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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 JULIOL

Municipi d’Alòs de Balaguer
Defuncions:
dia 2: Josep Trepat i Durany (86 anys), natural d’Alòs de Balaguer
dia 19: Ramon Castany i Sabaté (77 anys), natural d’Alòs de Balaguer

Municipi d’Ar tesa de Segre
Naixements:
dia 29: Gerard Algué i Font, fill de Josep A. i de Montserrat

Defuncions:
dia 5: Josep Torres i Santacreu (76 anys), natural d’Anya
dia 7: Consol Caballol i Riart (85 anys), natural de Benavent de Tremp
dia 15: Josep Caelles i Pintó (78 anys), natural de Foradada
dia 23: Manel Serra i Batalla (99 anys), natural d’Artesa de Segre

Matrimonis:
dia 19: Gemma Cayetano i Rodríguez (d’Artesa)

Carlos Collado i Molina (d’Artesa)
dia 19: C. Marcelo Mendoza i Bracco (d’Artesa)

Núria Valls i Jové (d’Artesa)
dia 26: Jordi Belchi i Escobosa (d’Artesa)

Maite Càrdenas i Binefa (de Tàrrega)

Municipi de Foradada
Naixements:
dia 25 d’abril: Jordi Roca i Gili, fill de Joan i de M. Rosa
dia 8 de maig: Teresa Velasco i Solé, filla de Francesc X. i de M.
Mercè

Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 18: Maria Armengol i Bagils (93 anys), natural de Vilanova de Meià

Meteorologia

L�Agenda

7 de setembre:
A les 18h al Santuari de Refet: missa cantada, besa-
mans a la Mare de Déu i concert de la Coral Pontsicana

8 de setembre:
Festivitat de les marededéus trobades. Aplec a l’es-
glésia de la Mare de Déu de la Vedrenya

11 de setembre:
Festa Nacional de Catalunya. A Artesa: 9:30h, con-
centració a la Pl. Ajuntament i cercavila amb els gra-
llers La Cremallera; 10h, col·locació de la senyera i
esmorzar a la Roca del Cudòs; 12h, jornada de portes
obertes al jaciment arqueològic d’Antona; 20h, balla-
da de sardanes a la Pl. de l’Ajuntament amb la cobla
La Triomfal d’Igualada

FESTES MAJORS
6 i 7 de setembre:
Gàrzola

11, 12, 13 i 14 de setembre:
Vilanova de Meià

20 i 21 de setembre:
Lluçars
Montargull

25, 26, 27 i 28 de setembre:
Artesa de Segre

JULIOL
Dades facilitades pels ajuntaments d’Artesa de Segre (observato-
ri de la Pl. de l’Ajuntament), de Vilanova de Meià (estació del
Camp de Futbol) i de Foradada.

Municipi d’Ar tesa de Segre

Temperatura mitjana del mes: 24,8°
Temperatura màxima: 37° (dies 12 i 19)
Temperatura mínima: 14° (dia 2)
Amplitud tèrmica màxima: 21° (dia 11: màx. 36° i mín. 15°)
Amplitud tèrmica mínima: 5° (dia 9: màx. 24° i mín. 19°)
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima: 16 mm (dia 6)
Total precipitacions: 47 mm

Municipi de Vilanova de Meià

Temperatura mitjana del mes: 25,3°
Temperatura màxima: 37,8° (dia 19)
Temperatura mínima: 14,1° (dia 4)
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima: 13,6 mm (dia 6)
Total precipitacions: 38,4 mm

Municipi de Foradada

Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima: 16 mm (dia 6)
Total precipitacions 31 mm

Meteorologia

Fe d’errates
Les dades correctes de Foradada del mes de juny són les següents:
Dies amb precipitacions: 2 (dia 5, 2 mm; dia 14, 2 mm)
Total precipitacions 4 mm
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No al iodur de plata
Podríem començar dient que ha plogut molt des d’aquelles primeres
campanyes televisives per lluitar contra el foc –quan la Televisió
Espanyola era la millor televisió d’Espanya (perquè no n’hi havia
cap altra, és clar)–, que ens deien allò de “Cuando un bosque se
quema, algo suyo se quema”. Per cert, l’humorista català Perich,
amb el seu to irònic, va afegir a aquesta expressió allò de “... señor
conde”.
    Però no. No deu haver plogut gaire, almenys en els darrers anys,
des del moment que les sequeres persistents dels estius han estat un
dels diferents factors que han influït en els terribles incendis que van
minvant els nostres boscos gairebé un any rere l’altre, a més de pro-
vocar la irrecuperable pèrdua d’algunes vides.
    És clar que, en aquest problema, el factor humà resulta determi-
nant; ja que, malgrat les circumstàncies climàtiques, són molts els
focs provocats intencionadament o bé per algun tipus de negligèn-
cia. Per tant, el tòpic que tots hem de contribuir en la lluita contra el
foc s’ha de matisar: tots menys uns quants que estan malament del
cap o que són uns irresponsables.
    De totes maneres, no és en aquesta qüestió que volem aprofundir,
que sembla bastant clara; sinó que volem parlar de l’anomenat canvi
climàtic, sobre el quals el científics ja ens vénen alertant des de fa
temps.
    Les persones més grans de la nostra societat ens recorden sovint
les típiques tronades d’estiu que antany anaven refrescant
periòdicament l’ambient. Fins i tot hom les associava a determina-
des dates i eren batejades com a tronada de Sant Joan, de Sant Pere,
de Sant Jaume, de la Mare de Déu... Què se n’ha fet d’aquelles tem-
pestes que feien els estius més suportables? Sí, ja ho sabem; de vega-
des acompanyades d’alguna maleïda pedregada.
    Ara hauríem de parlar de la contaminació en general, del “efecte
hivernacle”, de la tossuderia dels Estats Units a no seguir les direc-
trius mundials en qüestions mediambientals... Però tampoc. Volem
centrar-nos, des de la nostra ignorància sobre el tema, en la qüestió
de l’ús del iodur de plata!
    Ja fa molt de temps que sentim parlar als pagesos de secà de les
famoses avionetes que “fan una passejada” pel nostre benvolgut
Montsec en el moment que apareixen les negres nuvolades que acos-
tumen a portar aigua segura. Alguns saberuts diuen que el iodur de
plata no serveix per a res. Aleshores, però, ens preguntem per què
cal gastar-se diners llogant avionetes.
    Si el resultat d’aquestes incursions aèries és el que se suposa, no
és estrany que patim tantes calors, tantes sequeres i... tants incendis,
sense oblidar la contaminació que provoca aquest producte, de la
qual no en sabem ben bé encara les conseqüències. La qüestió fona-
mental és per què les autoritats competents continuen permetent l’ús
d’aquest producte; almenys de manera tan indiscriminada.
    No és lògic que per afavorir els uns es perjudiqui els altres. Així
ens ho han fet entendre la gent del delta de l’Ebre amb el tema del
transvassament.
    Per tant: “Lo Montsec és vida. No al iodur de plata”.

Col·laboradors/es del mes:
David Fusté, Martí Regué, Joan Roca, Judit Orpinell, CENG, Ramon
I. Canyelles, Meritxell Marimon, Josep Roqué, Sícoris, IES Els Pla-
nells, Jordi Alins, Ramon Monfà, Jordi Esteban
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Noticiari

Un estiu de calor que farà història
Si passat el juny vam afirmar que aquest mes passaria a la història
per la calor que va fer, a hores d’ara ja podem afirmar el mateix
però referint-nos a la major part de l’estiu. Els homes i les dones
del temps no han parat d’anunciar-nos rècords i més rècords pel
que fa a la calor d’enguany i han qualificat el passat mes de juliol
com un del més calorosos de l’últim segle, juntament amb els anys
1928, 1950, 1983 i 1994. A més, la continuïtat en les elevades tem-
peratures (la major part dels dies per damunt de 35º), la manca de
precipitacions i les baixes humitats dels primers dies d’agost han
potenciat la proliferació de grans incendis forestals en diferents in-
drets de Catalunya, que afortudanament no han afectat la nostra
comarca. Ara, amb l’aigua de la Mediterrània més calenta del nor-
mal, podríem tenir una tardor moguda pel que fa a precipitacions.
Segons les dades dels observatoris d’Artesa i de Vilanova, a les
nostres terres, les temperatures mitjanes (recordem que es calculen
entre les màximes i les mínimes de tots els dies de cada mes) han
estat les següents:

juny      juliol 1-15 agost
Artesa de Segre 24,8º      24,8º     26,9º
Vilanova de Meià 25,2º      25,3º     29,5º

Les nostres contrades al De vacances
Com en estius anteriors, la productora artesenca Foto Joan
Promovídeo ha realitzat diversos reportatges per al programa De
vacances de la Televisió de Catalunya (edició del migdia). En total
han estat 12 reportatges, entre els quals destaquem El misteri de les
fonts d’Alòs (4 d’agost), on l’alcalde d’Alòs de Balaguer ens parla-
va de les més de vint fonts que hi ha al poble i de la quantitat de
gent de diversos indrets que hi va a carregar aigua. També volem
fer especial menció del De vacances al poble (21 d’agost), on apa-
reixien Vilanova de Meià, Montsonís i Foradada com alguns dels
indrets d’aquí on la gent té segones residències i va a passar caps de
setmana i vacances. Per altra banda, Carmen Cuesta, la veïna de
Clua dedicada a l’artesania del cuir, protagonitzava part de Els ar-
tesans firaires (23 de juliol); mentre que l’artesenc Jordi Trepat,
membre de la Societat de Pescadors Esportius d’Artesa de Segre,
sortia a Pescar truites als rius pirinencs (6 d’agost). Finalment, el
riu Segre va ser protagonista a Buscadors d’or (30 de juliol).

Actes a Vilanova de Meià
Durant el mes d’agost és quan la vida social al municipi de Vilanova
de Meià assoleix probablement el seu punt més àlgid, la qual cosa
es manifesta sobretot en l’organització de diferents actes. Del cam-
pionat de futbol sala hi ha informació a les pàgines esportives. El 3
d’agost va tenir lloc la ja tradicional i molt concorreguda Festa de
la Gent Gran, amb la celebració d’una missa, primer, i un ball al
pati de les escoles, on es van repartir coca i refrescos. El 9 d’agost,
coincidint amb la celebració de la festa Mulla’t per l’esclerosi múl-
tiple, es va procedir a la inauguració de les obres de remodelació de
les Piscines Municipals, que ja tenen 40 anys. Per altra banda, cal
destacar l’exposició Un passeig per la història del poble a Santa
Maria de Meià (del 10 al 17 d’agost), organitzada pel Centre Cul-
tural; així com una exposició d’art a la Sala d’Actes de Vilanova
de Meià (del 9 al 20 d’agost), a càrrec de Jordi Figuera i Cecília
Maya.

Acte per la pau

El dia 6 d’agost es complia el 58è aniversari del
llançament de la bomba atòmica a la ciutat japo-
nesa d’Hiroshima. Per aquest motiu, el veí de
Collfred Jordi Españó i Beleta va protagonitzar
un acte, autoritzat per l’Ajuntament, en contra de
la guerra i la violència. Españó, jubilat de 67 anys,
resideix a La Peixera des del passat mes de febrer
i es membre del Club Arquers Montsec. Es con-
fessa amant de la natura i dels animals –sobretot
dels gossos–, així com molt influenciat per les fi-
losofies orientals. A Barcelona, ja havia partici-
pat en diverses manifestacions contra la guerra,
la injustícia, el racisme... També ha practicat arts
marcials i curses de fons. L’acte, durant el qual va
lluir una cinta al cap amb la paraula PAU en japo-
nès, va consistir en romandre aproximadament des
de les 8h del matí fins a les 10h de la nit a la plaça
del Progrés; on va instal·lar diferents pancartes
amb poemes, pensaments i també un quadre (la
majoria de collita pròpia) relacionats amb la no-
violència. En una de les pancartes es podia llegir:
“L’humanisme no està declarat com a Patrimoni
de la Humanitat. Serà perquè molts estan man-
cats d’ell (Jordi ’92)”. Al llarg del dia va rebre
diferents visites de suport, algunes acompanya-
des amb beure o menjar. Després d’això, Españó
està estudiant la idea de dur a terme una altra ac-
ció en la mateixa línia, que consistiria en anar
corrent fina a Barcelona amb una torxa.

Accident mortal a Montmagastre
Mentre que la sinistralitat a les carreteres de
Catalunya ha baixat globalment en un 9,1% res-
pecte al mateix període de l’any passat, la demar-
cació de les comarques de Lleida ha sofert un no-
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Noticiari

table increment del 31%. Al municipi d’Artesa de Segre hem de
lamentar l’accident del passat 11 d’agost en què va perdre la vida el
veí de Montmagastre Eduard Camats i Solans, de 48 anys, el qual
va sortir-se de la carretera que porta a aquest nucli i va bolcar amb
la seva furgoneta. Els bombers van haver d’intervenir en les tas-
ques de rescat del cos, que va quedar atrapat dins el vehicle. (Segre,
12-08-2003)

L’alcalde d’Artesa, vicepresident del Consell
Després de la constitució del Consell Comarcal de la Noguera el
passat 13 d’agost, una vegada repartides les diferents responsabili-
tats, Artesa de Segre ha rebut amb satisfacció la notícia que un dels
dos consellers artesencs d’aquesta institució serà, a més, el
vicepresident primer. Estem parlant del recent estrenat alcalde de
CiU, Domènec París; ja que l’altre conseller, Mingo Sabanés (ERC)
estarà també a l’oposició en la comarca. Així doncs, tot apunta al
fet que l’alcalde d’Artesa es convertirà en la mà dreta del president
del Consell Comarcal, que serà l’alcalde de Cubells, Josep Roig,
tal com ja havíem avançat els mitjans de comunicació. Per altra
banda, l’alcalde de Vilanova de Meià, Joan Serra, serà un dels set
components de la Comissió de Govern comarcal.

Alturo visita Els Planells
El passat 20 d’agost, el Delegat Territorial d’Ensenyament a Lleida,
Ramon Alturo, va visitar les obres de l’IES de Bellcaire i el centre
Els Planells d’Artesa. Com hem informat en anteriors ocasions, les
obres que s’han de realitzar al CEIP Els Planells consisteixen en
duplicar la capacitat del parvulari, que actualment utilitza algunes
aules cedides per l’Institut de Secundària. Aquesta actuació es tro-
ba inclosa dins d’un projecte global que afecta tant al col·legi com
a l’institut i que els convertirà en centres de dues línies. Tot i que
les obres s’havien d’iniciar a principis de juliol, ho faran amb un
parell de mesos de retard; ja que de moment només s’ha procedit al
tancat de la zona on es realitzarà aquesta obra, que compta amb un
pressupost d’uns 500.000 euros. Durant la visita, que va comptar
amb la presència dels directors d’ambdós centres i de diferents tèc-
nics, es va comentar la necessitat de reubicació del tanc de gas, la
qual cosa donaria més amplitud a una de les entrades al centre.

Inquietud entre els veïns de Foradada
Degut a les amenaces i les denúncies que darrerament està realit-
zant el veí de Montsonís Josep Ampurdanés i Trobada a diferents
persones del municipi de Foradada, s’ha posat el fet en coneixe-
ment dels Mossos d’Esquadra i s’ha demanat la retirada de les ar-
mes de foc que aquest posseeix, tenint en compte els antecedents
amb que compta. També estan estudiant la possibilitat de querellar-
se contra ell per falses denúncies. (La Mañana, 23-08-2003)

Trepat i Quesada, quarts als Jocs M. de Policies i Bombers
Els artesencs Jordi Trepat i Lluís Quesada, bombers professionals
del Parc de Balaguer, van participar amb èxit als X Jocs Mundials
de Policies i Bombers. Aquests jocs esportius es van celebrar a
Barcelona del 28 de juliol al 3 d’agost passat i van comptar amb la
participació de més de deu mil esportistes d’uns seixanta països
diferents; els esportistes havien de complir el requisit de treballar
de policies o bombers. Jordi Trepat va prendre part en dos modali-

tats esportives, el triatló i la pujada a peu a la Tor-
re Mapfre. En la primera va quedar classificat en
25a posició i en la pujada per les escales a dalt de
la Torre Mapfre (40 pisos), va quedar quart, a po-
ques centèsimes de la medalla de bronze. Lluís
Quesada també participar a la pujada a la Torre
Mapfre, quedant en la posició 40. Quesada va com-
petir a la prova de tir amb arc, assolint la quarta
posició, a pocs punts de la medalla de bronze. Es
dóna la circumstància que Quesada va tirar amb
arc recte i la resta de participants ho van fer amb
arc recorbat, que és molt més precís que l’utilitzat
pel bomber artesenc, fet que fa que el resultat en-
cara sigui més meritori.

Desaparegut a Baldomar

El passat dijous 14 d’agost, el senyor Antoni
Borrull i Font va desaparèixer a Baldomar. Es trac-
ta d’un home de 76 anys, complexió forta, 1,76 m
d’alçada, cabells grisosos i amb la malaltia
d’Alzheimer. En el moment de la desaparició ves-
tia camisa blau cel, pantaló gris i sabates negres.
Segons la família, és possible que estigui buscant
una casa a prop d’una església, o bé la seva espo-
sa Lola, i recorda bé que és de Ponts. Probable-
ment, després de tants dies, deu portar ja barba. A
26 d’agost, en tancar l’edició d’aquesta revista,
continuava desparegut; tot i que havia corregut la
notícia, desmentida per fonts municipals, que ha-
via estat trobat. Es prega a qui pugui aportar algu-
na informació que es posi amb contacte amb els
Mossos d’Esquadra (088) o bé amb la família:
658 869 618, 676 977 476, 676 472 737, 93 354 53 29.
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Esports

XXII Campionat de Futbol Sala d’Artesa

GRUP A

PJ PG PE PP GF GC     PTS
Olis Macià   9  7  1  1 53 39         15
Tèrsir-Korral   8  7  1  0 53 21         14 (-1)

Montclar   9  7  0  2 54 39         14
Tashia   9  5  0  4 36 44         10
Disco Bar Halley   9  5  0  4 43 37         10
Alentorn   8  4  0  4 43 44           7 (-1)

πKT’ls-Cercós   9  2  2  5 48 41           6
Arcom   9  2  0  7 33 42           4
Pub Trèbol   9  2  0  7 45 55           3 (-1)

Cubells   9  1  0  8 29 59           1 (-1)

Màxim golejador: Ricky (Tèrsir-Korral) - 28 gols
Equip menys golejat: Tèrsir-Korral  - 21 gols

GRUP B

PJ PG PE PP GF GC PTS
Prom. Màsters  9  9  0  0 72 14 18
All Stars 70-71  9  6  0  3 46 37 12
Mc Patolea  9  6  0  3 42 34 12
Èfors  9  5  1  3 47 29 11
L’Art 66-67  9  4  2  3 41 35 10
De Luxe  9  2  4  3 44 45   8
P.Valls-L.Rafaela  9  3  1  5 40 37   7
Thanatos  9  2  2  5 31 56   6
Cons. Rovira  9  1  1  7 44 64   3
Torpedos  9  1  1  7 23 76   3

Màxim golejador: Marc Galceran (De Luxe) - 24 gols
Equip menys golejat: Promocions Màsters - 14 gols

Col·laboren:
Ajuntament d’Artesa de Segre, Bar Piscines,
Cal Rellotger, Fusteria Jesús, Cooperativa
d’Artesa, Pub Jack’s, Tallers Cardenyes,
Tallers Moya, Farré Oil, Tallers Seat, Mo-
bles Giribet, Tallers Oriola, Ferreteria Ba-
dia, Construccions Garí, Olis Macià, Calçats
Cercós, Autoxami, Mobles Llobet - l’Eixi-
da, Pub Trèbol.

Organitza:

edició d’enguany del Campionat
de Futbol Sala d’Artesa ha arri-

bat a la seva 22ena. edició.
    El campionat van disputar-se’l el
Tèrsir-Korral i el Pub Halley en una
renyida final amb una part per a cada
equip. A la mitja part es va arribar amb
un 3-2 a favor del Tèrsir tot i haver tin-
gut més oportunitats el Pub Halley. Fi-
nalment, el partit es va resoldre a favor
del Tèrsir-Korral en la segona part, gua-
nyant per un 6-2.
    A diferència d’edicions anterior, la
afluència de públic durant el més de
juny va ser més nombrosa del que es-
tàvem acostumats.

Sergi Valls i Jové

L’
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IX Torneig de futbol sala de Vilanova de Meià
n cop més i amb l’arribada de
l’agost, mes predilecte dels esti-

uejants de la Vall de Meià, s’ha cele-
brat per novè cop el tradicional Tor-
neig de Futbol Sala al Parc Recrea-
tiu de Vilanova de Meià.
    S’ha comptat amb la participació
dels mateixos quatre equips de l’any
passat i gairebé amb els mateixos juga-
dors; això sí, amb un any més i també
alguns centímetres més a les cames.
    Així doncs, els equips de
LLUÇARS, FORASTERS, STA.
MARIA i VILANOVA han disputat
entre el 5 i el 13 d’agost els partits cor-
responents de la lligueta a dues voltes.
Malgrat la forta calor d’enguany,
l’entrega i les ganes dels joves futbo-
listes han sigut la nota do-
minant, així com la quali-
tat tècnica d’alguns d’ells.
    El campió indiscutible
ha estat (per tercer any
consecutiu) l’equip de
Lluçars, que ha guanyat
tots els seus partits; seguit
pels Forasters, que en-
guany no han presentat

tanta resistència. Els darrers llocs han
estat pels equips de Sta. María i
Vilanova de Meià, que tenen
els planters amb una mitja-
na d’edat més baixa i això,
sens dubte, es nota.
    El lliurament del trofeus
està previst pel darrer diu-
menge d’agost. Cal agrair la
nombrosa assistència de pú-
blic als partits, el comporta-
ment de tots els participants,
la feina dels àrbitres, i la col·-
laboració dels senyors Óscar
i Josep en la organització del
Torneig.

David Fusté i Guiu

U

Resultats

Sta. Maria de Meià - Forasters 3-2
Lluçars - Vilanova de Meià 9-5
Lluçars - Sta. Maria de Meià 6-3
Vilanova de Meià – Forasters 3-9
Forasters - Lluçars 3-5
Sta. Maria de Meià - Vilanova de Meià 3-2
Vilanova de Meià - Lluçars 6-9
Forasters - Sta. Maria de Meià 6-4
Forasters - Vilanova de Meià 6-3
Sta. Maria de Meià - Lluçars 3-8
Lluçars - Forasters 4-2
Vilanova de Meià - Sta. Maria de Meià 3-6

Classificació final

PJ PG PE PP GF GC PUNTS
LLUÇARS  6  6  0  0 41 22     18
FORASTERS  6  3  0  3 28 22      9
STA. MARIA DE MEIÀ  6  3  0  3 22 27      9
VILANOVA DE MEIÀ  6  0  0  6 22 42      0

Equip de Lluçars: Marc, Dani, Josep, Gerard, Ignasi, Andreu i Sergi Equip dels Forasters: Andreu, Quim, Caubet, Nil, Ovidi i Ricard

Equip de Sta. Maria: Ezequiel, Marc, Jordi, Adrià, Víctor, Marc, Jesús, GenísEquip de Vilanova: Marc, Codina, Xavier, Eloi, Jonatan, Josep M.





11

la
 P

a
la

n
c
a

Esports

XII Torneig de futbol sala Vila de Cubells
n any més, i ja arribant a la seva
dotzena edició, es va disputar el

Torneig de futbol sala Vila de Cu-
bells.
    Es va comptar amb una bona parti-
cipació i un elevat nivell de joc que va
provocar emoció fins l’últim moment,
sobretot a la lligueta inicial per decidir
els semifinalistes. Hi ha haver nou
equips participants, que van ser: Trem-
pant, Sala Planeta, AA.VV. La Riera i
Sexy Boys, de Cubells; Pub Trèbol, Art
6667 i Tèrsir, d’Artesa de Segre; el FS

Camarasa; i el Dimensión X, amb ju-
gadors de Preixens i de Montgai.
    El Tèrsir, equip debutant al torneig,
va dominar la lligueta des dels primers
partits, però va acabar desinflant-se al
final, acabant segon i cedint el liderat
definitiu al Pub Trèbol. El Trempant i
el Sala Planeta van quedar tercer i quart
respectivament després de la última
jornada. Les dues semifinals van ser:
Pub Trèbol-Sala Planeta, amb victòria
dels artesencs per 6 gols a 2; i Tèrsir-
Trempant, amb remuntada final del

Tèrsir que va accedir a la final guanyant
per 7 a 6.
    A la final, jugada en diumenge ja que
el dissabte havia plogut, el Tèrsir va
endur-se el campionat pel resultat de 6
a 3, amb una gran primera part on ja
dominaven per 4 a 1. El màxim realit-
zador va ser l’Eduard Cortada, dels
Sexy Boys, amb vint gols; mentre que
el porter menys golejat va ser el Marc
Farré, de l’equip campió.

Martí Regué i Roig

U

El CE Artesa es presenta davant l’afició
l diumenge 24 d’agost a la nit, el
CE Artesa de Segre (1a regional)

va oferir una bona actuació a la seva
afició durant la disputa del Trofeu
Fira del Meló.
    Davant la UE Tàrrega (3a divisió),
l’Artesa va perdre per 0-3; però va
mostrar bones formes en un Camp
d’Esports ple com feia temps que no es
veia. A més de ser un acte de la Fira,
els aficionats comptaven amb un al·-
licient afegit: la inauguració del nou
enllumenat del camp (semblava que era
de dia!), que va anar a càrrec de l’al-
calde, Domènec París. Abans, el presi-
dent del club, Joan Macià, va dirigir
unes paraules als assistents. Van efec-

tuar el servei d’honor, conjuntament,
tots els presidents que ha tingut el club
des de Francesc Vilalta “Sisquet” fins
ara (excepte el difunt Jaume Cardona).
Abans del partit també es va guardar
un minut de silenci per tres socis re-
centment finats: els senyors Farrús,
Ribó i Camats.
    Abans d’enfrontar-se al Tàrrega,
l’Artesa havia guanyat els partits de
pretemporada jugats als terrenys de joc
del Vilanova de l’Aguda (1-3) i del Jo-
ventut Pontsicana (0-3), equips d’infe-
rior categoria. El diumenge 31 d’agost,
s’enfrontaran a casa amb el juvenil de
la UE Lleida que milita a la Divisió
d’Honor.

    Segons paraules del president, les
perspectives per a aquesta tempora-
da apunten que l’equip pot fer un bon
paper. Els nous tècnics són Paco
Marín i el seu ajudant Manel Casado,
de Tàrrega. Per altra banda, són bai-
xes V. Samarra (al Joventut Pont-
sicana) i J. Pampalona (deixa el fut-
bol). En tancar edició, estan pendents
de confirmar J. Codina i D. Aubets,
així com el fitxatge d’un porter. A
més, s’incorporen del juvenil S.
Aldavó, J. Aubets, E. Cortada i R.
Mora. Bona sort, CE Artesa!

Text: Ramon Giribet i Boneta
Foto: Sergi Valls i Jové

E

El CE Artesa va incloure alguns juvenils en l’alineació del Trofeu del Meló
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Artesencs a 7.000 m: expedició al Muztag-Ata
quest juliol del 2003, dos
artesencs, en Dominic Aldavó i

jo mateix –Joan Roca– (CUDOS, sec-
ció d’excursionisme), vam participar
en una expedició de nou persones al
cim del Muztag-Ata (“Pare de les
muntanyes de gel”), de 7.543 m, a la
serralada del Pamir.
    Els altres components de l’expedi-
ció van ser: Elisabet Socies i Abel Artal,
del Centre Excursionista de Lleida;
Gerard Garreta i Marta Riba, del Club
Esquí Pobla de Segur; Carme Sales, de
Barcelona; i Rocío García i Eduardo
Moreno, de Granada.
    El cim del Muztag-Ata es troba a
l’Àsia Central, concretament a la pro-
víncia autònoma xinesa del Xinjiang,
també anomenada Turquestan Oriental
o país dels uigurs, que és el poble d’èt-
nia i llengua turca originari d’aquella
terra. Pel peu de la muntanya hi passa-
va l’antiga “Ruta de la Seda”; aquest
era el camí que seguien fa segles les
caravanes comercials que transportaven
mercaderies entre Orient i Occident,
així mateix era el trajecte que seguía
Marco Polo en els seus viatges a la
Xina. Actualment pel peu de la munta-
nya hi passa una carretera molt espec-
tacular, anomenada ‘Autopista del
Karakorum’, que uneix el Paquistan
amb la Xina. Atenció!, el terme “auto-
pista” caldria agafar-lo amb pinces, ja
que en molts trams ni tan sols està as-
faltada.
    El Muztag-Ata o “Pare de les mun-
tanyes de gel” és el cim esquiable més
alt del món. Per aquesta raó nosaltres
vam decidir anar-hi amb esquís de mun-
tanya. Teníem un doble repte,
primer aconseguir l’ascensió a
la muntanya i, segon, fer-ho tant
al pujada com a la baixada so-
bre els esquís. Us dono unes ide-
es molt bàsiques de l’esquí de
muntanya: la baixada és amb la
mateixa tècnica que a l’esquí de
pista, i per la pujada es porta la
talonera de la fixació lliure per
caminar fàcilment com a l’esquí de
fons; però a diferència de l’esquí de
fons a les soles dels esquís es porten
adherides les “pells de foca”, que per-

meten lliscar pendent amunt però no
enrera ni avall al quedar el pendent a
contrapèl. També a la pujada, en casos
de neu molt dura o gel, es fan servir les

“ganivetes”, que són uns
crampons especials per esquís.
    El viatge fins al peu de la
muntanya ja va ser una odissea.
L’avió ens va deixar a Almaty,
principal ciutat i capital comer-
cial del Kazakstan. Des d’allà,
amb bus vam atravessar el
Kirguistan fins la frontera amb
la Xina, que és al pas del

Torugart, a 3.750 m. A la frontera vam
agafar el bus de la companyia xinesa i
vam seguir el viatge fins Kashgar, ciu-
tat mil·lenaria i centre comercial de

AA

El Muztag-Ata de matinada des del llac Karakul. La via que vam seguir va per la carena de la dreta del tot

En plena ascensió pel mig de la glacera

El Muztag-Ata o “Pare de les mun-
tanyes de gel” és el cim esquiable
més alt del món. Per aquesta raó
nosaltres vam decidir anar-hi amb
esquís de muntanya
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l’Àsia Central i de l’antiga Ruta de la
Seda. Vam continuar per l’Autopista del
Karakorum fins al llac Karakul, al peu
del Muztag-Ata. Des d’allà fins el camp
base, la càrrega la va transportar una
caravana de camells; nosaltres, però, hi
vam anar a peu. Finalment, una setma-
na després d’haver sortit de Barcelona,
vam arribar al camp base, situat a uns
4.400 m.
    Les tres setmanes següents les vam
tenir per l’ascensió. D’aquestes, les
dues primeres les vam dedicar a l’acli-
matació i a muntar els camps d’alçada.
El camp 1 el vam situar a 5.400 m i el
camp 2 a 6.400 m. A la tercera setma-
na vam fer l’atac al cim. Anàvem sepa-

rats en dos grups amb un dia de dife-
rència. Al primer grup, on anàvem el
Dominic i jo, no vam tenir la sort de
cara: el mal temps va frustrar el nostre
intent. Tanmateix, tots dos vam supe-
rar els 7.000 m, ara com ara la nostra
màxima cota. El
segon grup va te-
nir la sort i l’en-
cert que ens va
faltar a nosaltres,
ja que quatre dels
seus components
van fer el cim.
Aquest triomf
seu, que de retruc
també sentim

nostre, fa que l’expedició hagi estat un
èxit: hem assolit els reptes marcats i
“tornem tots, tornem amics i tornem
amb el cim”.
    Exhaurits gairebé els dies a la mun-
tanya i sense temps d’un segon intent,
vam tenir la tasca de baixar-ho i reco-
llir-ho tot. Amb tot preparat, vam enfi-
lar el llarg camí de retorn a casa. Ja de
tornada, vam tenir l’ocasió de visitar la
interessant ciutat de Kashgar. Vam en-
dinsar-nos pels seus carrerons i mercats
i vam veure la seva gent amb el seu aco-
lorit vestuari i treballant encara els ofi-
cis tradicionals com suposo que es feia
abans. Va ser com un viatge enrera en
el temps. Això, després de tanta mun-
tanya, era el contrapunt turístic i cultu-
ral que ens havia mancat fins llavors
en el nostre gran viatge. I vam continu-
ar amb el llarg retorn… i ja tornem a
ser a casa, a la feina i rutina diàries.
Esperem i desitgem que vinguin nous
projectes i que la sort i les muntanyes
ens continuin sent propícies.

Joan Roca i Llobet

Tot el grup al camp base
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Temps d’esport!
esprés de l’èxit aclaparador
que t ingué el passat estiu

“Temps d’esport”, aquest any el
CENG no ha volgut deixar sense
diversió els més joves.
    Les estades lúdico-esportives no
han perdut l’esperit amb el que es van
crear. S’han fet tres torns, de dues set-
manes cada un, durant tot el juliol i
part de l’agost i dedicant aquests dies
a la pràctica diària d’esports com el
bàsquet i el futbol, alternats amb al-
tres com el tennis taula, l’hoquei, el
tir amb arc, el beisbol i una nova con-
tribució, la iniciació al món del ci-
clisme.
    El primer divendres de cada torn
tenia com a destí el riu Segre, entre
l’embassament de Rialb i Ponts, on
molts nens recordaven les vivències de
l’any passat fent piragüisme, tot espe-
rant reviure l’experiència més intensa:
fer “el piano”! (Pregunteu-ho a ells!)
    El segon es feia cap a Valldan, a

cinc quilòmetres d’Oliana, on després
d’arribar-hi caminant, els aventurers
cridaven i recordaven el nom dels
cavalls, dels quals l’estiu anterior
n’havien estat genets. Aquest any
serví per aclarir alguns conceptes que
amb les emocions del primer cop no
es tenen en compte, com per exem-
ple diferenciar-los entre mascles i
femelles; dificultosa tasca per a al-
guns, que s’entestaven en descobrir-
ho mirant-los fixament als ulls! Però
no tot rutllava al voltant dels cavalls;
la tirolina no hi faltà, així com els
banys a la piscina i els jocs per pas-
sar les hores més caloroses, amenit-
zats per representacions improvisa-
des de la música que més es porta
aquest estiu! I finalment, el moment
més esperat, els premis, lliurats als
esportistes més mereixedors.
    Des d’aquí volem agrair la dedi-
cació que han ofert dia a dia l’equip
de monitors: Àngel Santacreu, Roger

Giribet, Gemma Galceran, Cynthia
Carbonell i Àlex Trepat; l’expert en
tir a l’arc, Domènec Aldavó; els més
experimentats en ciclisme: Antoni
Colom, Oriol Badia i Teresa Pujol;
l’equip de piragüisme de la mà d’en
Toni Herreros; l’hípica de Valldan,
guiats per Josep Vilaseca i ajudat per
Judit Orpinell; i sobretot, no oblidar-
nos d’anomenar l’equip dels pares.
Amb la seva col·laboració han aju-
dat a alimentar la il·lusió amb la que
els nens han viscut aquests dies.
    Finalment, expressar la nostra ale-
gria en saber que Toni Herreros evo-
luciona favorablement de les ferides
sofertes en el trist accident ocorre-
gut mentre ell i els seus companys
lluitaven contra el foc. Rep una forta
abraçada de part de tots nosaltres i
fins aviat!

Text: Judit Orpinell Díaz
Fotos: CENG

D
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Voluntaris per la llengua
a llengua catalana és un patri-
moni cultural i un element

d’identitat que comparteixen els di-
ferents territoris de parla catalana i
és també un patrimoni lingüístic i
cultural europeu.
    El català és una llengua plenament
adaptada a les necessitats de la societat
moderna. Es tracta d’una llengua útil,
amb prestigi i amb reconeixement. Útil
com a eina quotidiana que contribueix
decisivament a la integració de la po-
blació al país. Amb prestigi, perquè els
homes de lletres, de la cultura, les ci-
ències i el pensament s’han encarregat
de fer-la conèixer arreu.
    Ajudar a conèixer el català i donar a
conèixer la cultura de Catalunya a les
persones que vénen de fora és l’objec-
tiu principal del programa “Voluntaris
per la llengua”. Aquest programa vol
promoure el voluntariat lingüístic, de
manera que persones de la societat ci-
vil, catalanoparlants –siguin d’origen o
siguin nous catalanoparlants–, destinen
una part del seu temps a conversar amb
persones nouvingudes que el volen apren-
dre o que volen llançar-se a parlar-lo.
    El programa constitueix una actuació
transversal de la Generalitat de Catalunya
del Departament de Cultura, l’Institut
Català del Voluntariat i la Secretaria
d’Immigració, i és fruit de la voluntat de
vehicular a escala generalitzada unes
experiències prèvies nascudes de la di-
nàmica interna dels cursos de català i de
l’acolliment d’estudiants estrangers uni-
versitaris, l’exemple més recent de les
quals es va articular mitjançant un con-
veni entre el Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística i Òmnium Cultural.
    D’aquesta manera, el 21 de juliol, en
un acte presidit pel Molt Honorable
Jordi Pujol, president de la Generali-
tat, es va signar l’acord per posar en
marxa el programa “Voluntaris per la
llengua”, mitjançant el qual la Genera-

litat es compromet a difondre el pro-
grama, fomentar la signatura d’adhesi-
ons i coordinar les accions de
voluntariat entre les institucions i les
entitats. A més, el Departament de Cul-
tura facilitarà el material editat per la
Direcció General de Política Lingüísti-
ca especialment adequat a aquest pro-
grama i, mitjançant el Consorci per a
la Normalització Lingüística, posarà en
contacte voluntaris i els aprenents.
    El programa “Voluntaris per la llen-
gua” s’inscriu dins el conjunt de mesu-
res aprovades pel Govern el passat 4
de febrer per impulsar l’ús social del
català. Entre les primeres actuacions es
troben la gratuïtat i l’ampliació dels
cursos de nivell bàsic de llengua cata-
lana, i la campanya “Tu ets mestre”,
adreçada als catalanoparlants i que té
per objecte divulgar el fet que cal faci-
litar l’esforç de les persones immigra-
des o estrangeres que aprenen català i
fer-lo útil parlant-los en català. També
s’inclou dins aquest paquet de mesures
el programa “En català, tu hi guanyes”,
amb l’objectiu d’implicar el teixit em-
presarial i sindical en el foment de l’ús
del català en l’atenció al públic als es-
tabliments comercials i de restauració.
    En els darrers mesos s’ha constatat
com, de manera creixent, a Cornellà,
Mataró, Girona, Tarragona, Vilanova i
la Geltrú i moltes altres ciutats la gent
ajuda a conversar en català les perso-
nes que volen practicar-lo. Actualment
són ja més de 700 les persones que com-
parteixen voluntàriament unes hores de
conversa en català. Dia a dia va crei-
xent el nombre de voluntaris provinents
d’arreu de Catalunya, molts d’ells, tam-
bé, nouvinguts, que volen participar en
el programa, i sobrepassen el centenar
les entitats de caràcter social que, amb
el convenciment que cal incidir en els
hàbits lingüístics dels catalanoparlants
i de consolidar la idea que el català és i

ha de ser llengua d’acollida, s’han ad-
herit a aquest programa de voluntariat.
Aquesta àmplia participació és la cons-
tatació del gran dinamisme associatiu
que caracteritza la societat catalana.
    Qualsevol entitat pot signar el text
d’adhesió al programa. Qualsevol per-
sona pot participar-hi, com a voluntà-
ria o com a aprenent. Els voluntaris han
de comprometre’s a dedicar un mínim
deu hores, una per setmana, a conver-
sar en català amb una persona que
vulgui aprendre i practicar el català. Els
aprenents han de comprometre’s a de-
dicar també deu hores, una per setma-
na, a conversar en català amb una per-
sona voluntària.
    En la fase actual del programa es re-
cullen les adhesions de les entitats que
hi vulguin treballar i les dades dels vo-
luntaris i aprenents que hi vulguin parti-
cipar. A mitjan setembre estan previstes
unes sessions d’orientació per als volun-
taris, on se’ls donarà unes pautes i uns
materials per iniciar les converses amb
els aprenents. En l’assignació de pare-
lles lingüístiques es vetllarà perquè tant
la zona geogràfica com la franja horària
siguin les més adequades a tots dos.
    Anar plegats al cafè, saludar amb
simpatia, iniciar la conversa en anar a
comprar, comentar la pel·lícula, en de-
finitiva, assajar a dir en català allò que
encara no ens hem atrevit a dir pot obrir
moltes portes. Les persones, molt so-
vint, podem ser els millors mestres.
    Trobareu més informació i els im-
presos per donar-vos d’alta com a vo-
luntaris i aprenents o bé el text d’adhe-
sió com a entitats a:
http://cultura.gencat.net/llengcat/voluntaris
http://www.voluntariat.org
als telèfons 93 567 10 31/33 o bé al te-
lèfon d’informació ciutadana 012.

Direcció General de Difusió
Generalitat de Catalunya

L
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Esglésies amb campana d’obús (part 1)
urant la darrera guerra, degut a
la precarietat de medis de l’exèr-

cit republicà i per tal de construir ar-
mament, bàsicament les baines de les
bales, es fongueren campanes d’es-
glésies i ermites.
    Al quedar els cloquers orfes del seu
instrument, l’enginy popular va resta-
blir les torres i espadanyes amb caps
d’obús, suplint així la mancança amb
un estri que si bé ens recorda l’horror
bèl·lic, ens comunica amb els diferents
tocs els missatges que des de l’església
es fan arribar a la població. La sonori-
tat és relativament bona, malgrat la des-
personalització sònica del monument.
    Iniciem, ara, una sèrie d’articles on
intentarem esbrinar quina és la proce-
dència de cada un d’aquests caps d’obús
i detallarem les esglésies del municipi
que, actualment, tenen al seu campa-
nar aquest tipus de campanes.

Els avions bombarders i llur
munició
Abans d’endinsar-nos en l’univers de
les construccions religioses, vegem
quin és l’origen d’aquests caps d’obús
esdevinguts campanes.
    Durant la revolta militar del 36,
l’exèrcit republicà havia fixat el quar-
ter general de l’XI cos a la Fàbrica de
la Colònia, des d’on es generava una
intensa activitat militar. No cal dir que
aquesta situació posava el municipi en
el punt de mira de l’exèrcit franquista
per acabar amb el darrer reducte del
territori estatal. Va ser el dia 5 d’abril
del 1938 que sota el comandament de
Von Richtoffen, la Legió Còndor (la
mateixa que ja havia experimentat un
any abans els efectes dels bombarde-
jos a Guernica amb avions i bombes

alemanyes sota
les ordres de
Berlín) va preci-
pitar sobre el mu-
nicipi d’Artesa
de Segre el primer
dels continuats
atacs aeris que es
produirien a Ar-
tesa fins a la seva
ocupació el dia 4

de gener del 1939.
    Des d’aparells bombarders Junkers
JU-52/3M utilitzats comercialment per
la Lufthansa i dels que el bàndol naci-
onal va comprar 20 unitats just iniciar-
se la guerra i els Heinkel He-111, ano-
menats “Pedros”, utilitzats per primer
cop en aquesta nostra guerra civil, es
llençaven les bombes del tipus deno-
minat “contrapersonal” (de 50 a 250 kg)
i “contrabúnquer” (500 kg), concreta-
ment els models SD-50, SD-250 i SC-
500. Aquestes bombes, que junt amb
els avions eren de fabricació alemanya,
es coneixien amb el nom de “negrilla”.
La detonació es produïa a partir de la
percussió originada per l’impacte de dues
boletes que anaven dins l’espoleta elèc-
trica, la qual activava la descàrrega elèc-
trica que feia explotar la trilita. El con-
densador, que habitualment es carrega-
va durant el vol, es descarregava al cap
de 100 hores, motiu per el qual, passat
aquest temps, la manipulació dels arte-
factes que no havien esclatat al caure a
terra no comportava cap perill.

Les esglésies
En el municipi d’Artesa de Segre, ac-
tualment, tenim 6 esglésies amb cap
d’obús al seu campanar: Santa Maria
de Vernet, Santa Maria de Baldomar,
Sant Bartomeu de la Vall d’Ariet, Sant
Gil de Folquer, Mare de Déu de la
Vedrenya i Sant Pere de Tudela, a més,
a tocar del terme, a altra riba del Segre,
el santuari del Salgar també anuncia
amb un obús els missatges i avisos que
surten del seu campanar. En aquest i
propers articles
farem un recor-
regut històric de
cada un d’aquests
temples.

Vernet
Origen de l’ac-
tual campana
Al petit nucli
d’origen medie-
val de Vernet, si-
tuat a poc més
d’un quilòmetre
d’Artesa de Se-

gre, ubicats al capdamunt del turó on
hi ha el poble hi trobem el castell i l’es-
glésia parroquial, ambdues edificacions
construïdes a finals del segle XI.
    Donat que aquesta zona va ser dura-
ment castigada amb atacs terrestres i
aeris, acabada la darrera guerra civil,
el camp i el bosc eren un veritable ar-
senal de restes de l’artilleria; motiu pel
qual els habitants de la contrada reco-
llien els materials que es pagaven a 1
ral el quilo. En una de les sortides a la
recerca de baines de bala, els homes de
Vernet (entre els quals hi havia el Sr.
Bartomeu Coderch “Samarà”, narrador
d’aquestes vivències) trobaren un obús
just al costat de la cabana del Perot del
Polla. Amb l’ajut del mecànic Pau Ma-
nyà d’Artesa, desmuntaren la bomba,

D
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Artesa, Pas a Pas

la varen buidar i n’extragueren el cap que
avui penja de l’espadanya de l’església
de Vernet. Actualment la cabana està ru-
ïnosa, però al seu interior s’hi pot veure
un exemplar dels primers tractors que
varen arribar a Artesa, un Ford Major.

L’església
Es tracta d’una edificació romànica de
finals del s. XI - principis del XII, ori-
entada als 62º (quadrant nord-est) de-
dicada a Santa Maria, a tocar de l’antic
cementiri del poble. Consta d’una sola
nau de volta de canó amb absis rodó
ocultat per la construcció d’una casa
adossada. La porta està situada al fron-
tis i al seu damunt hi ha l’única finestra
del conjunt original, d’arc dovellat.
    Si observem amb deteniment la seva
façana podrem veure les diferents evo-
lucions que ha patit aquesta construcció
al llarg dels temps, essent la més evident les
dues capelles afegides a banda i banda.
    L’alt campanar de cadireta, posteri-
or a la construcció de l’església, tot i
que sembla que també correspon a
l’edat mitjana, disposava de dues cam-
panes d’aram fins la revolució del 1936
en què l’exèrcit republicà les va despen-
jar per fer munició; essent restablert l’ull
del cloquer esquerre amb la campana de
cap d’obús, poc després d’acabada la guer-
ra, de la forma explicada anteriorment.
    Abans de la restauració de l’església
que es va fer l’any 1964, aquest cam-
panar estava complementat amb una
construcció en forma de calaix que el
convertia en una torre quadrada. A la

vegada que es modificava l’aspecte dels
darrers anys, es va canviar el suport de
fusta que aguantava la campana-obús
per un eix de carro. Aquest suport de
metall va fer guanyar la sonoritat que
absorbia la fusta.
    L’interior, sobri, des de la seva res-
tauració combina les parets de carreus
vistos amb l’arrebossat de guix, deixant
a la vista els arcs preabsials i els late-
rals, excepte l’arc central del mur de
l’evangeli que dóna la sensació de ser
un envà. L’altar major està presidit per
una imatge de la Mare de Déu, l’única
imatge existent en aquesta església. Les
dues capelles laterals tenen diferents
funcions, la del costat de l’epístola està
presidida per un altar on hi ha el sagra-
ri i una taula amb una petita creu, tam-
bé hi ha un confessionari. La capella
del costat de l’evangeli conté una ca-
laixera amb la que converteix aquest
espai en sagristia.
    Al damunt de la porta d’entrada s’hi
troba el cor amb una obertura que con-
dueix al campanar.
    L’església de Vernet es mencionava
a la butlla del papa Eugeni III, l’any
1151, que confirmava els béns de San-
ta Maria de Solsona, a la qual perta-
nyia. També havia format part de l’an-
tiga canònica de Montmagastre.

Personatges històrics
Un fet curiós és el protagonitzat per
Guillem II de Meià, que en el seu testa-
ment del 1164 deixa una copa de plata
a l’església de Santa Maria de Vernet
en compensació del calze que anterior-
ment havia manllevat.
    Un personatge que de ben segur tin-
gué una relació directa amb aquesta
església fou l’Arnau de Vernet, un dels
clergues més rellevants a la Lleida del
s. XIII, el qual va assolir el lloc de pri-
mer degà de la seu. A la seva mort, el 8
de desembre del 1309, va ser enterrat a
la capella de Santa Anna del claustre
de la Seu vella de Lleida. En aquesta
capella, fundada pel mateix Arnau de
Vernet en la seva època de Canonge de
la Seu, hi llueix l’escut del llinatge dels
Vernet, un vern.
    Al 1925, Vernet, que pertanyia junt
amb la Clua de Meià, Vall d’Ariet i
Baldomar al municipi d’aquest darrer
nom, passa a integrar-se al municipi

d’Artesa de Segre. En aquell temps era
rector de Vernet –va ser el darrer– Mn.
Josep Moliné. En commemoració, es
pot llegir al monòlit o pedró situat a la
plaça de la rectoria del poble les ins-
cripcions “1930” i, a la cara oposada,
les inicials “J. M. Pco.”. Aquest pedró
sempre havia tingut al capdamunt una
creu de ferro que els “rojos”, segons
ens diu el Sr. Samarà, varen trencar.
L’any 1967, amb motiu i com a recor-
datori de les Santes Missions, s’hi va
instal·lar la creu actual. Mn. Moliné va
morir assassinat a Cervera junt amb al-
tres capellans durant la guerra. Hi ha
hagut gestions per part del Bisbat
d’Urgell per a la seva canonització.

Agraïments:
- Sr. Benito Font i Sra. Joana Sangrà,
custodiadors de la clau de l’església de
Vernet, per la seva col·laboració i ex-
plicacions.
- Sr. Bartomeu Coderch “Samarà”, per
les seves explicacions i per acompa-
nyar-me fins al lloc on es va trobar la
bomba.
- Sr. Amonio, uepmestre del uep
www.armas-guerracivil.org, per ampli-
ar-me la informació sobre les bombes
utilitzades per la Legión Cóndor durant
la guerra civil.

Text i fotografies:
Ramon I. Canyelles

http://artesadesegre.tripod.com
www.artesadesegre.net
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La Noguera

Obres a Baronia de Rialb
Aquests dies s’estan duent a terme les obres de restauració
de l’església del Monestir de Santa Maria de Gualter, esglé-
sia que va ser destruïda durant la Guerra Civil per una bom-
ba. Dins del projecte està prevista la construcció d’unes
passarel·les metàl·liques elevades que permetran la visita,
des d’una nova perspectiva, d’aquest monument emblemàtic
de la zona. Amb aquestes obres es pretén consolidar l’estruc-
tura de l’edifici i el sanejament de tota la zona.

Última campanya d’excavacions a Térmens
El passat 28 de juliol es van iniciar les últimes exca-
vacions al jaciment del Tossal de Sant Joan. Un total
de 10 persones amb coneixements sobre arqueolo-
gia, i que formen part d’un pla d’ocupació, intenten
recuperar sitges, ceràmica, eines i restes humanes
d’uns poblats situats a l’època islàmica i del bronze.
Acabades les excavacions, començaran la urbanització de la
zona i la construcció d’un mirador i una passarel·la que con-
nectarà el Centre Cultural Sant Joan amb el parc del riu Segre.

Albesa tindrà una depuradora
L’Agència Catalana de l’Aigua ha tret a licitació l’obra de
construcció de la depuradora d’aigües residuals d’Albesa i
la xarxa de col·lectors, per un pressupost de 936.226 euros.
Les obres d’execució d’aquesta instal·lació tindran un termini
de vuit mesos. La construcció d’aquesta depuradora compor-
tarà una important millora en la qualitat de les aigües de la
Noguera Ribagorçana al seu pas pel municipi. Actualment,
la xarxa de clavegueram vessa les aigües residuals directa-
ment al riu, cosa que es pretén evitar amb aquesta planta.

Canal Algerri-Balaguer
El conseller d’Agricultura de la Generalitat, Josep Grau, va
afirmar dimecres passat a Castelló de Farfanya, aprofitant la
visita que va fer a les obres de concentració parcel·lària que

s’estan fent en aquella localitat noguerenca, que si la con-
cessió de l’Algerri-Balaguer va ser fruit d’un pacte amb
Pinyana, l’acord sobre la nova captació d’aquest canal tam-
bé ho serà. Així, el conseller va voler tranquil·litzar els re-
gants de la localitat que estaven preocupats pels drets de
l’aigua de la Noguera Ribagorçana.

Un parc aquàtic a Ponts
El cap de setmana dels dies 16 i 17 de juliol, les piscines de

la localitat de Ponts es van convertir en un parc aquà-
tic per celebrar el final dels cursets de natació. Aquest
va consistir en la instal·lació dins de les piscines gran
i mitjana de diferents jocs aquàtics, com suros flo-
tants i pilotes gegants, a més d’un rocòdrom amb ac-
tivitats annexes com escales, tirolines, escalada, grim-
pada i tobogan.

Polèmica sobre la crema de greixos animals
La Plataforma Antiincineradora té previst presentar el mes
de setembre un recurs al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en contra de la resolució del Departament de Medi
Ambient que autroritza Grefacsa a cremar 7.500 tones l’any
de greixos animals a la planta que té al municipi de Térmens.
Els ecologistes es basen en què en el procediment d’avalua-
ció no s’inclou l’impacte ambiental d’aquesta activitat.

Anna M. Vilanova
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Olla Barrejada

Cuba
quest mes parlarem de la terra de
les tres C: cigars, canya i... Cas-

tro. Cuba és, si més no, diferent i par-
ticular; pot ser un cant a la vida o la
més terrible de les morts, el color fúc-
sia o el negre, la salsa o el dol. Hi ha
tantes versions de Cuba que resulta
difícil saber quina és la certa. Intenta-
rem, doncs, entrar-hi a poc a poc i es-
brinar algun dels seus secrets.
    La terra rica de Cuba, les reserves
minerals i el seu enclavament estratè-
gic han fet que aquesta illa del Carib
estigués sempre fortament condiciona-
da per forces externes. Durant 400 anys
Cuba va ser una colònia d’Espanya per-
què els conquistadores van iniciar la
conquesta de Mèxic i Sud-Amèrica a
través de l’illa. A mitjans del segle XIX,
la gent cubana va formar un moviment
d’independència i el 1898 va ser decla-
rada independent, però sota la protec-
ció dels Estats Units.
    El 1902 els cubans es van començar
a governar a si mateixos, tot i que la
influència dels EEUU va continuar es-
sent molt forta. La primera meitat del
segle XX es va veure marcada per un cli-
ma polític inestable amb governs mili-
tars i dictatorials com el de Batista, con-
tra el qual els cubans es van revoltar.
    El 1950 Fidel Castro va desbancar
el govern de Batista i des de llavors
Castro ha estat l’única autoritat i el seu
partit l’únic del país. Castro es va se-
parar dels EEUU i es va aliar amb la
llavors Unió Soviètica, adoptant tam-
bé la filosofia política del Marxisme,
segons la qual la classe privilegiada és
l’obrera, l’economia està controlada per
l’Estat i és el mateix Estat qui garanteix
la sanitat, l’educació, la jubilació i totes
les necessitats de la població.
    Cuba, però, és molt més que políti-
ca. És un país amb una gran riquesa
cultural. Els cubans sempre han articu-
lat les seves idees nacionalistes a tra-
vés de la literatura, l’art i la música; han
desenvolupat corrents propis arrelats en
reclam d’una identitat purament cuba-
na, com per exemple el criollismo i el
siboneyismo, que utilitzen la ploma per
parlar de la cultura criolla o els nadius
americans. Una cultura escrita al car-

rer, entre gent que parla i maraques que
ballen a ritme de salsa, la tradició al
compàs que marquen, des de molt lluny,
Celia Cruz i Compay Segundo, en ho-
nor a tot i a res, en honor a la vida que,
avui, els ve regalada i potser demà ja
no hi serà.
    Avui en parlarem amb Concepción
Domínguez Lasa, que fa quatre anys va
arribar de Cuba a Vernet. La
Concepción era professora de primària
i vivia a El Vedado, prop de l’Havana.
Té dos filles que viuen a Madrid i a
Artesa, respectivament, i va ser seguint-
les a elles que la Concepción va anar a
Madrid, on va conèixer el Josep Trullols
de Vernet.

Bona tarda, Concepció. Molta calor
aquests dies, però suposem que no
tanta com a Cuba, oi?
Per a mi fa més calor aquí que a Cuba,
perquè la calor d’Artesa és molt més
seca i al principi tenia la sensació que
em faltava l’aire. A Cuba hi ha més
humitat i es fa més suportable.

Ens arriben molts mites de Cuba.
Realment es viu a ritme de salsa?
El caràcter cubà és una barreja d’Àfrica
i les Antilles, és una sang barrejada molt
oberta a tot i a tothom. La gent té unes
necessitats econòmiques molt grans,
però treuen la força i l’alegria del no
res. És un caràcter generós i, sobretot,
bo de cor.

Explica’ns com és la vida de cada dia.
Molt dura. No hi ha democràcia ni lli-
bertat d’expressió i tot el que tenim està
controlat per l’Estat. Tothom té educa-
ció i un 70% dels cubans han aconse-
guit un títol universitari, però podem
trobar metges treballant d’ascensoristes
als shoppings (centres comercials per
al turisme) perquè el sou oficial el co-
bren en pesos i, en canvi, fent
d’ascensoristes poden aconseguir dò-
lars. La principal preocupació de la gent
és què menjaran l’endemà, perquè fal-
ta menjar.

Què vol dir crèixer a Cuba?
Els nens i nenes reben una bona educa-
ció, si bé des de molt petits se’ls ense-
nya qui és el bo i qui el dolent. Porten
un uniforme de color morat, una cami-
sa blanca i un fulard vermell com el del
Che, perquè de grans han de ser com ell.

Fa uns dies es publicava en un diari
cubà la carta d’una mare cubana al
món que posava la pell de gallina.
S’havia llevat i a casa no hi havia res:
ni menjar, ni aigua, ni cafè, ni te, ni
medicaments, ni paper, ni llapis... res.
És només un exemple o és un cas
comú? Quines són les principals
mancances del poble cubà?
L’educació està garantida, igual que la
sanitat, però a la gent li falten moltes
coses bàsiques. Ens donen un paquet
de cafè cada 45 dies, una mica d’arròs,
una mica de frijoles... fins i tot la roba
interior entra dins de les cartilles de ra-
cionament. Tot, absolutament tot el que
tenim ens arriba dosificat. La gent pas-
sa gana.

És de debò una societat igualitària,
tal com hauria de ser en un règim
comunista?
Hi ha classes socials, sempre hi han
sigut. Abans hi havia fills de gent ben-
estant que tenien el privilegi d’anar a
estudiar a Rússia i gent que no ho po-
dien ni somniar, com ara. L’única dife-
rència és que a Cuba no són personat-
ges públics com aquí perquè se suposa
que són iguals que la resta. Però no és
així.

AA
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Olla Barrejada

És de suposar que la gent es dedica
bàsicament al turisme.
El turisme és la principal font d’ingres-
sos, si. Ve gent de tota manera, alguns
estan interessats en la cultura cubana i
volen conèixer tota l’illa, altres només
vénen per altres formes de diversió.

Com és la integració, des d’una cul-
tura tan oberta, cap a Catalunya?
La veritat és que no resulta fàcil. Quan
vaig arribar a Madrid jo era molt més
oberta i afectuosa, però a poc a poc he
anat aprenent que de vegades a la gent
li incomoda la meva efusivitat. A Cuba
sempre ens saludem, ens abracem, ens
donem petons, preguntem com va... el
contacte físic és molt natural. També
he notat que aquí la gent és molt més
directa, mentre que a Cuba donem
molts tombs abans de
dir una cosa. És com si
hagués de controlar la
meva espontaneïtat, i
no és gens fàcil.

Ha sigut fàcil venir a
viure a Artesa?
Artesa és un poble pe-
tit, però hi he trobat de
tot i m’hi he sentit aco-
llida, sobretot pels ve-
ïns de Vernet i el mateix
ajuntament. Vernet és
massa petit, però quan
sento que em falta es-
pai vinc a Artesa i tam-

bé anem sovint a Barcelona o a
Mallorca, així també podem respirar un
aire diferent.

Pensa tornar a Cuba?
No ho crec. A viure, per descomptat,
no. De visita és també difícil, perquè si
hi anés hauria de comprar-los moltes
coses, invitar-los... la gent està enllu-
ernada pel mite d’Europa o d’Amèrica,
pensen que un cop arribem aquí ens
sobren els diners i no cal treballar més.
Ara creuen , per exemple, que sóc mi-
lionària, i viuen amb el somni de poder
marxar i venir cap aquí.

Què té de bo el país?
En primer lloc, l’educació. Una cosa
molt bona que va fer Fidel Castro quan
va arribar al poder va ser instaurar
l’Any de l’Educació. Va alfabetitzar
tots els cubans, d’est a oest. Quan vaig
arribar a Madrid i vaig trobar gent que
no sabia llegir, no m’ho podia creure!
Cuba és, a més, la perla de les Antilles.
Té una fauna i una flora meravelloses,
com els jessamins a Pinar del Río, és
una terra on les llavors creixen gairebé
soles. Hi ha joies autèntiques a l’Hava-
na: la catedral d’estil barroc, el Castillo
de la Fuerza, El Morro, La Cabaña...
realment, és un país preciós.

Quina qualitat portaria de Cuba per
fer el nostre país una mica millor?
Sobretot el “carinyo” i aquesta idea
d’amor global cap a totes les coses.
Crec que l’amor és la base de tot el que
fem i el motor que ens ajuda a tirar en-
davant. Em sorprèn moltíssim, per

exemple, veure tantes dones maltrac-
tades. És una cosa terrible, no em cap
al cap, ja que a Cuba la dona és molt
respectada. Penso que a la dona no se
li dóna el lloc que es mereix, sinó que
se la menysprea. La violència també és
fruit de la falta d’amor.
    També portaria algun dels plats cu-
bans. A Cuba cuinem amb matèries pri-
mes bàsiques i no hi ha massa  varietat,
però els plats són molt bons i molt di-
ferents a la cuina d’aquí. Sempre cui-
nem combinant frijoles, carn picada,
arròs, pollastre i la fruta bomba que
aquí anomeneu papaya (però a Cuba no,
perquè la paraula papaya es refereix a
les parts íntimes de la dona) o la yuca,
la malanga i el blat de moro.

Quina recepta ens recomana?
Un plat molt típic és la barreja que no-
saltres anomenem ajiaco. Es posen en
una olla el blat de moro, la malanga
(és com la patata però més ampla), la
yuca (també com la patata però més
allargada), carn de vedella, porc, orella
de porc, pastanaga... es deixa coure tot
junt i és boníssim! És un plat molt típic
de Cuba.
    També mengem chatinos o tostones.
Es fan amb el que anomenem plátano
macho, més gran que el plàtan que tro-
bem a les fruiteries. Es talla a rodanxes
una miqueta gruixudes i es posa a fre-
gir a foc lent. Quan està tou, es treu i
s’aixafa amb un paper. Queden com
unes galetes amb gust de plàtan.

Digui’ns una cosa bona dels cata-
lans...

M’agrada de Cata-
lunya que la gent és
molt treballadora i sap
guanyar-se les coses
dia a dia.

    La Concepció ens
diu adéu amb la matei-
xa vitalitat i calidesa
que encomana cadas-
cuna de les seves pa-
raules. Gràcies.

MeritxellPlaça de la catedral a l’Havana
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560a Fira de Sant Bartomeu d’Artesa
urant el cap de setmana del 23 i 24 d’agost es va celebrar la 560a
edició de la Fira de Sant Bartomeu amb un gran èxit de partici-

pació, arribant a uns 17.000 visitants. Com a novetats respecte a
altres anys destaquem el I Gran Tast de Vins popular de Catalunya,
que va superar totes les previsions de participació.
    La Fira va ser inaugurada per l’Hble. Sr. Josep Pelegrí i Aixut, conse-
ller de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya, començant a l’entrada del recinte firal (carrer Balmes amb
carrer Les Monges). Les diferents autoritats van visitar el sector
d’automoció, el sector de la maquinària agrícola i ramadera, la zona dels
productes artesans, el sector comercial i de serveis (carpa), zona dels
melons, mostra d’oficis artesans i finalment el sector de les entitats i
associacions (Ajuntament). Seguidament, a la plaça de l’Ajuntament, es
van realitzar els parlaments institucionals, en els quals el Sr. Alcalde,
Domènec París, va explicar que tenen la intenció de potenciar i apostar seriosament envers la vinya i el vi, per això en la fira
d’enguany han organitzat dins la XI Mostra de vins DO Costers del Segre, el Primer Gran Tast de Vins popular de Catalunya.

D
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A partir de les 14 hores, es va fer la tradicional degustació
de paella.

Pasades les 6 de la tarda va començar el Primer Gran Tast de
Vins popular de Catalunya que va organitzar el Consell Re-
gulador de la Denominació d’Origen Costers del Segre i l’Ins-
titut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI). L’acte va ser diri-
git pel Sr. Pere Tàpies, director del programa Tàpies Varia-
des de Catalunya Ràdio. Per aquest tast es van utilitzar vins
elaborats íntegrament al municipi d’Artesa de Segre, proce-
dents de la Cooperativa d’Artesa i de la Vall de Baldomar.
L’acte, inicialment previst per un màxim de 400 persones,
va aplegar-ne prop de 600 dins de la carpa firal.

Amb el temps i fins a arribar als nostres dies, la Fira de Sant
Bartomeu ha anat evolucionant. El meló s’ha convertit en un
producte simbòlic de la Fira i ha deixat pas a un altre símbol
de la nostra zona, el vi.  Per aquesta raó, després del tast popu-
lar, es va fer una inaguració específica de la XI Mostra de
Vins de la DO Costers del Segre a càrrec del Sr. Domingo
Valiente, director de l’Institut Català de la Vinya i el Vi.

Durant la tarda del dissabte va tenir lloc el XVII Torneig de
Bitlles, organitzat pel Club de Bitlles de Montmagastre. Tam-
bé es va realitzar un concurs de botifarra al recinte firal.
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Organtizat per Calçats Cercós i amb la col·laboració de Per-
ruqueria Àfrica, es va realitzar una Desfilada de Moda es-
portiva, infantil i juvenil al carrer Balmes; que va comptar,
com es pot observar en la fotografia, amb un nombrós pú-
blic.

Entrada la nit, va celebrar-se el sopar de germanor a la zona de vins, durant el qual es podien degustar els diferents produc-
tes gastronòmics i els vins de la DO Costers del Segre. El sopar va comptar amb molta participació i va ser amenitzat amb
música dixieland pel grup Pixie-Dixie. Posteriorment, el grup Honky Tonk L-136, de Baldomar, va oferir al públic una
demostració de country.

A la imatge veiem tres hostesses del grup de nois i noies que
trevallaven a la Fira. Darrera d’elles s’observa l’exposició Els po-
bles a la Fira. Una novetat en l’edició d’enguany que pretén acostar
la realitat del pobles del nostre municipi a tots els visitants.
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Durant tot el cap de setmana es van realitzar diferents mos-
tres. A l’avinguda Maria Anzizu, en el tram de la plaça de
l’Ajuntament, es podien trobar la III d’Oficis Artesans i la
XV de Productes Artesans.

A la carpa de la Fira, trobàvem per segon any consecutiu, l’estand de
l’Associació de Comerç i Serveis d’Artesa (www.acsartesa.com) i de 12
dels seus associats: Fusteria Jesús, Il·luminació Aldavó, Confeccions
Cortada, Oniria, Pintures Valls, Flors i Plantes Eleonor, Calçats Cercós,
Independent Soft, Gimnàs Altis, Foto Joan Promovídeo, Forn de pa i pas-
tisseria Aymerich i Bar Segre. Durant el cap de setmana van sortejar re-
gals entre tots els visitants a la carpa.

El matí del diumenge va tenir lloc la VI Trobada
de Puntaires al carrer Sant Cosme i Sant Damià,
organitzada per les Dones Puntaires d’Artesa de
Segre.

El diumenge va desenvolupar-se el VI Concurs de Pintura Ràpida,
que va comptar amb una altíssima participació (prop de 20 pintors). El
concurs va ser guanyat per Antonio Mariscal, de St. Joan de Vilatorrada.



Tema del Mes

Com a novetat, aquesta edició de la Fira es va oferir-nos el I Concurs
de Pintors Locals, que va guanyar Delfina Galceran, de Baldomar.

Per votació
popular dels
visitans a la
fira, Hermí-
nia Sala,
d’Artesa de
Segre, va
guanyar el
XXIV Con-
curs de Pro-
ductes Es-
tranys.

Molt de públic va aplegar l’Exhibició d’aeròbic, gimnàstica
rítmica, funky i balls de saló que va organitzar el Gimnàs
Altis al recinte firal.

Al carrer Sant Antoni M. Claret va tenir lloc, una vegada
més, la mostra canina (XVIII Desfilcan).
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El Trofeu Fira del Meló va servir per a la inauguració oficial de l’enllumenat del Camp de Futbol. El CE Artesa va voler
homenatjar els expresidents de l’entitat, que van realitzar el servei d’honor. Al partit es va imposar la UE Tàrrega pel
resultat de 0-3.

Textos i fotos: Segi Valls i Jové
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Visita a Llorenç de Montgai

Associació Cultural “Les Terres
del Marquesat”, tot seguint la

seva tradició de potenciar la cultura
i el medi ambient de les nostres con-
trades, ha realitzat una visita a la
zona de l’embassament de Llorenç de
MONTGAI (agregat al municipi de
Camarasa), zona catalogada dins del
Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)
amb el núm. 1771800.
    L’embassament de Llorenç de
Montgai ha estat declarat Reserva de
Fauna per a la protecció dels ocells
aquàtics, per una Ordre de la Genera-
litat de Catalunya del 17 d’octubre de
1990. Amb una superfície de 468 ha,
és una zona de gran importància orni-
tològica que, com a refugi d’hivernada
i de nidificació d’un gran nombre d’es-
pècies d’ocells, facilita el descans de
les aus en les seves rutes migratòries.
    Entre les espècies més notables cal
destacar-hi l’agró roig, el cabussó em-
plomallat (és la concentració més im-
portant de Catalunya), el bernat pescai-
re, el cabusset i un gran nombre
d’ànecs, corbs marins, etc.
    El substrat geològic també és digne
de menció. Hi trobem terrenys d’edats
que oscil·len entre els 250 milions
d’anys (període triàsic) i els 24 milions
d’anys (període oligocè). Les munta-
nyes que envolten l’embassament ens
parlen d’antics cataclismes i la seva lec-
tura atenta ens parla de la formació dels
Pirineus, d’antics llacs i mars interiors,
avui desapareguts, i d’animals extraor-
dinaris, avui ja extingits.
    Tota aquesta riquesa natural ha estat
modificada per l’acció de l’home l’any
1928. El 5 d’octubre s’inicien les obres
de tancament del riu Segre amb la cons-
trucció d’una presa de 164 m de llargà-

ria i 19 m d’alt,
completada amb un
dic de terres de 900
m3. Es crea un llac
artificial de 9,5 mi-
lions de m3 de capa-
citat i es construeix
una central hidroe-
lèctrica amb  una
potència de 8.400
kw. Les obres van
finalitzar el 15 de
novembre del 1930.
    La creació
d’aquest llac artifi-
cial, lluny de representar una agressió
vers el medi ambient, va permetre la
creació d’una zona d’aiguamolls amb
l’establiment d’una franja de canyissar
amb boga i jonquera, així com un dens
bosc de ribera; els quals, a part de tenir
el seu interès propi, són el substrat ido-
ni per mantenir la fauna ornitològica de
l’embassament.
    Els voltants de l’embassament per-
meten una profitosa explotació agríco-
la. Hi podem destacar dos granges no-
tables per la seva innovació tecnològi-
ca:
- La granja de pollastres “Gestión
Pecuaria”, amb una nau d’engreix de
pollastres d’una capacitat de 23.000
exemplars, totalment automatitzada i
que regula tots els paràmetres mitjan-
çant sistemes automàtics controlats per
ordinador (alimentació, beguda, tempe-
ratura de la nau, ventilació, etc.).
- Una altra instal·lació notable són els
hivernacles de tomàquets de Cal Cin-
to. Aquests hivernacles es diferencies
dels tradicionals en què les tomaque-
res creixen sobre un substrat de fibra
de coco o de fibra de roca. Es tracta del

mètode de cultiu sense sòl o cultiu
hidropònic. Aquest sistema permet
que una superfície de 5.000 m2 pro-
dueixi unes 200 tones de tomàquets
a l’any, amb un consum d’aigua de
tan sols 4.500 litres diaris.
    Els cultius hidropònics es fona-
menten en el creixement de les plan-
tes dins una solució de nutrients, amb
o sense la utilització d’un medi de
suport artificial. El cultiu hidropò-

nic es pot definir com un cultiu sense
terra, “amb la força de l’aigua”. Aquest
sistema aporta tota una sèrie d’avantat-
ges; com reducció de costos, indepen-
dència del medi extern, estalvi d’aigua
i fertilitzants, control de malalties, etc.
    Podem trobar exemples de cultius
hidropònics en llocs tan allunyats en el
temps i la geografia com els jardins
penjats de Babilònia, els jardins flotants
de Catxemira, els cultius de plantes so-
bre rais dels asteques i els testimonis
dels jeroglífics egipcis. Una primera
aplicació industrial la trobem en el cul-
tiu dels cogombres sobre pedra trans-
parent (el mineral mica) en temps de
l’emperador Tiberi, al s. I. A partir
d’aquí, els cultius hidropònics es van
anar desenvolupant lentament fins que
en l’actualitat gràcies als avenços de la
química i de la informàtica s’han po-
gut desenvolupar hivernacles amb un
control total de les variables
nutricionals i ambientals dels cultius.
    Com a cloenda de la visita es va fer
un dinar de germanor en l’antic molí
de l’Isard, que l’actual propietari està
recuperant per transformar-lo en un
acollidor racó on poder gaudir d’un jar-
dí botànic de plantes exòtiques i d’una
restauració de qualitat.

Josep Roqué
Associació Cultural

 “Terres del Marquesat”

L’
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Festa Major de Tudela
Hola, gent! Ja sabeu que la tercera set-
mana de juliol va ser la Festa Major de
Tudela de Segre!!
    Durant anys, aquesta festa s’ha ce-
lebrat gràcies a tot el jovent del poble.
Els primers anys es celebrava a la pla-
ça de dalt. A partir de l’any 1996, la
Festa Major es va fer en una plaça nova
de darrera de les Escoles Velles, la qual
va ser feta amb l’ajut de col·laboradors
del poble. L’any passat, també amb la
participació de gent de Tudela, va ser
construït un escenari pels músics de la
festa major.
    Bé, ara us explicarem com ens ha
anat aquest any.
    El divendres 18 a la nit es va celebrar
un sopar de germanor per la gent del po-
ble. Després, els més jovenets vam fer
una petita Escala en hi-fi. Tot seguit va
començar el ball amb el grup “Malva”.

    El dissabte 19 a les 10h del matí es
va fer la I Trobada de Bitllaires. Segui-
dament, vam celebrar la tradicional
missa solemne a l’ermita de Santa Fe.
Quan es va acabar, es va repartir coca i
mistela per a tothom.
    Després de dinar, a les 16h, vam fer
el VIII Concurs de Botifarra a la plaça
de poble. Tot seguit, a les 18h, es va fer
la I Pedalada Popular BTT, organitza-
da per CUDOS. El recorregut va ser per
totes les rodalies de Tudela i hi van par-
ticipar molts corredors. Al arribar al
poble es van repartir entrepans. El ball
de nit va començar a les 00:30h i va
finalitzar a la sortida del sol amb el grup
“Casino”. A les 5h de la matinada vam
donar coca i xocolata calenta a la gent
que hi havia a la plaça.
    El diumenge dia 20, a les 12h, hi va
haver missa solemne a l’església del

poble. A les 18h, ens va acompanyar el
grup d’animació “Diantres” de
Balaguer”: jocs, cucanyes i caramels
per petits i grans. Seguidament va co-
mençar una sessió llarga de ball a càr-
rec de grup “Perfil”. Durant la sessió
es van repartir més de 700 entrepans
per a tots els assistents.
    Amb aquest escrit volem donar el
nostre agraïment a tota la gent gràcies
a la qual ha estat possible aquesta Fes-
ta Major del 2003.

Jessica Andreo i Besora

Sobre Montsonís
El senyor Carlos de Montoliu, regidor
de l’Ajuntament i el senyor Ramon
Orpinell, alcalde pedani de Montsonís,
durant els quatre anys del seu mandat
només van mirar els seus interessos i
tots els pressupostos de les subvenci-
ons de les obres de l’esmentat poble van
anar a parar als seus amics, construint
murs i portes que no eren públiques,
prenent terres i fent escriptures que no
corresponien a nom d’altra gent.
    Van forçar a gent del poble i veïns,
fent-los avorrir, perquè marxessin del
poble, per comprar les seves cases i fer
negocis particulars.
    Aquests senyors fa aproximadament
setze anys que cobren l’import del Ve-
dat de Caça de Montsonís, sense donar
comptes dels ingressos i despeses.
    El president del Reg de Montsonís, junt
amb aquests senyors, ens van fer entregar
uns dos milions de pessetes, dient que un
cop cobrada la subvenció del Canal ens
retornarien els diners i a pesar que han pas-
sat vuit anys no ens han donat cap respos-
ta; a més, en el poble hi ha hagut varis
pagaments que no eren legals.
    A més a més, en les últimes eleccions

municipals van fer venir gent de fora per
votar, que ningú sap qui són, per poder
dominar l’Ajuntament al seu favor.
    Al sortir aquest Consistori seu, ja hi
ha plànols en aquest Ajuntament per fer
edificis en terrenys que no són de la
seva propietat, per fer negocis particu-

Es remet aquesta fotografia de la casa pairal del senyor Carlos de Montoliu, en la qual s’observa que no és
cap castell, i que el castell s’ha reformat amb subvencions públiques i ara està explotat pels senyors Carlos
de Montoliu i Ramon Orpinell per assumptes particulars, volent-se apoderar de mig poble

lars, volent quedar-se tot el poble per
als seus negocis.
    Jo, senyor José Ampurdanés Troba-
da, vaig ser el primer que va comprar
terrenys i casa al poble quan aquest es-
tava donat de baixa per ruïnes.

José Ampurdanés Trobada

Nota del Consell de Redacció:
LA PALANCA està oberta a tothom;
però no fa seves, necessàriament, les
opinions dels escrits, que han d’anar
signats.
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Viu l’estiu... i pensa en la tardor
Una vegada passades les eleccions
municipals, ara que ja tots estem més o
menys conformats amb els resultats i
pactes (tothom, cada partit i coalició,
ha fet el que li ha semblat, tant en l’àm-
bit estrictament municipal com en els
Consells Comarcals i Diputacions),
crec que també és l’hora de fer-ne un
balanç global des de la meva opinió
política personal.
    Abans de tot, però, voldria fer una
petita reflexió, que és la mateixa que
es fan gairebé tots els ciutadans i ciuta-
danes l’endemà dels resultats i del re-
partiment de càrrecs electes. Sigui pels
vots, pels percentatges, per les alcaldi-
es... tots els partits diuen
que han guanyat i ningú
no vol acceptar que pot-
ser no han fet els resul-
tats que en un principi es-
peraven. Fins i tot alguns
han reculat, i força.
    El que sí és cert, i per
adonar-se’n no cal ésser gaire espavi-
lat, és que l’única força que augmenta
en vots, regidors, alcaldies, consellers
comarcals i diputats provincials és ES-
QUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA.
    En aquests moments, ERC (després
d’haver de sofrir i suportar abans, du-
rant i ara l’escarni d’alguns polítics de
les dues formacions fins ara fa poc
majoritàries al nostre país; o sigui, CiU
i PSC-PSOE), és la força emergent dins
la societat civil. Una societat que lliu-
rement decideix per ella mateixa i que
ja s’ha adonat que ha arribat el moment
de fer el canvi de xip en una societat
mediatitzada, tant pels de CiU com pels
del PSC-PSOE. Aquestes forces polí-
tiques han anat configurant, durant 25
anys, un país supeditat al govern de torn
d’Espanya i han contribuït, amb el seu
suport, a que avui dia les llibertats es-
sencials en una democràcia estiguin en
un veritable perill, i més per al nostre
país.
    Jo sempre he pensat que el meu par-
tit hauria de rebre un copyright per les
propostes i lleis que ha anat presentant
ERC durant aquests últims 23 anys i
que ara ja fan seves tots els altres par-

tits polítics a Catalunya (Model de Fi-
nançament, Model de nou Estatut, Llei
del Català, Finançament dels Ajunta-
ments, Polítiques Mediambientals, Llei
de les Caixes, etc., etc.); però no és lo
que fa al cas. Lo autènticament demo-
lidor per al nostre país i lo més vergo-
nyós per als partits fins ahir majoritaris
és que, mentre que ERC deia –i encara
diu– que l’important era el finançament,
els representants de Catalunya en el
moment de la transició no van negoci-
ar –o no volgueren– un autèntic Esta-
tut, amb un finançament clar que do-
nés a la Generalitat el règim del CON-
CERT ECONÒMIC. Se’ns deia que la

seva proposta era molt millor i, fins i
tot, quan algú de la seva pròpia forma-
ció els deia que el que veritablement
necessitava llavors –i avui– Catalunya
era un marc de relacions molt més am-
pli i amb mires cap al futur, no ens van
voler escoltar i se’ns tractava de perso-
nes amb una visió estreta de Catalunya.
    Justament aquest és un exemple de
les males polítiques dels successius
governs de CiU durant aquests 24 úl-
tims anys, últimament donant el vot al
PP. Cal recordar que AZNAR-PP ha
estat investit dues vegades president
amb els vots de CiU i que el PP ha tin-
gut a Madrid el suport de PUJOL en la
majoria d’ocasions a canvi del suport
del PP a Catalunya. Pujol i CiU, doncs,
han covat l’ou d’on ha sortit la serp en
què s’ha convertit AZNAR. Desgraci-
adament, el PSOE de Maragall ha se-
guit el rastre de l’espanyolisme autori-
tari del PP. Doncs bé, ara sembla ser
que aquests conceptes que nosaltres
defensàvem i defensem, fins i tot els
assumeix el món empresarial català,
diguis Cambra de Comerç, Foment del
Treball, Associacions i Juristes de pres-
tigi i també els representants dels tre-
balladors.

    ¿Què ha hagut de passar per a què
ara tots s’adonin que, després de 25
anys, Catalunya perd contínuament ri-
quesa i poder de decisió, que tenim les
inversions més baixes per part de l’es-
tat espanyol en contra de la nostra apor-
tació al producte interior, que el nostre
dèficit fiscal és ja ara i en aquests mo-
ments insuportable per un país que
vulgui tirar endavant i que aviat ja no
serem motor de res perquè ens fondran
les bieles a base de aportar més i més a
un estat que només ens vol per pagar
les seves gràcies i fer riure, i a sobre de
tot tenen la barra de tractar-nos
d’insolidaris?

    Això sí, la propaganda
oficial ens remarca –dia si,
dia també– que a
Catalunya anem cap al fu-
tur, que construïm el futur.
Mentrestant, als hospitals
de Catalunya no hi funci-
ona l’aire condicionat amb

un estiu com el d’aquest any, i a l’hi-
vern tanquen la calefacció. Tot plegat
per manca de recursos. Lo pitjor de tot
és que no tenen prou serveis qualificats
per a poder atendre adequadament els
usuaris, treballadors i metges. Només
amb la despesa de propaganda institu-
cional que fa la Generalitat durant un
any es podria renovar totes les xarxes
d’aire condicionat i calefacció de tots
els centres mèdics de Catalunya; o bé
es podrien aixecar els peatges de les
autopistes que ens envolten i dificulten
la lliure circulació en el nostre país.
Podríem també donar uns ajuts més
equitatius i generosos a les persones
grans, etc., etc.
    No crec que el PSC-PSOE estigui
disposat a donar suport a una llei de
Caixes d’Estalvi que faci possible que
l’esforç estalviador de catalans i cata-
lanes sigui destinat a pal·liar els nos-
tres problemes, en lloc de subvencio-
nar el Centre d’Art Reina Sofìa, on
s’han destinat milers de milions des de
La Caixa; o que les inversions es desti-
nin a l’empresari emprenedor català i
no a invertir en les aventures sud-ame-
ricanes fracassades de les empreses de
telefonia i d’energia amb seu a Madrid.

Pujol i CiU han covat l’ou d’on ha sortit la
serp en què s’ha convertit AZNAR. Desgra-
ciadament, el PSOE de Maragall ha seguit
el rastre de l’espanyolisme autoritari del PP
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    No crec que CiU estigui disposada a
trencar amb el monopoli de FECSA-
ENDESA, empresa que va vendre a
CDC l’edifici on tenen la seu nacional
(a preu d’amic), fins al punt que CDC
va haver de fer una declaració comple-
mentària perquè el preu era inferior al
valor fiscal. Pocs mesos després,
s’instal·laven torres elèctriques a Lla-
gostera, en contra de la voluntat local,
amb els Mossos d’Esquadra obrint pas
manu militari.
    Cal debatre sobre la llengua. Cal par-
lar de l’autogovern. Cal denunciar l’es-
panyolisme excloent. I, sobretot, cal
revisar el finançament. Perquè denun-
ciar que Espanya ens pispa cada any
10.000 milions d’euros no és de dretes
ni d’esquerres: és de sentit comú (que,
com deia el savi, és el menys comú dels
sentits).
    No deixa de resultar curiós que
aquesta Catalunya de les meravelles
(segons CiU) sigui capaç de reaccio-
nar extraordinàriament a favor de les
causes més o menys llunyanes i no si-
gui mai capaç de lluitar per les pròpies.
Les manifestacions més grans del món
contra la guerra, els actes més impor-
tants de solidaritat amb Galícia, belles
gestes a favor d’Euskadi; però... i a fa-
vor de Catalunya? Aquí els gols no
només els marquen els contraris. Fa
molt de temps que la Catalunya solidà-
ria es marca tots els gols en pròpia por-
ta: solidària amb tothom i molt més que
tothom, però incapaç de ser solidària
amb ella mateixa.
    Ara semblem estar abocats a una
mena de joc dels disbarats on, per
exemple, si no tens un Estatut, un es-
borrany d’Estatut, una proposta pròpia
d’Estatut... no ets ningú, no pintes res.
Després de 25 anys de ni tan sols re-

cordar-se’n , els dirigents de CiU ara
fan malabaristes per presentar-ne un, els
del PSC-PSOE també, i igual els d’IC.
Hem de recordar que quan es va
constituir el primer govern del Sr. Pu-
jol, en els pactes que es varen firmar
amb ERC –que li serviren per a ésser
nomenat President– hi figurava la re-
dacció d’un nou Estatut, per a ser de-
batut i consensuat entre totes les altres
forces polítiques. Per això... ja tothom
sap el que ha passat.
    Encara haurem d’agrair al senyor
IBARRETXE que ens ajudi a centrar
el debat de la política catalana. Ara que
tots teníem ja la motxilla a punt per
pujar a Núria a fer Estatuts, el
lehendakari ens ha estalviat la feina de
saber què passaria si... què ens dirien
si... Doncs mireu, ja ens ho han dit: que
no, que no i que no. I ara ens voldran
fer creure que això de les pròximes elec-
cions va de saber si volem que
Catalunya sigui a part d’espanyola tam-
bé catalana, o a part de catalana també
espanyola. Després ja veurem què fem
amb els nostres diners. I farem tantes
escoles públiques i tan bones que no es
podrà creure la quantitat de gent culta
que correrà pels carrers... Però si no
podem ni decidir les hores que volem
dedicar a cadascuna de les assignatu-
res, ja em direu de què serveix tenir un
Departament d’Ensenyament? Això del
PP ja se sabia. Ara, IBARRETXE ens
ha ensenyat que el PSOE de
ZAPATERO vol aixecar el cap i que,
abans de perdre Espanya, prefereix es-
copir Catalunya i Euskadi.
    Tot sumat i restat, serà ERC qui de-
cidirà si donem a Espanya el que ni una
guerra ni una dictadura ens va saber
prendre: la DIGNITAT i la VOLUN-
TAT de SER. Gràcies, lehendakari.

    Estem davant d’unes properes elecci-
ons al Parlament de Catalunya. Hi ha
molta gent jove que quan es va redactar
l’actual Estatut encara no havia nascut i
només han conegut un model govern;
model basat en el clientelisme polític, en
l’ enchufisme, en la claudicació perma-
nent davant els insults dels governs de
torn a Madrid (UCD, PSOE i PP), amb
continuades retallades de poder... Di-
guem-ne LOGSEs, LOAPAs, més hores
de castellà a l’escola... més...
    Avui l’ESQUERRA REPUBLICA-
NA DE CATALUNYA és un partit
intergeneracional i modern, urbà i al-
hora molt arrelat al territori, amb un
perfil humà que s’assembla molt al que
és la societat catalana d’avui, amb pro-
fessionals liberals, docents universita-
ris, empresariat petit i mitjà, molts ca-
talans de primera generació i l’ampli
espectre de tota la vida.
    A ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA, doncs, d’entrada no re-
nunciem a res, perquè el panorama polí-
tic ha canviat i canviarà més. Som i ens
hem fet grans, com diria el nostre Secre-
tari General Sr. Josep-Lluís Carod-Ro-
vira, i anirem a per tot. L’únic canvi de
debò, l’única renovació autèntica, serà un
govern amb presència important d’ERC,
ja que qualsevol altra solució fóra més
del mateix: el de sempre.
    La Catalunya repartida entre CiU i
PSC-PSOE ja s’ha acabat. Comença
una nova etapa, més oberta, més plu-
ral. Ja era hora...

Francesc Cases i Mianes
President de la Secció Local d’ERC

d’Artesa de Segre
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Des del País dels Pirineus

En lloança de les velles festes majors
gost enllà, enmig del bullici i la
frenètica activitat consusbs-

tancials amb la temporada del lleure
estiuenc i enmig el descaptellament
de tot l’enfilall festamajoraire, el nos-
tre petit país va solcant els dies d’un
estiu excessivament canicular; men-
tre la collita tabaquera reduïda ben
sensiblement, per imperatius del
mercat, va arribant al seu final de
trajecte indemne, fins ara, de cap te-
mible calamarsada.
   I, a l’entorn de l’abans esmentat de-
goteig festamajorenc, ens han revingut
a la memòria els records i les sepioses
imatges d’aquelles Festes Majors de
l’antigor. Al seu conjur hem arribat a
la conclusió que la referida i popular
efemèride ha sofert, amb el pas dels
anys, i com tantes altres coses d’aquesta
vida dels nostres afanys i de les nostres
frustracions, una ben considerable mutació.
    I emparats per la nostra llarga sin-
gladura vital, en la cambra fosca de la
ment, hem evocat aquelles Festes Gros-
ses de pretèrits temps, quan tothom i
molt especialment la jovenalla espera-
va amb vertader delit i a cor batent la
seva arribada, per tota una munió d’al·-
licients que, intrínsecament, la matei-
xa comportava.
    Temps era temps, quan el referit es-
deveniment a la ruralia era sinònim
d’estrena, amb tot l’ample sentit de la

paraula, i en tal jornada els fadrins i les
donzelles sortien ben empolistrats de les
seves respectives llars, vestits de punta
en blanc i lluint els nous abillatges re-
servats, exclusivament, per tal ocasió,
com una mena d’obligat ritus consubs-
tancial amb la referida festa.
    En tals èpoques, els sastres i les mo-
distes (quan encara no havia arribat el
practicisme del prêt a porter) no s’en-
tenien de feina i cosien nit i dia, sens
parar, per a poder afrontar l’allau de

demandes generades per la proximitat del
dit esdeveniment; i els sabaters i els mar-
xants de camises, mitjons i corbates, tal-
ment com les botigues de llenceria, ve-
nien els seus articles al tort i al dret...
    I després de la corresponent ballada
de sardanes i de l’obligat vermut, arri-
bava l’hora del gran àpat de Festa Ma-
jor, que reunia a tota la família al redós
d’una taula ben parada amb blanques
estovalles. El pollastre de Roda –men-
ja de rics en tal temps- alimentat amb
moresc, amo i senyor del corral (que

res tenia a veure
amb els pollastres
captius i artificials
d’avui en dia), ben
rostit, es constituïa
en el plat estrella,
acompanyat de ve-
della estofada –gra
fort–, un bon plat de
crema catalana, cafè
i una copeta d’anís
per a poder pair tal
disbauxa gastronò-
mica.
    Excepcional-
ment, endemés del
vi de la bóta del
racó, es destapava
alguna ampolla de
cava –aleshores en

dèiem xampany– i, després dels tradi-
cionals “llevants de taula”, cap al con-
cert de patac. I com sia que els fuma-
dors encara no havien estat bandejats
ni perseguits com els cristians a l’anti-
ga Roma, encenien un “puro” de ral... i
primer Pau i després Glòria.
    La plaça ben guarnida, o l’envelat,
eren el temple de la festa amb una or-
questra de campanetes. En els balls de
tarda i en els saraus de nit, es ballava
pels descosits fins que eixia l’estel del

dia, amb el tradicional Ball de Rams i
la no menys tradicional rifa de la Toia.
Les curses de sacs es constituïen en mo-
tiu d’entusiasme per la mainada i en
moltes ocasions la jovenalla disputava
el “cos de la cordera”. I tot era bona
aigua, alegria i germanor.
    Passada la festa, a l’endemà de la
mateixa, arribava Sant Gos. Els fadrins,
rebentats de tanta ballaruga, jeien tot
el sant dia sense tocar feina ni blanca
ni negra. I a esperar la Festa Major de
l’any vinent...
    Actualment, les botigues de confec-
cions han guanyat la batalla a les sas-
treries i la gent ja no espera l’arribada
de la Festa Grossa per sortir de vint-i-
un botons; sinó que van d’estrena en
qualsevol moment de l’anyada. El po-
llastre ja no és el rei de la taula i l’àpat
familiar marxa de mal borràs, car són
molts els que aprofiten els dies de la
festa per extravertir-se com més lluny
de casa millor. Dels balls de rams, les
toies i els llevants de taula ja no en canta
ni gall ni gallina, mentre que els balls
de tarda i els saraus de nit marxen en
franca decadència.
    Són altres temps i bufen altres vents
que, amb les seves alenades, ens han
portat aquest nou concepte de Festa
Major...

Sícoris

En tal jornada els fadrins i les donzelles sortien ben
empolistrats de les seves respectives llars, vestits de
punta en blanc i lluint els nous abillatges reservats,
exclusivament, per tal ocasió, com una mena d’obli-
gat ritus consubstancial amb la referida festa
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Baldomar, ahir i avui
s presentem en aquest número el
Treball de Recerca (TdR) de

l’alumne Roger París i Dalmau que
duu per títol “Baldomar, ahir i avui”.
El treball fou tutoritzat per la pro-
fessora na Carme Barril, i obtingué
un accèssit als Premis de Recerca
Educativa lliurats al mes de maig pel
Consell Comarcal de La Noguera.
Com sempre, és el mateix alumne qui
el presenta.
    “En aquest treball de recerca he ana-
litzat, a grans trets, com ha evolucionat
el poble de Baldomar aquest últim se-
gle. Per dur a terme aquest estudi, he
realitzat nou entrevistes, acotades en la
gran majoria dels casos en franges de
10 anys d’edat. Els entrevistats són, so-
bretot, persones que viuen al poble o,
simplement, que hi han passat gran part
de la seva vida, als quals vull aprofitar
per agrair la seva desinteressada dedi-
cació.
   El TdR se centra en onze apartats. El
primer, l’alcaldia, tracta des que el po-
ble de Baldomar va ser annexat al mu-
nicipi d’Artesa fins a com es gestiona
avui en dia, amb un alcalde pedani.
També versa sobre algunes obres de
caràcter important per al poble, com ara
la construcció de la font, del pont, de la
reconstrucció del mur de la Plaça de
Baix, de la nova carretera per fora el
poble, que evitava el pas per dins...
    El segon apartat tracta sobre l’agri-
cultura, sobre els conreus que s’han
plantat i els que es planten, la plaga de
la fil·loxera i la plantació de vinya i la
forma com ha evolucionat el treball de
pagès al camp durant les últimes dèca-
des.
    En tercer lloc, es tracta sobre el tema
de la davallada del comerç, la profes-
sió i feina del poble de Baldomar. Les
causes principals d’aquest deteriora-
ment que han portat a molts comerços
i oficis a deixar de treballar a Baldomar
són la manca de població, que ha anat
minvant en els darrers anys, l’èxode
rural cap a la ciutat o a poblacions més
extenses i proveïdes d’una gran gam-
ma de serveis i comoditats i les dificul-
tats comunicatives amb Artesa, fet que
ha comportat que a Artesa s’hi acabi

trobant tot el que no es pot sostenir a
Baldomar. Cal ressaltar que la majoria
de població de Baldomar es dedica i
s’ha dedicat a la terra.
    En quart lloc, he analitzat les esco-
les durant la segona república i el fran-
quisme. Tot i que es van tancar cap a
meitat de la dècada dels anys 70, molts
dels entrevistats recorden com havien
de parlar en castellà, treure la bandera
espanyola al balcó i obeir amb rectitud
al mestre o mestra, per por a no rebre
un cop de bastó. També, l’escola naci-
onal estava dividida entre l’aula dels
nois i la de les noies.
    Pel que fa a la parròquia i el cemen-
tiri, el cinquè apartat d’aquest treball,
s’analitzen les causes perquè han anat
a menys, els rituals religiosos i el pro-
blema entre el poble i la parròquia en
la construcció del nou cementiri, durant
la dècada dels anys 50, construït i fi-
nançat íntegrament pel poble i el mos-
sèn en volia posseir les claus.
    El sisè apartat tracta sobre el feno-
men migratori i turisme que, com ja se
n’ha fet cinc cèntims, explica perquè
la gent ha anat marxant del poble des
de l’arribada de l’automòbil i per a cur-
sar carreres universitàries a les capitals,
fet que ha comportat que molts fills
busquessin una feina estable i un sou
que pogués incrementar-se amb el
temps. Però no tot és un llac de llàgri-
mes, ja que si el poble tira endavant i

hi ha il·lusió per a nous projectes de
futur és gràcies als estiuejants i a la gent
de cap de setmana, amb la qual cosa es
pot afirmar que gairebé totes les cases
del poble, amb més freqüència o menys,
s’obren al llarg de l’any, sobretot du-
rant el bon temps.
    El setè apartat del meu TdR fa refe-
rència a l’arribada dels nous serveis i
electrodomèstics al poble, que tots ja
coneixem, i la impressió i les anècdo-
tes dels veïns.
    El vuitè apartat narra la vida famili-
ar al poble, que tracta sobre quines tas-
ques i ocupacions de lleure duien a ter-
me a la població de Baldomar i com
han anat evolucionant amb el temps.
Abans les dones tenien cura de la llar,
dels pares i dels fills. La seva distrac-
ció era cosir en els diferents rosers de
Baldomar. Els homes treballaven al tros
tot el dia, amb animals, carros, dalles...
on fins i tot dinaven amb els àpats que
els hi servien les esposes cap a mig
matí.
    El novè apartat explica els diferents
llocs de lleure i d’esbarjo que hi ha o
que s’han perdut a Baldomar, com ara
l’Associació de Veïns, la Germandat,
la piscina, els cafès, la sala del ball, el
museu, fonts, el camp d’esports...
    Com a desè apartat, el de festes i
costums del poble. He fet referència a
la matança del porc, arran d’un porc
trobat viu en les riuades del 82, la co-

U
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nillada, la festa de la cuina, els sopars
de carrers, celebrats els tres dissabtes
anteriors a la festa major, la festa ma-
jor i algun costum del poble. Cal fer
especial incidència en què la Festa
Major ha variat força durant les últi-
mes dècades. Abans s’espe-
rava amb impaciència poder
menjar pollastre, carn i peix
durant aquests dies, es feien
havaneres, es feia pagar als
nois per entrar al ball, pas-
saven els majorals i les majorales per
les cases amb la finalitat de recollir di-
ners per les cases, els uns per les des-
peses de la festa i les altres per l’esglé-
sia, cosa que avui en dia tota la recol·-
lecta és per la festa. En canvi, ara la
festa dura tota una setmana: el dilluns,
dimarts i dimecres es fa cine a la fres-
ca, el dijous una escala en-hi-fi d’àm-
bit local, el divendres es dóna coca i
sangria i es fa ball, el dissabte cucanyes
per la canalla i ball i el diumenge ball
de fi de festa.

Segons el que es desprèn del treball, hi
haurà un gran diferència entre el
Baldomar d’ahir, el d’avui i el de demà

    Com a onzè i últim apartat, he resaltat
alguns dels personatges destacats del
poble: el mestre Antonio Piera, molt
intel·ligent i del qual la gent n’estava
molt satisfeta; en Josep Galceran de cal
Silieta, secretari de l’Ajuntament

d’Artesa fins a la guerra civil, el qual
es va veure obligat a emigrar a França
per qüestions polítiques; l’Àngel
Brescó de cal Jaume Anton, un jor-
naler molt ric que
ajudava a la gent
en el que calgués,
tant en favors
prestats com en
decisions sobre
les plantacions o
per motius econò-
mics; en Mariano

Galceran de cal Marianet, un jorna-
ler molt ric.
    Com a conclusions podria desta-
car que Baldomar el dia de demà serà
un poble d’estiueig on potser no hi
haurà prou gent per cuidar-se dels as-

sumptes del poble, ja que
no hi ha una potenciació
per a un retorn a l’agricul-
tura. Si no és així, hi haurà
una gran diferència entre el
Baldomar d’ahir, el d’avui

i el de demà, que potser només serà
una segona residència.”

IES Els Planells
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Informació Municipal d�Artesa

Mes de juliol
SESSIONS DE PLE

Ple extraordinari: 04-07-93

Oberta la sessió, el Sr. Domènec
París i Artigues promet el càrrec d’al-
calde.

Aprovació per unanimitat de
l’acta de la sessió constitutiva de
l’Ajuntament del dia 14 de juny de
2003.

S’estableix que les sessions or-
dinàries del Ple tindran lloc el primer
dijous de cada mes a les 22.00 h.

S’aprova per unanimitat
constituir la Comissió de Govern i de-
terminar que celebri sessions ordinàri-
es els dijous que no hi hagi sessió ordi-
nària de l’ajuntament en Ple, a les 22.00
h durant tot l’any.

El Sr. Alcalde informa que en
virtut del previst als article 23 de la Llei
7/85, 52 de la  8/87 de Règim Local i
52.1 del Reial Decret 2568/86, ha re-
solt que la Comissió de Govern estarà
integrada per tres regidors, als quals
designa Tinents d’Alcalde: Sr. Francesc
Lluch Solé, Primer Tinent Alcalde; Sr.
Joan Carles Eroles Solanes, Segon Ti-
nent Alcalde; Sra. Carme Barril Brescó:
Tercera Tinent Alcalde.

S’acorda unànimement procedir
a la constitució de la Comissió Especi-
al de Comptes composada pel Sr. Al-
calde i un Regidor per cada un dels
grups representats en la Corporació.

S’acorda unànimement designar
com a Tresorer Municipal al Regidor
Sr. Joan Carles Eroles Solanes.

S’aprova per unanimitat la pro-
posta de designació de representants
municipals en diferents òrgans col-
legiats proposats per la Presidència:
a) Patronat de l’Emissora Municipal de
Ràdio: Sr. Alcalde, Francesc Lluch,
Joan Carles Eroles, Eduard Serra, Josep
Galceran i Domènec Sabanés.
b) Consell Escolar Municipal: Sr. Al-
calde, Carme Barril, Salvador
Maluquer, Eduard Serra, Josep
Galceran i Domènec Sabanés.
c) Junta Permanent del Consell Esco-
lar Municipal: Sr. Alcalde, Carme Bar-
ril i Domènec Sabanés.

d) Consell Escolar de l’Institut d’En-
senyament Secundari “Els Planells”:
Francesc Lluch.
e) Consell Escolar del CEIP “Els Pla-
nells”: Regidora Carme Barril.
f) Consell Escolar de l’Escola Munici-
pal de Música: Salvador Maluquer.
g) Agrupació de Defensa Forestal “Sant
Mamet”: Domènec Sabanés Porta com
a titular i Josep Galceran Sellart, com a
suplent.
h) Comitè d’Admissions de la Llar Re-
sidència municipal: Sr. Alcalde,
Francesc Lluch, Eduard Serra, Josep
Galceran i Mercè Nogués.
i) Consorci Localret: Sr. Alcalde i  Sal-
vador Maluquer.
j) Fundació Privada Obra Social de la
Coop. del Camp d’Artesa de Segre i
Comarca: Francesc Lluch.
k) Fundació Privada “Per Comiols”:
Domènec Sabanés.

S’aprova per unanimitat la pro-
posta de reconeixement de crèdit 2/
2003, aplicant a l’exercici del 2003 des-
peses per un total de 28.267,41 euros,
corresponents al Pressupost Municipal.

Proposta de sol·licitud a la Di-
recció General d’Administració Local
del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya l’autorització
governativa necessària per portar a ter-
me l’adquisició directa dels terrenys de
la zona del Senill ubicats junt a la finca
comprada a Carme Solé Estany i altres.
Atesa la valoració  feta per  l’arquitec-
te municipal segons la qual, aquests te-
nen un valor de mercat  de 6.300,00
euros si aquesta autorització és conce-
dida, es proposa comprar al Sr. Vicent
Aumedes  Serra 315,00 m2 de terreny
de la finca  pel preu esmentat. S’apro-
va d’acord amb la següent votació:
Vots a favor: 10 (5 CiU, 4 ERC i PP)
Abstencions: 1 (PSC)

Es proposa l’aprovació d’impo-
sició de contribucions especials de
l’obra d’arranjament dipòsit d’aigua al
Pont d’Alentorn. El cost previst de
l’obra es fixa en 7.936,53 euros i el cost
suportat per l’Ajuntament 3.300,56
euros un cop deduïdes les subvencions
rebudes de 7.430,87 euros.. Es fixa la
quantitat a repartir entre els beneficia-

ris en 7.205,10 euros. Aquestes quan-
titats tenen el caràcter de mera previ-
sió.

S’aprova per unanimitat la pro-
posta d’aprovació provisional del pla
parcial del sector de l’Institut promo-
gut per Matella, SA.

S’aprova per unanimitat la pro-
posta de devolució de fiances de l’obra
arranjament de camí a Vernet, realitza-
da per l’empresa Excavacions Jumela,
SCP,  per una quantitat de 110,59 euros.

ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 17, 24 i 31 de juliol)

El Sr. Alcalde presenta la pro-
posta de modificació del pressupost
municipal 3/2003. Exposa que la parti-
da de Festes Populars, a la qual s’hi
carrega les despeses de la Festa Major,
s’ha de suplementar perquè sols que-
den 18.000 euros per acabar de passar
l’any. La partida per dur llum a La Pa-
lanca s’ha  disparat per sobre de
20.000euros. La partida corresponent
a la Fira del Meló, de la consignació
inicial de 39.065,79 euros ja se n’ha
disposat, abans d’iniciar les despeses
de l’any en curs, 7.987,18 euros. La
quantitat que resulta suplementar del
pressupost municipal ascendeix a un
import total de 237.729,52 euros a fi-
nançar amb la previsió que s’ha fet del
superàvit de l’any 2002 i l’obtenció de
majors ingressos.

S’acorda reconèixer a la senyo-
ra Marta Blanch Serralta, una antigui-
tat corresponent a un trienni, amb efec-
tes del dia 4 de juny de 2003.

Proposta per a concórrer a la
convocatòria de concessió de subven-
cions, any 2003, de la Fundació IEI de
la Diputació de Lleida en l’àmbit cul-
tural demanant els següents ajuts: De
1.791,74 euros per l’Oferta Cultural,
per a l’actuació de grups musical. De
1752,78 euros per  Projectes i Activi-
tats Culturals, per a l’Organització del
XIVè Premi de Narrativa Breu. De
1.202,02 euros per  Projectes i Activi-
tats Culturals, l’Edició del recull
d’obres del XIVè Premi de Narrativa.
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Informació Municipal d�Artesa

De 3.360,00 euros pel Funcionament de
l’Emissora Municipal de Ràdio
d’Artesa de Segre, any 2003.

S’acorda prorrogar el contracte
de prestació del Servei de Llar d’In-
fants, subscrit amb na Roser Betriu i
Caubet amb les dades que consten a
l’expedient fins el dia 31 de juliol de
l’any 2004, a efectes del dia 1 de se-
tembre de 2003.

S’aprova certificació número 1,
per import de 18.727,53 euros, corres-
ponent a l’obra dotació de graderia a la
sala escolar del pavelló polisportiu a
Artesa de Segre, realitzada per l’empre-
sa CONSPAMONE, SL.

S’acorda la concessió d’autorit-
zació de Gual a Susanna Gilabert
Talavera, en representació de Bar
Halley a l’edifici situat al carrer Sant
Cosme i Damià, 22 d’Artesa de Segre.

S’acorda  proposar a l’alcaldia
la concessió de les següents llicències
d’obres:
- A Montserrat Fontanet Valls, per ar-
ranjament de goteres, canviar una cla-
raboia vella, i canviar la xemeneia i tras-
lladar-la, de l’edifici situat a la Ctra.
d’Agramunt, 40.
- A Cooperativa del Camp d’Artesa de
Segre, per realitzar reparcel·lació vo-
luntària del solar situat al C/ les Mon-
ges 54-56.
- A Neus Puigpinós Terré, per la
remodelació de la façana de l’edifici a
la Cra. d’Agramunt, 7.
- A Pere Fons Capell, per l’arranjament
de la vivenda  C/ Cosme i Damià, 32.
- A Pere Jubete Farré, per la modifica-
ció parcial d’envans dels pisos 2n i 3r
a la Cra. d’Agramunt, 31.
- A Jaume Ariet Solé, per la segregació
de 461,65 m2  finca C/ Verge del Pla, 4
i C/ Àngel Guimerà, 14.
- A Assessoria Camats Gardel Corre-
duria de Seguros, SL., per la reforma i
ampliació d’edifici entre mitgeres per
a ús d’oficines,  C/ M D del Pla, 50.
- A Lluís Mora Ros, per la legalització
d’una explotació amb una nau de dos
pisos destinada a pollastres i galls d’in-
di, polígon 26, parcel·la 97, terme mu-
nicipal d’Artesa de Segre.
- A Lluís Mora Ros, per la legalització
de la construcció d’una explotació amb
una nau de tres pisos destinada a po-
llastres, polígon 26, parcel·la 139, ter-

me municipal d’Artesa de Segre.
- A Joan Cinca Cinca, per la legalitza-
ció de la construcció i ampliació d’una
explotació de truges, polígon 24,
parcel·la 242, terme municipal d’Artesa
de Segre.

INFORMES DE L’ALCALDIA

Els arqueòlegs de l’excavació de
la Cova del Parco han presentat l’in-
forme de la campanya d’excavacions
arqueològiques en aquest indret, cor-
responent a les actuacions de l’any pas-
sat.

Els propers dies 7, 8 i 9 d’octu-
bre vindrà a Artesa de Segre el Bus de
les professions. S’acorda autoritzar la
seva instal·lació a l’espai de davant de
l’ajuntament.

A la Llar-Residència Municipal
ha quedat una plaça lliure. No hi ha
sol·licituds pendents, atès que les dues
antigues que hi havia en espera,  ja han
obtingut plaça en una altra residència.

L’agrupament escolta ha mostrat
el seu interès en renunciar a la cessió
d’ús de les Sitges, degut als problemes
d’aluminosi que s’hi han detectat. Se’ls
acceptarà tan bon punt la formulin per
escrit.

El Servei Meteorològic de
Catalunya del Departament de Medi
Ambient ha comunicat que creuen su-
ficientment coberta la zona d’Artesa de
Segre per les estacions meteorològiques
de Vilanova de Meià, Oliola i Ponts,
però que, ateses les raons adduïdes per
l’ajuntament per a sol·licitar una esta-
ció meteorològica, s’ha passat la pro-
posta a la Direcció General de Produc-
ció Agrària i Innovació Rural.

La Fundació Pública IEI  ha ofert
el seu suport als ajuntaments per a em-
prendre la reclamació de la documen-
tació custodiada a Salamanca, el pro-
per mes de setembre. S’acorda acollir-
s’hi.

El Servei
Territorial de Carre-
teres de la Generali-
tat de Catalunya està
treballant en el pro-
jecte de la variant
del C-14 al seu pas
per Artesa de Segre,
atès que considera

que és un punt negre de la xarxa viària.
S’està estudiant el traçat que sigui
menys traumàtic.

Els sorrals de la plaça de les Es-
coles Velles i de la de l’ajuntament es-
tan amb fustes malmeses. Es faran les
gestions necessàries per a obtenir tra-
vesses de tren que puguin substituir-les.

L’abocament de runes de la
construcció que s’està fent a la finca
de propietat municipal adjacent als cen-
tres docents “Els Planells” està arribant
al seu límit i últimament s’està abusant
dels tipus de materials tolerats. Als
efectes de reconduir aquesta situació,
es proposa tancar el recinte i autoritzar
solament l’abocament de runes de la
construcció, dos dies a la setmana, els
matins dels dimarts i els dijous. Qui tin-
gui materials per a dipositar caldrà que
ho comuniqui a l’ajuntament perquè se
li faciliti l’entrada.

El Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya ha co-
municat que GISA ha acordat l’adjudi-
cació de les obres d’ampliació del CEIP
Els Planells a l’empresa Ferrolleida, SL
per un import de 487.497,17 euros.

El Servei Català de la Salut ha
demanat col·laboració municipal per a
posar en marxa el Programa de Preven-
ció de càncer de mama.

El senyor alcalde informa als
assistents que el proper dia 9 d’agost
hi ha, a  Balaguer, una assemblea con-
vocada per UP que tractarà de les tèc-
niques ineficaces i contaminants per
evitar tempestes. També informa de la
dificultat de demostrar quin producte
s’està tirant per a desactivar-les i pro-
posa als assistents posposar qualsevol
decisió a l’espera de la celebració de la
reunió esmentada i de l’obtenció de més
documentació sobre la qüestió.

Carme Barril i Brescó
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Festa Major d�Artesa

Programa de la Festa Major 2003
DIMECRES, 24 DE SETEMBRE

HORA - 22:30h
ACTE - Havaneres i cremada de rom amb ELS PESCA-
DORS DE L’ESCALA

DIJOUS, 26 DE SETEMBRE

HORA - 18:00h
LLOC - Plaça de l’Ajuntament
ACTE - Cercavila “Volta i Volta” amb la Companyia XIP
XAP

HORA - 19:00h
LLOC - Casal de la Gent Gran
ACTE – BALL per la gent gran

HORA - 22:00h
LLOC - Pavelló Poliesportiu
ACTE - XII SOPAR DE GERMANOR. Seguidament, ball
amb els grups ATALAIA i STRENOS

HORA - 6:00h
LLOC - Davant del pavelló
ACTE - SALSITXADA POPULAR I ESMORZAR per
a tothom

DIVENDRES, 26 DE SETEMBRE

HORA - 13:00h
LLOC - Plaça Major
ACTE - SARDANES amb la cobla-orquestra MARINA

HORA - 18:00h
LLOC -  Plaça del Ball
ACTE - Espectacle “Que peti la Plaça” amb la Companyia
XIP XAP

HORA - 19:00h
LLOC - Pavelló Poliesportiu
ACTE - CONCERT a càrrec de l’orquestra MARINA

HORA - 20:00h
LLOC - Pavelló Poliesportiu
ACTE - Ball de tarda amb l’orquestra MARINA

HORA - 00:30h
LLOC - Pavelló Poliesportiu
ACTE - Sarau amb MARINA i el grup MOBY DICK

DISSABTE, 27 DE SETEMBRE

HORA - 13:00h
LLOC - Plaça Major
ACTE - SARDANES amb la cobla TRIOMFAL D’IGUA-
LADA

HORA - 18:00h
LLOC -  Plaça del Ball
ACTE - Repertori multicultural de contes centrat a l’Àfrica
a càrrec de RAH-MON ROMA

HORA - 19:00h
LLOC - Pavelló Poliesportiu
ACTE - Concert de mariachis a càrrec PACO FORMOSO

HORA - 20:30h
LLOC - Pavelló Poliesportiu
ACTE - Ball de tarda amb l’orquestra PASSARELA

HORA - 23:00h
LLOC - Pavelló Poliesportiu
ACTE - Espectacle o teatre (per confirmar)

HORA - 0:30h
LLOC - Pavelló Poliesportiu
ACTE - Sarau amb PASSARELA i DE NOCHE

DIUMENGE, 28 DE SETEMBRE

HORA - 13:00h
LLOC - Plaça Major
ACTE - SARDANES amb la cobla  TRIOMFAL D’IGUA-
LADA

HORA - 13:00h
LLOC - Casc Antic
ACTE - VIII Jornada de Cultura Tradicional (colles caste-
lleres per confirmar)

HORA - 18:00h
LLOC - Plaça Major
ACTE - Espectacle i tallers de circ amb TOT CIRC

HORA - 20:00h
LLOC - Pavelló Poliesportiu
ACTE - Ball de tarda amb l’orquestra VOLCÁN

HORA - 23:30h
LLOC - Pavelló Poliesportiu
ACTE - Concert i sarau fi de festa amb l’orquestra VOLCÁN



Tens entre 5 i 14 anys?
Vols cantar en una coral infantil?

Vine a la Coral Infantil Brots
d’Il·lusió, tothom hi és convidat

Grup de petits els dijous de 17.15 a 18.15
Grup de mitjans els dimecres de 17.15 a 18.15
Grups de grans els dimecres de 19.15 a 20.15

Cada setmana a partir del 15 de setembre a la
Sala de l’Orfeó (Escoles Velles)

T’hi esperem!

Matrícules a
l’Aula Municipal de Música

d’Artesa de Segre

Vine i t’informarem!

Entre el 15 i el 24 de setembre de 5 de la tarda
a 8 del vespre

Oferta de treball
L’Ajuntament necessita
una persona per a fer tre-
balls diversos de mante-
niment durant tres me-
sos. Els interessats han de
passar a omplir un full de
sol·licitud a les oficines
municipals abans del 10
de setembre.

Ajuntament d’Artesa de Segre

Runes, recollida selectiva i andròmines
1.- Horari per utilitzar l’abocador de runes situat al costat dels cen-
tres escolars “Els Planells”: dimarts i dijous, durant el matí. Per dur-
hi runa, cal trucar a les oficines municipals.
2.- Es prega que els ciutadans facin un bon ús dels contenidors de
recollida selectiva situats als carrers de la nostra ciutat, així com també
dels que estan ubicats al costat del parc de bombers.
3.- Es recorda que per tot tipus d’andròmines domèstiques hi ha un
servei de recollida gratuït. Només cal comunicar-ho a l’Ajuntament.

Amb la col·laboració de tots aconseguirem que la nostra ciutat estigui més neta.

Ajuntament d’Artesa de Segre

ORFEÓ ARTESENC

L’Orfeó Artesenc informa als seus cantaires i a tothom qui hi estigui interessat que el proper
divendres 5 de setembre a les 10 de la nit s’inicien els assajos del proper curs

US HI ESPEREM!

www.telefonica.net/web/orfeoartesenc
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Palanc-oci

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans

Horitzontals
1. Amb ritme.- 2. Aranya de jardí que porta una creu a la panxa. Al
revés, el nom d’una consonant tossuda.- 3. Aigua sòlida. Penso acura-
dament. Consonant amb dos geps.- 4. Metall pesant que fa funcionar
les nuclears. Vocal oberta. Té coneixements.- 5. Pronom “xinès”. Uni-
tat mínima de la matèria. Antic impost que ara es diu IVA.- 6. Treure la
panxa de pena. Al revés, navalla d’afaitar.- 7. Rosegar com les rates.
Aliment usat per preparar un badall. A Mallorca, gos.- 8. Vocal prima
com un clau. Consonant vibrant. Moro. Abans de migdia.- 9. Escull.
Cua d’infinitiu. Al revés, lloc on se separava el gra de la palla.- 10.
Vocal extravertida. Farà una cosa del no-res. Al revés, tractament fe-
mení.- 11. Que deixa passar la llum.
Verticals
1. Qualitat de regular.- 2. Compost sulfurat emprat com a gas de guer-
ra. Consonant. Com l’anterior.- 3. Teixit. Femení, relatiu a l’itri.- 4.
Pronom de primera persona o nota musical. Pell d’ovella adobada. La
casa de les abelles.- 5. Farà sortir de polleguera. Pronom de tercera
persona.- 6. La casa d’un animal. Metall preciós. Al revés, digerir.- 7.

Vocal oberta. Col·loquialment, beguda. Liana que proporciona raïms.- 8. Negació amb puntet. Al revés, lloc on se serveixen
begudes. Terminació d’infinitiu.- 9. Acció de desgastar la terra, la pell, etc. La primera preposició. Lletra que pot represen-
tar dues vocals.- 10. Al revés, les consonants del riu europeu que sona com un timbre. Contrari de defensaran.- 11. Forma
peculiar de ser d’un individu.

Problema d’escacs Jeroglífic per Jordi Esteban

Què porta aquell vaixell de la pel·lícula?Juguen les blanques

SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Rítmicament.- 2. Epeira. arrE.- 3. Gel. Rumio. M.- 4. Urani. A. Sap.- 5. Li. Àtom. ITE.- 6. Atipar. roaR.- 7. Ratar. Pa. Ca.- 8. I. R.
Àrab. AM.- 9. Tria. Ir. arE.- 10. A. Crearà. aN.- 11. Transparent.
VERTICALS: A partir de les horitzontals.
Problema d’escacs
Les blanques poden igualar el joc amb 1-Dxe6+, Rxe6; 2-gxf5+, Rxf5; 3-Txg2
Jeroglífic
Du esclaus (dues claus).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Imatges d�Ahir

La classe de Doña Montserrat. 1929

a fotografia, realitzada al pati de
les Escoles Velles, pertany a les

noies de la classe de Doña Montserrat
(esposa del Sr. Vila, també mestre de
l’escola) i l’hem situada a l’any 1929.
    Com ja hem explicat en altres foto-
grafies similars publicades a La Palan-
ca, en aquella època els nois i les noies
anaven en classes separades, en les
quals s’aplegaven alumnes nascuts en
diferents anys. La majoria de les noies
de la imatge van néixer entre els anys
1919 i 1922. Hem identificat la totali-
tat d’aquestes noies, però desconeixem,
en algun dels casos, el seu nom exacte.

    A la fila superior (d’esquerra a dre-
ta) tenim: Ramoneta del Quinca, Rosa
Joval, Maria Joval, Rosita Riart, Leonor
de cal Canyes, Paquita Soler (filla de
l’Enric Barber), Tereseta de la Modes-
ta, Enriqueta Farré i Marsà, i Maria
Samarà de Vernet.
    Segona fila (d’esquerra a dreta):
Mercè Cirilo i Solans, Maria Baella i
Sabanés, Llucieta Vilalta i Armengol,
Maria Jové i Vergé de cal Bartomeu,
Teresa Galceran de cal Pauló, Remei
de cal Taverner, Teresina Solé, Sisqueta
de cal Rufino i Paquita Duran de cal
Vit.

    Tercera fila (d’esquerra a dreta):
Rosita de cal Batanador, Francisca Pu-
jol de Vernet, una noia de cal Susei de
Baldomar, Emília Sorribes de cal Gili,
Paquita Planes de cal Caterino,
Montserrat Martí, Enriqueta Camats,
Conxita Galceran i una noia filla d’un
empleat d’Obres Públiques.
    Quarta fila, assegudes i d’esquerra a
dreta: Antonieta Badia, Maria Camats,
Ramona Valls i Pilar Valls, ambdues de
cal Pardal.

Text: La Palanca
Foto cedida per Maria Baella i Sabanés

la Palancawww.lapalanca.org

973 40 11 58 (contestador automàtic)

revista@lapalanca.org

RÀDIO   91.2 FM
91.2 FM  ARTESA
radio@artesadesegre.com  -  Tel. 973 40 20 48

L





La Foto

L’església de Santa Maria de Vernet adquireix una lluminositat singular ben entrada la tarda. Des
d’aquesta plaça es pot gaudir d’una excel·lent i recomanable panoràmica. (Foto: Ramon I. Canyelles)


