de Comiols fins més avall de Cubells,
on limitava amb Balaguer; una altra fins
més amunt d’Organyà, que limitava
amb la Seu d’Urgell; i una tercera fins
més enllà d’Agramunt, que limitava
amb Tàrrega. Així doncs, Cubells,
Organyà i Agramunt pertanyien a la
Compañía d’Artesa.
    La construcció del Cuartel va co-
mençar l’1 de juny de 1945 i va acabar
un any després. L’arquitecte va ser el
Sr. Clavera Armentero, que avui viu a
Lleida. L’empresa promotora va ser
Regiones Devastadas, que depenia di-

rectament del Ministeri
de Governació de Lleida.
El Cap de l’Oficina de
Regions a Artesa era el Sr.
Salomó Vives i Siscart,
que actualment viu a
Preixens i visita molt so-
vint el nostre poble, on va
passar-hi la joventut i
d’on conserva molts
amics. Precisament veiem
el Sr. Vives en l’altra foto,
de l’any 1948, amb el
Cuartel al fons a l’esquerra. L’indret de
la foto correspon a part de l’anomena-
da Planta de la Granja, aproximadament
a l’alçada de l’actual carrer Marcel·lí
Farré, on hi havia hagut un dels camps
de futbol que ha tingut Artesa.
    El Cuartel va ser el primer edifici que
va bastir Regiones Devastadas a Artesa.
Després faria les aigües i el clavegue-
ram, l’escorxador, els habitatges dels
mestres i, per últim, l’Ajuntament, amb
el Jutjat i la Casa del Secretari, tot dins
del mateix edifici.
    Algú va reflexionar que en tractar-
se Regiones Devastadas d’una compa-
nyia estatal reconstructora, es va esco-
llir Artesa com a punt de privilegi en la
reconstrucció més que com a lloc es-
tratègic. Potser també, com un indret
difícil de reduir els últims dies de guer-
ra, on eren molt sovintejats els
bombardeigs de l’artilleria i l’aviació

franquista. On va haver-hi més destruc-
ció bèl·lica del normal, després s’hi van
esmenar en la reconstrucció. O potser,
sense anar tan lluny, es van adonar que
Artesa estava simplement més endar-
rerida en equipaments.
    Es curiós observar que, en anys de
privacions, el ciment estava racionat i
arribava en sacs de 38 kg. en lloc de 50
kg. També que es va necessitar molt
esforç i molta mà d’obra per construir-
lo en un any i, en canvi ara (en temps
d’abundància), en tan sols 10 dies i
poques màquines s’ha enderrocat amb
relativa facilitat. Són paradoxes de la
història. O les teories que per a fer ciu-
tat s’ha de destruir, o la que parla de la
destrucció creadora.

Text: Bartomeu Jové i Serra
Fotos: Arxiu de La Palanca

 i Salomó Vives

L



La Foto

Durant la segona quinzena de juliol s’han realitzat les obres d’enderrocament de la Caserna de la Guàrdia
Civil, construïda el 1946 i que estava en desús des de finals dels anys 80 (Foto: Sergi Valls)


