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Inauguració de la nova graderia i presentació del CENG
El passat 9 d’octubre es va inaugurar la
nova graderia del pavelló poliesportiu
d’Artesa i es va fer la presentació dels
equips de bàsquet del CENG
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L’Agenda

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.

13 i 14 de novembre:
Fira de la Perdiu a Vilanova de Meià
(veure programa a la pàgina 41)

OCTUBRE
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 2: Marc Marcé i Font, fill de Ramon i de M. Pilar (Alentorn)
dia 18: Eric Colom i Saltiveri, fill de Josep M. i de Sandra (Tudela
de Segre)
dia 21: Jana Regué i Leal, filla de Miquel i de M. Àngels
dia 28: Arnau Alexandre i Cayetano, Edgar Alexandre i Cayetano,
fills d’Óscar i de Sònia
Defuncions:
dia 20: Anita Comelles i Pijuan (78 anys), natural de Camarasa
dia 27: Paquita Planes i Armengol (84 anys), natural d’Artesa
de Segre

20 de novembre:
A les 18h, al Santuari de Salgar, Concert de Santa
Cecília a càrrec de l’Aula Municipal de Música
d’Artesa

Matrimonis:
dia 11: Immaculada Fusta i Solsona (d’Artesa)
Albert Presas i Lladós (d’Abella de la Conca)
dia 11: Jordi París i Dalmau (d’Artesa)
Marta Solé i Chandre (d’Artesa)
Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 16: Concepció Nadal i Lluvià (89 anys), natural d’Isona
dia 19: Benjamí Novau i Boliart (80 anys), natural d’Artesa de
Segre
Matrimonis:
dia 18: Pilar Serra i Solans (de Vilanova)
Daniel Estany i Novau (d’Artesa)

Meteorologia
OCTUBRE
Dades facilitades pels ajuntaments d’Alòs de Balaguer, d’Artesa
de Segre, de Vilanova de Meià i de Foradada.
Municipi d’Artesa de Segre
Temperatura mitjana del mes: 21,1°
Temperatura màxima:
32° (dies 4, 5 i 11)
Temperatura mínima:
8° (dies 27, 28 i 29)
Amplitud tèrmica màxima: 19° (dia 29: màx. 27° i mín. 8°)
Amplitud tèrmica mínima:
7° (dia 1: màx. 27° i mín. 20°)
Dies amb precipitacions:
2
Precipitació màxima:
2 mm (dia 15)
Total precipitacions:
3 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 20,1°
Temperatura màxima:
35,9° (dia 4)
Temperatura mínima:
6,8° (dia 26)
Dies amb precipitacions:
4
Precipitació màxima:
4,6 mm (dia 6)
Total precipitacions:
6 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions

2
5 mm (dia 11)
7 mm
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Volem seleccions catalanes
Els catalans amants de l’esport estem d’enhorabona després que la
nostra selecció nacional d’hoquei patins es va proclamar campiona
del món en el Mundial B celebrat a Macao, exhibint a més un nivell
de joc molt superior a tots els altres participants (literalment, van
arrasar).
Durant els dies que va durar la competició, els mitjans de comunicació d’aquí van fer un seguiment força exhaustiu de l’esdeveniment
i, qui més qui menys, gairebé tothom es va interessar pels èxits de la
nostra selecció. Probablement, mai aquest esport havia tingut tants
adeptes, tot i que es tracta d’un dels més practicats a Catalunya.
Davant l’èxit, previsible per altra banda, als polítics catalans els
va faltar temps per anar-se’n a fer la foto a Macao: Mas (CiU) va
deixar plantat Maragall (PSC) en la seva visita al Japó i aquest no va
poder resistir la temptació, ja que passava per allà, d’anar a la final,
on tampoc hi va faltar Carod-Rovira (ERC). Després tots diuen que
no s’ha de fer un ús polític ni partidista d’aquest tema per tal de no
perjudicar el reconeixement definitiu de la Federació Catalana de
Patinatge a nivell internacional, a finals de novembre.
Altres, des de la Meseta, es dediquen a fer allò que millor saben;
és a dir, intentar posar els espanyols contra Catalunya. I és que
Maragall va dir que “Catalunya és Catalunya”. Si arriba a dir que
Catalunya és una nació, vés a saber quines bajanades hauria estat
capaç d’engegar-nos en “Pinotxo” Acebes (PP).
Si els esports relacionats amb el patinatge fossin tan poc coneguts
com el pich&putt i el korfball, potser no preocuparia tant el reconeixement internacional de les nostres seleccions, ja que en aquests esports estem competint des de fa temps i amb un notable èxit. Hem de
recordar també que el lluitador Xavier Moya va donar en el 1998 un
títol mundial a Catalunya en l’especialitat de full contact.
A nivell pràctic, però, els sentiments es barregen amb una gran
dosi de pragmatisme. Les seleccions catalanes ho tindran difícil per
assolir un cert nivell de competitivitat, amb algunes excepcions, i
això tampoc no agrada gaire. Si no, que ho preguntin als andorrans,
que han celebrat la primera victòria de la seva selecció de futbol com
si haguessin guanyat el campionat mundial (per cert, el gol de la
victòria el va fer l’alentorní Marc Bernaus).
En el fons, la qüestió és simple: Volem o no seleccions nacionals
de Catalunya? La resposta passa per una altra pregunta no tan simple: Ens creiem o no que som una nació?

Amb la col·laboració del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de Lleida,
el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament d’Artesa
de Segre.
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Membre de

Col·laboradors/es del mes: Josep Argerich, Oriol Llera, Josep
Galceran, EFAP, Jordi Regué, Ramon Cotonat, Nàdia Bernaus,
Sícoris, Ramon I. Canyelles, Comissió de Festes d’Artesa, Associació de Veïns Amics de Baldomar, Josep M. Sabartés, Aula Municipal
de Música, Carme Barril, Rafa i Richard Córdoba, Jordi Alins, David
Fusté, Ramon Monfà, Jordi Esteban, Lurdes Roca

Noticiari
Declaren BCIL les esglésies de Tudela

Foradada i Cubells acomiaden Mn. Roc
Durant la tarda del dissabte 16 d’octubre, malgrat
el mal temps, els municipis de Foradada i de Cubells van acomiadar formalment Mn. Roc Salvia
en la missa que es va celebrar a l’església de Foradada. L’alcalde de Foradada, Salvador Boliart,
li va lliurar una placa commemorativa i el de Cubells, Josep Roig, uns llibres. Roig, en la seva
condició de president del Consell Comarcal de la
Noguera, també li va fer entrega d’una placa en
nom d’aquesta institució. La tarda va acabar amb
un aperitiu al restaurant La Solana.

Incendi forestal a Vilanova

Aquest mes d’octubre, el Consell Comarcal de la Noguera va declarar Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) l’ermita de Santa Fe i
l’església de Sant Pere, totes dues a Tudela de Segre. Aquests temples religiosos estaran protegits legalment i entraran, properament,
a formar part del Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

Un incendi originat el passat 23 d’octubre al paratge de Vilanova de Meià conegut com Font
d’Horta, va cremar un total de 5 hectàrees de bardisses, alzines i massa forestal. El foc va començar cap a les 15:30 hores i va mobilitzar nou dotacions terrestres i dos aèries dels bombers. El fort
vent i la calor d’aquells dies van dificultar la tasca dels apagafocs. Es desconeixen les causes de
l’incendi.

Montserrat Trueta, medalla d’honor del Parlament

Artesa sol·licita ajudes pel nucli antic

Montserrat Trueta, filla de l’il·lustre doctor Josep Trueta –descendent d’Artesa de Segre- va rebre la medalla d’honor del Parlament
de Catalunya per la seva tasca al capdavant de l’Associació Catalana de la Síndrome de Down. Montserrat Trueta és vídua del també il·lustre Dr. Trias Fargas, amb qui tingué un fill afectat per aquesta
minusvalidesa. Durant les últimes dècades ha treballat en pro de la
investigació i de la millora de la qualitat de vida dels afectats per la
síndrome. L’acte de lliurament fou el passat 19 d’octubre.

L’Ajuntament d’Artesa de Segre ha presentat una
sol·licitud a la Generalitat de Catalunya, dins el
Pla de Millora de Barris i Zones Urbanes d’Atenció Especial, per tal d’arranjar el nucli antic de la
ciutat. La Generalitat ha dotat aquest Pla amb un
total de 99 milions d’euros, a repartir en els cinc
propers anys. Fins al moment, 55 municipis catalans han sol·licitat ajudes (entre els quals destaquen Balaguer i Tortosa, amb barris antics molt
malmesos). L’Ajuntament artesenc vol arranjar en
primera instància l’avinguda Maria Anzizu, entre
la plaça de l’Ajuntament i l’església parroquial.
(Segre 24-10-04).

Un any sense bolets
La sequera d’aquest estiu i la manca de pluges a principis de tardor
han fet que enguany no es facin bolets ni a la nostra comarca ni a la
resta de Catalunya. Els boletaires s’han quedat amb les ganes de
trobar rovellons i només un “miracle” podria fer que es fessin mocoses i fredolics durant les properes setmanes.

Una cuba i un toro cauen a la Secla
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El passat 4 d’octubre una cuba
de purín caigué dins la Secla al
seu pas per Artesa de Segre,
vora la torre de cal Vidriaire. En
una distracció del conductor del
tractor que arrossegava la cuba,
una roda d’aquesta es ficà dins
el canal de reg i el tractor no la
pogué treure. Un toro intentà el
rescat sense èxit, ja que també
va anar a parar dins de la Secla.
Finalment, una grua de grans dimensions s’encarregà de fer sortir les dues màquines de dins.
Sortosament, no hi hagué ferits.

Crisi a la Cooperativa d’Artesa
La Cooperativa d’Artesa està patint una de les crisis més importants de la seva història. Així, en els
últims mesos s’ha ressentit dels mals resultats econòmics de l’escorxador cerverí de L’Agudana, propietat de l’empresa artesenca a través de la societat Copemo. El nou president Josep Canal i el nou
director general Yves Charnet han encarregat una
auditoria externa per saber com estan els comptes
i l’organització interna. Després del relleu del gerent Joan Camats, ara li ha tocat el torn a Joan
Trepat, qui ha estat destituït com a cap de la secció de crèdit. Els rumors sobre certes irregularitats s’estenen a mesura que passen els dies. Els
socis de la cooperativa i la ciutadania en general
estan a l’expectativa del que passi a l’assemblea
extraordinària que se celebrarà el proper mes de
desembre.

Noticiari

Gàrzola, campió de la Copa Generalitat de bitlles
passat 16 d’octubre el Club de
E lBitlles
Gàrzola es va proclamar
campió de la I Copa de la Generalitat de Catalunya.
El campionat se celebrava per primer cop i va comptar amb 32 equips
provinents de les diferents demarcacions de Catalunya. Durant la temporada
es disputaren unes eliminatòries prèvies que havien de donar dos finalistes.
La fase final de la competició es disputà a Viladecans (Barcelona) i consistí
en un enfrontament directe entre els dos
finalistes: el Gàrzola i el Miralcamp.
L’equip de Gàrzola eliminà successivament els equips de Cervera, Guinardó,
Ivars d’Urgell i Vilanova de Bellpuig.
L’altre finalista, el Miralcamp es va
desfer de la Portella, Vallverd d’Urgell,
Sió d’Agramunt i Deltebre. En la gran
final van vèncer els de casa nostra per
362 a 323 punts.
El Club de Bitlles Gàrzola va ser fundat el 1992. El seu president és Rufino
Gabaldon i està format per Manel Porta, Ricard Codina, Joan Albarell, Josep
Vilana, Àngela Ardiaca, Jesús
Gabaldon, Antoni Farré, Lluís Novau,
Sergi Novau i Miquel Rocaspana.
Gàrzola és un poble de només 40 habi-

tants que pertany al municipi de
Vilanova de Meià i té molta tradició en
aquest esport. Per la final, van muntar
un autocar i una cinquantena d’aficionats (tot el poble i algun més) els van
donar suport. Enguany són l’equip revelació de la lliga lleidatana i ens expliquen que estan molt units i mai donen cap partit per perdut.

L’entrega de premis va ser tota una
festa i va comptar amb la presència de
l’alcalde de Vilanova Joan Serra,
d’Ignasi Doñate, director general del
Consell Català de l’Esport i de Joan
Ricart, president de la Federació Catalana de Bitlles.
Text: La Palanca
Foto: Josep Argerich

tricitat d’ençà el 1925, quan el temps
acompanyava i baixava prou aigua pel
riu Boix. La central estava situada a
l’esquerra del riu, just sota l’Abadia
d’Argentera, i la concessió de l’aigua
era la mateixa que la del molí d’aquesta població, propietat del Prior de Sta.

Maria des del segle XII. L’església del
poble està dedicada a la Mare de Déu
del Remei. Al cens de 1996 Gàrzola
tenia 24 cases i 53 habitants. (Extret
de “Vilanova de Meia. Imatges d’un
segle” de Ferran Sánchez i Ramon
Bernaus)

Tot i que Gàrzola va acabar el segle
XIX integrada al municipi de la Baronia de la Vansa, històricament havia
format part del terme del castell de
Meià i, per tant, havia estat patrimoni
dels senyors Meià-Cervera i després
propietat reial. Pel que fa a l’administració eclesiàstica sempre va estar dins
del Priorat de Meià. En l’administració civil havia format part de la
sotsvegueria de Meià, dins de la de
Camarasa (segle XIV) i més tard dins
la vegueria de Lleida que després del
Decret de Nova Planta passaria a corregiment. Una de les institucions del
segle XX és l’Electra de Gàrzola, societat formada per les 17 cases del
poble que gestionava la petita central
hidroelèctrica que les abastia d’elec-
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El poble de Gàrzola

Municipis

Alòs homenatja Martí Galceran
passat 10 d’octubre es va celeE lbrar
a Alòs de Balaguer un ho-

seva forta creença religiosa. També hi
va haver paraules d’ànim envers el nou
ajuntament i els habitants en general,
recordant les paraules del Martí: “A
Alòs no es difícil fer d’alcalde, tothom
fa el que vol, perquè tothom fa el que
ha de fer”.
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menatge a Martí Galceran Blanch,
que va ser alcalde de la vila durant
27 anys i que ens va deixar fa un any.
A l’homenatge hi van assistir personalitats polítiques com Artur Mas, a qui
l’actual alcalde d’Alòs, Lluís Soldevila,
va cedir la presidència dels actes amb
motiu de les seves bones relacions amb
la família; Joan Roig, president del
Consell Comarcal de la Noguera; Isidre
Gavín, president de la Diputació de
Lleida; diversos alcaldes i regidors de
localitats del voltant d’Alòs, així com
gent de les poblacions d’Artesa de Segre
i comarca, que no van deixar passar l’ocasió per recordar l’estimat Martí.
Els actes van començar a les 17 hores, amb una missa per a la qual l’església de Sant Feliu va quedar petita, i
que va ser oficiada per diversos mossens que havien estat rectors de la parròquia o que havien compartit vivències amb el Martí. També es va fer la lectura d’un escrit que narra la vida del
Martí Galceran per part d’un representant de la família.
Després de la missa, Artur Mas va
respondre a les preguntes dels mitjans
de comunicació que havien acudit a
l’acte, i que es van centrar en les polèmiques del Dia de la Hispanitat. Després, va firmar en el llibre d’honor de
l’Ajuntament d’Alòs.
A continuació, es va descobrir una
placa en memòria de l’exalcalde, que
anirà ubicada en un jardí amb un monòlit a la plaça de l’església, i per la
qual l’alcalde d’Alòs ja es va preocupar de demanar fons per fer-ho, aprofitant l’avinentesa. La proposta va ser acceptada pel president de la Diputació,
Isidre Gavín. El Consell Comarcal també va oferir un pergamí en record a la
tasca del Martí en la seva vida política.
A continuació, els diversos polítics
van dir unes paraules en record de l’homenatjat. Tots van coincidir en destacar la qualitat humana del Martí, la seva
entrega i estimació pel bé del poble i
de la seva gent, l’estricte compliment
del seu lema de “pau i progrés” amb
discreció, dedicació i honradesa, i la

Finalment, i per no perdre la tradició de la vila, es va fer un pica-pica
popular per als diversos centenars de
persones assistents a l’acte.

Oriol Llera

Municipis

L’oncle Martí, un home per al seu poble, un gran cristià

Com a membre de la família, voldria
compartir amb vosaltres algunes reflexions a propòsit de la vida i la mort de
l’estimat oncle Martí. Procuraré centrar-me principalment en aspectes relacionats amb la seva vida familiar i
destacar algunes de les virtuts que més
admiro en ell.
L’oncle Martí va néixer a Alòs el dia
29 d’octubre de 1925, el sisè fill dels
meus avis Josep i Rosalia. Era una família de profundes arrels cristianes, que
tot just tornava d’una experiència
d’emigració a l’Argentina. El van batejar amb el nom de Martí com el seu
oncle mossèn Martí Blanch. Eren uns
temps molt diferents dels d’ara en què
vivim en una societat opulenta i de consum. Els ingressos que les terres de secà
com La Serra o La Costa podien oferir
eren molt escassos per a una família
bastant nombrosa. Recordo que l’oncle Martí ens explicava com es fertilitzaven les terres amb les cendres de petites fogueres que anomenaven “boïcs”
i com era de dur passar-se dies a la
muntanya sense baixar al poble.
Tant els recursos escassos com la
guerra civil, van truncar tota possibilitat que l’oncle Martí rebés una formació acadèmica més enllà de l’elemental. Quantes vegades, molts anys després, la gent comentàvem: si el Martí
hagués pogut estudiar, ja fóra President
de la Diputació o Senador a Madrid.
La guerra, i tot el que la va acompanyar abans i després, va marcar per
sempre la vida de moltes generacions i
en particular la vida del Martí. Recordo com l’oncle ens contava tota mena
d’enfrontaments i barbaritats. Aquest
impacte el devia ajudar –molts anys
després– a tenir ben clar que el manteniment del seu poble unit havia de ser
un dels valors més importants de la seva
acció política municipal. L’oncle també tingué un bon exemple de dedicació

al servei de la comunitat en el seu pare,
Josep, que exercí de Secretari en els
difícils anys de la post-guerra.
La temporada més llarga que l’oncle
va viure fora d’Alòs va ser quan va fer
el servei militar de 3 anys a La Seu i
Berga. En aquella època va experimen-

tar també la fragilitat de la vida, ja que
va estar a punt de morir dels “tífols”.
Suposo que enfrontar-se a la mort de
tan jove també el va ajudar a tenir més
perspectiva de què vol dir el nostre pas
per aquest món.
A l’any 1950, l’oncle Martí havia fet
plans per emigrar d’Alòs com tants altres ho havien fet: el seu germà Manel
era a l’Argentina, la tieta Maria havia
entrat al convent a Barcelona (com faria més tard la tieta Immaculada), la
tieta Bepa era casada a Santa Linya, etc.
Com per a molts d’Alòs, l’oncle Martí
va projectar un futur més enllà d’aquest
racó estimat. I per això, va somniar en
anar a treballar a la ciutat de Barcelona.
Però no va poder ser... El seu pare va
morir sobtament del cor i l’oncle va
assumir la responsabilitat de tirar endavant la família que quedava a Alòs.
Per a mi, aquest canvi de plans és un
clar testimoni de moltes virtuts com és
ara la responsabilitat, la generositat, la
capacitat de sacrifici del propi interès
pel bé de la família... Virtuts totes que
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Text llegit al temple parroquial
d’Alòs de Balaguer el dia 10 d’octubre de 2004 en ocasió del primer
aniversari de la seva mort, ocorreguda el 8 d’octubre de 2003.

demostren amb fets –i no amb les paraules fàcils– com eren de sòlides les
conviccions d’arrel cristiana del nostre
estimat oncle. Tant de bo tots nosaltres
sapiguem imitar aquestes virtuts.
Una altra virtut que voldria destacar
fou la seva gran capacitat de treball i
d’il·lusió per projectes de tota mena. Es
llevava molt de matí, treballava amb
planificació i cap clar, amb intensitat,
amb passió per la feina ben feta, sempre obert a aprendre per a millorar. Era
ràpid i polit. Com admiràvem tots els
ametllers ben esporgats, els cavallars de
l’hort perfectament alineats, la parra del
terrat ufanosa, les pomeres ben abonades,
el seu vi piat o premsat per ell mateix...
Jo confiava que algun dia en podríem
fer una col·lecció de fotografies mostrant les seves meravelloses habilitats
agrícoles... però l’oncle ha marxat
abans de poder fer les fotos. Una lliçó
més per a nosaltres de la fugacitat de la
vida i que hem d’aprofitar per estimarnos –i demostrar-ho– sense ajornar-ho
per demà.
A finals dels anys 60 i principis del
70, el treball incansable del tiet –
especialment intens en la cria de pollastres– comença a donar fruit en un
major benestar econòmic. Compra el
seu cotxe SEAT 850 blau i n’està ben
orgullós. Compra la rectoria on vivien
des que els meus padrins van fer-se càrrec de vetllar aquesta església quan va
marxar el capellà del poble. Compra La
Múria. Compra la serra de Carbonera.
Compra... Compra... Ha fet un cim. És
en aquest cim que, ajudat pels savis
consells de la seva mare, va descobrint
més clarament la seva vocació de servei públic a Alòs. Recordo que quan
vaig arribar amb els meus pares i germà de Buenos Aires al 1971, l’única via
d’accés a Alòs era una espècie de camí
polsegós i ple de clots que provenia
d’Artesa. Per a mi, impulsar l’asfaltat
de la carretera, va ser una de les seves
primeres grans obres. No m’estenc més
en exemples de la seva obra (entre les
que ell probablement destacaria el nou
pont després de la riuada del 1982) perquè d’altres persones parlaran avui de

Municipis
cap de la taula immensa....
Abans de morir, l’any 1985, la meva
àvia Rosalia va demanar a l’oncle Martí
que no deixés caure l’església. Més
enllà d’un sentit literal de manteniment
de l’edifici, vull destacar aquí un sentit
més profund de mantenir l’Església en
tant que comunitat viva, com va experimentar Sant Francesc d’Assís. L’oncle participava activament en la vida de
la comunitat eclesial interna, prestanthi també el seu servei, des de passar la
plateta, portar la creu processonal en els
enterraments, servar els altaveus en el
Calvari, acollir els diferents capellans
que han servit Alòs... i alhora donava
un gran testimoni amb el seu compromís social.
Jo crec que, de vegades, la vida de
l’oncle no era gens fàcil. Que també ell
–com tots nosaltres– algun cop no veia
clar quin era el sentit de tot plegat. Però,
no va defallir i va lluitar, i va arribar a
una meta, a un cim, que molts de nosaltres voldríem. Em recorda les paraules de Sant Pau (2Tim 4): “He lliurat un
bon combat, he acabat la cursa, he conservat la fe. I des d’ara tinc reservada
la corona de la justícia que aquell dia
em donarà en premi el Senyor...”. Quan
l’oncle Martí parlava amb mi des del
seu llit de mort a Lleida, em comentava amb serenor com estava preparat per
morir, que no tenia por i que si havia
de morir del cor, donava gràcies a Déu
perquè ni patiria ni faria patir. Que si
ell marxava, que tots nosaltres estiguéssim molt units.
Aquella última nit, l’oncle Martí va
fer, des del llit, les seves dues darreres
trucades telefòniques. Crec que les dues
trucades simbolitzen clarament quin va
ser el sentit de la seva vida: família i
servei al poble d’Alòs. Primer va trucar a les seves germanes Mercè i
Ramona per dir-los que ell es trobava
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l’acció política de l’alcalde Martí
Galceran. Jo aquí vull destacar la virtut del servei del meu oncle (i de les
tietes Ramona i Mercè amb qui ell convivia), virtut que comporta la fecunditat d’una vida que fructifica en l’obra
feta en bé de la comunitat amb amor.
Per a mi el tiet és l’exemple de com
hauria de ser un cristià compromès en
la cosa pública: dedicat, insubornable,
incombustible, pacificador, atent als
més necessitats, promotor del perdó i
la reconciliació, etc. I crec que en dedicar-se a aquest servei, ell també va
trobar una gran part del sentit de la seva
vida, es va realitzar i va ser feliç.
L’oncle s’interessava per les persones del seu voltant i ens coneixia molt
bé a tots nosaltres. Ell es va sentir recolzat i acompanyat pels seus equips
de govern, personal de l’ajuntament, tot
el poble i gent de fora d’Alòs, que de
moltes maneres van fer possible que la
tasca engrescadora del Martí arribés a
bon port. Ell en parlava amb agraïment,
reconeixent i estimant els qui l’ajudaven en el projecte col·lectiu que ell encapçalava.
Una altra virtut a destacar fou l’amor
a la família, fent de pal de paller com a
casa pairal que acollia tots aquells
membres que havien emigrat a les diferents destinacions que he esmentat
abans, sobretot entorn de la meva àvia
Rosalia. Recordo les reunions familiars per la festa major o la Pasqua o el
Nadal o les comunions o quan vam celebrar els 90 anys de la padrina. Amb
quin interès l’oncle Martí preparava el
foc, com ens acollia a tots, com ens
acompanyava a pescar, a buscar bolets
o pel terme, com ens explicava anècdotes de la seva gestió d’alcalde o activitat de pagès, com donava consell i
suport a germans i nebots, com repartia les tallades de meló i síndria des del

molt bé, que no calia pas que baixessin l’endemà. Després va trucar
per a què avisessin una periodista
que l’endemà no podria concedir-li
l’entrevista com a alcalde.
Al seu recordatori vam posar un
text de l’evangeli de Sant Joan que
resumeix la seva vida: “Ningú té un
amor més gran que el qui dóna la
vida pel seus amics”, perquè creiem
que l’oncle va viure molt per als altres, tant la seva família com tot el
poble.
En resum, he vist en l’oncle Martí
les virtuts del treball, abnegació, donació, servei, compromís, capacitat
d’escolta i acolliment... i dono gràcies a Déu pel do d’haver tingut un
oncle com aquest! Estic segur que
el Senyor li ha perdonat els errors
que hagi pogut cometre i que ara,
ajudat per la perspectiva de l’eternitat i amb una rialla comprensiva,
l’oncle Martí també ens perdona a
nosaltres per tot l’amor que no li vam
saber expressar mentre era amb nosaltres i ens demana que continuem
la seva obra amb entusiasme.
En nom de la família, agraeixo de
tot cor les múltiples expressions de
condol i solidaritat que durant aquest
any hem rebut. En el trasbals de la
sobtada mort de l’oncle Martí hem
sentit el vostre escalf que ens ajuda
a passar aquest tràngol. El millor que
podem fer per a servar el veritable
sentit de la seva memòria és continuar units, treballant generosament
els uns pels altres, il·lusionats com
ell per deixar el món una mica millor.
Moltes gràcies.

Josep Galceran

Esports

Presentació de l’EFAP 2004-2005
any més, es reuniren al Camp
U nMunicipal
d’Esports d’Artesa de
Segre jugadors/es, pares, mares, entrenadors/es, directius i amics/gues
en general per començar la temporada de l’Escola de Futbol ArtesaPonts (EFAP).
El dia 22 de setembre a les vuit del
vespre es va fer l’acte de presentació
dels equips que aquest any competiran
en les diferents categories del futbol
base. Es van anar presentant de cara la
graderia, un a un, tots els jugadors i
entrenadors de totes les categories, mitjançant l’equip de so de l’ajuntament,
el qual va fer més lluït l’acte. Aquest
any el nombre de jugadors ha augmentat respecte els anys anteriors i ja s’ha
arribat a la xifra de cent quinze esportistes i esperem que futurs jugadors del
primer equip de l’Artesa. Els seus entrenadors, disposats en categories, són
(n’hi
ha de nous i altres que continuen de la
temporada passada):
Juvenils: Àlex Trepat i Jordi Solé
Benach
Cadet: Fran Bessone i Sergi Beltran
Infantil: Rossend Solé i Sergi Aldavó
Aleví: J. Carlos Pérez
Benjamí: Pere Martí i Jaume Codina
Prebenjamí A: Verònica Cayetano,
Santi Baró i Juan Jou
Prebenjamí B: Jordi Torruella
Babies: Verònica Cayetano
Com cada any, i aquest és el quart
des que es va crear l’Escola de Futbol
Artesa-Ponts, després de la presentació
dels jugadors i entrenadors va venir el

moment dels parlaments. El president
de l’EFAP, en Jordi de Ponts, va obrir
els parlaments. Tot seguit l’alcalde
d’Artesa, Domènec París, va continuar
amb el torn i seguidament l’acte comptà amb la presència del Delegat d’Esports de la Generalitat de Catalunya a
Lleida, el senyor Francesc Costes, al
qual se li va tornar a demanar, tal i com
ja s’havia fet durant l’estiu en una altra
visita que va fer al municipi d’Artesa
dins d’una visita per moltes altres
instal·lacions esportives de la província, uns vestidors nous, ja que com podia comprovar fan molta falta. Seguidament i per tancar el torn de paraules,
va ser el moment del coordinador del
futbol base, en Ramon Cotonat, que
també es dirigí a unes grades força plenes de simpatitzants que feia goig de
veure. Tots destacaren l’esforç dels jugadors per millorar i que l’escola ha de
ser un treball comú per part de tots els
integrants, la qual cosa de vegades requereix algun que altre sacrifici. Finalment, l’acte va concloure amb un refrigeri per a tots els participants. Amb una
bossa de patates i un refresc, tothom
anava comentant les expectatives posades en aquesta nova temporada que
tot just comença.
Cal destacar que aquest any hi ha
algunes novetats més que l’augment
d’esportistes. Una novetat de caràcter
més intern seria la col·laboració del
Paco Marín, entrenador del primer
equip i posseïdor del carnet nacional
d’entrenador, que realitza una tasca de
direcció tècnica a l’escola juntament

amb tots els entrenadors dels equips
base. Juntament amb el treball diari, es
posen en pràctica propostes per unificar millor alguns criteris i treballar de
manera més unificada i conjuntada.
Altres novetats són o seran més observables, com és l’autocar que desplaça
els jugadors el divendres d’Artesa a
Ponts i a l’inrevés i que després els torna un altre cop a la seva localitat quan
ja han finalitzat l’entrenament. Durant
aquesta temporada tots els equips entrenaran i jugaran mitja temporada a
cada localitat. Però la novetat que més
es va notar, perquè era la que es podia
veure ja a la presentació, va ser la dels
nous equipatges amb nous patrocinadors. L’equipatge és totalment nou i
integra els colors vermell (Artesa) i blau
(Ponts) de l’equip de cada localitat. Així
doncs, tenim una samarreta dividida
verticalment per la meitat amb una franja vermella i l’altra blava, amb les mànigues del color contrari a la franja vertical que tenen al costat. L’equipament
es complementa amb pantalons blancs
i mitgetes blanques amb la dobla vermella. També cal destacar un nou disseny en l’escut.
Els equips van començar a entrenar
al setembre (menys l’equip dels babies
que començarà a partir del gener) i actualment tots ja han començat la seva
temporada. Els hi desitgem molta sort
i que aquesta temporada 2004-05 estigui plena d’èxits al nivell que sigui.
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Resultats de bàsquet i futbol
BÀSQUET

FUTBOL

CENG

EFAP (Escola de futbol Artesa-Ponts)

Del 10-10-04 al 24-10-04

Del 25-09-04 al 17-10-04

Campionat Catalunya masculí 3a categoria
CENG Coop. Artesa - Font Castellana B 74 - 64
Sant Joan de Mata - CENG Coop. Artesa 79 - 60
CENG Coop. Artesa - C. de B.I.M.
68 - 75

Juvenil
CE Artesa S. - Torrefarrera
Magraners - CE Artesa S.
CE Artesa S. - Seu d’Urgell
Balaguer - CE Artesa S.

Territorial sènior masculí
CENG Calvet - B. Torrefarrera
44 - 69
BAC Agramunt - CENG Calvet
71 - 55
CENG Calvet - C.B. Cervera
49 - 71

Infantil masculí
CB Secà Sant Pere - CENG Jubete
CENG Jubete - CEP Vallfogona

56 - 43
42 - 11

Mini Masculí
CB Cervera - CENG Miró
CENG Miró - Penya Fragatina

43 - 34
17 - 48

1-2
2-3
1-0
1-0

Cadet
EFAP - Lleida
At. Segre - EFAP
EFAP - Tàrrega
Garrigues - EFAP

1-8
3-0
2-4
5-1
Infantil

EFAP - EF Urgell
EFAP - Arbeca
Mollerussa - EFAP
EFAP - Bordeta

2-0
6-1
3-0
4-0
Aleví

EFAP - Pobla de Segur
EFAP - Tàrrega
Mollerussa - EFAP
EFAP - Bellpuig

Territorial sènior femení
CENG Jack’s - EF Urgell
2-0
CEP Vallfogona - CENG Jack’s
63 - 46
CENG Jack’s - CB Tremp
33 - 25
Cadet femení
CENG Altis - CB Lleida
Unipreus Lleida B - CENG Altis
CENG Altis - CB Balaguer

57 - 43
48 - 21
56 - 50

Mini Femení
CB Cervera - CENG Masters
CENG Masters - CB Lleida

54 - 41
30 - 0

1-0
3-2
1-1
2-1

Benjamí
EFAP - Guissona
EFAP - Mollerussa
Agramunt - EFAP
EF Urgell - EFAP

1-2
0-8
2-2
2-2
Prebenjamí

AEM - EFAP
Guissona - EFAP
Agramunt B - EFAP
EFAP - Agramunt A

Jordi Regué, Ramon Cotonat i Ramon Giribet

6-1
5-0
6-1
3-2

FUTBOL
CE Artesa de Segre. Primera Regional
De la jornada 5 (10-10-04) a la jornada 8 (31-10-04)
3 - 2 (Carles 2, Àlex)
0 - 1 (Naudí)
2 - 1 (Naudí)
0-0
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CE Artesa S. - Guissona
Torrefarrera - CE Artesa S.
Sunyer - CE Artesa S.
CE Artesa S. - Cervera

Classificació de l’equip
Partits guanyats: 4 Empatats: 3 Perduts: 1
Gols a favor: 12
Gols en contra: 7
1r: Alfarràs (18 punts). 6è: CE Artesa (15 punts).

Esports

10 anys de la Penya Barcelonista de Vilanova
31 d’octubre la Penya BarceloE lnista
de Vilanova i Vall de Meià
va celebrar el seu 10è aniversari, amb
una sèrie d’actes commemoratius.
La Penya Barcelonista va ser fundada ara fa deu anys i durant aquest temps
s’ha convertit en una entitat que ha donat molta vida a la Coma de Meià. A
més de tenir diferents abonaments per
al Camp Nou i d’organitzar viatges per
veure el Barça, la Penya també col·labora en actes com la Festa Major de
Vilanova, la Fira de la
Perdiu i organitza excursions
extraesportives.
Per iniciativa d’un
gran culer vinculat a
Vilanova, Francesc
Cairó, i amb la col·laboració de diferents
aficionats de la comarca, es va crear la Penya l’any 1994.
El primer president -i únic fins el
passat estiu- va ser Josep Roqué. Després de 9 anys al càrrec, el substituí Pere
Salud, que ja havia estat membre de

l’anterior junta.
L’actual està formada per ell a la presidència, Albert Puigpinós i Carles Jaime
(vicepresidents),
Jaume Amigó (tresorer), Josep Martí
(secretari), Josep M.
Sala, Francesc Vilagrassa i Jordi Trepat
(vocals) i Josep M.
Porta (informàtic).
Actualment compta
amb 200 socis.
Respecte als actes del 10è aniversari, començaren el matí del diumenge 31,
amb una recepció per part de l’alcalde
Joan Serra i de la junta als dos directius de l’Àrea Social del Barça Marc
Carrasco i Xavier Bagués. Després se
celebrà una missa acompanyada pels
cants de l’Orfeó Artesenc (a la imatge). A continuació, es féu un passeig
per la població de Vilanova i al migdia
es celebrà un dinar de germanor a Cal
Petit d’Argentera, on 120 comensals
(inclosos diversos representants de 10

La passió dels 4x4
grup de 30 amics que comparteixen
la passió dels 4x4.
Aquest col·lectiu va fer un ruta per
les nostres contrades, durant la qual van
realitzar unes parades tècniques per
poder apreciar el meravellós paisatge i
fer unes breus explicacions de la història que va lligat amb ell. L’endemà al
tros de Sant Jordi, ens van fer una demostració de passar trams més complicats, que ells anomenen tècnicament
trialeres.
Totes les activitats que van realitzar
durant aquest cap de setmana van ser
del tot legals. El seu organitzador ens
va assegurar que sempre compleix la
normativa.
Hi havia 4x4 que eren de sèrie i d’altres que estaven preparats, el cost dels

quals podia ser uns 18.000
euros superior als de sèrie, però
hi podia participar tothom.
Aquests amics realitzen aquestes sortides sense cap ànim de
lucre. El que fan és repartir els
costos que suposen aquestes
sortides entre tots. En aquest
cas els va sortir per uns 25
euros per cap.
Degut a la bona entesa entre municipi i organitzadors,
segurament es tornarà a repetir. Així doncs, ells gaudeixen
de les nostres contrades i el
poble de Vilanova de Meià
n’obté promoció, ja que hi havia participants de Barcelona,
Tarragona i Lleida.
Nàdia Bernaus i Chouati
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els dies 9 i 10 d’octubre, a
D urant
Vilanova de Meià va venir un

penyes barcelonistes de la província)
compartiren taula. La jornada tingué
continuació al local social de Vilanova,
on Joan Carbonell amenitzà dues sessions de ball (tarda i nit) i la Penya obsequià els participants amb una castanyada. Una altra de les activitats organitzada per a l’ocasió va ser un concurs fotogràfic, amb temàtica sobre el
municipi vilanoví. Guanyà el primer
premi Joaquim Friginés.
La Palanca

La Noguera
Trobada de voluntaris/es de Creu Roja

Denuncien la tala d’arbres a Bellcaire

El diumenge dia 24 d’octubre, al Col·legi Gaspar de Portolà
de Balaguer, es va celebrar la VIII Trobada Provincial de
Voluntaris i Voluntàries, que va aplegar més d’un
centenar de membres de Creu Roja, voluntaris/es
vinguts de tots els indrets de la província de
Lleida, sota el lema voluntariat + compromís = canvi. Aquesta jornada de treball, encaminada a millorar el funcionament i la qualitat en l’execució dels
projectes que habitualment du a terme la Creu
Roja, facilita a la vegada l’intercanvi d’experiències i fomenta la relació i l’amistat entre tots els seus membres. La inauguració de la jornada va estar presidida per la
presidenta provincial de Creu Roja, la Sra. M. Carme
Mata, pel Sr. Miquel Aguilà, alcalde de Balaguer, pel Sr.
Josep Roig, president del Consell Comarcal de la Noguera,
per la Sra. Glòria Pallé, diputada provincial i pel Sr. Àngel
Viola, president de Creu Roja La Noguera. En el seu parlament, tots van coincidir a ressaltar la importància de la trobada i la seva repercussió en el millorament del treball que
fa Creu Roja envers els més vulnerables. Després de vàries
hores d’intens debat, amb la consegüent redacció de les conclusions a les quals es va arribar, la jornada va cloure amb
un dinar de germanor i amb la representació de l’obra teatral
Anem de Bolos interpretada pel grup teatral de Balaguer Crisi
Perpètua que va delectar a tots els assistents.

L’Associació ecologista La Bassa Roja ha denunciat diverses tales d’arbres efectuades a finals d’estiu a la sèquia primera del canal d’Urgell, entre el pantà de la “EFE”,
de Bellcaire d’Urgell i el límit del terme amb l’agregat de la Ràpita i la Sentiu. Van atribuir aquesta acció a la Casa Canal i van acusar l’empresa de tirar al
Canal les soques durant la temporada de reg. L’associació calcula que les tales han destruït 500 metres de la línia d’arbres, principalment plataners, amb
l’agreujament que la zona es troba sota mateix de la
serra de Bellmunt, catalogada com a zona PEIN per la Generalitat.

El cap de setmana del 16 i 17 d’octubre va tenir lloc a
Balaguer la 13a Edició de Firauto, la fira del vehicle d’ocasió. Tant els expositors com els organitzadors de la Fira es
van mostrar molt satisfets del volum de participació en aquesta edició del certamen. El nombre de vendes va superar el de
l’any passat. Des de l’organització del certamen s’han proposat celebrar, a partir de l’any que ve, dues edicions a l’any,
amb l’aval dels expositors, que mitjançant una enquesta van
aprovar la proposta.
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A principis d’octubre es va inaugurar a la Sentiu de Sió una
nova plaça, situada a la nova urbanització La Plana. A l’acte, va assistir-hi el delegat territorial del Govern a Lleida,
Jaume Gilabert i el director dels Serveis Territorials del Departament de Governació, Àngel Vidal. Van estar acompanyats per l’alcalde de la Sentiu Marcel·lí Guillaumet i la resta de regidors del municipi. La plaça inaugurada porta el
nom d’Àngela Torres, escollit com a homenatge a la família
Torres per la seva estima al poble.

Més ajudes del Programa Proder
La junta executiva del Consorci per a l’execució del Programa Proder de la Noguera ha aprovat un total de deu ajudes
més a l’exercici del 2004. D’aquests deu projectes, sis corresponen al municipi de Balaguer, dos a Montgai, un a
Bellcaire i un altre a la Sentiu. Des de l’inici d’aquest programa l’any 2002, s’ha presentat un total de 109 sol·licituds,
25 en el mateix any, 58 al 2003 i 36 el 2004. De totes elles
65 ja estan aprovades, cosa que ha comportat la creació de
123 nous llocs de treball.
Anna Maria Vilanova
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13a Edició de Firauto a Balaguer

Inauguren una nova plaça a la Sentiu

Des del País dels Pirineus

Un necessari aclariment
el transcurs de la nostra existència, en tot moment, a
E ntothora,
i a desgrat de la distància i dels avatars de la
vida, sempre hem portat al sols del cor i de la ment el record
de la nostra vila nativa, de la seva gent, dels seus afanys i de
les seves esperances...
I obeint aquesta mena d’atàvic clam de la terra, des dels llunyans anys de la nostra joventut, un any sí i altre també, amb
l’excepció de ben comptades ocasions generades per causes alienes a la nostra voluntat, la nostra col·laboració literària –sempre– havia format part del programa oficial de la Festa Major
de la nostra ciutat.
Podem dir que, pràcticament des de l’any 1944 fins al 2003,
nostres comentaris, poemes i Glossaris de la Vella Artesa figuren inserits en els programes en qüestió –i això no hi ha qui ho
pugui esborrar ni entenebrir–, i fidels a aquesta mena
d’autoimposició moral, en la present anyada i en el mes de juliol férem entrega, com sempre, a les oficines de la Casa de la
Vila, de la nostra col·laboració, consistent en un nou Glossari
sota el títol d’Aquelles Festes Majors de l’antigor, en quin context i en ampla pinzellada trèiem a col·lació totes les Festes grosses de la nostra ciutat, amb les orquestres que desfilaren per la
mateixa, des de l’any 1939, ses peculiaritats i característiques,
amb llegendaris circuits artesencs i les vetllades de boxa... En
fi, fèiem un estudi verídic i acurat de les dites i demòtiques
manifestacions de joia popular que, es vulgui o no es vulgui,
formen part de la història costumista de la nostra ciutat.
Gran fou nostra sorpresa quan el diumenge abans de la festa
en qüestió rebérem una trucada telefònica d’una persona que,
segons manifestà, ho feia en representació de la Comissió de
Festes. Ens va assabentar que les nostres esmentades col·laboracions literàries no havien estat inserides, car s’havia acordat publicar solament col·laboracions d’entitats i organismes.
Per nostra part creiem que amb tal decisió, que no compartim, s’ha barrat el pas al poble planer per a poder expressar, en
el susdit Programa de Festes i en forma personal, els seus sentiments i les seves vivències que, a criteri nostre, es constitueixen en una demostració de vitalitat ciutadana.
Malgrat tot, i resistint-nos a creure en l’existència de llistes
negres ni en la caça de bruixes, hem considerat necessari per
nostra part deixar constància sobre les planes de La Palanca,
obertes a tots els ciutadans, del com i el perquè d’haver estat
“vetats” al reiterat Programa Oficial de la Festa Major d’enguany, després d’anys i panys de constant participació, i que
tothom se’n prengui el que bonament vulgui i en tragui ses personals conclusions.
Ometem la reproducció del “vetat” Glossari de la Vella Artesa
per la seva extensió i publiquem a continuació el poema que
havia de figurar en el dit programa.
Com a cloenda direm que, si bé és cert que ens va doldre la
comentada i insòlita decisió, reproduint un rodolí de Verdaguer
quan fou suspès en formació poètica, nosaltres també diem: “Suspès com estic, me’n ric!”.
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Sícoris

Girant els fulls
Artesa de Segre, ma vila nativa,
jo et porto clavada, endinsada en el cor...
Artesa de Segre, pagesa i altiva,
dolça esgarrinxada d’un constant amor...
Artesa de Segre, bocins de ma vida,
esgarrells de l’ànima quan acluco els ulls
i enmig del vel negre de la llunyania,
vaig passant les planes, vaig girant els fulls.
Els fulls de ma vida –que és la meva vida–,
els fulls de ma lluita –que és el meu lluitar–
i en la plana fosca de la ment ferida,
records s’hi barregen de l’ahir llunyà.
Records que t’encisen, amb dolça recança,
i que el temps que passa no podrà esborrar...
Records que se’t claven com punta de llança,
malgrat la distància i el teu caminar...
L’escola llunyana, la guerra assassina,
la Festa de Pasqua amb el Pla i Salgar,
el pare i la mare, el “Tito” i el “Xapo”,
i mil barrabassades que em vaig apuntar...
Els saraus i toies per aquelles places
quan la sang ardent bategava fort...
Records de fadrines que et cremen com brases
i el símbol d’Artesa, nostre Castellot...
Artesa de Segre, bocins de ma vida,
esgarrells de l’ànima quan acluco els ulls
i enmig del vel negre de la llunyania,
vaig passant les planes, vaig girant els fulls.
Sícoris

“El com i el perquè d’haver estat
“vetats” al reiterat Programa Oficial de la Festa Major d’enguany”
“S’ha barrat el pas al poble planer per a poder expressar, en el
susdit Programa de Festes i en forma personal, els seus sentiments i
les seves vivències”
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Esglésies amb campana de bomba d’aviació (darrera part)
bomba d’aviació, presentem l’antiga
església de Santa Maria de
Montargull i l’església romànica de
Sant Martí de Collfred, ambdues situades dins del terme municipal
d’Artesa de Segre, on antigament hi
havia penjada una campana de bomba.

Santa Maria de Montargull
(Artesa de Segre)

Aquesta església forma part del conjunt
de temples construïts a l’època del barroc quan el monestir de Montserrat dominava el senyoriu d’Artesa de Segre.
Avui la veiem a l’interior del poble voltada d’esbarzers i males herbes amb la
volta esfondrada i els ornaments de la
façana espoliats.
A la diada de la Festa Major del poble, en una data no esbrinada dels anys
1950, s’havia de celebrar l’ofici religiós com mana la tradició. Aquell any,
Mn. Valentí, per un problema de darrera hora no va poder anar a Montargull
a oficiar. La seva providencial absència va salvar, molt probablement, un
bon nombre de víctimes, perquè aquell
mateix dia la volta de l’església es va
ensorrar quedant dretes les parets que
encara avui se sostenen, tot i que a principis dels anys 1970 es varen espoliar

el rosetó i les dovelles característiques
de les esglésies de l’època.
Amb la manca de temple per celebrar l’eucaristia es va habilitar una sala
de l’edifici de les escoles per fer les
misses fins que als anys 1980 es construí una nova església a la part baixa
del poble.
La campana
Durant la guerra es varen fer caure les
campanes de Montmagastre trencantles a bocins. Aquestes campanes eren
apreciades a Montargull perquè el so
dels seus tocs arribava a aquesta població. A Montargull les van fer caure arrossegant-les amb cordes fins la carretera. L’ordre de despenjar-les la varen
donar les autoritats sota l’amenaça de
consell de guerra si no s’obeïa.
A l’antiga església de Santa Maria de
Montargull, acabada la guerra s’hi penjà una campana de bomba d’aviació que
hi romangué fins la destrucció del temple. Malauradament no ha estat possible trobar cap referència sobre la història d’aquest cap de bomba que feu les
funcions de campana a aquest poble.
Dades posicionals:
Calibració GPS: 31 T ED50
x = 302050, y = 4648347
Latitud: N 41º 58’ 44”
Longitud: E 1º 05’ 37.78”
Altitud: 532 m.s.n.m.
Orientació: 260º

Sant Martí de Collfred (Artesa
de Segre)
L’església de Sant Martí de Collfred,
esmentada amb el nom llatí de
Chollofigido en el document signat a
Montmagastre el 16 de febrer del 1053
amb el que Arnau Mir de Tost i la seva
esposa Arsenda fan donació de diverses esglésies al seu fill Guillem, és un
temple romànic amb unes característiques ben singulars per la seva ubicació. Està format per una sola nau amb
absis rodó i amida 5,55 x 15,90 metres,
corresponent la seva construcció al segle XI.
L’any 1860 es va reformar l’església
obrint l’entrada actual a ponent i
construint una capella al nord que ha-
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amb la presentació de
P erlesacabar
esglésies amb campana de

via estat dedicada a la Mare de Déu del
Roser i on actualment s’hi venera Sant
Sebastià, el qual, com a Anya i Vernet
fou votat per la pesta. En aquesta època es va tapiar la porta original situada
al costat meridional on, probablement
i com a conseqüència de coincidir amb
els temps en que es van prohibir els
enterraments a l’interior de les esglésies, es construí el cementiri. En aquesta
mateixa paret, prop de l’altar, hi ha una
altra obertura tapiada de la qual es diu
que era l’accés pels taüts al fossar.
A l’interior hi trobem les imatges de
Foto: J.M. Gavín (1967)

Artesa, Pas a Pas

suport que subjecta la teulada no és pròpia de l’arquitectura del romànic català, es correspon a estils que es poden
observar a diverses esglésies castellanolleoneses dels segles X i XI. Una raresa que dóna entitat a l’església de Sant
Martí de Collfred.
Les darreres reformes es varen fer
entre els anys 1990 i 1991, quan es va
tirar l’envà que tapava l’absis i es llevà
l’arrebossat que cobria les parets, tot i
que en alguns casos es va haver de deixar, donat que la pedra que aflorava era
petita i amb l’acció del descrostament
es descomponia el mur.
També cal destacar d’aquesta església la làpida que cobreix la tomba situada al terra, al centre del temple, on s’hi
llegeix: LLISENCIA DE D MARIANO
AMBROSIO ARCIE 19 DE DESEMBRE ANY 1783.
Com a tots els pobles de la comarca,
a Collfred, a l’any 1964, s’hi celebraren les Santes Missions i ens ho testimonia una creu de fusta i una fotografia emmarcada disposada sobre l’altar
de la capella del Roser amb aquest peu
de foto:
Record de la Santa Missió
predicada per el R. P. Manuel Esqué
Montseny, C. M. F.,
essent rector-encarregat Mn. Manuel
Masó, Pvre.
Collfred,15-23 de febrer del 1964.
La campana
Actualment als dos ulls del campanar
de l’església de Collfred hi ha allotja-
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Sant Martí, patró del poble, presidint
l’altar major i Sant Sebastià, com hem
esmentat, encapçalant l’antiga capella
del Roser. Una petita imatge de la pròpia Mare de Déu del Roser, regalada
per la família Maluquer quan habitaven la Peixera, i la Mare de Déu dels
Dolors en una petita capelleta formada
per l’arc tapiat de l’antiga porta d’entrada a l’església, completen la iconografia d’aquesta església.
Però el motiu més característic el trobem a l’exterior, concretament a l’absis, en les mènsules que sostenen les
bigues de fusta que suporten la teulada. Aquestes elements estan formats per
cinc rodets, excepte en la que comparteix eix amb la finestra de l’absis que
en té sis. En gairebé tots els rodets que
tanquen el grup de cada mènsula, a més
de tenir un diàmetre més gran, hi veiem esculpit a banda i banda un sexifoli,
icona copiosament abundant en els gravats als edificis religiosos i civils de la
nostra comarca. Aquest signe que simbolitza el cel, també el trobem dibuixat
de forma més escadussera a la pica
beneital a l’interior de l’església.
La utilització d’aquesta forma del

des dues campanes, una de molt petita,
que actualment està esquerdada i ha
perdut la sonoritat, i una altra de mides
més convencionals.
L’església de Collfred, acabada la
guerra, també va tenir la seva campana
de bomba d’aviació. Aquesta campana
correspon al tipus de bomba SD-50, és
a dir, les de 50 kg anomenades
antipersonals. És, doncs, una campana
de les petites, amb la peculiaritat que,
a diferència de les altres, en aquesta, a
l’hora d’adobar-la per convertir-la en
campana, s’hi va conservar part del cos
del projectil, el que li dóna un aspecte
allargassat. A la base del tub que prolonga del cap de la bomba hom hi observa una obertura que es correspon a
l’orifici on anava disposada l’espoleta
elèctrica, la qual feia esclatar l’artefacte. Sembla doncs, que aquesta va ser
una bomba que no va esclatar.
Aquesta bomba va ser trobada pel Sr.
Josep Sabartés i Torres (1895-1978) en
una de les seves finques prop de
Collfred. El Sr. Sabartés, que fou alcalde d’aquest poble abans de la guerra civil va trobar tres o quatre obusos,
un dels quals ha penjat del campanar
una cinquantena d’anys i un altre resta
guardat per la família.
Dades posicionals:
x = 343748, y = 4642390
Latitud: N 41º 55’ 02.2”
Longitud: E 1º 06’ 57”
Altitud: 349 m.s.n.m.
Orientació: 95º
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Hem pogut explicar aquesta història
sobre Montargull gràcies a l’aportació
del Sr. Josep M. Marsà que ens ha explicat les seves vivències durant la guerra al seu poble. També em cal fer una
referència especial al Sr. Alfred Farré,
exalcalde de Montargull, que ens ha fet
saber l’existència de l’antiga campana
de bomba a l’església de Santa Maria i
ens ha explicat la història de l’esfondrament d’aquest temple.
Pel que respecta a Collfred, he
d’agrair doblement a la Sra. Josefina
Sabartés per posar-me en contacte amb
el Sr. Antoni Mallol i per les seves informacions sobre la campana de bomba trobada pel seu padrí, el Sr. Josep
Sabartés.
Al Sr. Antoni Mallol li agraeixo la
seva predisposició, les seves explicacions i l’haver-me obert les portes de
l’església per fer les fotografies d’interior i de l’antiga campana. Des d’aquestes línies l’encoratjo en el comentari
que em va fer de substituir l’actual campana esquerdada per l’antiga campana
de bomba.
A en Josep M. Gavín per la cessió de
la imatge de l’any 1967 de l’església
de Collfred.
També, i fent referència a l’article
publicat el mes anterior, em cal agrair
al Sr. Antoni Aumedes Serra, a qui vaig
identificar com a masover de la finca
el Molí, per les aportacions d’informació sobre l’església de Montsonís on, a
la seva època, va fer d’escolà.

Campanes de bomba a altres localitzacions
Malgrat la singularitat de la concentració de campanes de bomba d’aviació
al nostre municipi i al seu redós, en el
llarg del camí que hem recorregut fins
al moment cercant informacions sobre
el tema, ens han arribat informacions
de l’existència d’algunes esglésies amb
aquestes bombes als seus campanars.
És el cas que ens han comentat de
Junyent, a l’Alt Urgell. També hem
pogut localitzar bibliografia amb fotografia inclosa de l’ermita de Santa Magdalena a Ulldemolins. A València, a través de l’interessant uep del Gremi de
Campaners Valencians, hi figura una

Epíleg
Va ser en el número del mes de d’agost
de 2003 que iniciàvem aquest recorregut per les esglésies coronades amb una
bomba per campana. Des de llavors, i
amb un total de 13 capítols, hem intentat donar una visió prou ampla d’aquesta singularitat de la nostra comarca,
complementada amb un recull de dades i d’anècdotes que calia compilar per
perpetuar aquesta pàgina de la nostra
història. Al llarg de l’elaboració
d’aquest treball han estat moltes les experiències i sensacions viscudes que no
haurien estat possibles si la capacitat
resolutiva i la saviesa popular no haguessin substituït d’una manera tan enginyosa la manca de campanes als campanars dels respectius pobles.
Esperem que aquest recull de dades
sobre les campanes estudiades hagi servit per valorar un aspecte més dels valuosos recursos històrics del nostre
municipi.

Agraïments generals
A cada un dels article publicats he necessitat esmentar i agrair a totes les persones que m’han ajudat a bastir aquest
treball amb els seus coneixements. Tan-
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Agraïments

fitxa editada per Francesc Xavier
Martín Noguera en la que es documenten, a l’església de Sant Pere Màrtir a
Costur (Castelló), tres campanes de
bomba, de les quals actualment, una fa
les funcions de contrapès per al rellotge de l’església i les altres dues resten
dipositades al terra del campanar. En
Francesc X. Martín, especialista i estudiós del món de les campanes, reclama
la seva protecció per formar part d’un
futur museu sobre campanes a València i demana, a la vegada, la incoació
d’expedient per incloure-les a l’Inventari General de Béns Mobles.
Molt probablement, encara se’ns escapa alguna església que gaudeixi
d’aquesta peculiaritat. Malgrat que
aquest sigui el darrer capítol d’aquesta
sèrie, la feina no acaba aquí, ens queda
molt camí per aprofundir sobre les campanes presentades, les esglésies que les
alberguen i la recerca de ampliació de
la catalogació de les que se’ns van presentant a mida que anem avançant en
aquest estudi.

mateix, però, hi ha moltes altres persones que sense ser les directament implicades en les troballes d’aquestes
bombes han anat ajudant a que aquesta
petita obra de recull es pogués tirar endavant i agafés la projecció que ha assolit.
D’entre elles em cal remerciar a la
Sra. Josefina París, responsable de la
Biblioteca d’Artesa de Segre, per la
seva predisposició i paciència en facilitar-me el material dipositat en aquest
centre.
A l’Eduard de Promovideo TV3/
Artesa, per la seva confiança a l’hora
de preparar i rodar els reportatges per
als programes Telenotícies Comarques
i De Vacances promocionant les campanes de bomba d’aviació d’Artesa de
Segre.
A en Ramon Giribet per esperonarme a presentar els treballs al Premi de
Periodisme Pica d’Estats de la Diputació de Lleida on vàrem guanyar el premi al millor treball de Premsa Local.
A la revista La Palanca per facilitarme l’espai a les seves pàgines per publicar aquesta feina de recerca.
A l’alcalde Domènec París per ferme costat, desplaçant-se expressament
a Lleida per a l’entrega de Premis Pica
d’Estats.
A en Josep M. Gavín i al seu col·laborador Josep Sansalvador per la cessió de fotografies antigues de les esglésies treballades.
A en Ferran Sánchez i Agustí per indicacions diverses sobre la guerra i armament.
A l’Associació Cultural la Roureda
per la seva permanent disposició a facilitar-me informacions diverses i per
a la col·laboració que en general
m’aporten desinteressadament.
A totes les persones anònimes, que
han estat moltes, que en aquest treball
m’han ajudat a trobar el camí per a localitzar als protagonistes d’aquestes
històries.
A tots els lectors que m’han donat
suport i, sobretot, a la meva família per
suportar les meves dèries artesenques i
les meves absències.

Text i fotografies:Ramon I. Canyelles
www.artesadesegre.net
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Tema del Mes

Inauguració de la nova graderia i presentació del CENG
passat 9 d’octubre es va inauE lgurar
la nova graderia de la pista de bàsquet del pavelló poliesportiu
d’Artesa. L’acte es va fer coincidir
amb la presentació dels equips de
bàsquet del CENG per a la temporada 2004-05 i tot plegat es va emmarcar dins la celebració del 25è aniversari de l’entitat.
La celebració començà amb la tradicional tallada de cinta, a càrrec de l’alcalde d’Artesa Domènec París i del president de la Diputació de Lleida Isidre
Gavín. L’acte comptà amb la presència
de nombrosos polítics, entre els quals
cal destacar Josep Roig, president del
Consell Comarcal de la Noguera,
Antoni Balasch, vicepresident de la Diputació, i Mingo Sabanés, cap del grup
municipal d’ERC a l’Ajuntament
artesenc i principal artífex de la construcció d’aquest equipament (vegeu
desglossament). A més, hi assistiren
diversos alcaldes de municipis veïns i
alcaldes pedanis dels nuclis agregats
d’Artesa. Cal lamentar l’absència del
president del CENG, Francesc Cases,
qui per desacord amb el caire de la inauguració, refusà assistir-hi.
Durant els parlaments, l’alcalde París va justificar la presència de Gavín
per ser la Diputació l’única institució,
a part de l’Ajuntament, que ha finançat
l’obra. París va destacar la utilitat
d’aquest nou equipament, donat que

permetrà acollir més
públic als partits de
bàsquet. Fins ara,
molts espectadors es
quedaven sense poder seure o, fins i tot,
no podien ni entrar
als encontres més
concorreguts pel poc
aforament de la pista. L’alcalde va destacar també la vitalitat del club esportiu CENG, que s’encarrega de la formació atlètica de molts joves i porta el nom
d’Artesa arreu de la província i
Catalunya. París va aprofitar la presència d’Isidre Gavín per demanar ajudes
per al nou Casal Cultural, a lo que el
president de la Diputació va respondre
que estava a la disposició de la nostra
ciutat. L’alcalde va reivindicar també
les apiracions d’Artesa a ser la capital
de la futura comarca del Segre Mitjà,
davant les nombroses autoritats i el
públic assistent. Agafà la paraula Gavín,
qui va explicar que per ell era un plaer
estar a Artesa –“una ciutat dinàmica i
emprenedora” segons ell- i poder
contribuir a lo que se li demanés.
Acabada la inauguració i els parlaments, tingué lloc la presentació dels 7
equips federats que el CENG té aquesta temporada (a més de l’escola de bàs-

quet i un equip de veterans/es que es
reuneix cada dimarts). En una festa al
més pur estil NBA anaren sortint els
jugadors un a un (amb música de fons,
la pista a les fosques i un focus que els
il·luminava) i l’speaker Pere Solans
anomenant el nom de cadascú pels altaveus. Després, es feren les fotos de
grup i de tots els jugadors del club. El
president del CENG sí participà en la
presentació. Francesc Cases prengué la
paraula i destacà la tasca realitzada pels
entrenadors i delegats dels equips, una
feina desinteressada que fa possible
l’activitat del club. Cases també va dir
que enguany deixaria la presidència del
CENG, tancant un cicle de 5 anys que
ha culminat amb la celebració del 25è
aniversari.
Miquel Regué i Gili

construir-la durant el 2003; tot i que
l’acabament de les obres ha sofert un
retard de més d’un any. El seu disseny
ha estat objecte d’algunes crítiques, ja
que, si bé és una graderia molt bonica,
no és del tot funcional, perquè des d’algunes localitats no es veu tota la pista.

A més, per accedir-hi, s’ha de passar
per fora al carrer i, per acabar-ho
d’adobar, hi ha quatre columnes al
davant que dificulten la visibilitat.
Malgrat aquests inconvenients, la
seva construcció ha estat un encert i
en els partits que s’hi han disputat en
el que va de temporada ja s’ha emplenat de públic. El projecte va ser
redactat per l’arquitecte Eusebi
Guimet i la construcció l’ha executat
l’empresa Conspamone. Té una capacitat per a uns 200 espectadors (que
units a la vella grada arriben al total
de 300) i ha costat 100.300 euros
(12.000 aportats per la Diputació i la
resta per l’Ajuntament).

La nova graderia és un projecte ideat
per l’anterior Consistori artesenc, impulsada en gran mesura pel llavors regidor d’Esports Mingo Sabanés. La
grada es va convertir en una necessitat esportiva de primer ordre, donat
que la pista no podia encabir tot el
públic assitent als partits de bàsquet
del CENG, principalment als encontres disputats per l’equip sènior masculí (on s’hi arribaven a congregar
més de 150 persones, quan la capacitat de les velles grades no arribava a
100). Després de la insistència de jugadors, espectadors i directius del
club, l’Ajuntament es decidí a
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La nova graderia

Tema del Mes

A dalt, la nova graderia plena de públic. Sobre aquestes línies, el pavelló poliesportiu d’Artesa de Segre, abans i després de la construcció de la nova graderia

El pavelló poliesportiu

Macià, al qual com a compensació se li
van requalificar els terrenys contigus de
sòl rústic a urbà. El pavelló va ser l’obra
més emblemàtica del primer mandat de
l’alcalde Jaume Cardona. El 7 de febrer de 1985 s’aprovà el pressupost del
poliesportiu (60.582.677 pessetes) i
durant aquell any i el 1986 es dugué a
terme la construcció (l’obra s’encarí i

25

la Palanca

El pavelló poliesportiu d’Artesa ha
estat una de les infraestructures més
importants mai construïdes a casa
nostra. Tant pel seu ús en centenars
d’activitats esportives, culturals i festives com per ser un punt de referència urbanístic per a la nova Artesa.
Al seu moment va ser un poliesportiu
innovador, amb dos pistes cobertes
que permetien celebrar-hi dos activitats a la vegada. La seva construcció a l’altre costat del Senill, així com
la urbanització del seu entorn, han
donat un aire nou a la ciutat d’Artesa.
El terreny sobre el qual s’edificà fou
donat a la ciutat per l’ex-alcalde Joan

al final superà els 100 milions de pessetes). Els primers actes celebrats al
poliesportiu, tot i que l’obra no estava finalitzada, van ser els balls de la
Festa Major de 1986 (la primera orquestra que hi tocà fou la
“Tarantella”, el divendres 26 de setembre). Els primers partits de futbol sala i bàsquet no s’hi començaren a disputar fins l’any següent i les
competicions oficials no s’hi regularitzaren fins el 1988. L’equipament
no es va arribar a inaugurar mai. Tot
i tractar-se d’un projecte modèlic i
pioner a la província, ni els acabats
ni el seu manteniment no han sigut
mai els idonis.

Tema del Mes

25 anys de CENG
El Centre Excursionista Nova Gent
(CENG) va ser fundat l’any 1979.
Durant l’estiu d’aquell any, un grup
de joves amb inquietuds associatives
van començar a idear el projecte.
L’activitat principal del club seria
l’excursionisme i el muntanyisme
(d’aquí el nom), però també es van
crear les seccions de bàsquet, handbol, piragüisme, tennis i sardanes.
Més tard s’hi afegirien la natació,
l’atletisme, el ciclisme, el futbol
sala, el tennis taula, etc. El 13 de
setembre de 1979 el CENG es
constituïa oficialment com una entitat esportiva que havia de permetre fer esport a tots els artesencs i
comarcans. Amb aquests 25 anys,
cada esport ha tingut la seva època
d’esplendor. Així, cal destacar la
secció de muntanyisme, que durant
els anys 80 i 90 ascendí a pics com
l’Aneto, el Montblanc, l’Aconcagua,
el Pamir i intentà sense èxit l’ascensió a un 8.000, l’Annapürna, a
l’Himalaya, l’any 1993. L’handbol
tingué també la seva etapa magnífica a mitjans dels 80, quan els equips

sènior, júnior i cadet assoliren alguns
campionats provincials i comarcals. La
secció atlètica s’encarregà de l’organització de la mal anomenada Marató de
Festa Major (evidentment no era de 42
km) i de portar els joves atletes a parti-

cipar en diferents curses de cros a nivell provincial i català. La natació, que
començà com a activitat formativa d’infants durant els estius, també tingué
joves valors que guanyaren diferents
competicions. El piragüisme fou una de
les seccions més pintoresques, que aviat
s’abandonà pel mal estat del riu Segre

al seu pas per Artesa. També el futbol sala ha donat grans èxits al club,
amb la consecució de diversos campionats provincials i amb l’organització del campionat d’estiu des de
l’any 1982. El bàsquet és l’únic esport que s’ha practicat ininterrompudament des del principi. Així, els
primers partits oficials de la secció basquetbolística foren dos disputats el 30 de setembre de 1979
entre els equips d’Artesa i de
Bellcaire (masculí i femení). Durant aquests 25 anys ha comptat
amb nombrosos equips federats,
entre mitja dotzena i una dotzena,
segons les temporades. Actualment
el CENG només té actives les seccions de futbol sala i bàsquet, ja
que altres esports han creat el seu
propi club (el ciclisme i l’atletisme
el CUDOS) o s’han deixat de practicar a casa nostra. El CENG al llarg
d’aquests anys ha tingut 7 presidents: Nicanor Coscollola, Jaume
Farràs, Miquel Gilabert, Jaume
Ferré, Pere Vidal, Montse Corberó
i Francesc Cases.

Equips del CENG-Cooperativa d’Artesa. 2004-2005
Mini femení
CENG Olis Macià
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Mireia Vall
Aida Bergoñó
Mariona Bernaus
Aida Solé
Sandra Font
Judit Morros
Irina Cluet
Judit Serra
Àngels Jubete
Noèlia Claret
Neus Garcia
Anna Garriga
Rosa Vila
Maria Coca
Entrenadors: Víctor Coca i Pere Solans

Tema del Mes
Mini masculí
CENG Autoscoles Miró
Roger Berengueres
Guillem Orpinell
Pep Riart
Marc Estany
Jordi Rey
Adrià Cluet
Nacho Bustamante
Ivan Balagueró
Marc Camats
Eduard Miró
Gerard Cluet
Oriol Castel
Albert Del Rio
Jordi Badia
Ent.: Quique del Rio i Mariona Oliola

Infantil masculí
CENG Cal Jubete
Bernat Giribet
Ramon Vilella
Pere Jubete
Marc Ticó
Joan Estany
Gerard Font
Fran Bravo
David Galceran
Josep Farràs
Marc Serentill
Marc Lladós
Ot Maluquer
Eduard Segú
Ent.: Jordi Regué i Xavier Serra

Cadet femení
CENG Gimnàs Altis
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Maria Macià
Anna Francesca
Maria Cusola
Roser Farré
Núria Repilado
Laia Gambandé
Alba Solé
Alba Codina
Ariadna Borrell
Vanessa Carbonell
Ginna Agramunt
Sara Bernaus
Entrenador: Marc Vilanova

Tema del Mes
Sènior femení
CENG Pub Jack’s
Anna Macià
Elisabet Camats
Gemma Camats
Judith Vega
M. Àngels Morera
Cynthia Carbonell
Meritxell Fons
Anna Galceran
Pilar Bernaus
Judith Orpinell
Ingrid Campabadal
Àngels Mascarell
Ent.: Gerard Vilanova i Jordi Massana

Sènior masculí provincial
CENG Instal·lacions Calvet

Francesc Rey
David Vilaró
Marc Puig
Ovidi Calvet
Víctor Coca
Andreu Isanta
Lluís Costafreda
Albert Regué
Eduard Vila
Entrenadors: Francesc Bernaus i Albert
Morera

Sènior masculí 3a Catalana
CENG
Cooperativa d’Artesa
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Gerard Vilanova
David Saura
Marc Saura
Jordi Regué
Francesc Bernaus
Marc Vilanova
Gerard Cases
Miquel Regué
Xavier Serra
Jordi Massana
Enric Ros

Repor tatge

L’Ajuntament d’Artesa exposa al Fòrum
dies 14 al 17 d’octubre
D els
l’Ajuntament d’Artesa va exposar al Fòrum de les Cultures de
Barcelona. Va tractar-se d’un fet extraordinari, com el mateix Fòrum
que mai més tornarà a Barcelona. La
proposta de l’Ajuntament d’Artesa,
amb vint-i-una propostes més
d’Ajuntaments de diferents països,
va ser escollida per encaixar amb el
projecte i els objectius del Fòrum.
Per segona vegada, Artesa va estar
present al Fòrum de les Cultures de
Barcelona. La primera ja la vàrem explicar al mes de juliol. El nostre estand
o paradeta estava ubicat a l’Espai de
les Bones Pràctiques, on hi havia 22
ajuntaments d’arreu exposant, a més
d’algun consell comarcal i algun altre
país. Al nostre costat, dins el recinte firal, hi havia l’Ajuntament de Saragossa
amb el projecte d’urbanitzar un gran
espai a tocar del casc urbà de la ciutat.
A l’altre costat, l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, que proposava
una solució definitiva per als molts problemes que crea el delta del riu Besòs.
Desprès, l’Ajuntament de Màlaga amb
un projecte de Planificació Urbanística
concret, respectant l’Habitabilitat, la
plena ocupació i el Medi Ambient. I
més enllà, l’Ajuntament de les Palmes
de Gran Canària amb un projecte turístic.
L’aportació d’Artesa radica en les
bonificacions en els permisos d’obres
de Casa Ecològica o Bioconstrucció,
consistent en un sistema de construir
amb unes tècniques concretes, a fi i
efecte d’estalviar energia, tot aprofitant
els recursos naturals i amb uns determinats materials, per aconseguir millorar la qualitat de vida i la salut dels usuaris de la Casa Ecològica.
Totes aquestes propostes esmentades,
algunes de les quals ja comencen a ser
realitat, encaixen perfectament amb les
premisses bàsiques del Fòrum, que
eren: una dimensió Multiètnica i Cultural, per la Pau i per la Sostenibilitat.

del Pacífic pot crear un desequilibri en
la natura i, amb el temps, provocar un
huracà al Carib o activar un volcà a
Europa. Tot està interrelacionat. Tot
efecte té una causa anterior, tant a la
Terra com al mateix cos humà. Els polítics i la medicina ho saben. Però això
no vol dir que els Estats actuïn en conseqüència. De vegades priven els interessos mercantils (les raons d’Estat)
sobre els interessos de la gent.
Cap als anys seixanta i setanta es va
començar a parlar a nivell de carrer de
conceptes com la bioesfera, la capa
d’ozó, l´Aldea Global... Van aparèixer

En un món global
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La gent està perfectament assabentada
que qualsevol prova nuclear en una illa

els productes biològics i ecològics (que
són dos conceptes diferents) en el món
de l’alimentació.
Per un costat es va parlar de la degradació
ambiental,
de
la
incorporaració de toxines i grasses als
aliments humans, de contaminació de
fonts, rius (el Segre n’és un exemple) i
mars, d’utilitzar herbicides i plaguicides
de síntesi química per la producció de
blat, de la creació i abocaments de residus tòxics, etc. Per altra banda, la gent
està cada vegada més sensibilitzada
amb conceptes com equilibri ecològic,
medi ambient, actuació sostenible, pro-

Repor tatge
tecció de l’entorn natural, aprofitament
dels recursos de la natura (aigua, sol,
vent, etc.), agricultura i ramaderia ecològica. Tot per a garantir una vida més
sana i més qualitat de vida per, en definitiva, posar-ho al servei del confort
sostenible que comença a l’interior de
l’habitatge.

La Casa Ecològica

ques fotovoltaiques (solars), etc.
La correcta coloració, l’orientació de
la casa per l’enllumenat natural i per
evitar pèrdues d’energia, a més de
l’aprofitament de les hores de sol per
l’estalvi de consums, són fonamentals.

L’estand d’Artesa
Val a dir que va ser un dels més visitats
i el que va fer més comunicacions de la
nostra zona. Es va informar un total de
més de 140 persones de 21 països diferents. S’intentava transmetre al públic
una experiència real de gent que viuen
dins la Casa Ecològica.

El nostre estand estava ubicat –com
hem dit– a la Fira de les Bones Pràctiques, on s’oferia com alternativa la proposta d’un Ajuntament de viure de manera sostenible, és a dir, utilitzant un
mínim d’energies. Amb tot, les aportacions dels visitants també van ser interessants. Un arquitecte de Bolívia va
dir: “La tecnologia sostenible és el millor hàbitat per la humanitat”. Una noia
anglosaxona: “Viure en una casa així
seria un somni per a ella i per la seva
mare, que té malalties cròniques d’asma i artrosi”. Un arquitecte francès: “El
problema del planeta és la utilització
de l’energia”. Una ONG va dir que podrien aprofitar-ho per un orfenat que
construïen a Ghana. Una altra ONG,
s’interessava per aplicar-ho a unes colònies que construïen a Sud-Àfrica, per
ajudar nens orfes amb pares morts per
la malaltia del SIDA. També altres ajuntaments van mostrar-se interessats per
la nostra iniciativa.

L’speackers corner
Era un indret on es feien les xerrades
sobre els diferents temes. En el tema
de la Bioconstrucció van participar-hi
per Artesa: Petra Jebens, arquitecta Bio;
Alfred Zirquel, assessor Bio; M. Neus
Bertran, tècnica en Bio; Xavier Bertran,
constructor Bio; Delfina Galceran, usuària; Bartomeu Jové, promotor i representant de La Palanca; i Josep
Galceran, representant de l’ajuntament
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El cost d’un edifici de bioconstrucció
no té perquè ser més car que el d’un
habitatge tradicional. Sols significa que
l’home adapta la seva casa, considerantla com la seva tercera pell, per la qual
cosa ha de ser transpirable i saludable,
a l’hora que en harmonia amb la resta
de la natura. La finalitat és crear un espai vital que no sigui ni hostil ni aliè
per l’home.
A més de tècniques de biologia i geomància (corrents tel·lúriques), s’utilitzen productes (materials) que ajuden al
creixement de la qualitat bioecològica
dels espais on es viu i on es treballs; a
més del coneixement i l’aplicació de
materials saludables amb productes
vegetals i minerals, de vegades els mateixos que utilitzava la antiga saviesa
dels nostres avantpassats.
Hi ha materials recomanats per terres (soleres), pintures interiors i exteriors, enguixats, calç i morters ecològics,
cortinatges, etc. Les plantes de la casa
estan dissenyades amb diferents mecanismes: cables elèctrics protegits, pla-
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i usuari. La xerrada va estar dirigida per d’Erich Rosenthal, Aina Rusca, Marta mes de molt interès i es van iniciar cala periodista Marta Càceres. Cal desta- Téllez, Esmeralda Francisco, Anna mins per la Pau i per ajudar els necescar la frase de Petra Jebens: “És que si Gutiérrez i, en especial, de Ricky Coll sitats. Es va posar en clar la idea de viure en un món més sostenible. I
no es fa Bioconstrucció, no hi
sembla que el públic va fer seus
haurà futur”.
Petra Jebens: “És que si no es fa
els diferents missatges. Es va
Entre el públic assistent hi
Bioconstrucció, no hi haurà futur”
sembrar una nova sensibilitat
havia força gent d’Artesa i copels problemes actuals. Els
marca. També es va comptar
amb el recolzament de l’alcalde i de la Marta Càceres. No dubtem que fruits hauran de produir-se.
Va haver-hi una Junta OrganitzadoDomènec París i els regidors Francesc sense la seva incondicional aportació i
Lluch i Mercè Nogués. L’exposició va el seu recolzament, res no hauria estat ra que va planificar amb molta cura tots
i cada un dels actes, a l’ensems que tots
durar gairebé una hora i es va fer exten- possible. Gràcies.
sible amb la gran quantitat de gent que
i els més petits detalls. Si amb tot van
haver-hi veus crítiques, en certa forma
interessada pel tema que, en acabar, va Avaluació del Fòrum
venir massivament al nostre estand.
A grans trets, pensem honestament que és normal. Els crítics no tenien tanta
el resultat final del Fòrum va estar un informació com els organitzadors. Es
Capítol d’agraïments
èxit. Va ser una experiència única a ni- podia dissentir en temes puntuals per
Sobretot, a més de a tota la gent esmen- vell mundial que estem segurs que tin- manca d’informació (ignorància) o per
tada de l’Speakers Corner, l’Ajunta- drà continuïtat. Diuen que es van asso- motius econòmics particulars. Però,
ment vol fer extensible mitjançant La lir la majoria d’objectius que s’havien com que no hi havia prou coneixements
Palanca el seu agraïment als col·- prefixat. Mitjançant la música, espec- sobre els temes, el temps donarà o prenlaboradors del Fòrum que van fer pos- tacles de tota mena i les conferències, drà la raó a qui la tingui.
sible l’aportació d’Artesa a la Fira de es van comunicar idees a tot el món.
Bartomeu Jové i Serra
les Bones Pràctiques. Estem parlant Es van obrir ponts de diàleg sobre te-

Vida Social

Festa dels 50 anys
Foto: Foto Joan-Promovídeo
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El diumenge 24 d’octubre va tenir lloc la festa de la gent que enguany compleix mig segle d’existència, una celebració que
en aquests darrers anys està tenint molt èxit.

Parlen les Entitats

Valoració de la Festa Major d’Artesa
salsitxada, disco-mòbil, exposició de
cotxes antics, etc.).
En allò que fa referència als actes,
hem potenciat les havaneres del dimecres intentant que el nivell del grup sigui l’adequat i hem constatat que van
ser força concorregudes.
Quant a l’apartat infantil, es valora
positivament el canvi d’ordre en el primer acte de la Festa Major (primer la
traca i després la cercavila) i així també la massiva afluència de petits i grans,
tant en aquesta com en la posterior xocolatada. La programació infantil va
acabar, entre altres actes, amb el del
diumenge que va resultar força encer-
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ners, molts altres actes que no s’haguessin pogut fer, aconseguint així una Festa
Festa Major d’aquest any i fer-ne la
Major més variada i més rica en actes.
valoració.
En allò que fa referència al dissabte
Us podem dir que la Comissió de
nit, hem buscat espectacles adequats
Festes la formem un conjunt de gent
però la tasca no ha arribat a cuallar.
d’edats variades i gustos diferents, en
Artesa no té un lloc amb una aforament
poques paraules, plural, i fins i tot aladequat per fer un espectacle o un teaguns membres tenim un llarg bagatge
tre de cert nivell o renom, la qual cosa
en l’organització d’aquests tipus d’acés un impediment per portar-lo a tertes. És una Comissió de voluntaris que
me. Resta oberta l’opció de fer-ho en
treballem per “amor a l’art” i la nostra
el futur si s’arribés a disposar d’un esfinalitat és aconseguir que la Festa
pai adequat o optant per un canvi de
Major sigui el màxim de reeixida posdia que no fos el dissabte de la Festa
sible tenint en compte, evidentment,
Major.
que tot no pot agradar a tothom perquè,
És necessari que les Comissions
afortunadament, tots som difesempre es reservin el dret de canrents i de gustos n’hi ha tants
viar actes i horaris segons necesLa nostra finalitat és aconseguir
com persones, però sí intentant
sitats i imprevistos. Així, vam
que la Festa Major sigui el màxim
que sigui del gust del màxim de
creure de tota lògica i convenide reeixida possible
gent possible.
ència reunir en un mateix lloc acPer aconseguir això vam detes paral·lels en el temps però discidir convidar tothom qui hi volgués tat, tot mirant la quantitat i l’actitud del tants en l’espai (vermut, sardanes, ral·li)
participar perquè pensem que quant públic. La programació infantil va ser per no disgregar el públic assistent i es
més participada més rica serà. Vam fer- variada i plural per a edats i gustos.
va recórrer a una cercavila de gegants i
ho per mitjà dels mitjans de comunicaEl Ball de la gent gran es va despla- cap-grossos per dur la gent fins la ubició locals (Ràdio Artesa i La Palanca) i çar davant de l’actual Llar de Jubilats a cació final. Sembla que la idea va ser
per mitjà de la cartelleria adient penja- petició dels mateixos jubilats.
bona tal com ho demostra l’afluència
da en diferents establiments d’Artesa.
El Sopar popular del dijous ha estat de públic.
Així, la programació que vam disse- el més participatiu dels últims anys, arQuant al Concurs de botifarra, els ornyar era el ressò de les idees aportades ribant a la xifra aproximada de quatre- ganitzadors es plantejaran promocionar
per tots els membres i fent atenció a centes vuitanta persones, i s’ha assolit el concurs per mitjà d’internet per fer
d’altres idees aportades per entitats col·- els reptes que ens vam proposar: oferir més concorregut l’acte.
laboradores diverses i valorades per la un segon plat fet en el mateix moment
També veiem positiu el fet de comComissió. Es va tenir en compte les del sopar i millorar el servei, tant en plementar el final dels balls nocturns
aportacions de la Llar de Jubilats. Es allò que fa referència a servir els dife- amb una disco-mòbil per fer que el jova consultar el Grup de Sardanes rents plats i begudes com al que fa re- vent gaudeixi de la festa més estona.
d’Artesa per ubicar la ballada del diu- ferència a tenir a disposició del comen- És plantejable, pel proper any, d’allarmenge. Es va demanar col·laboració a sals els estris adequats per gaudir més gar-la fins i tot al dissabte.
les AMPAs de la Llar d’Infants i del plenament del sopar (setrills, gerres,
També creiem oportú, en la mesura
CEIP Els Planells i a l’Agrupament Es- etc.), així com tenir llocs suficients per que es pugui, que la Festa Major sigui
colta i Guia “Mare de Déu del Pla” per a tothom per poder seure amb relativa el marc per promocionar conjunts lodissenyar, coordinar i executar la pro- comoditat.
cals, fet que motiva i ajuda a tirar engramació infantil de la Festa Major i
La Salsitxada es va haver de passar davant a aquests grups en benefici del
cal dir, a favor seu, que el resultat va al divendres forçats per la Llei de poble. Fruit d’aquesta idea és l’acte del
ser molt satisfactori. Esperem que l’any Murphy.
dissabte a la nit a la Plaça del Ball amb
que ve tinguin tots la intenció de contiEls conjunts musicals han estat vari- l’actuació del grup Cercavins i, malaunuar en la mateixa línia.
ats i per a gustos variats, com és de lò- radament, amb la impossibilitat que un
També s’ha tingut en compte l’opi- gica. Tenint en compte que les orques- altre grup, que sí tenim a Artesa, no ens
nió d’altra gent particular de fora de la tres que es concerten depenen molt del pogués oferir les seves cançons per proComissió que també s’ha implicat en pressupost que s’hi dedica i tenint en blemes de repertori. Esperem que en
l’organització i en l’execució d’altres compte que aquest pressupost és limi- anys propers ho puguin fer.
actes (sopar, cremada de rom, concurs tat, s’ha optat per no posar orquestres
Pensem que una Comissió de Festes
de botifarra, cercavila de gegants, cares i així poder fer, amb aquestos di- ha de ser dinàmica i, per tant, té el dret
de Festes del 2004 voL alemComissió
exposar-vos com ha anat la

Parlen les Entitats
i l’obligació de fer innovacions. Així
hem tingut la idea de fer un Vermut, la
mostra de Cotxes antics, la intenció de
promocionar el concurs de botifarra per
internet.
Continuem obrint-nos a tothom i
continuem demanant la participació de
tot aquell que vulgui col·laborar en
major o menor mesura i compromís,

sempre segons disponibilitats, i que no
tingui altra finalitat que fer la Festa
Major del nostre municipi més gran i
més rica. També continuem estant
oberts als comentaris i a les opinions
de tothom, ja que sense elles la Festa
Major no evolucionaria ni s’enriquiria.
Podeu expressar les opinions i fer els
suggeriments oportuns personalment o

per mitjà d’una bústia de suggeriments
al mateix Ajuntament (seu de la Comissió de Festes).
Finalment, agraïm a entitats i a particulars la seva participació desinteressada en la Festa Major del 2004.

Comissió de Festes d’Artesa de Segre

Excursió a les petjades de dinosaure
passat 4 de setembre, l’AssociE lació
de veïns “Amics de
Baldomar” vam organitzar una excursió a la Vall d’Ariet.
Un grup d’unes 20 persones, amb
cotxe, va sortir una mica més tard de
les 10 del matí de la plaça del Transformador de Baldomar, direcció la Vall
d’Ariet. Després d’uns 15 km, vam arribar a un descampat on vam deixar els
cotxes i vam caminar uns pocs metres
fins a les antigues masies de Cal
Franciscano, Cal Maleno i Cal Moliner, totes elles mig enrunades. A uns
300 metres d’aquestes masies hi ha petjades fòssils de dinosaure. És sorprenent la quantitat de petjades que hi ha!
L’indret, a més, és molt bonic, amb un
riuet i tot.
De tornada, vam passar pel castell i
la torre de guaita, amb la casa de Cal
Castellà al peu, tot en estat ruïnós. És
lamentable l’abandó absolut d’aquests
monuments. La vista de les muntanyes
des de la torre de guaita és magnífica.

També s’albira una altra torre de característiques similars (deurien treballar en
equip...). A continuació vam fer una
tercera aturada a l’ermita de sant

30è aniversari del “Cau”
L’Agrupament Escolta i Guia Mare de Déu del Pla, amb
motiu de la celebració del 30è aniversari, convoca a tots
els excaps a assistir a la reunió que tindrà lloc el dia 1 de
desembre a les 22 hores a la sala de l’Orfeó Artesenc
(Escoles Velles).

Bartomeu i, finalment, un agradable dinar col·lectiu a la font de la Trilla.
L’Associació de veïns
“Amics de Baldomar”
Fe d’errates
En la revista del mes passat, a l’article Amics de l’ermita de la Mare
de Déu del Pla de la secció Parlen
les entitats, apareixia el nom de la
presidenta d’aquesta entitat de forma errònia. El nom correcte és
Pepita Poveda i Ventura.
La Palanca

www.lapalanca.org
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Atentament,
L’Equip de Caps

Ctr
a. d’Ag
unt, 90
Ctra.
d’Agrram
amunt,
Ar
tesa de Se
gre
Seg
Artesa
Tel. 973400811

És un establiment modern, pensat per
respondre a les teves necessitats.
A Condis volem que estalviïs
en les teves compres.
Per això, els nostres preus són petits
i les ofertes grans.

Horari comercial:
De dilluns a dijous:

Matins 8,30h a 14,00h
Tardes 17,00h a 21,00h
Divendres i dissabte: 8,30h a 21,00h MIGDIA OBERT!!
Diumenges:
8,30h a 14,00h

Opinió

Què li passa a la Cooperativa d’Artesa de Segre?
poc gaudia de la
“bona salut” que
nes a la nostra ciutat, i fins i tot més ens havien dit i
enllà del municipi d’Artesa de Segre, que tot plegat està
un dels temes que més interès ha des- més complicat del
pertat en l’opinió pública és el rela- que semblava.
cionat amb la “salut” de la cooperaDe tota manera
tiva. La pregunta que molts es fan és no és la meva inla següent: “Què li passa a la Coope- tenció, atès que
rativa d’Artesa de Segre?”
tampoc tinc la preJa no es tracta de si aquest o aquell paració econòmiplega, o el fan plegar, o si aquest o ca i comptable per
aquell sembla que també li va el carro fer-ho, el fer una
pel pedregar. El tema de fons és molt anàlisi sobre les
més complex, ateses les profundes im- conseqüències de
plicacions econòmiques i laborals que la política portada
aquesta pregunta porta implícites.
a terme per la Cooperativa d’Artesa de
Tot sembla que va començar amb la Segre en els darrers anys, sinó més aviat
compra, per tal d’ampliar l’àrea de ne- fer una reflexió en veu alta envers dos
goci i tancar el cercle productiu, d’una temes que considero de cabdal imporempresa càrnia que feia temps que ar- tància:
rossegava una situació econòmica més
Primer. Tot i que els directius de la
aviat complicada. Aquesta compra, tot cooperativa han estat en major mesura
i que s’havia negociat de fer juntament els responsables màxims de tot el desamb d’altres cogavell en què
operatives de la
ara es troba
Segurament la confiança
demarcació i en
aquesta, no
dipositada en els directius
una
actitud
menys imporm’atreviria a dir
tants són, al
era tanta que els problemes
que de supèrbia,
meu entendre,
només eren visibles als ulls
va ser feta de
les responsabid’uns pocs
manera gairebé
litats subsidiàriunilateral (una
es de la junta
societat dual amb el 51% de la coope- rectora i del president, que tenien l’oblirativa).
gació de controlar els directius, i tamAquest error d’apreciació a l’hora de bé del conjunt de socis que, al seu torn
fer la compra, amb la malaurada possi- a les juntes anuals tenien l’oportunitat
bilitat de compartir riscos i la falta de de manifestar la seva opinió envers el
capacitat per redreçar la nova empresa, funcionament de la cooperativa (i, alvan comportar importants pèrdues eco- menys a les que jo he assistit, en aquesnòmiques. Pèrdues que, segons els res- tes juntes tot era una bassa d’oli i a la
ponsables, s’eixugaven amb els guanys majoria els hi semblava perfecte com
de l’empresa mare.
estava dirigida la cooperativa). SeguAra, resulta que l’empresa mare tam- rament la confiança dipositada en els
ot i que la qüestió ja fa temps que
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T preocupa, en les darreres setma-

directius era tanta que els problemes
només eren visibles als ulls d’uns pocs
que, de tota manera, callaven per no
semblar irrespectuosos amb la majoria.
Segon. Atesos els continus i, segurament en molts casos, erronis comentaris que avui per avui van de boca en
boca (que si falten tants euros, que si
s’han falsejat signatures, que si s’han
concedit crèdits amb interès molt baix,
que resulta que hi ha camions de pinso
“fantasma” que no passen per la bàscula, que es facturen feines i hores inexistents...), caldria que, en la Junta
General Extraordinària prevista pel
proper divendres dia 17 de desembre
d’enguany, el nou president, la nova
junta rectora i els nous directius aclarissin als socis, i a l’opinió pública en
general, l’abast real de la situació actual i les perspectives de futur per solucionar aquest desordre i la situació de
“crisi” existent. Perquè, com ja deia el
senyor Núñez: “Al soci no se’l pot
enganyar”.
Josep Maria Sabartés i Guixés
Geogràf

Cartes a la Redacció

100 anys de la Societat Coral la Dàlia Blanca
Des de La Palanca felicito el president
de la Societat Coral la Dàlia Blanca, Sr.
Mingo Sabanés i Porta, i a tots els socis i caramellaires, amb motiu del seu
centenari, que es va celebrar el dia 25
de setembre durant la Festa Major
d’Artesa de Segre i que va ser presidit
pel delegat del Govern de la Generalitat a Lleida, Sr. Jaume Gilabert i
Torruella, i pel nostre batlle, Sr.

Domènec París i Artigues.
Va obrir l’acte el Sr. Mingo Sabanés
amb unes paraules d’agraïment a tots
els assistents. Acte seguit va parlar el
nostre batlle i va tancar l’acte el senyor
delegat.
Hi havia una exposició de fotografies dels 100 anys des de la seva fundació, que va ser dirigida pel bon amic i
artesenc Sr. Jaume Farrando i Alés. En

finalitzar l’acte hi va haver un aperitiu
per a tots els assistents.
Com a artesenc que sóc, em sento
molt orgullós de tots els actes i festes
que es fan al nostre poble d’Artesa de
Segre.

Un artesenc de soca-rel
Ramon Camats i Solé

Comiat de Mn. Roc
Passem comptes
L’Associació Cultural La Palanca va prendre la iniciativa a l’hora de coordinar les diferents col·laboracions en la festa de comiat de Mn. Roc, el passat 5 de setembre, pel que fa als més de 40 anys de dedicació a Salgar (campament i
santuari).
Per aquest motiu es va obrir un compte corrent, de manera que tothom qui va voler, va tenir l’oportunitat de col·laborar econòmicament en la festa de comiat.
Una vegada liquidat l’esmentat compte, és l’hora de passar comptes (a disposició de tothom), que de forma resumida són aquests:
Ingressos
1.150,10 •
Despeses
800,95 •
Regal
225,00 •
Festa
575,95 •
La quantitat restant, 349,15 •, ha estat lliurada a Mn. Roc amb una llista on hi consta el nom de les persones, entitats i institucions que van contribuir a la festa de comiat (excepte els anònims, és clar).
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Música, Mestre!

L’Aula Municipal de Música
molts de vosaltres ja sabreu,
C om
l’Aula Municipal de Música
d’Artesa de Segre va iniciar el seu
curs escolar el dia 15 de setembre,
data estipulada pel departament
d’Educació.
Aquest any, l’escola oferta un nou pla
d’estudis. Un nou pla on es contempla
tots els aspectes musicals, totes les edats
i totes les persones que en qualsevol
moment o circumstància de la seva vida
desitgen realitzar una activitat musical.
L’Aula Municipal de Música contempla una ensenyança des dels tres
anys en endavant, qualsevol edat és apta
per al nostre centre.
A més, la nostra aula està a disposició de totes aquelles persones que, sense
voler cursar estudis musicals, tenen
ganes de venir a cantar. Es pot venir a
cantar a qualsevol edat.
Per aquest i molts altres motius creiem que no només hem de fer música,
sinó que també hem de gaudir de la
companyonia i la satisfacció d’estar tots
plegats reunits fent una bona festa o
gaudint tots plegats dins de l’escola. Per
això, al llarg de tot el curs veureu que
anirem ofertant tot un seguit d’activitats conjuntes per gaudir pares i nens
de la música. Farem cagar el tió, farem
audicions, excursions, intercanvis, concerts...
També volem informar-vos del nostre primer concert. Tothom sap qui era
Santa Cecília? Doncs bé, és la patrona
de la música. Era una dona que es dedicava a que tots els músics poguessin
tocar i viure d’aquells diners en temps

de pobresa, i la van nomenar santa i
patrona.
El seu sant és el dia 22 de novembre
i nosaltres ho celebrarem el dissabte
20 de novembre al Santuari de Salgar.
Farem el nostre Concert de Santa
Cecília. Serà a les 18 hores i esperem
que hi sigueu tots, la festa acabarà amb
coca i xocolata. Esperem celebrar-ho
molt bé tots plegats.
Desitgem tenir una fabulosa festa i
continuar gaudint de la música tots plegats al llarg d’aquest curs escolar. Esperant trobar-vos a tots ben aviat!

Aula Municipal de Música
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www.orfeoartesenc.org

Imatges d’arxiu del curs passat

Programa de la Fira de la Perdiu 2004

Fira de la Perdiu 2004
Dissabte 13 de novembre

Diumenge 14 de novembre

Programa d’activitats per la mostra gastronòmica

Fira de la Perdiu

Classes de cuina (preu 36 •, participació màxima de 80
persones). Amb els cuiners:
- Paul Cunningham, restaurant “The Paul” (Copenhagen),
1* Michelín, www.thepaul.dk
- Sergi de Meià, restaurant l’Excellence (Andorra),
www.excellence.ad
- Mads Roesgaard, restaurant l’Excellence (Andorra)
- Martín Berasategui, restaurant Martín Berasategui (San
Sebastián), 3* Michelín, www.martinberasategui.com
- Xixo, restaurant Malena (Lleida), 1* Michelín
Les classes tindran una durada màxima de 30 minuts. Es
presentarà un plat per cuiner. Després es parlarà de la tòfona
de Vilanova de Meià, de classes de tòfones, de la perdiu roja
i dels vins Costers del Segre (participació dels sommeliers
Jean Louis le Guil & Bertrand Ferre de l’Excellence).
Horari de les classes de cuina:
17:00h - Sergi de Meià, cuina de la perdiu i la tòfona de
Vilanova de Meià
17:30h - Paul Cunningham, tendències europees d’alta gastronomia
18:00h - Tast i xerrada dels vins “Costers del Segre”
18:30h - Mads Roesgaard, pastisseria d’alta restauració
19:00h - Martin Berasategui, l’alta cuina basca. Donarà la
classe mitjançant un vídeo editat especialment per la Fira de
la Perdiu
19:30h - Xixo, restaurant Malena (Lleida)
Telèfons del Sergi de Meià: 00376860818 i 00376362882
(mòbil).
Qui estigui interessat en participar-hi ha de dir en quin títol
se l’ha de presentar. Inscripcions: telèfon i fax Ajuntament,
973415005. E-mail: ajuntament@vilanovameia.ddl.net.

9:00h - Obertura de la Fira
10:00h - Un jurat encapçalat
pel president de la Federació
Provincial de Caça, Sr. Ramon
Mayench, farà la valoració de
les perdius exposades a la
Fira per concedir els premis
corresponents
10:30h - Al pati de les escoles,
inici de la mostra canina
DESFILCAN 2004
11:00h - Al costat del recinte
firal, exhibició de tir amb arc
organitzat pel CLUB D’ARQUERS MONTSEC d’Artesa
11:30h - Arribada de les autoritats, que seguidament visitaran la vila i el recinte firal
12:00 h - A la Pl. Major, ballada de sardanes amb la cobla
RIELLA d’Agramunt
De 12h a 14h - En un local al costat del recinte firal, se
serviran 3 tastets de plats d’alta gastronomia amb vi Costers del Segre, per a unes 100 persones, al preu de 20 •
(cuiners del tast: Paul Cunningham, Sergi de Meià i Mads
Roesgaard)
13:30h - Al recinte firal lliurament de trofeus de l’exposició de perdius i de la mostra canina DESFILCAN 2004

BBC*

El Consell de Redacció de la Palanca, en nom de tothom que hi
col·labora d’una manera o altra, felicitem el nostre company Miquel Regué i la seva esposa M. Àngels Leal pel naixement, a finals
de setembre, de la seva filla Jana.
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Benvinguda a aquest món, Jana!

Informació Municipal d’Artesa

Mes de setembre
SESSIONS DE PLE

(sobre el Canal d’Urgell), a Vilves, per
un import de 12.005,51 euros.

Ple ordinari: 02-09-04
S’aprova, per unanimitat, l’acta
de la sessió ordinària del dia 5 de setembre de2004.
S’aprova, per unanimitat, la proposta d’aprovació de les bases reguladores de la convocatòria del concurs
oposició per a una plaça funcionarial.
Escala: administració general (auxiliar
administratiu, grup D).
S’aprova, per unanimitat, acollir-se al conveni marc, aprovat pel
Consell Comarcal de la Noguera, per a
la prestació del servei d’Assistència
Tècnica (SAT).

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
(dels dies 9, 16 i 30 de setembre)
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres, establiments, activitats i autoritzacions de guals:
- A Pere Cardeñes Puvia, per repassar
la teulada de l’edifici situat al c/ Únic,
17 del Pont d’Alentorn.
- A Josep Minoves Besolí, per pintar la
façana de l’edifici situat al c/ Marcel·lí
Farré, 1.
- A Delfina Fàbrega Baella, per pintar
la façana de l’edifici situat al c/ Balmes, 19.

S’aprova, per unanimitat, la proposta d’aprovació del projecte del pla
d’acció local de promoció econòmica.
S’aprova, per unanimitat, les
clàusules que han de regir la contractació de l’aprofitament de tòfones de la
parcel·la 47 del polígon cadastral núm.
1, temporades 2004/2005, 2005/2006 i
2006/2007, amb el tipus de licitació de
1.803,04 euros, millorables a l’alça.

S’aprova, per unanimitat, la
moció presentada pel PSC-PM per a
sol·licitar al DPTOP i a la Diputació de
Lleida l’acceptació de la cessió de la
titularitat de totes les carreteres municipals.
S’aprova, per unanimitat, la certificació tècnica núm.1 de l’obra de
millora de l’espai de davant del Pont

- A Josep M. Cirera Codina, per l’arranjament de la teulada de l’edifici situat a la plaça Major, 10.
- A Joan Armengol Claret, per l’obertura de rasa a l’edifici situat al c/
Marcel·lí Farré, 9.
- A Josep Feixes Castellana, per canviar banyera a l’habitatge situat al c/ Escoles, 6.
- A Maria Pérez Granados, per repassar esquerdes, arranjament de desaigües
a l’edifici situat a la Pl. Major, 1.
- A Alfonso Moya Ruiz, per fer soterrani i cobrir-ho amb terrassa, a l’edifici
situat al c/ Major, 29, de Colldelrat.
- Asetlab SL, per a la construcció de
set habitatges unifamiliars adossats, a
situar al c/ Jesús Santacreu, 11-13.
- A Pau Verd Charlez, per modificar
l’obertura i la porta del garatge i arranjament interior a l’edifici situat al c/ de
Dalt, 9.
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S’acorda unànimement la ratificació de la recepció d’obres i procedir
a la devolució de les fiances següents:
- A Excavacions Jumela SL, 156,26
euros per l’ obra “camins de Vernet” i
287,62 euros per l’obra “camins de la
Vall d’Ariet”.
- A Benito Arnó e Hijos, SA, 1.840,54
euros per l’obra “pavimentació carrers
de Seró”.

- A Construccions Montsec, SCCL, per
tapar finestres a l’edifici situat al c/
Calvari, 33.
- A Olis J. Macià, SL., per legalitzar
una almàssera per a la producció d’oli
d’oliva verge, situada a la Ctra.
d’Agramunt, 69.
- A Vicent Jou Lluch, per condicionar i
ampliar el bar musical i restaurant, situat al c/ Escoles, 36.
- A Antonio Feixes Castellana, per arranjament i pintat de façana, de l’edifici situat a la Ctra. d’Agramunt, 80.
- A Julio Jiménez Hernández, per obrir
porta d’escaleta a la Ctra. de Baldomar,
de l’edifici situat al c/ Prat de la Riba,
2.
- A Mercedes Tena Galiano, per pintar
i condicionar interior de local, situat a
l’edifici de la Ctra. d’Agramunt, 3.
- A Conspromar SL, per obrir vorera
per portar llum a edifici en construcció, des del c/ Mallorca, 5 fins el c/ M.D.
del Pla, 4.
- A Olis J. Macià SL, llicència ambiental per a dur a terme l’activitat d’almàssera de producció d’oli.
- A Vicent Jou Lluch, llicència ambiental per a dur a terme l’activitat de Restaurant i Bar Musical.
- A Transeroco SL, per l’obertura i funcionament d’una activitat destinada a
agència de transport.
INFORMES DE L’ALCALDIA
En aquest punt s’informa per la presidència dels següents temes:
Marc Rocaspana i Balagué, cap
de la cursa Raid de la Noguera , demana autorització perquè la cursa pugui
passar pel terme municipal d’Artesa de
Segre, zona de la Vall d’Ariet.
S’informa que a l’aparcament
dels centres d’ensenyament “Els Planells” s’ha fet una separació entre els
cotxes i els autocars i s’instal·larà un
senyal de prohibit aparcar a l’entrada
del parvulari.
S’informa de l’acord verbal amb
la companyia Endesa Distribución

Informació Municipal d’Artesa
Eléctrica SL, per tal de substituir les
guitarres per cable trenat dels següents
carrers: Carretera d’Agramunt, Nou,
Bisbe Bernaus i cruïlla de la carretera
de Ponts-Tremp.

S’informa de la visita al senyor
Benet per les al·legacions de la variant,
la retolació de les carreteres i la possible autorització d’ampliació del cementiri Municipal.

L’alcaldia va visitar el DARP,
Direcció General de Serveis, a
Barcelona, per a demanar la cessió de
domini de les Sitges i poder destinarles a equipaments. Actualment, se’n té
una cessió d’ús.

S’ha visitat al Subdelegat del
Govern de la nació el qual ha comunicat que està en fase d’aprovació, per la
comissió Interdepartamental, l’assignació de subvenció amb càrrec a l’1%
cultural per al Castell de Grialó, a
Colldelrat.

S’ha confirmat per part del
DARP l’atorgament de la promesa subvenció per a camins rurals. L’ajut és de
30.000 euros.
El dia 18 va tenir lloc la 1a. Jornada de petits Municipis de Catalunya,
en la qual tots els assistents van reafirmar la percepció de què es traspassen
moltes competències als municipis sense la corresponent assignació de recursos.

Per la Gerència del Consorci del
Montsec s’ha comunicat que l’Ajuntament d’Artesa de Segre ha deixat de
formar part de la Junta General del
Consorci Grup d’Acció Local Montsec
Sostenible que gestiona el programa
LEADER, per rotació entre els municipis de la comarca. Fins ara, només es
canviava el 50% dels membres. Des
d’ara es canvien tots, el 100%. L’alcaldia considera que era importat formar-

ne part. La sorpresa ha estat major al
ser l’actual Gerent una persona
d’Artesa de Segre.
El Consell Comarcal de la Noguera ha sol·licitat de l’Agència de Residus de Catalunya una subvenció per
a la construcció d’una deixalleria bàsica a Artesa de Segre. L’Ajuntament
haurà de cedir el terreny.
Fe d’errates
En la informació municipal publicada
al mes de juliol, s’ometé, per error i
de manera totalment involuntària,
l’aprovació de manera unànime per assentiment de la proposta de moció per
a la millora del finançament autonòmic presentada pel grup municipal del
PSC-PM, que es féu en el Ple del mes
de juny. Demano disculpes a tots
aquells qui s’hagin sentit perjudicats
per aquesta errada.
Carme Barril i Brescó

Les Regidories Informen

Festa Major 2004

Parc de Nadal 2004

Des de la Regidoria de Joventut, Esports, Fires i Festes agraïm la col·laboració de totes les entitats i tots els particulars i
en especial la dels membres de la Comissió de Festes. Gràcies per haver fet possible aquesta Festa Major 2004. També
agraïm la crítica i la valoració de l’editorial de La Palanca
tot i que no hi estem d’acord perquè creiem que no és objectiva ni està fonamentada.

La Regidoria de Joventut, Esports, Fires i Festes i la Regidoria d’Ensenyament i Cultura estem començant a preparar el Parc de Nadal i demanem que, si algú està interessat
en ajudar-nos o bé en col·laborar en la seva realització, pot
posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

www.artesadesegre.com
L’ajuntament d’Artesa a Internet

RÀDIO 91.2 FM
91.2 FM ARTESA
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Humor

Palanc-oci

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Horitzontals
1. Persona que efectua actes de comerç.- 2. Veritat vàlida per a un mateix.
Trempat, eixerit.- 3. Classe. En tenen els gats i gossos i cal fer-ne per
comprar bitllets o entrades. Al revés, el nom d’un arbre que es crema fàcilment.- 4. Ciutat per on van passejar-se els tancs durant l’agost de 1968.
Lloc on va a parat el most.- 5. Nota musical o article. Illa petita. Interjecció
usada per cridar algú, el nom del qual desconeixem.- 6. Vocal usada per
imitar el xiulet del tren. Ferro on es posa un animal -mort, evidentmentper rostir-lo mentre gira. Ciutat de les Illes.- 7. Animal que fa guau o bup.
Posseir. Símbol de l’actini.- 8. Femení, relatiu a l’agricultura. Cinc-cents.
Vocal tancada.- 9. Lloc d’on surten i on va a parar les cuques. Pronom.
Objecte desitjat pels joves adolescents.- 10. Terminació d’infinitiu. Mil.
Entrant marítim sinuós de parets inclinades. Al revés, símbol del sodi.- 11.
Plural, allò que tothom té per imposició superior.
Verticals
1. Entrebanc que fa que les coses deixin de ser senzilles.- 2. Allò que fa el
cirurgià. Al revés, ciutat portuguesa.- 3. Lloc d’on s’extreu mineral. Vocal
oberta. Al revés, el nom d’una ciutat-estat. Mitja centena.- 4. Antigament, a Mallorca, jesuïta. Nota musical.- 5. Individu amb
calerons que ha perdut la darrera lletra. Tipus de corrent elèctric. Consonant velar.- 6. Sense accent, cuiner, i amb accent, tipus de
pastís. La dotzena lletra de l’alfabet. Femení, ocell que encara no ha sortit del niu.- 7. La tercera vocal de l’abecedari. Obra de
Tomàs More. Terminació usada en química per indicar que actua amb la valència més alta.- 8. Menjar com un bou. Negació.- 9.
Símbol del Neó. Vocal usada per imitar l’udol. Consonant alveolar. Qualitat especial que té una persona. Lletra que pot representar dos fonemes vocàlics.- 10. Argument, anàleg al dilema però més complicat. Paraula que perd una t quan acompanya un
adjectiu o un adverbi.- 11. Plural, acció de fer més gran.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jeroglífic

Problema d’escacs

per David Fusté

Quan tornarà el teu amic?

Sense Perdre els Orígens
per Jordi Esteban

Juguen les negres

SETANAM

Mat amb quatre jugades

la Palanca

SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Comercianta.- 2. Opinió. Ferm.- 3. Mena. Cua. iP.- 4. Praga. Trull.- 5. La. Illot.
Ei.- 6. I. Ast. Palma.- 7. Ca. Tenir. Ac.- 8. Agrària. D. I.- 9. Cau. Ne. Moto.- 10. Ir. M. Ria. An.- 11.
Obligacions. VERTICALS: A partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Entre setmana (entre setm, ana).
Problema d’escacs
1- ..., Cxg2+; 2-Rf1, Ce3+; 3-Rf2 (si Re1, Dh4++), Dh4+ i 4- ..., Df4++
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Bugia
Avui, una bugia no és altra cosa que
una peça indispensable dels motors
d’explosió. La guspira que encén la
benzina s’obté d’aquest invent. Abans,
bugia era sinònim d’espelma, candela.
El nom li ve de la cera amb què estaven fetes. A l’Edat Mitjana, una ciutat
mediterrània i algeriana, Béjaïa (o Bugia en català), que és a l’est de la capital, Alger, es dedicava a l’exportació de
cera per tota la mar Mediterrània. Era
una cera molt bona i preuada. La gent,
quan volia comprar una espelma de
qualitat, demanava una bugia, de manera semblant a com nosaltres demanem un Xerès, que també és, de fet, el
nom d’una ciutat...

Diccionari Etimològic
Complementari de la
Llengua Catalana II, 326,
Joan Coromines

Imatges d’Ahir

Inauguració del Sagrat Cor. 1964
el monument al Sagrat Cor, just
E salvaciminaugurar
del Castellot, és a dir, al capdamunt de la
muntanya de Sant Jordi que encimbella la vall i el
poble d’Artesa. Des d’allí s’albiren un bon bocí dels
termes dels voltants, amb les serres de Montclar i
del Montsec, i el contrafort de la muntanya de Grealó,
que marquen els límits d’unes valls obertes a la vista i alhora closes en els seus propis confins.
La inauguració va ser el 19 de març de 1964. També
va ser un dia assenyalat en la memòria col·lectiva del
nostre poble, un dia de festa grossa. Va ser gràcies a
l’esforç de tot el poble, dirigits per l’omnipresent Mn.
Francesc Sabater, que va ser qui va dirigir la iniciativa.
Eren temps de moltes activitats i la gent d’Artesa es va
solidaritzar amb el projecte.
L’arquitecte era el Sr. Isidre Puig i Boada, i el constructor el Josep Fons i Armengol, el “Pepito del Sord”, i
el seu equip de paletes i manobres. La tasca va ser laboriosa, perquè, a més de la dificultat normal de qualsevol
obra, tenia l’entrebanc que s’havia de pujar tot el material al punt més alt del turó de Sant Jordi. Però l’entusiasme dels treballadors i de la gent va poder amb tot.
Tothom hi va ajudar, tant amb aportació de treball com
amb ajuda econòmica. Era l’esforç d’un poble que ho
volia fer i ho va acabar. De la manera que es va construir
llavors, sense els mitjans d’avui dia, podríem dir que va
ser una obra de romans.
El camí era gairebé inexistent, potser per passar-hi un
home i un animal, res a veure amb el que hi ha avui, pel
que qualsevulla activitat esdevenia molt complicada.
Algú encara recorda que la vigília, van anar a guarnir-lo
amb flors i mantells amb el tractor de cal Xarxalé, i
malgrat prendre-hi molta cura, van estar vàries vegades
en perill d’embarrancar-se (en el sentit literal).
Es va erigir en record de la Santa Missió predicada pels pares clerecians Rds.
Elias Valcanera, Rossend Rafel i Josep M. Vilarrubias. El va inaugurar el Dr. D.
Ramon Iglesias i Navarri, que llavors era el bisbe d’Urgell, el qual surt a la foto
petita al front de les autoritats locals i de l’esmentat Mn. Sabater. Pràcticament va
assistir-hi tot el poble. Potser mai s’havia reunit tanta gent a dalt de tot i alhora.
A la foto gran, d’esquerra a dreta, la Lola Solà, de cal Gust, el Joan Pedrós (acs),
la Roser del Mianes, la Montserrat Mirada, la Lurdes Roca i la Carme Serra. La
il·lustre germana gairebé desconeguda del mig de la foto, era la “madre” Ramonet,
natural del Solsonès i filla d’un pastisser, que en aquells anys dirigia el col·legi de
les Germanes Dominiques. Val a dir que el Joan i la Lurdes, aquell dia, anaven amb
els vestits típics d’hereu i pubilla catalans i es van encarregar de fer l’ofrena floral
al Sagrat Cor.
L’acte no va ser un final. Res no s’acabava amb la inauguració. El Sagrat Cor
encara avui aglutina la devoció de la gent d’Artesa i els esforços d’una entitat, els
Amics del Castellot, un grup de gent que de manera desinteressada, dia rere dia,
any rere any, es cuiden de mantenir-lo viu, de regar arbres i plantes, d’arranjar el
camí, de portar-hi llum i aigua, i fer-hi les obres que calgui pel seu embelliment.
Ja fa quatre dècades. Per molts anys a tots.
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Text: Bartomeu Jové i Serra

Fotos cedides per: Lurdes Roca

La Foto

El Club de Bitlles Gàrzola es va proclamar campió de la I Copa Generalitat de Catalunya d’aquest esport
tradicional. Vencé l’equip de Miralcamp, en la final del torneig disputada a Viladecans. (Foto: Miquel Romà)

