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Lo Castellot
Aquest és l’indret més emblemàtic
d’Artesa de Segre. Aquest mes li
dediquem un extens reportatge amb
motiu de les millores que s’han realitzat darrerament al Sagrat Cor.
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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.

7 d’agost:
A les 12h a la Dàlia Blanca, xerrades sobre l’ Arquitectura
de l’aigua a càrrec de Miquel Domingo i Rafel Gomà

MES DE JUNY

9 d’agost:
A la piscina del parc Recreatiu de Vilanova de Meià,
Mulla’t per l’esclerosi múltiple

Municipi d’Artesa de Segre

A partir del 9 d’agost:
Al Museu del Montsec, exposició temporal Els trulls
d’Artesa, a càrrec de l’Associació Cultural la Roureda

Naixements:
dia 6: Laura París i Rivas, filla de Jordi i de Dori
dia 7: Djansu Bekir i Shaban, filla de Beysim i de Ferice
dia 23: Àlex Atanasov i Dimitrov, fill d’Àngel i de Dobrina
Defuncions:
dia 3: Teresa Serra i Solà (94 anys), natural d’Artesa de Segre
dia 26: Josep Ribó i Berengueres (66 anys), natural de Comiols
dia 26: Teresa Ros i Ros (70 anys), natural d’Artesa de Segre
dia 28: Paquita Comenge i Monfort (73 anys), natural d’Artesa de Segre
dia 29: Josep Ferré i Palazón (82 anys), natural de Monsó
Matrimonis:
dia 21: Carme Solé i Serra (d’Artesa)
Damià Garriga i Bacardí (de Bellpuig)
dia 22: Ramon Burgos i Tarrida (de Barcelona)
Marcia Matus Pinochet (de Barcelona)
dia 28: Òscar Brescó i Carrascosa (de Barcelona)
Neus Pérez i Garcia (de Barcelona)

Del 9 al 20 d’agost:
Exposició d’art a la Sala d’Actes de Vilanova de
Meià, a càrrec de Jordi Figuera i Cecília Maya
23 i 24 d’agost:
Fira de Sant Bartomeu o del Meló a Artesa de Segre

FESTES MAJORS
9 i 10 d’agost:
Vall-llebrera i Vilves
14 i 15 d’agost:
Rubió
14, 15, 16 i 17 d’agost:
Santa Maria de Meià

Municipi de Vilanova de Meià

15, 16 i 17 d’agost:
Seró

Naixements:
dia 27 (de maig):
Izar Gutiérrez i Cobos, filla de Jesús A. i de Lurdes

16 d’agost:
Boada i Montsonís
20, 21 22, 23 i 24 d’agost:
Cubells

Matrimonis:
dia 7: Mireia Jové i Alcón (de Sabadell)
Joaquim Pérez i Soler (de Sabadell)
dia 28: Joan Giribet i Carlí (d’Artesa de Segre)
M. Elena Gumà i Garcia (de Barcelona)

29, 30 i 31 d’agost:
Baldomar i La Torre de Fluvià

Meteorologia
JUNY
Dades facilitades pels ajuntaments d’Artesa de Segre (observatori de la Pl. de l’Ajuntament), de Vilanova de Meià (estació del
Camp de Futbol) i de Foradada.
Municipi d’Artesa de Segre
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Temperatura mitjana del mes: 24,8°
Temperatura màxima:
37° (dies 15, 21, 22, 24 i 25)
Temperatura mínima:
12° (dia 1)
Amplitud tèrmica màxima: 23° (dia 22: màx. 37° i mín. 14°)
Amplitud tèrmica mínima:
7° (dia 5: màx. 26° i mín. 19°)
Dies amb precipitacions:
2
Precipitació màxima:
3 mm (dia 5)
Total precipitacions:
4 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 25,2°
Temperatura màxima:
38,1° (dia 14)
Temperatura mínima:
13,5° (dia 19)
Dies amb precipitacions:
4
Precipitació màxima:
8,4 mm (dia 17)
Total precipitacions:
11,6 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions

3
43 mm (dia 25)
47 mm
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Editorial

Fem créixer què?
Una vegada més, la ”Genialitat” de Catalunya ens ha sorprès amb una
d’aquestes campanyes mediàtiques a les quals tot sovint ens té acostumats per a dir-nos no se sap ben bé què. Això sí, amb unes frases molt
ben elaborades i molt ben expressades per personatges famosos i amb
unes imatges si més no cridaneres.
La recent campanya de Fem créixer el futur a Catalunya ens recorda
aquella ja mítica del Som 6 milions o la més propera en el temps de La
feina ben feta no té fronteres, entre moltes altres i per citar-ne algunes
de característiques similars.
La majoria de ciutadans i ciutadanes entenem perfectament que les
institucions hagin de fer campanyes informatives i preventives: relatives a la sanitat, contra els incendis o accidents de trànsit, o bé sobre els
mitjans d’informació que ens ofereixen, per posar alguns exemples molt
clars i indiscutibles.
Ara bé, quan es tracta de gastar-se desenes de milers d’euros (fa un
parell d’anys hauríem parlat de centenars de milions de pessetes) per a
fer-nos saber la quantitat de gent que viu a Catalunya, o que les coses
s’han de fer bé, o que el futur del nostre país depèn de l’esforç de tots...
o que “una mosca no fa estiu”; pensem que estan malbaratant els diners
públics, aquells que aportem entre tots. I si algú es pensa que els anuncis
que s’emeten des de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió són
gratuïts, va ben equivocat perquè també s’han de pagar. A tot això cal
afegir-hi els de la resta de cadenes i emissores, la inserció d’anuncis a
diaris i revistes i, de vegades, la despesa addicional de cartells, díptics o
tríptics, adhesius...
La cosa no passaria de ser anecdòtica si Catalunya fos un país de
vaques grasses i ens poguéssim permetre el luxe d’invertir en aquestes
obvietats. Però no, mentre llencem la casa per la finestra per un costat,
per l’altre ens anem queixant de l’insuficient finançament de Catalunya.
Que volem aparentar ser de casa bona, tot i que ben just podem arribar a
finals de mes i estem endeutats fins al coll? Ningú amb dos dits de front
pot negar que Catalunya és espoliada econòmicament per un Estat que
mai no ha entès allò que s’ha mal anomenat “el problema català”; però
amb aquestes actuacions, com volen que s’ho creguin més enllà de Fraga si dóna la impressió que aquí “lliguem els gossos amb llonganisses”?
Sí, ja sabem que no ens vindrà d’això; però almenys ens quedaríem
més conformats quan veiem que els diners no arriben per a certes
infraestructures, o fins i tot quan algunes entitats veuen retallada aquella
subvenció que els ajuda a anar tirant (per sort, aquest no és el nostre
cas).
No es pensin els nostres fidels lectors que la Generalitat és l’única
institució que actua d’aquesta manera. L’altre exemple clar el tenim en
l’Ajuntament de Barcelona, però també podríem parlar de les Diputacions, així com d’alguns Consells Comarcals i Ajuntaments.
El més greu és que en totes aquestes actuacions s’ensuma un rerafons
polític i electoralista que resulta ser la gota que vessa el got. O si no,
fixeu-vos que sovintegen més quan s’apropa algun període electoral.
Malgrat tot, permeteu-nos un consell per acabar: procurem fer la feina ben feta, que ens anirà bé per al nostre propi profit i, al mateix temps,
contribuirem a fer créixer el nostre país.

Col·laboradors/es del mes:
Núria Salvia, Ferran Anell, M. Alba Herrera, David Galceran, Pere
Santacreu, Maite Nogueras, Sícoris, IES Els Planells, Ramon I. Canyelles, Amics de la Sardana, Plataforma per la Defensa del Montsec, Jordi
Alins, Ramon Monfà, Jordi Esteban
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Noticiari
Cardona rebrà una altra distinció

La Festa de Sant Cristòfol

En la reunió del Consell de ministres del passat 20 de juny, es va
acordar concedir la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad, a títol
pòstum, al senador Jaume Cardona i Vila, finat el 20 de novembre
de 2002. L’acord va ser comunicat personalment a la vídua, Elisabet
Canes, per la ministra de Sanitat, Ana Pastor. (La Mañana, 21-06-03)

Més de 200 vehicles van ser beneïts per Mn. Pere
Balagué el passat 13 de juliol a Artesa de Segre,
dins dels actes de celebració de la festivitat de Sant
Cristòfol, patró dels xofers. Cap al vespre, al carrer Balmes se celebrà un lluït ball, amb gran assistència de públic i berenar de germanor inclòs.
Al marge de les festes majors, aquesta és una de
les festes més celebrades i consolidades a Artesa
durant l’estiu.

Artesa aprova la selectivitat
Una vegada més, tot l’alumnat de Batxillerat de l’IES Els Planells
va superar la prova de selectivitat d’enguany. A més, 9 d’aquests
12 aprovats han pogut escollir els seus estudis universitaris de primera opció. Des que a Artesa de Segre es fa el Batxillerat, ja són sis
les promocions que n’han sortit d’aquesta etapa educativa i el percentatge d’aprovats en la selectivitat supera la mitjana dels instituts
de les terres de Lleida; ja que, excepte en un parell d’anys, l’han
passat tots els alumnes presentats. Les dades exactes són les següents: curs 97-98, 100% d’aprovats (7 alumnes); curs 98-99, 100%
d’aprovats (11 alumnes); 99-00, aprovats 13 alumnes de 14; curs
00-01, aprovats 12 alumnes de 14; curs 01-02, 100% d’aprovats
(18 alumnes); curs 02-03, 100% d’aprovats (12 alumnes).

Comencen la nova graderia del pavelló

Dos llamps causen danys a Artesa
Durant la tempesta que es va produir cap al migdia del dimecres 9
de juliol, almenys un parell de llamps van caure sobre dos edificis
d’Artesa, un a la carretera d’Agramunt i un altre al carrer de les
Monges. Al marge de l’ensurt que van provocar entre les persones
que hi havia als habitatges esmentats i a les seves rodalies, van ser
nombrosos els desperfectes que van ocasionar en instal·lacions i
aparells elèctrics: antenes, televisors, ordinadors... La línia telefònica també va quedar bastant afectada i alguns abonats van estar
incomunicats fins a 48 hores.

El PSC projecta una autovia Lleida-Artesa
El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) defensa la construcció d’una autovia que aniria des de Lleida fins a Artesa de Segre.
Aquest projecte és un dels punts forts del programa electoral socialista per a les properes eleccions autonòmiques. La infrastructura
consistiria a dotar de quatre carrils la carretera C-13 entre Lleida i
Balaguer i la C-26 entre Balaguer i Artesa. El PSC considera necessari aquest desdoblament de cara a la vertebració del territori.
(Segre, 22-07-03)

L’Associació de Comerç renova la junta
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En una assemblea celebrada el 21 de juliol, l’Associació de Comerç i Serveis d’Artesa de Segre, va renovar part de la junta. Els
nous membres són Antoni Gutiérrez (Pastisseria Aymerich), Jaume
Alàs (Calçats Cercós), Jordi Lanchas (Independent Soft) i Eva Camats (l’Spill). De l’antiga junta continuen Montse i Teresa Valls
(Aquí Natura), Sílvia Cardona i Maribel Vilapriñó (Detalls) i Joan
Camats (Cal Rellotger). Pleguen Roger Mateo (Expert-Ràdio Mateu), Mercè Nogués (Gimnàs Altis), M. Alba Solanes i Teresa Ribó
(Quitxalla) i M. Àngels Leal (FisArt). El nou president és Antoni
Gutiérrez, substituint Roger Mateo. La junta vol donar un nou impuls a l’entitat i vol comptar amb la col·laboració de més comerços.
De cara a la propera Fira de Sant Bartomeu, l’Associació tindrà un
estand propi i uns 14 comerços ja han confirmat la intenció de comptar amb un espai per exposar els seus productes i serveis.

A mitjans de mes de juliol, l’empresa Conspamone
va inciar les obres de construcció d’una nova graderia a la pista de bàsquet del pavelló poliesportiu
d’Artesa. Per a fer la nova graderia, s’ha tombat
una paret lateral al terra i s’està aixecant una nova
paret semicircular més enfora. Les noves grades
permetran augmentar la capacitat de la pista en
dues-centes localitats (ara només hi cabien assegudes un centenar de persones). L’obra compta
amb un pressupost de 100.000 euros i ha d’estar
acabada el proper mes de setembre.

Cubells restaura el Pou de Glaç
Per segon any consecutiu, ha tingut lloc un Camp
de Treball a Cubells. 24 joves procedents de tot
Catalunya han participat en la restauració del Pou
de Glaç, amb els seus monitors i dues persones de
Cubells. Aquest indret era conegut amb el nom
de Pou de la Marota, ja que fins fa a un any s’ignorava l’existència d’aquest pou de gel i es pensava que es tractava d’una entrada secreta a l’antic convent de les monges dominiques. L’activitat
ha tingut lloc entre el 6 i 17 de juliol i ha comptat
amb subvencions de la Secretaria General de Joventut i de l’Ajuntament de Cubells. Durant els
matins els nois i noies treballaven per tal de posar
al descobert el fons del pou (sota uns 6 m de terra
i runes) i les tardes les dedicaven a activitats de
caire lúdic. De cara a l’any vinent ja es pensa en
el tercer Camp de Treball, que podria servir per
restaurar indrets com la Teuleria (s.XVI) o l’església de Sant Miquel. El primer camp, l’estiu passat, es va dedicar a la recuperació de l’indret conegut com El Pouet.

Noticiari

Salgar, campament 2003
nou torn de campament a la Casa de
Colònies i Terreny d’Acampada de
Salgar, on s’hi han reunit 96 nens i
nenes d’entre 7 i 14 anys. Amb
aquest, ja fa 41 anys que Mn. Roc va
començar aquesta aventura a la qual
vàrem dedicar un extens reportatge
en La Palanca del juliol de 2002
(núm. 244) amb motiu dels 40 anys
de campaments.
Puig que aquest és l’Any Internacional de l’aigua dolça, es va fer servir
l’aigua com a eix d’animació del campament d’enguany i de les diferents
activitats, excursions, jocs... que acuradament van preparar l’equip de monitors (17 en total).
El primer dia va començar amb l’arribada de tota la mainada sobre les 11
del matí. Van seguir les presentacions
de cadascun dels membres que participarien en les colònies (la majoria de les
comarques lleidatanes) i la distribució
dels infants per grups i per tendes.
Aquestes van ser les primeres activitats. El segon dia, i com és costum, tots
van escriure la carta de rigor als pares i
familiars (així arriba durant els dies de
colònies). El dimarts es va realitzar la
primera de les sortides fins al Túnel de
Montclar. Durant la tornada d’aquesta
primera excursió es va visitar l’hort del
Sr. Joan. El dijous, una excursió a Alòs
i una bany al riuet de la Font del Prat.
El dilluns de la segona setmana, i després de celebrar la Festa Major el dia
anterior, es va organitzar una excursió
a la Font de la Trilla (Baldomar). El

dimecres es va celebrar el dia de la
Mare de Déu del Carme amb dues multitudinàries celebracions religioses. La
primera va reunir moltíssima de gent a
les 8 del matí al Monestir de Salgar, i
la segona a les 7 de la tarda va realitzar-se principalment amb tots els nens
i nenes del campament i un autocar de
la gent gran d’Artesa. El dijous, una
tercera excursió a Sant Oïsme, Àger i
un dinar al monestir de Les Avellanes.
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el 6 i el 20 de juliol d’enE ntre
guany, Mn. Roc ha organitzat un

El darrer dia va finalitzar amb una
celebració religiosa a l’amfiteatre
(construït el 1995 per ell mateix) durant la qual Mn. Roc va deixar entreveure que aquest seria l’últim torn de
campament que organitzaria a Salgar
després de 41 anys d’una tasca abnegada i fructífera.
Text: Sergi Valls
Fotos: Núria Salvia i Ferran Anell

Municipis

Alòs de Balaguer i el seu projecte cultural
és una població que té una
A lòs
gran riquesa cultural i natural.
Situada en un indret privilegiat de la
comarca de la Noguera, a la riba dreta del riu Segre i accidentat al nord
per la serra de Sant Mamet, disposa
d’una gran abundor aqüífera que
corre subterrània fins a emergir al
barranc de la Font del Prat i a les
nombroses fonts repartides per tot el
poble. Conegut, també, per les activitats de pesca, caça i altres esports
de natura, la població ens ofereix una
estada força interessant que s’amplia
a la bona cuina i a diverses visites
culturals.
Alòs és, a més, un poble que a poc a
poc va rescatant vestigis de la seva història. Les despulles fòssils més antigues

re que destaquem per la seva gran importància. Les restes d’assentaments
humans de fa 16.000 anys, continuen
sortint en les excavacions que es realitzen a la Cova del Parco.

Són testimonis d’un temps més proper les ruïnes del Castell d’Alòs i la
reconstruïda Ermita de Sant Miquel
(clar exponent del romànic llombard)
, tots dos del segle XI, així com els
importants retaules policromats del
segle XIV, dedicats a Sant Feliu i a la

d’éssers vius que s’han trobat i que
poblaren aquestes contrades, pertanyen
a animals marins del Juràssic de fa 190
milions d’anys, entre ells un ictiosau-
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Mare de Déu i Sant
Pere Màrtir. A l’ajuntament d’aquesta població podeu trobar
díptics que us guiaran en la vostra visita per aquests testimonis del passat.
A rel de la troballa de les restes fòs-

sils d’ ictiosaure, l’Ajuntament d’Alòs
de Balaguer, amb la col·laboració de
l’Associació Ilerdenca de Paleontologia, va inaugurar, el juny de 2002, una
Sala d’Exposicions on s’exhibeixen les

peces trobades, juntament amb una sèrie de reproduccions de fòssils de l’animal, cartells explicatius i exemplars
d’altres éssers que convisqueren amb
l’ictiosaure. L’objectiu de la Sala és
eminentment didàctic. En ella es proposa l’experiència d’endinsar-se en
l’època del Juràssic, quan Alòs era mar
i els ictiosaures, els amonits, els belemnits, els nautilus i tota mena
de braquiòpodes poblaven la
zona.
Amb la intenció de donar
a conèixer la Sala i la població d’Alòs, s’ha elaborat un
projecte didàctic per tal que
escoles i instituts visitin l’Exposició i
recorrin el poble i les rodalies seguint
dos itineraris, amb una proposta de treballs de camp interdisciplinars. També
hi ha en projecte l’ampliació de la Sala
d’Exposicions amb la presentació i reproducció de restes trobades a la Cova
del Parco, així com l’elaboració d’uns
itineraris culturals a l’abast de tothom
que ens guiaran per la geologia, la biologia i la història d’aquestes contrades.
M. Alba Herrera Llop

La Noguera
Canvis en la formació del Consell Comarcal
En la passada revista us informàvem sobre la constitució del
nou Consell Comarcal de la Noguera. Amb l’aplicació de la
llei aprovada recentment al Parlament de Catalunya, s’han
produït alguns canvis. Així, CiU passa a tenir 10 consellers
en lloc d’11 i el PSC a tenir-ne 4 en lloc de 3; mentre que
ERC i el PP mantenen el mateix nombre de consellers, és a
dir, 4 i 1 respectivament. Per altra banda, la nova data de
constitució del Consell és el 6 d’agost i està previst que
aquests canvis no afectin el nomenament de Josep Roig (CiU)
com a nou president comarcal.

Inauguració de les obres del Segarra-Garrigues
El passat 10 de juliol va tenir lloc a Ponts la
col·locació de la primera pedra de la xarxa
de regadiu del Canal Segarra-Garrigues. Van
presidir l’acte el conseller en cap, Artur Mas,
i el conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Josep Grau. Un cop finalitzada, aquesta
infraestructura recorrerà, regarà i subministrarà aigua per a regadiu a 64 municipis de
sis comarques lleidatanes des de la Noguera
fins a les Garrigues, passant pel Segrià, el
Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra. D’altra
banda, transformarà en regadiu 70.150 hectàrees i beneficiarà 16.000 regants de la zona.
L’acte va tenir el rerefons de les queixes dels
regants sobre l’elevat cost que suposarà poder gaudir de l’aigua que proporcionarà el canal: 6.230 euros
els que estiguin dins la zona de regadiu de transformació i 4.745
euros els que tinguin reg de suport.

Rècord a la Transsegre
La XIX edició de la Transsegre ha batut rècords. Un total de
304 embarcacions van iniciar el recorregut i unes 20.000
persones van assistir a les dues jornades. Per segon any consecutiu, la barca Drink Team-Aqueta, Aqueta de Calaf va
guanyar el primer premi. El segon premi el va guanyar el
Bribón del rei, de Balaguer (l’any passat va quedar tercer) i
en tercer lloc va arribar la barca Toy History de Terrassa.
L’organització ha dit que per a la propera edició, en què se
celebrarà el 20è aniversari de la festa, te previst ampliar
l’oferta d’activitats paral·leles a la baixada pel riu Segre.
D’altra banda, també es preveu limitar el nombre d’embarcacions per motius de seguretat.

tives a la història medieval que siguin extrapolables a situacions d’actualitat.

Projecte de museu a St. Llorenç
L’antiga estació de Renfe de la població de St. Llorenç es
podria convertir en un museu arqueològic. El projecte ha
estat dissenyat per un equip d’arqueòlegs del Centre d’Estudis de Patrimoni Arqueològic de la Universitat Autònoma
de Barcelona que des de l’any 1988 realitzen excavacions al
jaciment paleolític de La Roca dels Bous. La idea seria poder-hi veure els diferents materials arqueològics trobats al
jaciment, complementats amb diverses informacions sobre
aquests. D’altra banda, el projecte inclou la instal·lació d’un
laboratori, l’adequació dels camins i la senyalització per accedir a les excavacions.
D’altra banda, l’ajuntament de la localitat
ha demanat a Renfe la millora del pas a nivell de la línia de tren de la Pobla, que no té
ni barreres ni senyals acústics. Aquesta ja fa
anys que és demanada, però de moment les
respostes de part de Renfe sempre han estat
negatives.

Baronia de Rialb vol una escullera
L’ajuntament d’aquest municipi ha sol·licitat
al Departament de Medi Ambient de la Generalitat la construcció d’uns 400 metres
d’escullera de protecció en un tram del riu
Rialb, ja que a finals del mes de juny dotze masies es van
quedar incomunicades al desbordar-se el riu que passa per
la zona on es troben. Entre d’altres, l’allotjament rural “El
Puig” i el restaurant “Masis Massanés”. Aquest problema es
produeix cada cop que hi ha una crescuda important del riu
i es busca així una solució definiva.

Gerb urbanitza el carrer Barranc
Aquest mes de juliol, l’ajuntament de la població de Gerb
està duent a terme les obres de la primera fase d’urbanització del carrer Barranc; s’estan construint les voreres i s’estan instal·lant els serveis entre els quals s’hi inclou la construcció d’una canonada de sanejament per a les vivendes
situades a l’altra banda del barranc. Aquesta primera fase
compta amb un pressupost de 85.000 euros. En una segona
fase, està previst fer el ferm, l’enllumenat i l’ajardinament.

Restes ibèriques a Camarasa
La XIII Càtedra Comtat d’Urgell, inaugurada pel director
general del Patrimoni Cultural, Josep M. Sans i Travé, ha
estat centrada en el poder de l’edat mitjana. La temàtica de
les classes, repartida en un total de sis sessions, s’ha dividit
en tres grups més especialitzats. D’una banda, s’ha debatut
entorn del poder de l’Església en l’edat mitjana. Més endavant, s’ha reflexionat sobre el poder dels municipis i del
sorgiment dels poders judicial i polític. Per últim, s’ha estudiat el poder de la noblesa. En cada edició d’aquesta iniciativa, els organitzadors busquen estructures temàtiques rela-
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Durant les excavacions que s’han realitzat al jaciment de
Monteró, a Camarasa, s’han descobert restes d’una muralla
ibèrica i d’una casa amb diverses habitacions, amb els seus
corresponents paviments i revestiments de parets. Aquestes
restes estarien datades entre l’any 125 i 75 aC. S’ha destacat
també el bon estat de conservació dels paviments descoberts,
que estan realitzats seguint una tècnica constructiva típicament romana denominada opus signinum, descoberta el segle II aC. Durant les excavacions també s’hi han trobat gerres, àmfores, un molí i diverses eines de ferro.
Anna M. Vilanova
la Palanca

XIII Càtedra Comtat d’Urgell

Espor ts

5è Campionat Infantil de Futbol Sala
urant el passat mes de juliol, i

D per cinquè any consecutiu, el CE
Artesa de Segre va organitzar un
campionat de futbol sala (futbol 5)
per a tots aquells nois i noies d’Artesa
i comarca que els agrada el futbol i
que volien practicar-lo i passar-s’ho
d’allò més bé durant els mesos
d´estiu.
L’organització, d’entre els trentacinc nois i noies incrits, va formar quatre equips dividits en grups d’edats
compreses entre els 6 i 15 anys. A l’hora
de posar noms a aquests equips, van
decidir-se per Juventus, AC Milan,
Manchester U. i Bayern M.
El campionat va ser força disputat i
van poder-s’hi veure jugades de gran
qualitat. Va disputar-se en la modalitat
de tots contra tots i els quatre primers
van jugar les semifinals, arribant a la final els equips de Manchester i Juventus.
El guanyador de la final va ser
l’equip del Manchester (Cristian Corts,
Joel Bertran, David Galceran, Josué
Sala, Jordi Macià i Adrià Farré), que
va mostrar-se com l’equip més fort del
campionat.

Enguany cal destacar la participació
per primera vegada d’una noia, la
Dèvorah (de Montsonís). Amb això
voldríem animar a les noies per a què
participin en properes edicions.
La classificació final va ser:
1r Manchester U.
2n Juventus
3r AC Milan
4t Bayern M.
Màxim golejador: Ignasi Jou (Milan)
Porter menys golejat: Marc Valls
(Milan)
Jugadora revelació: Dèvorah (Bayern)

Els jugadors que van disputar el campionat van ser obsequiats per l’organització amb la samarreta del Campionat
Infantil de Futbol Sala.
L’Organització vol agrair la collaboració de: Ajuntament d’Artesa de
Segre, Tallers Oriola, Pub Trèbol,
Construccions i Reformes París
Córdoba, Cal Rellotger, Autoescoles
Miró, revista La Palanca i Emissora
Municipal d’Artesa 91.2 FM.
Text: David Galceran i Raïchs
Fotos: Ramon Giribet i Boneta

1r Torneig 24h de Futbol Sala “Ciutat d’Artesa de Segre”
Organitza: CE Artesa de Segre

Data límit inscripcions: Diumenge 3 d’agost de 2003

Lloc: Pista Poliesportiva de les Piscines Municipals

Preu inscripció : 100 Euros per equip

Dies: 8, 9 i 10 d’agost de 2003

Premis als guanyadors: 1r, 150 euros; 2n, 90 euros;
3r, 60 euros; 4t, tres ampolles de cava

Inscripcions: Bar Piscines (Artesa de Segre), Bar Torra
(Ponts) Autoescoles Miró (Agramunt, Guissona), Òptica Balaguer (Balaguer), Hostal Roma (Cubells)

la Palanca
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Per informació: Tel. 650 578 437 (David)

Esports

Actes esportius a Vilanova de Meià
aquest mes de juliol, a Vilanova de Meià han tingut lloc dues proves esportives d’àmbit nacional, una de
D urant
BTT i l’altra de parapent.

Prova de BTT

Prova de parapent

Per tercer any consecutiu, el diumenge 6
de juliol Vilanova va
acollir una prova del
Campionat de Catalunya de descens en
BTT, organitzada per
la Penya Ciclista
Colomina i l’Ajuntament.
Amb prop d’un
centenar de participants, la prova es va desenvolupar en dues mànegues. El
circuit, de 2.500 m de recorregut i un desnivell mitjà de
l’11,3%, tenia el seu inici a l’ermita de la Mare de Déu del
Puig de Meià (916 m d’alçada) i l’arribada a Vilanova (a
633 m), prop del Parc Recreatiu.
El guanyadors van ser: categoria elit, Tomàs Misser; júnior, Lluís Lacondeguy; cadets, Xavier Pujol; màster-30,
Francisco Izquierdo; màster-40, Àngel A. Perales; i categoria femenina, Mireia Bosca.
A més de l’alcalde de Vilanova, Joan Serra, i els regidors
Xavier Terré i Carles
Bota, es va comptar
amb la presència del
delegat territorial
d’Esports a Lleida,
Jordi Olives; el president de la Federació ciclista de
Catalunya, Jordi
Mariné; el president
de la Penya Ciclista
Colomina, Josep
Roca; i el gerent de
Maxxis Espanya
(una de les principals
marques patrocinadores), Lluís Marias.

La Lliga Catalana de Parapent es una competició que es desenvolupa durant els mesos que van del maig al setembre.
Durant el cap de setmana del 12 i el 13 de juliol es va celebrar a Vilanova una de les proves d’aquest campionat, la
qual va ser organitzada per la Federació Aèria de Catalunya,
el Club Parapent de Vilanova de Meià i l’Ajuntament, amb
la col·laboració del Patronat Ara Lleida de la Diputació de
Lleida.
Tot i que ja existeixen una sèrie de rutes establertes, un
consell format per alguns dels pilots participants va decidir
quines serien les dues etapes a cobrir (una cada dia). El punt
de sortida es trobava dalt del Montsec, en un lloc anomenat
Sant Alís (un altre lloc habitual de sortida dels parapentistes
és el Cogulló).
El primer dia es va realitzar un circuit nou, que consistia
en volar en direcció a Àger i arribar fins a Areny (a la Franja
de Ponent). Es tracta del trajecte més llarg realitzat fins ara
des de Vilanova. El diumenge, la segona etapa consistia en
arribar fins a Àger i tornar, passant per l’ermita de Meià, el
Cogulló, Gàrzola i aturada a Vilanova.
En la prova hi van participar un total de 35 pilots. Els
guanyadors van ser: a la lliga A (els veterans), Jordi Giménez;
a la lliga B (els que s’inicien en la competició d’aquest esport), Ivan Maleki. El lliurament dels premis va amar a càrrec del regidor Carles Bota.
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Text: Ramon Giribet i Boneta - Fotos: Pere Santacreu i Maite Nogueras

Esports

Atletisme: Xavier Areny, subcampió d’Europa
passat 20 de juliol i durant els
E lCampionats
d’Europa d’Atletisme sub 23, Xavier Areny, de
Montclar, va aconseguir la plata a la
prova dels 1.500 metres, després
d’una cursa en què va anar de menys
a més i es va quedar a només mig segon de la d’or.
L’atleta del FC Barcelona es va mostrar molt satisfet amb la seua actuació,
que el reivindica com una de les més
fermes promeses del mig fons europeu.
“Estic supercontent perquè, en principi, esperava acabar entre els cinc primers i amb una mica de sort intentar
colar-me al podi, però avui (20 de juliol) tot ha sortit redó” va dir l’atleta de
Montclar, que va agrair el suport que

en tot moment li ha donat el seu entrenador, Antonio Cánovas.
L’atleta de 22 anys, que ha patit
aquest any una greu lesió al taló
d’Aquil·les que l’ha mantingut tres
mesos fora de les pistes, va afirmar que
es troba en perfectes condicions per
afrontar amb garanties els compromisos que encara li queden aquesta temporada. “La lesió ja està oblidada, ho
vaig passar molt malament perquè el
taló se m’umflava cada vegada que corria, però ara ja estic totalment recuperat”, va remarcar. La pròxima cita important que afrontarà serà el nacional
absolut, que es disputarà l’agost a Jerez.
La Palanca

Xavi Areny, el primer per la dreta

In Memoriam

Ha mort Manel Serra, el padrí més gran d’Artesa
El passat 23 de juliol va morir Manel
Serra i Batalla, de 99 anys d’edat. Era
l’home de més edat d’Artesa i va estar
amb plenes facultats fins al dia del seu
traspàs. Manel Serra va néixer el 20 de
març de 1904, fill d’Isidre i Francisca.
A casa seva eren cadiraires i ell va treballar molts anys de cafeter al Casino
Artesense. Després de casar-se amb la
Teresa Escolà i Batalla, va marxar a
Barcelona on va regentar una botiga de
comestibles. Quan es va quedar vidu
va tornar a Artesa, al costat de la seva
germana Concepció Serra i Gasó que

era casada amb l’Antonio Guiu. El
Manel era un home entranyable, apreciat per tot el poble per ser una persona
humil i afable. Era intel·ligent, bon lector i escriptor, i va ser un dels impulsors de la Llar de Jubilats a principis
dels 80; també va col·laborar activament amb el CE Artesa i amb la Dàlia
Blanca (on un dels fundadors havia estat el seu pare) i era la memòria viva de
la història d’Artesa. Descansi en pau.

La Palanca

Nota d’agraïment

La família Barrera-Comenge
vol expressar el seu més sincer
agraïment per les nombroses
mostres de condol rebudes per la
mort de Paquita Comenge i
Monfort

La família Guiu-Serra agraeix
les mostres de condol que ha demostrat el poble d’Artesa per la
mort de Manel Serra i Batalla.
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Nota d’agraïment

Des del País dels Pirineus

Ja hem ultrapassat el sostre dels 30.000 passaports
seva constant caminada, el
E nvellla país
i jove Estat que respon

Remuntant-nos a la dècada dels quaranta del passat segle, remarcarem el
fet que la comunitat nacional andorrana no arribava pas a les 6.000 persones, ja que en aquells reculats temps
l’accés a la mateixa estava limitat al ius
sanguini; és a dir, per filiació. Mentrestant, el ius soli, per a les persones nades a les Valls, fills de pare estranger,
venia significat per la concessió d’un
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billes, el dret de poder transmetre la nacionalitat als seus marits, al seu darreal nom de Principat d’Andorra (que
re va arribar l’època coneguda per la
en temps reculats havia ostentat tamcàustica popular amb l’epítet de Les Pabé el de República d’Andorra) va
drines, a quin recolza, i a l’empara del
augmentant considerablement el
cèlebre Article V, tota persona que ponombre de ciutadans posseïdors de
dia acreditar tenir un ascendent andorla seva nacionalitat, emparada per
rà, sense limitació, podia assolir la corl’únic passaport escrit en llengua caresponent nacionalitat. Aquesta via va
talana de tot l’ample món.
significar un important increment de
Aquesta circumstànnacionalitats, però
cia esmentada ratifica
l’augment més imporEn el decurs dels darrers cinquanta anys, el
el fet inqüestionable
tant ha vingut a posnombre de persones posseïdores de la dita nacique mai la catalanitat
teriori significat per la
podrà pagar, a la petita
concessió de la reiteraonalitat ha pujat com els carabassers; ja que
Andorra, el seu inestida nacionalitat andorben aviat s’haurà arribat a la cota dels 40.000
mable servei. I com a
rana, a títol de naturacorroboració de l’antelització, a totes aquerior afirmació, direm que el dia 26 de passaport mancat de drets polítics. O lles persones estrangeres residents al
juny darrer el nombre dels passaports sigui que els pertanyents a l’anomena- país en forma continuada durant un teren qüestió ascendia a la xifra de 30.565, da primera generació no gaudien del mini mínim de 30 anys, rebaixat postetot i continuar en una constant gràfica dret a vot, quina preeminència assoli- riorment als 25 i esperant que a no tarascendent.
ren després d’una llarga i aferrissada dar i continuant aquesta mena
De tot l’anteriorment esmentat, se lluita reivindicativa.
d’agiornamento, com la faixa, sofreixi
n’infereix que en el decurs dels darrers
Tanmateix, en els dits temps, la na- una important rebaixa.
cinquanta anys, el nombre de persones cionalitat era tramesa per matrimoni;
A conseqüència d’aquest important
posseïdores de la dita nacionalitat ha però tal forma estava reservada a l’ele- increment de la població andorrana, el
pujat com els carAbassers; ja que ben ment masculí, doncs en virtut d’aques- cens electoral ha sofert, tanmateix, una
aviat s’haurà arribat a la cota dels ta mesura masclista, les dones andor- considerable gràfica ascendent; i gens
40.000, que no estarà pas gens mala- ranes no podien transferir la nacionali- ens estranyaria que en els vinents coment per un país amb una superfície tat als seus esposos, amb excepció de micis parroquials el nombre de votants
territorial de 464 quilòmetres quadrats les pubilles... i para de comptar.
arribés, o superés, els 15.000 ciutadans.
i amb una població que ratlla, però no
Amb el pas dels anys, l’accés a la
Així estan les coses en la parcel·la
arriba encara, als 70.000 habitants.
susdita nacionalitat ha sofert una im- corresponent a la nacionalitat en el nosportant obertura, tre minso país. Mentrestant, el vent de
doncs si primera- la vida no para de bufar.
ment fou reconeguda a les dones no puSícoris

Reportatge

El recinte històric de Grialó
recinte històric de Grialó està
E lpendent
de rebre una important

Introducció
El recinte del castell i l’església de Sant
Miquel estan situats al vessant occidental d’un petit turó d’uns 668 metres d’alçada, el Puig del Grialó (vèrtex geodè-

sic) que es troba a un extrem de l’altiplà de la Força, dominant pel sud la vall
del Segre. El poble de Collderat, al qual
pertany, forma part del municipi
d’Artesa de Segre des de 1971, malgrat
que històricament havia format part del
de Tudela de Segre.
Les seves coordenades UTM són les
següents: (31T) 3432’25 – 46408’00
L’accés més fàcil és des de la carretera C-14 que va d’Artesa de Segre a
Ponts. Ens desviem per una pista que
hi ha a la dreta i que porta al nucli de la
Força. Un cop passat el poble es segueix
cap a l’oest (ponent) fins que trobarem
uns camps. Un cop travessats, seguim
el camí que porta al castell. L’altre accés, des del poble de Colldelrat, és molt
més costerut i des d’allà es poden veure les restes de l’antiga població, que
va ser abandonada presumiblement cap
als segles XVII i XVIII.
Dintre del que podríem anomenar el
recinte fortificat de Grialó, cal distingir tres parts: el castell, les dues cisternes (aljubs) i l’església romànica de
Sant Miquel.

Recinte del Castell de Grialó
EL CASTELL
El primer document escrit de què disposem i que parla del castell és una acta
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subvenció que permetrà dur a terme
el Projecte de consolidació d’aquest,
indispensable i urgent per a la seva
conservació.
Aproximadament fa un any, el Sr.
Pere Sala i Serra (alcalde de Colldelrat)
va començar a moure’s per redactar el
projecte de Restauració del conjunt històric del recinte del Castell de Grialó.
Amb l’ajuda de David Beà i Castaño
(arqueòleg) i d’Elisabet Chimisanas i
Mateu-Alsina va redactar el citat projecte, que necessita d’una inversió inicial de 146.591,39 euros per a consolidar el recinte.
Per a finançar aquesta millora, atès
que fins ara no s’ha tingut en compte el
municipi d’Artesa de Segre en el repartiment de l’1% cultural de les obres
d’infrastructura que realitza l’Estat en
aquesta zona (relacionades amb l’embassament de Rialb i el Canal SegarraGarrigues), l’Ajuntament d’Artesa de
Segre va aprovar per unanimitat en la
Comissió de Govern del 3 de febrer de
2003 demanar a la Subdelegació de
l’Estat a Lleida la tramitació de la sollicitud d’ajut econòmic necessari per a
dur a terme l’esmentada restauració
d’aquest conjunt històric.
Actualment s’està a l’espera de rebre la resolució de dita sol·licitud, probablement en tornar de vacances. Seguidament us presentem el detall del
projecte a realitzar.

de venda del castell d’Artesa per part
del comte Ermengol II a Arnau Mir de
Tost i la seva esposa Arsenda, l’any
1039: “…a parte orientis ad ipso cinglo qui est ad ipsa Petrosa sive ad ipso
termino de kastro Grazilo,ubi sunt ipsas
cruces qui fuerunt factas pro termino
infra predicto kastro Grazilo et
Artesa…”
En aquell temps, el castell de Grialó
es trobava dins el terme dels castell de
Montmagastre i és possible que es tractés d’una fortalesa secundària d’aquest.
Dimensions del castell: llargada de
21 metres i amplada d’uns 7,5 metres
com a màxim.
Pel que fa a les restes de l’antic castell de Grialó, actualment només són
visibles tres sectors: la torre que forma
part del cos més oriental, un mur central que fa angle i una paret de l’extrem
occidental de la fortalesa.
La torre del castell. De la torre només se’n conserven dos costats (l’est i
el nord). La façana est mideix 4,60 metres de llarg encara que possiblement
arribava als 5,5 metres. Les parets fan
uns 80 centímetres de gruix i l’alçada
de la torre, que probablement estava
rematada en tots els seus costats per
espitlleres, és d’uns 9 metres.
Pel que fa al sistema constructiu
s’observa una clara diferenciació entre
el parament interior i l’exterior de la

Repor tatge

CISTERNES O ALJUBS
Aquestes estructures són de planta
trapezoidal, excavades a la roca (totalment la primera d’elles i parcialment
la segona), formades per carreus grans,
allargats i encoixinats.
La primera cisterna té unes dimensions d’uns 3,4 metres en les parets més
llargues i de 2,4 metres i 3,3 metres les
altres dues. Aquest aljub té una profunditat d’un metre com a mínim. Al seu
costat en tenim un altre de dimensions
més petites (1 metre de llarg per uns 40
centímetres d’ample), de la qual se’n
destaca l’existència d’un forat a la part
baixa com a desguaç que comunica amb
l’exterior. Al seu voltant, sobretot pel
que fa a la banda de migjorn, encara
s’aprecia un petit replà, que possiblement feia les funcions de base d’un
muret o de suport a unes fustes.
Es tracta d’estructures d’emmagatzematge, tal com diu la definició d’al-

jub: dipòsit excavat a la roca o fet
d’obra que es cobreix d’una volta per a
arreplegar l’aigua de la pluja. Malgrat
que aquesta definició parla de dipòsit
per a l’aigua de la pluja, no podem deixar de banda la possibilitat que es tractessin de trulls per al raïm destinat a
elaboració del vi, basant-nos en els
paral·lels observats a la comarca.
A la banda sud del castell trobem un
altre aljub, de dimensions similars al
primer (3,5 metres de llarg, 1,9-2,9 metres d’ample), però de característiques
una mica diferents. Aquest aljub està
contruit seguint dos sistemes diferents
que es complementen. Una part es troba excavada a la roca (uns 80 centímetres) i la resta (uns 120 centímetres) es
troba construït amb carreus grans i ben
escairats (dimensions: 25 cm x 70 cm).
Al costat est encara es poden apreciar
dues mènsules situades segurament al
lloc on estava situat l’accés.
Actualment, el sector de l’aljub excavat a la roca es troba en mal estat de
conservació degut a l’esllavissament de
la mateix roca, que s’ha anat enderrocant amb el pas del
temps caient damunt
mateix de la cisterna.
Per la seva estructura, podem considerar paral·lels d’aquestes cisternes, aljubs o
possiblement trulls
per al vi, els situats
prop del castell de
Rialb o Sóls de Riu
18
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torre. Mentre que l’interior està format
per uns carreus de considerables dimensions (30 cm d’alt i 50 cm de llarg),
ben escairats, amb coixinet i disposats
arrengleradament en fileres, fet que es
confirma per l’existència de galzes en
els angles d’alguns carreus per aconseguir un anivellament de les filades. El
parament interior és més irregular i està
format per pedres més petites i molt poc
treballades, per bé que alineades i unides entre elles per un morter de guix
triturat.
Mur central. A la part central
d’aquesta fortificació destaca un mur
gruixut, d’uns 140 centímetres. Aquest
gruix condueix a pensar que podia tractar-se d’un mur força alt, malgrat que
en l’actualitat no se’n conserva més que
uns quants pams.
Paret occidental. Aquesta paret està
construïda amb carreus encoixinats i té
unes dimensions de 7 metres de longitud i 3 metres d’alçada.

(Baronia de Rialb) o del proper Castell
dels Moros; així com les estructures
situades vora l’antiga fortificació de la
Serra del Castellar (Oliola) i els trobats
al jaciment de Flix (Balaguer), datables
a partir dels segle XI i possiblement
amortitzats a finals del segle XIV i segle XV.
Desgraciadament, no es pot datar
cronològicament el castell i els aljubs
amb tota seguretat sense realitzar-se una
excavació arqueològica que determini
amb tota fiabilitat una datació concreta. Malgrat tot, per l’estructura del conjunt, les formes i mides dels carreus
exteriors dels murs del castell que contrasten amb el parament interior molt
més irregular, el tipus de morter... ens
condueixen a pensar que es tracta
d’unes construccions erigides en els
segles XIII i XIV, fet que justificaria
l’encoixinat dels carreus.
No obstant, aquestes mateixes característiques i altres trets identificatius
també ens condueixen a pensar que es
tractaria d’una edificació molt més antiga, de caràcter musulmà. En arquitec-
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ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL
L’església de Sant Miquel es troba situada al costat mateix del castell i de
la torre de la línia de distribució d’energia elèctrica d’alta tensió.
La documentació més antiga referent
a l’església de Sant Miquel és l’acta de
dotació de la canònica de Montmagastre, atorgada l’any 1054 per
Arnau Mir de Tost, la seva esposa
Arsenda i el seu fill Guillem Arnau.
Sant Miquel de Montmagastre passà a convertir-se en priorat d’Àger l’any
1065 i d’aquesta manera Grialó esdevingué una parròquia de l’abadia, amb
la incorporació d’aquesta a la canònica
de Sant Miquel de Montmagastre, juntament amb les esglésies de Collfred,
Vall-llebrera, Alentorn, Artesa, Malagastre, Foradada, Comiols i Gavarra,
entre d’altres possessions.
Un altre document en què s’esmenta
l’església de Sant Miquel data d’uns
quants anys més tard i correspon a la
donació, l’any 1068, per part d’Arnau
Mir de la Donzell i la seva esposa d’una

vinya a Pere, capellà de Sant
Miquel.
Posteriorment, l’església de
Sant Miquel de Grialó fou objecte d’un litigi que durà vint
anys entre la canònica d’Àger
i el bisbat d’Urgell (11621179); fins que, finalment, el
papa Alexandre III decidí a favor dels primers. L’any 1258
Arnau de Sió, prior de Montmagastre, seguint el consell de
l’abat d’Àger, donà l’església
a la comanda hospitalera de
Sant Salvador d’Isot i posteriorment apareix en alguna documentació com a part de
l’abadia d’Àger.
Aquest conjunt va ésser
abandonat, presumiblement,
cap als segles XVII-XVIII.
L’església de Sant Miquel de
Grialó és un edifici romànic de
dues naus corresponents a dues fases
constructives diferents i un absis semicircular al cantó de llevant:
1a fase. La nau nord correspon a la
fase original i és la que es troba en un
millor estat de conservació. Es tracta
d’un edifici d’una sola nau amb una coberta de volta de canó de perfil semicircular (avui pràcticament ensorrada),
suportada per arcs formers adossats als
murs laterals i a la vegada reforçada per
tres arcs torals també semicirculars, que
arrenquen d’unes pilastres prismàtiques
adossades als murs, en els punts de suport dels mateixos arcs formers. A la
banda oest de la nau, s’aprecien restes
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tura andalusina es documenta també
l’encoixinat ja en èpoques anteriors,
com és el cas de Balaguer.
De fet, la documentació escrita esmentada anteriorment ens confirma que
a l’any 1039 ja existia el castell de
Grialó; per bé que caldria, com ja s’ha
dit, una completa excavació arqueològica per determinar si aquesta estructura és la original o bé són estructures
dels segles XIII i XIV edificades sobre
un castell d’època anterior.

de l’existència de pilars que varen quedar inacabats i un rebaix al mur nord
del qual desconeixem la seva utilitat.
L’absis del sector est de la nau té una
estructura semicircular i va precedit
d’un arc presbiteral estret. Aquest arc
toral s’uneix a l’àmbit del presbiteri.
Als murs nord i sud trobem dues finestres de doble esqueixada, entre els pilars de l’arc toral i l’obertura del mateix arc presbiteral. De la mateixa manera, s’aprecia una altra finestra de similars característiques a les anteriors
just al centre de l’absis.
La porta, resolta en arc de mig punt i
molt alterada exteriorment, s’obre a la
façana sud, fent-la coincidir amb l’arc
former central.
L’aparell constructiu utilitzat en la
construcció d’aquesta primera fase de
l’església és una filada uniforme de
carreus, poc escairats. A la zona de l’absis es conserva l’acabat original, format per un encintat pintat de color vermell que dibuixa un carreuat fictici, totalment diferent a la resta de paraments
constructius de l’església, tant interiors
com exteriors; ja que a l’interior les juntures són planes i a l’exterior es conserven parts importants d’arrebossat.
Per altra banda, els pilars i els arcs torals són construïts amb grans carreus
sense polir, disposats verticalment, i les
finestres tenen uns arcs monolítics ta-
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Malgrat que no es conserva l’extrem
est d’aquesta segona nau, hi ha traces
d’un mur perpendicular al mur de la nau
(que coincideix amb l’inici de l’absis
de la nau primitiva) que sembla indicar
que aquesta nau no tindria un absis; ja
que el tancament d’aquesta nau es faria amb un mur pla. La topografia del
lloc reforça aquesta idea: no sembla adient per a situar-hi un segon absis.
D’aquesta manera s’hauria d’interpretar aquesta segona nau com a una ampliació de la nau original amb una espècie d’atri molt ben comunicat amb
l’església primitiva d’una sola nau
(ADELL-CASES, 1994).
Pel que fa als altres sectors sud i oest,
es conserven vestigis dels murs que
permeten dibuixar-ne el perímetre.
Amb les dades de què es disposa, es
pot interpretar que la porta d’accés per
aquesta banda es trobava situada en alguna part del mur oest. No hi ha traces,
en canvi, de l’angle sud-est, a causa de
la topografia del lloc, que té un fort
desnivell.
Podem establir una cronologia molt
aproximada (passa al mateix que amb

el castell). La primera fase caldria emmarcar-la dins el segle XI o inicis del
XII i la segona fase d’ampliació ens
condueix a pensar, per les formes constructives emprades, que data clarament
del segle XII.
L’estat és de ruïna, però conserva la
seva estructura original. Malgrat aquest
mal estat de conservació, tant del castell com de l’església, els treballs de
consolidació permetrien conservar unes
restes que van tenir durant l’Edat Mitjana una importància cabdal en la història de la comarca, i evitar-ne el deteriorament.
La Palanca

BIBLIOGRAFIA
ADELL i GISBERT, Joan Albert;
Maria Lluïsa CASES (1994) “Sant
Miquel de Grialó”, a Catalunya Romànica, vol. XVII, Barcelona, pàg. 202203
BERTRAN i ROIGÉ, Prim; Francesc
FITÉ (1994): “Jaciment arqueològic de
Flix”, a Catalunya Romànica, vol.
XVII, Barcelona, pàg. 255-256
BOLÓS i MESCLANS, Joan; Manuel
GABRIEL (1994) “Castell de Grialó”,
a Catalunya Romànica, vol. XVII,
Barcelona, pàg. 201

II Concurs de Pintura Ràpida a Colldelrat
Durant la Festa Major de Colldelrat, es va organitzar
el segon Concurs de Pintura Ràpida amb un gran èxit
de participació de pintors, 27 en total. El primer premi el va guanyar Ivan Vila i Arimany amb una bonica
perspectiva de la població des dels dipòsits.

I Pujada a Grialó
El passat 26 de juliol i en el el marc de la Festa Major
de Colldelrat, un grup molt nombrós de veïns va realitzar la primera pujada a Grialó, coincidint amb la
presentació del projecte de redacció d’aquest conjunt
històric.
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llats cònicament. Pel que fa a les façanes, aquestes són totalment llises i només a l’absis es conserva part del ràfec
bisellat format per dues filades de les
mateixes peces que la resta del parament.
2a fase. L’ampliació de l’església
romànica original, datable als segles
XI-inicis s. XII, es basa en la construcció d’un segona nau construïda amb
carreus ben tallats i polits, actualment
enrunada. Per les seves característiques
formals, podem datar-la durant el segle XII. L’accés a les dues naus vindria
donada per l’existència d’una porta situada a la façana sud i també a través
de l’arc former de l’extrem est que hauria de quedar obert totalment. En aquest
sector, el mur sud de l’església fou doblat per un segon mur de carreus ben
tallats i polits, coronat per una imposta
bisellada, concebuda per iniciar una
volta de canó, ara totalment desapareguda. Aquesta volta hauria d’haver anat
reforçada per almenys un arc toral, del
qual es conserva el pilar en l’extrem est
del mur. La resta del mur sud de la nau
no presenta traces d’haver estat reforçat per poder suportar la volta esmentada. Per això s’ha de suposar que, o bé
molt probablement aquesta volta no
s’arribà a construir mai, o bé la paret
sud ha perdut totalment el mur que el
doblava, sense haver deixat traces en
el seu parament, segons ens diuen JoanAlbert Adell i Maria Lluïsa Cases
(ADELL-CASES, 1994).

Tema del Mes

Lo Castellot
sempre,
G airebé
els nostres orí-

Ell és far en la tenebra
marcant nostre caminar
i quina imatge, sens treva,
sempre ens acompanyarà...
I marxem junyits amb ella
fent camí pels viaranys
de la vida perdurera,
enmig de triomfs o planys...
Per extensió, amb el nom de Castellot
s’anomena popularment, no tan sols les
restes del castell que hi ha al damunt
del turó, sinó també tota la muntanya
que resguarda als seus peus la ciutat
d’Artesa, com ja ho havia fet a l’edat
mitjana a l’antic emplaçament de la
població, al costat oposat d’aquest

promontori. Tot i que aquest serral de
forma allargada en la direcció NO-SE
porta per nom Sant Jordi, la cartografia
actual utilitza el nom de Castellot.

El Castell

El castell d’Artesa de Segre, de
construcció àrab, està situat al territori
que en aquell temps era dominat pel
Califat de Còrdova, a la zona fronterera
o “marca” amb els comtats catalans (a
la imatge, podeu observar una
reproducció pictòria d’Antoni Borrell).
La història del castell d’Artesa és la
història dels orígens de la mateixa
població, la qual es comença a trobar
documentada a finals del s. X, dos-cents
cinquanta anys després de la invasió
sarraïna. El primer posseïdor d’Artesa
fou Ermengol I d’Urgell, tot i que la
plaça no s’hauria conquerit
completament i caldrien altres accions
per a què Artesa passés a ser de
dominació cristiana. Fou el seu fill,
Ermengol II d’Urgell, junt amb el cosí
Berenguer Ramon I de Barcelona, qui
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gens s’identifiquen
amb una determinada simbologia.
Aquests factors
simbòlics poden fonamentar-se en arguments, situacions
o elements que la
història s’encarrega
d’anar consolidant
al llarg dels segles,
tant si les arrels
s’esdevenen d’una
llegenda o, com és el
cas d’Artesa de
Segre, de fets històrics documentats.
A Artesa és ben palès que el símbol
identificatiu de la població és el Castellot, amb tot el que aquest indret implica. I, com veurem al llarg d’aquest article, són moltes les raons per les quals
el Castellot és valorat com a referència
obligada per a la gent del municipi.
A més de la presència constant des
de gran part del territori, des de les diferents vies d’accés a la ciutat, tant si
arriba per Ponts, Tremp, Agramunt o
Balaguer, el primer que s’albira és la
representació permanent del tossal de
Sant Jordi amb el Castellot al damunt.
No en va, el poeta d’Artesa, en Sícoris,
escriu aquests versos inclosos en el
poema “Castellot” Símbol d’Artesa:

finalment alliberà el
territori de la invasió
àrab a l’any 1037, els
quals, amb un document signat el 12
d’octubre del 1038,
venen en alou, per un
import de 1.500 sous,
la força (fortalesa)
d’Artesa a n’Arnau
Mir de Tost i a la seva
esposa Arsenda.
Resumint la
cronologia de la
possessió del castell,
veiem que Arsenda
el deixa en testament,
el maig del 1068, a la
seva filla gran, Letgarda, esposa de
Ponç Guerau de Cabrera. Tot i que el
domini i la sobirania d’Artesa estava
en mans dels comtes d’Urgell, els
Cabrera posseïren el castell, amb alguna
interrupció, fins el 1195 en què Gombau
III de Ribelles l’obté integrant-lo dins
la senyoria del mateix nom. Vers el
1396 fou guanyat en combat pel comte
Mateu de Foix, senyor d’Andorra i
vescomte de Castellbó, que lluità junt
amb partides de bandolers contra en
Joan I i després contra Martí I l’Humà
amb la intenció de proclamar-se rei.
Aquesta possessió es va mantenir en un
curt període fins l’any 1398. La fi del
castell esdevé a mitjans del segle XV
quan, al 1435, els Ribelles entren en una
profunda crisi financera que, entre
altres qüestions que marcarien la
història d’Artesa de Segre, fa que es
produeixi l’abandó amb la conseqüent
degradació de la fortalesa. Els Ribelles
es traslladaren a un edifici anomenat la
casa del senyor, situat a l’actual plaça
Major dins del que era l’antiga vila
closa d’Artesa.

Tema del Mes

No está Artesa sobre el mar,
mas la nieve se deja ver
desde su hermoso mirador,
nido de amor y de belleza sin par.
Y las mujeres lindas son
aunque todas rubias no son
y de sus labios de coral
nace el raudal
que inunda nuestro sentir.
Y son sus besos
dulces, suaves y embellecen,

que al llegar la primavera
son perfumes de quimera.
Val a dir que “el hermoso mirador”
és el Castellot, lloc on feien les guàrdies
els autors de la lletra.

L’escut d’Artesa de Segre

Les tres torres quadrades del Castell
d’Artesa de Segre, derruïdes el 1837,
varen inspirar el disseny de l’escut de
la ciutat. Dins d’aquest escut, les torres
ocupen la part superior del dibuix quedant per sota un carrer amb cases, una
plaça i un edifici solitari que, hom creu,
pot representar la casa del senyor de la
vila. Algunes versions incorporen el riu.
Aquesta representació ha determinat el
subtítol d’Artesa de Segre amb la denominació de “la Ciutat dels Tres Castells”. La primera versió impresa de
l’escut s’ha localitzat a l’Arxiu de la
Corona d’Aragó; es tracta d’un segell
estampat en un document municipal de
l’11 d’octubre del 1808, en plena invasió napoleònica. Aquest escut, de forma ovalada, amida 28 mil·límetres i està
voltat per la ins-
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La següent referència que tenim
sobre el castell data del 1837 quan, amb
motiu de la primera guerra carlina, es
fortifica la vila d’Artesa i el comandant
militar fa derruir les restes del castell i
les 3 torres quadrades que hi havia,
deixant-hi la torre rodona situada en el
punt més alt en la que s’hi construí el
fort anomenat de Sant Jordi, utilitzat
durant les guerres carlines.
Més a prop, l’última funció militar
d’aquest lloc fou durant la darrera
guerra, on el destacament d’una
guarnició formada per torns de dos
milicians al cim del Castellot vigilava
l’arribada de l’aviació enemiga. Des
d’aquest punt comunicaven l’imminent
bombardeig al centre d’operacions del
batalló republicà de transmissions,
instal·lat a l’edifici de la Granja, per tal
d’accionar les sirenes que anunciaven
la retirada cap els cinc refugis antiaeris
que hi havia a la ciutat. D’entre la tropa
d’aquest destacament hi havia alguns
músics que organitzaven sessions de
ball al poble. El Sr. Àngel Guiu ens recorda la lletra d’una cançó que, amb el
suport musical d’una peça de pel·lícula
americana, varen escriure i popularitzar
aquests soldats:

cripció “Alcaldia Constitucional Artesa
de Segre”.
Segons Lladonosa, en la seva Història d’Artesa de Segre: “No hi ha dubte
–ens diu- que l’escut d’Artesa, pel seu
estil abarrocat, pertany al set-cents”.
Abans d’aquesta època no hi ha cap
constància dels símbols utilitzats fins
aleshores. La versió esculpida que presidia l’arc de la porta d’accés a l’antic
edifici de l’Ajuntament del carrer de les
Carnisseries, on actualment hi ha la seu
del Museu del Montsec d’Artesa de
Segre, està envoltada pel Toisó d’Or.
A finals dels anys 40 i després de mutilar-li les inscripcions, aquest escut fou
traslladat a sota el balcó de l’edifici de
l’actual ajuntament.
En els versos del poema La Ciutat
dels Tres Castells d’en Rossend Marsol
i Clua, «Sícoris», hi trobem el sentiment
d’identitat, bellament expressat pel poeta, que entona, evocant per damunt de
l’absència dels elements materials, el
més profund arrelament a la història de
la nostra ciutat. Ens ho diu així:
Al vell escut del meu poble
hi figuren Tres Castells,
com símbol de nostra Artesa
perdurable en mig dels temps.
Tres Castells, guarden la vila
coronant altiu turó
que ferms s’alçaren un dia
sentinella vetllador.
El pas dels anys i la vila
els han ben enderrocat,
i al llindar d’un nou mil·lenni
quatre rocs sols han quedat...
Més el símbol no s’escola
mentre van bufant els vents,
i nostra vila, enmig la història,
és la Ciutat dels Tres Castells.

Tema del Mes
El monument al Sagrat Cor
El 26 de juny del 1960, des del full
parroquial, Mn. Francesc Sabaté i Mir
llençà la idea de construir, dalt del
Castellot, un monument al Sagrat Cor.
La proposta fou ràpidament acceptada
per la població i el projecte s’encomanà
a l’arquitecte Isidre Puig i Boada que,
després de vàries propostes de com habilitar l’altar i integrar el projecte a les
restes del castell, enllestí els plànols
sobre els quals el constructor Josep
Fons i Armengol bastí el monument
erigit amb l’ajut de 217.025 ptes. de
donatius aportades per la població.
El 19 de març del 1964 el bisbe
d’Urgell inaugurava la imatge del
Sagrat Cor i la gran creu situada al seu
darrere. Una placa de marbre de
100x130 cm commemora aquest acte
amb la següent inscripció:
El Excmo. y Rvdmo. Dr.
D. RAMON IGLESIAS Y NAVARRI
obispo de Urgel el dia 19 de
marzo de 1964 bendijo este
MONUMENTO
que Artesa de Segre levantó
como recuerdo de la SANTA
MISIÓN predicada por los
Rdos. PP claretianos
ELIAS VALCANERA
ROSENDO RAFEL Y
JOSÉ Mª VILARRUBIAS
del 12 al 23 de febrero
del mismo año
Arquitecto: Isidro Puig Boada
Empresario: José Fons Armengol

A dalt, foto del Sagrat Cor poc després de la seva
construcció
Al mig, alguns dels artesencs que participaren en la
seva construcció (Josep Fons, Miquel Companys,
Julio Jiménez, Josep Marsol “Bepeta”, Josep Alegre, Àngel Guiu i Ventura Samarra)
A sota, el Sagrat Cor durant la construcció
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Aquestes fotos estan extretes del llibre “Història
d’Artesa de Segre i Comarca” de Josep Lladonosa

Tema del Mes
La Colla del Castellot
Amb el nom de la Colla del Castellot o
els Amics del Castellot, es coneix un
grup format per una quinzena de persones que, amb gran entusiasme, porten 15 anys trobant-se els diumenges a
la tarda als peus del monument amb el
propòsit de condicionar i fer el manteniment d’aquest lloc. S’han encarregat
de fer arribar l’aigua i estan urbanitzant
els voltants del monument pavimentant-lo amb lloses, fent escales i posant
baranes amb materials reciclats, a més
d’ajardinar aquest indret amb arbres i
flors.
És admirable l’entusiasme que hi
posen tots plegats mentre fan els treballs de construcció, neteja i manteniment. Fa poc s’hi ha instal·lat un telescopi i també aviat hi haurà un mapa de
la comarca amb els llocs d’interès que
s’albiren des d’aquest punt elevat del
municipi. Comenten amb incontenible
joia la visita que a finals de març d’enguany els va fer el Bisbe Coadjutor
d’Urgell, Mons. Joan Enric Vives i
Sicília. És esperançador veure com des
de la iniciativa popular i l’altruisme hi
ha interès en recuperar i condicionar els
recursos turístics, monumentals i paisatgístics del municipi, i més encara,
com en aquest cas, que els integrants
d’aquest grup han demanat que no es
publiqués cap dels seus noms.
A dalt, els Amics del Castellot junt al bisbe Joan
Enric Vives. Sota, imatge de la festa del Sagrat Cor
A la dreta, portada d’aigua dalt del Castellot i estrena de la taula de pedra. Perspectiva actual de la
taula de pedra i dels arbres que l’envolten
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A l’esquerra, el nou telescopi i la plaça dels xiprers

Tema del Mes
Revista Castellot
L’octubre del 1957 veia la llum el primer número d’una revista que portava
per nom Castellot, portavoz del frente
de juventudes. Del text de salutació del
primer número traiem el següent tall
redactat en el més pur estil del moment:
“Lo hemos titulado CASTELLOT, con
el firme deseo de que como la montaña
local de este nombre sea la representación y el testimonio perenne del quehacer de un pueblo que vibra de inquietud y de deseo de superación.”
A partir del segon número fins al
darrer, publicat l’octubre del 1959, la
portada estava encapçalada per la
imatge del tossal de Sant Jordi amb les
restes del fort homònim al cim. No hi
mancaven els signes i consignes de
l’època. Aquesta revista, a més de fer
una labor proselitista, al ser l’únic mitjà
escrit del moment, tractava de diferents
temes relacionats amb el conjunt de les
activitats pròpies del municipi.
En el doble número 17-18 de febrermarç del 1959 hi troben una referència
al Castellot motivada per un dels
avenços tècnics del moment. A la
secció “Pulso de la Ciudad” signada
per l’oportunament pseudonimat
“Tele”, entre d’altres notícies, expressa
la seva queixa per la dificultat en la
recepció de les ones de televisió, les
quals, en arribar des del centre
d’emissions de Barcelona queden
frenades pel Castellot. Amb el desig de
que properament es puguin rebre des
de Lleida, aquesta muntanya no seria
un destorb per a l’adequada
visualització del nou invent.
Actualment no sols no queden frenades
sinó que en aquest indret hi ha el pont
de recepció de tota mena de senyals de
comunicació amb un fort impacte desagradable a l’estètica de l’entorn.

obrir el seu pare, el popular Cafè del
Pau, i va estar molt vinculat a la vida
musical de la ciutat, formant part del
grup de caramelles La Germanor.
Fundà l’orquestra del mateix nom. La
Sambla del Castellot, que molt
probablement va ser escrita per ser cantada per un grup de caramelles (de fet,
fa anys que la canten), diu així:
Lo jovent d’aquest gran poble,
amb “garbo” i satisfacció,
us dediquem amb gest noble
una samba d’allò més “mistó”.
La raó de la cantada,
que entonem amb gran fruició,
és passar unes bones festes
amb “garbo” i satisfacció,
no pensar en cap cabòria
i poder fer un ressopó.
Apa doncs, tots a punt,
a cantar i a ballar.
La sumba, la simba,
la Samba del Castellot,
la Secla, la Rampa
i el típic Forat Redó,
la gran Carretera
i la Roca del Cudòs,
són llocs recordats d’Artesa,
també la Granja i la Clamor.
Cantem tots amb alegria
cantem la Samba del Castellot.
La Samba del Castellot. Zum, zum!

La Samba del Castellot
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L’Associació Cultural la Palanca va
publicar i encartar en el número 216 de
la revista (març de 2000) aquesta peça
musical composada per a tres veus
d’home. Amb el pas dels anys, s’ha
convertit en l’himne oficiós de la ciutat
d’Artesa
L’autor, n’Alfons Clua i Marsà
(1902-1964) era fill d’Artesa. Fins la
guerra civil va regentar el cafè que va

Geologia
Geològicament, aquest promontori és
producte d’un trencament de materials
mesozoico-eocens on calices del
campaniense junt amb margues
eocèniques i guixos del Keuper han
perforat, per la pressió provocada en el
lliscament, les capes oligocenes
formades
per
arenisques
i
microconglomerats, creant en la seva
ejecció una curiosa cresta calcària, la
qual, en la vessant posterior del
promontori ens obsequia amb un gran
impacte visual.

Tema del Mes
Itinerari pel Castellot

situats al cim (482 m), ens trobarem a
l’espai que meritòriament estan
urbanitzant els Amics del Castellot on,
a més de tres fonts, camí i baranes, hi
han construït unes terrasses que fan les
funcions de plataformes d’observació
des d’on es gaudeix d’esplèndides
panoràmiques de la comarca. La més
ampla d’aquestes terrasses ha estat
batejada amb el nom de plaça dels Tres
Xipresos.
Les escales de
cargol que volten
l’interior de la torre circular ens
condueixen a la
plataforma on hi
ha les imatges de
la Creu i del Sagrat
Cor amb l’altar
que inicialment
s’havia de construir a l’interior del
Castellot i finalment s’emplaçà a
l’exterior, a la base del monument.
Vidal Vidal comenta en el volum tercer de la seva trilogia Les Terres de
Ponent: “Una imatge que vista de lluny,
fa evocar l’escultura que cimeja el Corcovado, sobre Rio de Janeiro”. Més
endavant, en el mateix capítol i en parlar de l’animació i ambient que
envoltava el típic ball rodó d’Artesa de
Segre i de com i quan es practicava,
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Sortint d’Artesa per les escales del
carrer Sant Jordi, conegudes com les
Escales del Fonset, ens aboquem al
camí de la Roca del Cudós. Cal seguir
400 metres de pista que ens conduiran
cap a la pujada, actualment cimentada,
que amb inclinacions considerables
permet arribar amb vehicle fins a la base
de les restes del castell. Recomanem,
però, fer la pujada caminant per gaudir
amb més intensitat de l’amplíssim
paisatge i respirar les olors de la
farigola, el romaní i altres plantes
aromàtiques que encatifen el
recorregut. La flora silvestre també ens
regala amb formes i colors que
enriqueixen la pujada.
Abans de l’arribada al cim, al darrer
revolt de la pista, és convenient desviarnos pel corriol que carena el turó fins a
la base del Sagrat Cor. A la dreta,
penjats sobre el barranc que es forma
en el marge de la muntanya, s’observen
uns clots longitudinals, són les restes
de les trinxeres construïdes a la darrera
guerra civil. Continuant muntanya
amunt hom pot veure l’antiga via
d’accés a la fortalesa que, serpentejant,
puja cap al castell. Al seu inici
s’observen les restes de construccions,
en una d’elles queden les restes
inferiors d’una disposició de mur en
l’anomenada tècnica de l’opus
spigatum o espina de peix.
Just a sota de la barana de fusta que
resguarda el camí de pujada al castell
veurem, pràcticament camuflades per
la vegetació, les restes d’una paret que
en la seva part superior s’observa l’inici
de la volta. En Josep M. Gavin, en el
seu inventari d’esglésies de la Noguera,
l’ha catalogada amb el número Nog. 78.
Santa Maria, sostenint que podrien ser
les ruïnes de la primitiva església
d’Artesa de Segre (és la visió de
l’especialista que ha inventariat les
20.000 esglésies que existeixen a
Catalunya). L’advocació a Santa Maria
responia a que després de la dominació
àrab es considerava que la millor manera de propagar i fomentar el
cristianisme era la veneració a Maria.
A la jurisdicció del bisbat d’Urgell, 90
de les 408 esglésies parroquials tenen
per advocació titular a Santa Maria.
Un cop visitades aquestes restes, ja

continua dient: “potser allò de Corcovado no és una casualitat!”
Al voltant de la imatge ens trobem
amb els efectes del preu de la
modernitat, quatre torres de
comunicacions (telefonia mòbil,
televisió de Catalunya, televisions
estatals i ràdio Artesa de Segre)
trenquen l’harmonia i malmeten
l’estètica del simbolisme que inspira
aquest indret.

Probablement quan aquest article
vegi la llum, aquest espai ja disposarà
d’una plataforma amb un mapa on hi
hauran situats els pobles i accidents
geogràfics que hom pot albirar des
d’aquest punt, del que destaquem les
següents visuals: Al nord magnètic
Alentorn; a 15º, Montargull; a 25º, Vallllebrera; a 31º, Montmagastre; a 38º, el
Pont d’Alentorn; a 48º, la Colònia, a
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a la fortalesa i, al seu extrem, la base
del que era la primera de les tres torres
quadrades. Tot seguit cal continuar el
camí, ara ja en sentit descendent seguint
la carena del turó de Sant Jordi, tot i
que caldrà fer una mica de remuntada
per arribar, després de pocs metres, a
les restes de la segona torre, de la qual
tant sols hi queda la base amb un sot
que podria ser una altra trinxera com
altres moltes d’aquest municipi, el qual,
després d’una defensa aferrissada per
part de les forces republicanes, va caure
en mans del general Dávila amb l’ajut
de les tropes de la 150 División Marroquí comandades pel caporal Santiago
Bernabéu, que posteriorment va estar
vinculat al món del futbol.
Continuant avançant en la mateixa
direcció, arribarem a la darrera de les
tres torres de l’antic castell, la que conserva una part més important de les
seves parets, arribant en algun punt als
dos metres de construcció dempeus.

Degut a l’erosió dels carreus, aquesta
torre que podria tancar la muralla per
aquest extrem del turó, ens mostra amb
molta claredat el morter de guix utilitzat
en la seva construcció.
A partir d’aquest punt el camí ja
s’inclina més en el seu descens i podem
veure a mà esquerra unes magnífiques
i curioses muralles calcàries naturals,
producte de l’esllavissament dels
materials geològics. El camí, que es
perd entre matolls i el sòl rocós, segueix
fins a la pista de la Roca del Cudòs on,
abans d’arribar a aquest penyal, ens
desviarem per un corriol que ens mena
a l’espai on estava situada l’Artesa
Vella. En aquest punt es poden observar encara restes de l’antiga població
abandonada gradualment degut a
destrosses fetes al llarg de les diferents
batalles del temps de la dominació àrab.
D’entre aquestes restes, cal destacar la
paret amb un reforç en forma d’arcada
situada just a sota de la mateixa Roca
del Cudós. Les pedres dels habitatges i
corrals de l’època han estat aprofitades
per a la construcció dels actuals marges.

puja caminant, en romiatge, des de
l’Ajuntament de la ciutat. Després de
les paraules que l’alcalde dirigeix als
assistents, al so del Cant dels Segadors,
s’hissa la senyera al cim de la Roca del
Cudòs. En acabat, hi ha coca i vi dolç
per a tothom.

“Sóc un símbol artesenc
pedra eterna, roca viva
talment com la seva gent.”

Més amunt, just a sota del monument
del Castellot s’hi observa l’anomenat
Forat Rodó, glossat també pel poeta
Sícoris que ens el representa amb
aquests versos:

Així descriu en Sícoris la Roca del
Cudòs, punt de trobada dels artesencs i
dels habitants dels pobles del municipi
cada 11 de setembre. Un grup de
grallers rep el seguici municipal, que

Per entrar a les palpentes,
al mític “Forat Rodó”,
recordant velles llegendes
d’un Rei Moro vetllador,
d’un rellotge d’or preuat
que, com un daurat espill,
ell havia amagat
a sota el Pont del Senill...
En realitat no cal entrar a les
palpentes ja que aquest orifici excavat
a la roca té un recorregut de poc més
d’un metre i una alçada que no arriba
als 2 metres. El que si cal fer és una
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87º el Grealó, a 125º Seró, a 143º
Tudela, a 156º l’ermita del Pla; a 204º,
la Roca del Cudòs; a 214º, el cementiri
d’Artesa; a 285º, Antona; a 306º, el
campanar de l’església parroquial
d’Artesa de Segre; a 305º, Baldomà; a
315º, Vernet; i a 320º, Clua i la Vall
d’Ariet.
A la part posterior del monument,
darrera del fort de Sant Jordi que
serveix de base al monument, s’hi poden veure restes de parets corresponents

Tema del Mes
petita grimpadeta ja que aquesta cavitat
està situada a l’escarpat de la muntanya.
En el descens des del Forat Rodó cap
al camí de la Roca del Cudòs anirem
veient restes de l’antic assentament
d’Artesa, l’anomenada Artesa Vella. A
l’arribar de nou a la pista, passada la
Roca del Cudòs, es poden apreciar els
diferents materials geològics que per
diferents aportacions minerals irisen la
terra amb diversos colors (groc,
vermell, marró, gris, verd...). Per Nadal,
en aquest punt, els nens d’Artesa
recullen aquesta terra de colors per fer
el Pessebre. També en aquest indret,
s’hi fa la plantada per la Festa de
l’Arbre que organitza la regidoria de
Medi Ambient de l’Ajuntament
d’Artesa de Segre. De fet, aquesta festa
es va instaurar l’any 1929 amb el
compromís de fer-se anualment. De
tornada a Artesa encara podem observar, a l’esquerra del camí, les restes ben
definides d’un antic corral de l’Artesa
Vella.
Arribats a aquest punt queda completada l’anella que ha estat l’itinerari
per tota la muntanya de Sant Jordi, prop
d’una hora de recorregut amb la que el
visitant pot fer-se una idea prou àmplia
de la història de la nostra ciutat tot
vivint, sobre el terreny, les diferents

èpoques que han anat forjant, segle a
segle, el tarannà hospitalari de la gent
de les nostres contrades.
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La devoció al Sagrat Cor
MRG

i ens dediquem a recórrer la geografia catalana, ens trobem
amb varis monuments generalment
posats damunt d’un turó i mirant
una ciutat, vila o poble, dedicats al
Sagrat Cor de Jesús (Tibidabo, Sant
Carles de la Ràpita, Artesa de
Segre...).
Aquesta realitat ens porta a preguntar-nos: què és el Sagrat Cor? Es refereix a una de les persones divines? Què
vol dir?
En totes les cultures, civilitzacions i
religions el cor designa la persona, més
concretament, el centre íntim del qual
sorgeixen pensaments, desitjos, projectes, la capacitat d’estimar i ser estimat.
En certa manera podem afirmar que el
cor defineix la persona. Amb l’expressió “té un bon cor” designem la persona bona, amb bondat, amb capacitat de
voler i fer el bé. Amb l’expressió “té
un mal cor” expressem que és una persona amb signes de maldat, de malvolença... Amb la paraula ”cor” expressem no solament la realitat física del
cor, sinó el centre íntim de la persona,
motor del bé i del mal.
Els humans, els creients, ens servim
de realitats humanes (físiques, psíquiques, psicològiques) per expressar i
comprendre realitats espirituals. Del
“cor humà” passem al “cor diví” o “Sagrat Cor” per expressar la realitat, la
riquesa i la profunditat de l’amor de
Déu envers els homes i les dones, manifestat en Jesús de Natzaret. “Tant va
estimar Déu el món que li donà el seu
propi Fill, Jesús”. “Ningú no té un amor
més gran que el qui dóna la vida pels
seus amics” (Jn. 15, 13). Amb l’expressió “Sagrat Cor” designem la persona
de Jesús de Natzaret, el Fill de Déu i el
fill de l’home, en allò que el defineix:
la seva capacitat d’estimar, d’acollir,
d’atendre, d’escoltar, de perdonar,
d’acompanyar... que el porten a donar
la vida. Aquell que estima, dóna i es
dóna.
Invocar el “Sagrat Cor” de Jesús vol
dir posar-se sota la seva protecció:
agrair el seu amor, implorar el seu ajut,
manifestar les nostres necessitats, sentir-se acompanyat en la feblesa, fer-nos

S
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participants del seu amor. La imatge del
Sagrat Cor de Jesús, col·locat damunt
un turó, des del qual es contempla una
ciutat, vila o poble, és signe de benedicció i de protecció: que el Fill de Déu
ens beneeixi, ens doni el do de la pau
(shalom, en arameu, expressa tot el conjunt de béns que porten a viure feliçment), ens acompanyi amb el seu amor
en tot allò que fem, pensem, desitgem i
projectem per tal que estigui d’acord
amb el voler de Déu: que és sempre un
voler de vida, de bé, de felicitat per als
homes i dones.
Sant Joan Eudes (mort el 1680) i santa Margarida Maria Alacoque foren els
qui promogueren la devoció al Sagrat
Cor de Jesús, que en un principi tenia
més el caràcter de “reparació” i “expiatori”: reparar i demanar perdó pel mal
i el pecat de l’home, per les infidelitats

a l’amor de Déu i a l’amor entre germans. Avui, la devoció al Sagrat Cor té
les connotacions de l’espiritualitat pròpia dels nostres temps: Viure l’amor de
Jesús, sentir-se arropat per la bondat del
seu cor, que acull, que escolta, que compadeix, que consola... que “beneeix i
protegeix”.
La pregària, redactada pel Bisbe Joan
Enric i distribuïda pels Amics del Castellot a tots els participants en la festa i
diada del passat 27 de juny, resumeix
molt bé el veritable sentit de la devoció
i invocació al Sagrat Cor: “Feu, Senyor,
que tots puguem trobar en Vos l’Amic
veritable i el Mestre bondadós i humil,
i que en el vostre Cor Sagrat hi aprenguem l’amor generós i sacrificat envers
tothom”.
Mn. Pere Balagué

Parlen les Entitats

La sardana, ball solidari
la nostra terra, és
C atalunya,
també una terra de dansa,
d’una dansa solidària i integradora: la sardana.
A les places dels pobles fa cohesió, agafant-nos les mans i fent una
rotllana. Homes i dones de totes les
edats ens movem alegres i relaxats.
La sardana és un mitjà de diversió, però a la vegada de solidaritat,
així com un bon mitjà per integrar la
diversitat, integrar les classes socials. La sardana encadena, però allibera. És una força constructiva i, per
tant, dinamitzadora del fet social.
El futur de la sardana està en l’actitud dinàmica de la societat i en les
mans dels que l’estimem i volem que
continuï.
La sardana ha d’evolucionar
d’acord amb l’evolució de la nostra
mentalitat. Ho ha de fer amb nosaltres, ha de ser una manera d’expressar com s’ha d’entendre el món. Una
il·lusió que ve de lluny, però que encara vol anar més lluny.
Amics de la Sardana
d’Artesa de Segre

El passat 22 de juny es va
celebrar el Dia Universal de la Sardana

Venda de pis
Es ven pis de segona mà, directament de propietari.
Consta de 4 dormitoris, 1 bany, 1 lavabo,
menjador/sala d’estar amb llar de foc, cuina gran,
terrassa, rentador, traster i golfes.
Amb calefacció, ben conservat i restaurat.

Situació immillorable i preu econòmic.
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Trucar als mòbils 639 375 289 / 626 048 691.

Parlen les Entitats

Reflexions entorn de Sant Mamet i el Montsec
Plataforma per la Defensa del
L aMontsec
vol recolzar totes les ini-

un important pas endavant en el desenvolupament de l’energia neta, no interessa perquè no beneficia les elèctriques, que perden en part el seu control.
En canvi, se segueix apostant pel model centralitzat de grans infraestructures
(molins), que trinxa el poc territori “verge” que resta i beneficia les grans empreses del sector que continuen així
monopolitzant l’energia.

que aquest es constitueixi el dia que els ajuntaments ho vulguin; resolució 21/III 1988.
Si, com nosaltres, reconeixeu un interès singular a l’esmentat conjunt muntanyós i, en conseqüència, us manifesteu partidaris de preservar al màxim els
valors paisatgístics i naturals; estaríem
d’acord en que la central eòlica, la línia d’evacuació o qualsevol línia aèria atemptaran greument contra el
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ciatives que portin el seu territori a
un desenvolupament sostenible davant les accions que posin en perill el
seu peculiar i ric Patrimoni Natural.
Les energies renovables, que en principi són més respectuoses amb l’entorn,
no haurien d’utilitzar-se per malmetre’l
i per tapar agressions mal dissimulades
sota el prestigi de què gaudeixen per a l’opinió pública.
La vella proposta del Parc Natural (1981-1983), després d’haAixí com en nom de la pau
ver passat diferents tràmits al Parlament de Catalunya, no
s’han fet guerres i crims injustificables, amb el pretext de
ha tirat endavant a causa del desinterès dels ajuntaments i de
l’ecologia s’està avui castigant
la por interessada que grups i persones influents van suscitar
indrets i paratges “poc alterats” per la mà de l’home, amb
projectes faraònics darrere dels quals
El Montsec (amb Sant Mamet in- Montsec, perdent-se la part del noshi ha interessos aliens que cerquen no- clòs) figura en els catàlegs d’àrees de tre patrimoni i limitant el desenvomés el propi benefici, cosa que desvir- protecció prioritària de la Generali- lupament turístic que podria donar-se
tua la seva pretesa funció respectuosa. tat, del Govern Central i de diferents a la zona en benefici de la gent del país.
Així esdevenen, sota una màscara iniciatives científiques. A més, s’inclou La creació del Parc Natural evitaria la
mediambiental, nous i més subtils ins- en un llistat d’espais d’interès natural utilització del iodur de plata per a distruments de deteriorament del medi.
per preservar la tan malmesa soldre tempestes.
Certament no calen 2.550 hectàrees biodiversitat (extinció d’espècies), anoÉs per aquestes i altres raons que
per posar molins de 106 m d’alçada, menat Xarxa natura 2000 i encarregat demanem una actitud crítica que no es
amb tot l’impacte, el moviment de ter- per la Unió Europea.
deixi endur fàcilment per falses aparenres (12.000 camions) i greuges com:
Hi ha la vella proposta del Parc ces. És per això i més que demanem
sabates de formigó de 164 m2, edifici Natural (1981-1983), que després l’adhesió a la plataforma per impulde control de 187 m2, subestació de d’haver passat diferents tràmits al Par- sar la creació del Parc Natural del
1.345 m2, a més de 15 km de camins lament de Catalunya no ha tirat enda- Montsec.
nous amb un radi mínim dels revolts vant a causa del desinterès dels ajuntade 35 m.
ments i de la por interessada que grups Plataforma per la Defensa del Montsec
Volem fer un crit d’alerta a la gent i persones influents
del país sobre l’error que pot suposar van suscitar i que,
la construcció d’aquesta central i de la finalment, creà una
responsabilitat de tots en aquest afer. opinió contrària a la
Sense anar més lluny, el tema de la con- seva creació. Però
nexió (autònoma) a la xarxa de plaques tot i així, la resolufotovoltaiques per part de particulars, ció 87/I 1983 obliga
que no té cap impacte en comparació a protegir de les
amb les centrals eòliques i que suposa- agressions les zones
ria –si es facilités la seva instal·lació– incloses al parc fins

La Pàgina de lIES Els Planells

Els bombons noguerencs
número us presentem
E nunaaquest
nova “fornada “ de Treballs
de Recerca d’alumnes del nostre centre. Aquest i els altres que, mes a mes
anirem publicant, són dels alumnes
que aquest curs 02/03 han finalitzat
2n de Batxillerat i que, per tant, s’estan a punt de convertir en universitaris.
Tot el centre se sent molt satisfet amb
els resultats d’aquests treballs i, a més,
com ja us vàrem informar al número
de La Palanca del mes de maig, també
han obtingut el reconeixement del Consell Comarcal.
Aquest que avui us presentem va
obtenir el segon premi. L’alumna que
el realitzà fou na Janina Borrell i fou
tutoritzat pel professor Jordi Trilla. El
títol és “Els bombons noguerencs” i ja
ens dóna una idea de la gran diversitat
de temàtiques que els alumnes estudien en els seus treballs. La mateixa alumna us en dóna els detalls.

Els mètodes que vaig emprar per elaborar els bombons es resumeixen en
tres: mètode reducció (basat en l’elaboració dels bombons mitjançant una
ebullició), mètode infusió (basat en
l’elaboració dels bombons, mitjançant
una infusió) i, finalment, el mètode directe (que es basa en el procés d’elaboració dels bombons sense realitzar cap
transformació al producte noguerenc).
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les cates.
Des d’un àmbit més econòmic, s’ha
de fer referència als costos sorgits en el
procés de fabricació dels bombons
Els bombons noguerencs, per Janina
noguerencs, ja que és una operació imBorrell
prescindible per establir el preu adequat
“L’elaboració d’un producte nou que
de la caixa de bombons.
caracteritzés els béns típics de la NoPartint dels càlculs sorgits en cada
guera era necessari per promocionar la
mostra i de la quantitat de bombons elacomarca, ja que no disposa de massa
borats de cada tipus, vaig calcular el
recursos d’aquest tipus.
preu unitari de cada bombó, fet
Per aquest fet vaig creure conveque em va permetre conèixer el
La intenció d’aquest treball de
nient realitzar un treball de recerca
preu dels 28 bombons inclosos en
recerca era demostrar que els
basat en l’elaboració dels Bombons
el interior de la caixa de manera
noguerencs, amb la intenció de deproporcional al seu grau d’accepproductes de la Noguera eren
mostrar que els productes de la Notació.
perfectament compatibles amb
guera són perfectament compatibles
Finalment, el disseny d’una
la xocolata
amb la xocolata.
caixa que contingués els bombons
Per demostrar aquest fet, vaig
noguerencs i alhora fos atractiva
començar a fer les primeres provatures
El fet de conèixer quins eren els gus- per la vista, va posar punt i final al treamb diversos tipus de xocolates i amb tos que produïen un major o menor grau ball de recerca que havia realitzat.”
diversos estats, sòlids i líquids, dels d’acceptació entre els consumidors era
productes que volia utilitzar en l’ela- molt important, per garantir el llançaIES Els Planells
boració dels bombons.
ment del producte al
Després de realitzar unes quantes mercat i, per aquest
proves, vaig oferir les primeres mos- motiu, es realitzaren
tres als professors i amics del centre, les proves sensorials
que anaven opinant sobre el gust, l’as- mitjançant les norpecte, la forma…, i partint de les seves mes bàsiques de
crítiques, totalment constructives, vaig funcionament que
realitzar algun canvi en els bombons per havien de seguir els
tal que els definitius poguessin agradar 46 consumidors poa un major nombre de persones.
tencials assistents a

Informació Municipal dArtesa

Mes de juny
ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(del dia 2 de juny)
Demanar a la Diputació de
Lleida la concessió d’una petita ajuda
de 3.480 euros per a dur a terme les
“Obres complementàries d’arranjament
carrers a Tudela de Segre”.
Autoritzar l’ús de la Sala d’Actes de l’Ajuntament per part del CE
Artesa de Segre, el 6 de juny a les 22h.

per curs acadèmic 2002-2003.
La Direcció Gral. de Centres
Docents ha comunicat l’atorgament
d’una subvenció de 34.100 euros per
al curs 2002-2003, per ser titular d’un
centre d’Educació Infantil.
Arcom i Mobles Ros han demanat la portada d’aigua potable a les seves fàbriques, per a la qual cosa caldrà
buscar una solució tècnica.

Autoritzar Els Amics de la Sardana l’organització de ballades de sardanes tots els dijous de juny, de 22h a
23h, a la Pl. de les Escoles Velles i tots
els divendres de juliol, de 22h a 23,30h,
a la Pl. de l’Ajuntament.

INFORMES DE L’ALCALDIA
L’empresa Jumela SL ha presentat una proposta d’instal·lació d’una
planta de reciclatge de residus de la
construcció, a ubicar en terrenys municipals a canvi d’un cànon anual.
La Fundació Pública IEI ha comunicat la concessió d’una subvenció
de 1200 euros per al funcionament de
l’Escola Municipal de Música el pro-

El Departament de Justícia i Interior ha atorgat una subvenció de
3.799,23 euros per a obres al Parc de
Bombers.
Es disposa d’una memòria valorada, per un import de 12.172,48
euros, per a la realització de l’obra
d’ampliació de la vorera a la carretera
de Montsonís. El Sr. Vicent Aumedes i
Serra autoritza a ocupar parcialment els
seus terrenys, que l’Ajuntament ha proposat adquirir.
Es disposa d’una oferta econòmica per a la realització de l’obra “Condicionament amb dotació d’aigua a la
zona d’esbarjo La Palanca” per un import de 12.455,00 euros.
La Sra. Sílvia Cardona ha comunicat que el pati del fons del CEIP Els
Planells encara no estava net de brossa.

Els regidors i regidores electes
són els següents:
Convergència i Unió:
Domènec París i Artigues
Carme Barril i Brescó
Francesc Lluch i Solé
Salvador Maluquer i Brescó
Joan C. Eroles i Solanes
Esquerra Republicana de Catalunya:
Domènec Sabanés i Porta
Mercè Nogués i Galceran
Ramon Cusola i Vidal
Eva Maza i Batlle
Partit dels Socialistes de Catalunya:
Josep Galceran i Sellart
Partit Popular de Catalunya:
Eduard Serra i Vilalta
La Mesa d’Edat es va constituir
amb el Sr. Sabanés i el Sr. Serra, regidors de major i menor edat respectivament.
Examinades per la Mesa d’Edat
les credencials presentades, els nous
regidors i regidores van jurar o prometen el seu càrrec.
En la votació següent per a
l’elecció de l’Alcalde, el resultat va ser:
Domènec París i Artigues 7 vots
Domènec Sabanés i Porta 4 vots
Josep Galceran i Sellart 0 vots
Eduard Serra i Vilalta
0 vots
Quedant així proclamat com a
nou alcalde el Sr. Domènec París i Artigues, el qual inicià un torn de paraules on també van intervenir els senyors
Sabanés, Galceran i Serra.
Ramon Giribet i Boneta
revista@lapalanca.org

SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL
NOU AJUNTAMENT
14 de juny de 2003
A les 12h, a la sala d’Actes de
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Proposar a l’alcaldia la concessió de les següents llicències d’obres:
- A la Sra. Sandra Bonilla i Delcort, per
pintar i col·locar una mampara de fusta
a Cra. Ponts 9.
- Al Sr. Josep Vendrell i Tarré, per arranjar la xemeneia i la teulada al cobert
de la Casa Tarré, Cra. de Vilanova, a
Alentorn.
- A la Sra. Pilar Fernández i Urrea, per
arranjament de la teulada d’un cobert a
C/ Únic 25 de Montargull.
- A la Sra. M. Teresa Calafell i Gassó,
per netejar un solar i per construcció
d’un habitatge unifamiliar a C/ Jesús
Santacreu 14.
- Al Sr. Pere Salud i Pijuan, per formació d’un recinte per instal·lació d’un
ascensor oleodinàmic a l’edifici del C/
M.D. de Salgar 38.

l’Ajuntament, va tenir lloc el Ple de
constitució del nou Consistori, sorgit de
les Eleccions Municipals del passat 25
de maig.

revista@lapalanca.org

revista@lapalanca.org
revista@lapalanca.org
revista@lapalanca.org

Informació Municipal dArtesa

Aclariment personal
sobretot en poblacions petites on
la majoria coincidim en diferents
“fronts”. Probablement degut a
això, per a qui no em coneix prou
bé resulta difícil diferenciar dues
facetes de la meua persona.
M’estic referint al fet de formar
part del Consell de Redacció de La
Palanca i, per altra banda, ser membre d’una candidatura municipal
d’Artesa en totes les conteses electorals des de 1991 (essent regidor durant el període 1991-1999). No són
les úniques, però en aquests moments són les facetes més rellevants
de la meua vida pública no professional. Sempre he procurat no barrejar una cosa amb l’altra, tot i que no
ha estat fàcil. Malauradament, ja hi
ha hagut qui ha intentat fer-ho aprofitant determinades circumstàncies o
coincidències.
Escric això perquè voldria que tothom entengui un canvi que es
produirà en la secció Informació
Municipal d’Artesa de la nostra revista. Probablement a partir del mes
que ve, passarà a fer-la una altra persona designada pel nou equip de govern municipal artesenc. Aquesta circumstància no té res a veure amb el
fet que la candidatura de la qual jo
formava part no hagi guanyat les
passades eleccions municipals.
M’explicaré pas a pas:

RÀDIO
ARTESA

91.2
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1.- La secció Informació Municipal
d’Artesa que apareix cada mes a La
Palanca, tal com més o menys la coneixem actualment, va néixer amb el
núm. 114 de juliol de 1991. Després de
les eleccions municipals d’aquell any,
vaig ser regidor de Cultura (entre altres responsabilitats) durant 8 anys i,
com a tal, vaig començar una nova línia d’informació a la ciutadania, resumint cada mes els acords de l’Ajuntament a les pàgines de La Palanca.
2.- En aquell número de La Palanca
feia una petita introducció, de la qual
en transcric un fragment: “Tal com es
venia fent fins ara, l’Ajuntament
d’Artesa facilitarà informació a través
de les pàgines de La Palanca. Ara bé,
el nou Equip de Govern vol fer-ho
d’acord amb el seu estil, de forma que
la informació sigui més completa i entenedora...” Vuit anys després, en el
núm. 208 d’agost de 1999, m’acomiadava dels lectors i lectores d’aquesta
secció perquè la passaria a fer la nova
regidora de Cultura, M. Neus Bròvia.
3.- A causa de la dimissió de la regidora esmentada (per motius de feina), vaig
adquirir el compromís amb els companys i companyes de la meva candidatura de tornar a fer-me càrrec
d’aquesta secció fins al final del mandat. Així doncs, he fet aquesta tasca des
del núm. 239 de febrer de 2002 fins ara.
4.- Acabat el mandat 1999-2003, ha
acabat també el meu compromís i així
ho vaig comunicar al nou Equip de Go-

91.2
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sovint estem acostumats a
M olt
barrejar i confondre les coses,

vern municipal, el qual designarà la
persona encarregada a partir d’ara de
realitzar la Informació Municipal
d’Artesa (de la manera i amb l’estil
que creguin més convenient).
5.- Finalment, pel que fa a la meua
vinculació amb La Palanca, he de
dir que fa molts anys que hi col·laboro; primer de forma puntual i,
posteriorment, de manera habitual.
Durant l’any 1997 vaig formar part
del Consell de Redacció, compartint
aquesta circumstància amb la de regidor de Cultura. Va ser l’any en què
un grup de jovent va donar un nou
impuls a la revista i em van demanar
que treballés al seu costat. Després,
no vaig tornar a formar part del Consell de Redacció fins l’estiu del 2000,
un any després de deixar de ser regidor. Ara som un petit grup de persones en aquest Consell i comptem
amb un bon nombre de collaboracions habituals.
Desitjaria que tothom pugui entendre el veritable sentit d’aquesta explicació, que no és altre que deixar
les coses clares. Tant de bo m’hagi
explicat bé. Per la meua part, des de
La Palanca o des d’on sigui, espero
tenir ànims molt de temps per continuar treballant en la tasca de fer poble, que al capdavall és el que compta.

Ramon Giribet i Boneta
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Programa de la Fira de Sant Bartomeu
Dissabte 23 d’agost
12h - Inauguració de la Fira
A càrrec de l’Hble. Sr. Josep Maria
Pelegrí i Aixut, conseller de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya
Lloc: Entrada del recinte
Recorregut de les autoritats pel recinte
firal

21:30h - Festa del Vi
Sopar de germanor, amenitzat amb
música dixieland pel grup Pixie Dixie
Lloc: Zona dels vins
Diumenge 24 d’agost
10h - VI Trobada de puntaires
Lloc: C/ Sants Cosme i Damià
Organitza: Grup de Puntaires d’Artesa

13:30h - Parlaments institucionals
Refrigeri
Lloc: Pl. Ajuntament

10h - VI Concurs de pintura ràpida
Inscripcions fins a les 12h a l’estand
d’informació

14h - Degustació de paella
Venda de tiquets a l’ajuntament i a
l’estand d’informació
Lloc: Recinte firal

10:30h - I Concurs de pintors locals
Inscripcions fins a les 13h a l’estand
d’informació

A partir de 17h - Partits de futbol
base
Lloc: Camp d’esports
17:30h - I Cata popular comentada
de Catalunya
Lloc: Carpa firal
Organitza: Consell Regulador DO Costers del Segre i Institut Català de la Vinya i el Vi
19h - Inauguració 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
Lloc: Zona dels vins
19:15h - Desfilada de moda esportiva, infantil i juvenil
Lloc: C/ Balmes
Organitza: Calçats Cercós
Col·labora: Perruqueria Àfrica

11h - XVIII Desfilcan (Mostra canina)
Lloc: C/ St. Antoni M. Claret
18h - Lliurament de premis del VI
Concurs de pintura ràpida
Lloc: Recinte firal
18:30h - Lliurament de premis del
XXIV Concurs de productes estranys
del camp
Lloc: Recinte firal
19h - Exhibició d’aeròbic, gimnàstica rítmica i balls de saló
Lloc: Recinte firal
Organitza: Gimnàs Altis
20:30h - Inauguració oficial de l’enllumenat del camp de fubol
Futbol: Trofeu Fira del Meló
UE Tàrrega (3a divisió) - CE Artesa de
Segre (1a regional)
Lloc: Camp d’Esports Municipal
21h - Cloenda de la Fira
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16:30h - XVII Torneig de bitlles
Lloc: Ctra. de Montsonís
Organitza: Club de Bitlles
Montmagastre

MOSTRES
XI Mostra dels Vins DO Costers del
Segre
XV Mostra de productes artesans
XXIV Mostra de Productes estranys
VIII Mostra de punta de Coixí
III Mostra d’Oficis artesans
XXIV Fira del Meló
EXPOSICIONS
Exposició de manualitats de les
Artesenques Actives
El Vi i la vinya
Activitats realitzades per Càrites
Parroquial d’Artesa de Segre
Exposició fotogràfica: Activitats de l’Associació de Jubilats i Pensionistes
Club de Lectures: Artesa de Segre,
75 anys de ciutat (1927-2002)
Exposició gràfica: Els pobles a la Fira
Exposició: Les cucurbitàcies
CONCURSOS
XXIV Concurs de productes estranys del camp
XVIII Desfilcan
VI Concurs de pintura ràpida
I Concurs de pintors locals
SERVEIS
Bar, degustacions, aparcament i WC
Organitza:
Ajuntament d’Artesa de Segre
Col·laboracions:
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca - Diputació de Lleida Consell Comarcal de la Noguera INCAVI - Consell Regulador de la
DO Costers del Segre - Cambra de
Comerç de Lleida
Informació:
www.artesadesegre.com
fira@artesadesegre.com
tel. 973 40 00 13
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Humor

BBC*
Lo Fuji i la Betty
se mos casen
el proper 16 d’agost.
Felicitats!

BBC*són les sigles de la secció Bodes,
Batejos i Comunions (i altres celebracions). Feu-nos arribar una foto i un text
ben graciós. És gratuït, només cal ser
subscriptor de La Palanca.

CONCURS
Portada del llibret de la Festa Major 2003
Si ets una persona original, amb trets artístics amagats…
Aquesta és la teva oportunitat!!!
El llibret de la Festa Major necessita una portada.
Cal portar la vostra proposta del dibuix de la portada del llibret a l’Ajuntament abans del
dia 18 d’agost. La portada guanyadora es farà pública a l’estand de la Comissió de Festes de la Fira de Sant Bartomeu, on es lliurarà el premi corresponent.
Informació que ha d’incloure la portada:
Dies de la Festa Major:
24, 25, 26, 27 i 28 setembre 2003 ARTESA DE SEGRE

41

la Palanca

La Comissió de Festes

Palanc-oci
Encreuat per Jordi Alins Rodamilans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Horitzontals
1. Persona que no coneix l’ordre.- 2. Comença. Al revés, niu humà.- 3.
Oceà que uneix Europa i Amèrica. Part del cos amb què s’acaricia.- 4.
Element de l’espiga. Vocals. Al revés, mig diàmetre o element químic.5. Tractament femení. Atmosfera. Víscera relacionada amb l’amor. Vocal
extravertida.- 6. Rínxol relacionat amb la física. Al revés, prengui nota.
Consonant que equival a mil.- 7. Al revés i plural, fortuna. Que no té
gens de greix.- 8. Consonant amb sostre. Les consonants del pet. Lloc
arrecerat i idíl·lic de la costa. Lletra que equival a cinquanta.- 9. Al
revés, que conté sal. Lletra rodona. Consonant amb revolts. Alumini.10. Gos. Lloc que s’oposa a aquí. El nom d’una consonant cantonera.11. Representar amb un símbol.
Verticals
1. Plural, els senyals d’una malaltia.- 2. Nom que rep un determinat
tipus de plat. Tipus de composició usat per Maria de França.- 3. El més
simple dels hidrurs de silici, SiH4. Piano sense moble ni tecles. Consonant amb dos geps.- 4. Animal que posa el fetge per elaborar el foie
gras. Vocal extravertida. Al revés, adreçador natural que es percep amb
la vista.- 5. Inflamació de la mucosa nasal. Article que encara viu a la Catalunya Occidental.- 6. Dia concret. Consonant
dental. Entre el cos i el cap.- 7. Tres de dretes. Vocal prima com un clau. Més gran que el punt. Vocal prima i repetida.- 8.
Nom que van rebre els feixistes durant molt de temps. Consonant.- 9. Individu que excel·leix en un esport. Buida el fons. Al
revés, inicials de cavall ratllat.- 10. Senyora de marca. Consonant vibrant. Braç d’ocell.- 11. Fer del sucre un caramel.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Problema d’escacs

Jeroglífic per Jordi Esteban

T
P
Juguen les negres

Capital de comarca
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SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Desordenada.- 2. Inicia. asaC.- 3. Atlàntic. Mà.- 4. Gra. IA. idaR.- 5. Na. At. Cor. A.- 6. Ona. itonA. M.- 7. stroS. Magre.- 8 T. PT.
Cala. L.- 9. ílaS. O. S. Al.- 10. Ca. Allí. Ela.- 11. Simbolitzar.
VERTICALS: A partir de les horitzontals.
Problema d’escacs
1- ...,h1=A (si h1=D; 2-Ta8+, Dxa8 i taules per ofegat, si 2- ..., Rd7; 3-c8=D+, Rd6; 4-Dc7+, Rd5; 5-Dc5+, Re4; 6-Ta4+, Rd3; 7-Dd4+, Re2; 8-Ta2+, Rf3;
9-Ta3+, Rg2; 10- Dd2+, Rg1; 11-Ta1++);2-Tf1, Th8 amb final guanyado.
Jeroglífic
Tremp (T, rem, P).
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El cap de setmana del 12 i 13 de juliol, el cel de Vilanova de Meià es va veure acolorit pels parapents
que es llençaven des dalt del Montsec durant una prova de la Lliga Catalana. (Foto: Maite Nogueras)

