
la Palanca
SETEMBRE   2004      Núm. 270      Preu  2

PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE I COMARCA

Mn. Roc
deixa Salgar





la Palanca

3

la
 P

a
la

n
c
a

PUBLICACIÓ DELS MUNICIPIS D’ARTESA DE SEGRE,
VILANOVA DE MEIÀ, CUBELLS, ALÒS DE BALAGUER,
FORADADA I DEL POBLE DE MONTCLAR

L’AGENDA. METEOROLOGIA

EDITORIAL
Exàmens de setembre

NOTICIARI
Breus. 11 de setembre. Antona 2004. El Consell pre-
mia 2 emprenedores d’Alentorn. Exposició sobre el
Centenari de la Dàlia Blanca

MUNICIPIS
Una pinzellada a Vilanova de Meià. El jaciment de
serra Mania

LA NOGUERA

ESPORTS
Oriol Badia a les autonòmiques. La Conca de Meià
acull el 4t Raid Noguera. Resultats de futbol i bàsquet

DES DEL MIRADOR DEL MONTSEC
Papers nostres a Salamanca

ARTESA, PAS A PAS
Esglésies amb campanes de bomba d’aviació (part 12)

TEMA DEL MES
Mn. Roc deixa Salgar

IMATGES DE LA FESTA MAJOR D’ARTESA

FESTA MAJOR D’ARTESA
Artesa acull el Rallye de cotxes antics

REPORTATGE
Celler Vinya l’Hereu de Seró

PARLEN LES ENTITATS
Creu Roja Noguera amb la gent gran. VII Trobada de
puntaires. Amics de l’ermita de la Mare de Déu del Pla

LA PÀGINA DE L’IES ELS PLANELLS
Aula d’Acollida

OPINIÓ
Cal millorar la nostra promoció turística?

CARTES A LA REDACCIÓ
Agraïment. El meu poble. Un 10 per al Rafa

PSICOLOGIA DE CADA DIA
Qui ha dit que l’amor és etern?

MÚSICA, MESTRE!
En memòria d’Antoni Pujol. Activitats de la FCEC a
Artesa. El nou Cercavins es presenta a Artesa

INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA
Sessions del Ple, acords de la Comissió de Govern i
informes d’Alcaldia

HUMOR

PALANC-OCI
Encreuat. Jeroglífic. Problema d’escacs. Sense per-
dre els orígens

IMATGES D’AHIR
El dia que es va inaugurar la plaça. 1969

Mn. Roc deixa Salgar

Mn. Roc Salvia i Setó es va acomiadar
de Salgar, després de més de 40 anys
d’activitat en aquest indret.
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Agenda ciutadana Actes que sabem que es faran

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

AGOST

Municipi d’Artesa de Segre

Naixements:
dia 10: Laia López i Reig, filla de Josep i d’Àfrica
dia 16: Xavier Pedrós i Ortega, fill de Francesc X. i d’Anna

Defuncions:
dia 4: Enric Garriga i Finestres (74 anys),

natural de Montmagastre
dia 16: Dionisia Aparicio i Alonso (90 anys),

natural de Saldaña de Ayllón (Segòvia)
dia 21: Antoni Font i Farré (83 anys),

natural d’Alentorn

Matrimonis:
dia 7: Francisco A. Cerrillo i Gallardo (d’Artesa)

Charity Imariabe (de Nigèria)

Municipi de Vilanova de Meià

Naixements:
dia 23: Marc Torra i Serra, fill d’Àlex i de Núria

Matrimonis:
dia 28: Montserrat Boliart i Vilana (de Lluçars)

Marc Fontana i Pérez (d’Artesa)

Meteorologia

L’Agenda

AGOST
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: 22,8°
Temperatura màxima: 36° (dia 1)
Temperatura mínima: 11° (dia 21)
Amplitud tèrmica màxima: 18 (dies 1 i 23)
Amplitud tèrmica mínima: 10° (dia 7: màx. 28° i mín. 18°)
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima: 25 mm (dia 29)
Total precipitacions: 41 mm

9 d’octubre:
A les 19:30h, Inauguració de la nova  graderia
del Pavelló Poliesportiu d’Artesa
A continuació, Presentació dels equips de bàs-
quet del CENG per la temporada 04-05

10 d’octubre:
A les 16:45h, a Alòs de Balaguer, Homenatge a
Martí Galceran (missa, descoberta de placa, par-
laments i berenar)

12 d’octubre:
- A les 12h, al Santuari de Refet, Acció de gràcies
- A les 19h, al Camp Municipal d’Esports
d’Artesa, Presentació dels equip de l’EFAP per
la temporada 04-05

31 d’octubre:
Ruta per Vernet (9 km), organitzada pel Centre
Excursionista de Balaguer

13 i 14 de novembre:
Fira de la Perdiu a Vilanova de Meià

Municipi d’Alòs de Balaguer
Manquen dades.

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 23,5
Temperatura màxima: 37,4º (dia 1)
Temperatura mínima: 11,4° (dia 21)
Dies amb precipitacions: 8
Precipitació màxima: 34,8 mm (dia 30)
Total precipitacions: 45,8 mm

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima: 20 mm (dia 29)
Total precipitacions 33 mm
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-Premi Tasis-Torrent al millor reportage publicat a la
Premsa Comarcal Catalana 1997.

-Premi al Foment de la Cultura. Noguerenc de l’any 1998.

-Premi Pica d’Estats al millor reportatge local de
promoció turística 2004.

NOTA: La Palanca està oberta a totes les col·laboracions,
encara que no hagin estat sol·licitades. Amb tot, solament
s’admetran els escrits signats amb el nom, cognom,
domicili i DNI de l’autor.
El Consell de Redacció es reserva el dret de publicar les
col·laboracions.
«LA PALANCA» no fa seves, necessàriament, les
opinions i criteris expressats pels seus col·laboradors.

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.

Exàmens de setembre
Tot i que els tradicionals exàmens de setembre ja han passat a la histò-
ria en els nivells educatius de caràcter obligatori, encara continuen vi-
gents en la resta i es mantenen com un important referent en aquest
mes en què molta gent ha acabat les vacances i intenta reincorporar-se
a la feina sense deprimir-se.
    Al setembre també baixa la calor i, cap al final, passem de l’estiu a la
tardor. Els catalans celebrem l’onze de setembre i les últimes festes
majors es van escolant pel calendari. La vida escolar recomença i les
famílies tornen al ritme de vida normal. Les competicions esportives i
tot tipus d’activitats tornen a omplir el nostre temps lliure. Comença la
verema. Fins i tot les editorials s’escarrassen, any rere any, per oferir-
nos fascicles i col·leccions de tot allò que per a la majoria dels mortals
hauria estat impensable.
    Els artesencs, a més, celebrem la Festa Major a finals d’aquest em-
blemàtic mes. Tot i que no sempre ha estat així: antigament se celebra-
va a primers d’agost, per sant Domènec. Però els temps canvien i els
nostres avantpassats van decidir honorar sant Cosme i sant Damià,
sembla ser que per evitar la coincidència de les feixugues feines del
camp d’altres temps amb la festa gran. Per cert, molt sovint conver-
tim, sense ni tan sols adonar-nos-en, aquests dos sants en un de sol
quan diem allò de “sant Cosme i Damià”.
    Lligant els exàmens de setembre amb la Festa Major, i analitzant el
desenvolupament d’aquesta, hem pensat que aquest any ben just pas-
saria l’aprovat. Si bé l’organització del sopar va millorar molt respecte
a l’any passat i la novetat del ral·li de cotxes antics va donar una bona
nota de color... Malgrat que el grup d’havaneres del dijous va ser dels
millors que han passat per Artesa o que l’espectacle infantil del diu-
menge va ser excel·lent tant en el fons com en la forma... Encara que
el nivell mig dels grups musicals i de les orquestres es pogués qualifi-
car de bo, faltava alguna gran orquestra amb més cartell (entenguis
una Janio Marti, Volcán, Marina, Montgrins...). Els continus canvis de
programació i alguns embolics amb els horaris van provocar descon-
cert entre els ciutadans i ciutadanes delerosos de gaudir al màxim de la
festa. Un buit important va ser el deixat pel tradicional espectacle de
dissabte, que no va tenir ni una “obreta” de teatre que el substituís (ja
hem desistit de pensar en portar grups com el Tricicle, T de Teatre,
Toni Albà o el Rubianes, que, per cert, aviat haurà anat a tots els pobles
de Lleida, menys a Artesa, és clar!)
    Ningú no és perfecte i tots ens equivoquem, però aquests canvis i
errors ens fan baixar sensiblement la qualificació d’una Festa Major
que podia haver assolit fins i tot un notable.
    Esperem que aquesta crítica no sigui motiu perquè les persones
encarregades de l’organització s’ho agafin a la tremenda com ha fet el
Valero Ribera a Can Barça. Al contrari, és simplement una opinió que
intenta recollir el sentiment escoltat en diferents àmbits i que voldria
ser tinguda en compte.
   No voldríem acabar sense destacar l’omnipresència de “sant
Domènec París” en els actes de Festa Major, que contrasta sensible-
ment amb la de l’anterior alcalde, al qual només se’l podia veure en
algun partit de futbol. Entre poc i massa!

Col·laboradors/es del mes: Eva Maza, Domingo Aldavó, Nàdia Bernaus, Josep
Roqué, Felicià Espinal, Jordi Regué, Ferran Sánchez, Ramon I. Canyelles, Creu Roja
Noguera, Dones Puntaires d’Artesa, Pepita Poveda, IES Els Planells, Josep M.
Sabartés, Janette Solsona, Noemí Farré, Orfeó Artesenc, Carme Barril, Rafa i Richard
Córdoba, Jordi Alins, David Fusté, Ramon Monfà, Jordi Esteban
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Noticiari

Les esglésies de Vilanova de Meià ja són BCIL

El Consell Comarcal de la Noguera va aprovar la declaració com a
Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) vuit esglésies i ermites del
municipi de Vilanova de Meià. Amb aquesta declaració, aquest pa-
trimoni estarà més protegit i serà inclòs al Catàleg del Patrimoni
Cultural Català de la Generalitat. Els temples religiosos inclosos
són: l’església de sant Cristòfol del Santuari de la Verge de Puig de
Meià; l’església col·legiata parroquial de Santa Maria de Meià (a la
imatge); l’ermita de Sant Sebastià a la Coscollera (Santa Maria de
Meià); l’església de la Mare de Déu del Remei de Gàrzola; l’antiga
església parroquial de la Mare de Déu del Remei d’Argentera; la
capella de la Verge del Carme d’Argentera; l’església parroquial de
Sant Pere a Boada i l’església de Sant Isidre de Tòrrec.

L’Agudana i Primayor trenquen les negociacions
Copemo Corporació Càrnica (filial de la Cooperativa d’Artesa) i
Primayor Foods (firma del grup Proinserga de Segòvia) han posat
fi a les negociacions que preveien una fusió de les dues, i que
pretenia donar una solució a l’escorxador L’Agudana. El trenca-
ment de les negociacions ha vingut arran dels canvis en la direcció
de Primayor. Ara, la Cooperativa d’Artesa busca nous socis entre
les cooperatives lleidatanes, per tal de reflotar l’escorxador de
Cervera, que està causant seriosos perjudicis a l’empresa artesenca.
(Segre 25-09-04).

Paralitzada la planta de biomassa de Cubells
L’empresa asturiana Otsi, promotora d’una planta de biomassa a
Cubells per destruir residus de la sega del panís, manté paralitzat el
projecte perquè les primes que ofereix l’Estat a aquest tipus d’instal·-
lacions per produir electricitat són insuficients. Otsi també impul-
sa dos plantes de tractament de purins a Cubells i Montgai, junta-
ment amb l’Agrupació de Ramaders de la Noguera. Les primes de
l’Estat a les plantes de biomassa estan establertes al mateix decret
que va retallar les ajudes a les plantes de tractament de purins per
cogeneració. Segons ramaders i empreses del sector, aquesta re-
ducció en la prima fa inviable la construcció de les deu plantes
previstes a Lleida. El responsable del projecte de la planta de bio-
massa a Cubells, Salvador Borrós, va apuntar que Otsi finalitzarà
en un mes la redacció del projecte. El consistori va oferir l’any
passat sòl municipal per a aquestes instal·lacions, a 3 km del nucli
urbà. Borrós va apuntar que la planta suposaria una inversió de
prop de 18 milions d’euros i que crearia una vintena de llocs de
treball directes. (Segre, 13-09-04).

El Grup de Teatre d’Artesa, en marxa
Aquest mes de setembre es van iniciar els assajos
del nou grup escènic d’Artesa, creat aquest estiu
per iniciativa de les Artesenques Actives. El grup
de teatre està format per una vintena de perso-
nes, sota la direcció del matrimoni de Montsonís
Joan Roca i Dolors Palet, amb àmplia experiència
en el món de la interpretació (van ser els impul-
sors del Grup de Teatre de Montsonís i han parti-
cipat en diferents obres teatrals a Barcelona i en
algunes sèries de TV3). Els assajos els realitzen al
local que l’Associació Artesenques Actives té a
les Escoles Velles i l’activitat està oberta a tothom
que tingui ganes de participar-hi. La previsió del
grup és realitzar una sessió teatral oberta al públic
a mitjans de l’any que, per la qual cosa ja comp-
ten amb la disponibilitat de la Dàlia Blanca, que
els cedirà el local per a la representació. Amb aquest
grup, Artesa recupera una activitat de la qual es-
tava òrfena. El teatre va tenir molt esplendor a
casa nostra durant la II República i també des de
l’any 1956 al 1978, quan el Grup Escènic Artesenc
i la Secció d’Art Dramàtic de la Dàlia Blanca van
representar nombroses obres al “Coro”. A mit-
jans dels anys 90, la Colla del Vilella també va
representar un parell d’obres teatrals de collita
pròpia, que no van tenir continuïtat. L’any 2003
un grup de persones ja havia intentat la fundació
d’un nou grup, però l’activitat no va reeixir. Ara,
els aficionats al teatre estan d’enhorabona.

Detingut per robar dins un cotxe a Artesa
La matinada del passat 16 de setembre, els Mos-
sos d’Esquadra van detenir José Q.L., un veí de
Santa Maria de Montbui de 35 anys, acusat d’un
delicte de robatori a interior de vehicle, usurpació
d’estat civil, falsificació de document públic i es-
tafa. La policia va interceptar el delinqüent prop
de Tàrrega, quan circulava amb un cotxe fent
esses. Quan el van requerir per fer-li la prova d’al-
coholèmia (on va donar positiu), els va presentar
un permís de conduir que estava manipulat, on
havia posat una foto seva en un carnet aliè. En
l’escorcoll del cotxe van trobar-li targetes de crè-
dit que havia robat, junt al carnet, de dins d’un
cotxe a Artesa de Segre. Amb aquestes targetes
havia tingut temps per fer diverses compres per
valor de 600 euros. (Segre, 17-09-04). D’altra
banda, durant el matí del divendres 10 de setem-
bre, es va produir un robatori en un cèntric pis de
la carretera d’Agramunt a Artesa. Segons sem-
bla, els lladres van aprofitar l’absència dels inqui-
lins per entrar-hi amb el mètode de la radiografia
(alliberant el pany de la porta amb un plàstic dur,
que es fa passar entre la porta i el marc d’aques-
ta), enduent-se diners i joies. La policia investiga
l’autoria dels fets.
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Noticiari

11 de setembre
n any més, un bon grapat de persones es van aple-
gar vora la Roca del Cudòs per a commemorar la

històrica data de l’onze de setembre.

    Després que la comitiva oficial, sortint des de la plaça de
l’Ajuntament i encapçalada pels grallers, arribés al punt ha-
bitual de concentració, van tenir lloc els actes habituals: dis-
curs de l’alcalde d’Artesa, aixecada d’una nova senyera dalt
de la roca i cantada de l’himne nacional de Catalunya.
    En aquesta ocasió l’alcalde va fer referència a la futura
reforma de l’Estatut com a aspecte rellevant de l’actualitat
nacional catalana. Cal remarcar també la notable assistència
de gent, tenint en compte que aquest any coincidia la festa
amb quatre bodes al municipi (ens consta que algunes per-
sones van haver de córrer per a ser a tot arreu).
    Un aspecte lamentable és el que succeeix any rere any,
tot i que normalment no té cap repercussió. Ens estem refe-
rint a la gent que s’enduu coca a casa per a tota la família.
Doncs bé, aquest any en va faltar... Potser caldrà recordar a
alguns que més que un acte festiu es tracta d’un acte reivin-
dicatiu, que ens recorda una efemèride fatal per a la història
del poble català.

    Per altra banda, Alentorn va continuar col·locant una se-
nyera a la “muntanya dels dos arbrets”, on també es com-
parteix esmorzar.

Text i fotos: Ramon Giribet i Eva Maza

Antona 2004

alment com s’ha anat fent en els darrers anys, es
va aprofitar l’onze de setembre per organitzar una

jornada de portes obertes al jaciment arqueològic
d’Antona.

    D’aquesta manera es dóna a conèixer al públic en gene-
ral, però sobretot als amants del patrimoni local, els avenços
que poc a poc i amb constància es van realitzant sobre la
història d’aquest estratègic turó situat davant del santuari de
Salgar, a l’altra banda del riu Segre.
    Les campanyes d’excavació es duen a terme durant tres
o quatre setmanes de l’estiu des de l’any 1997. Enrere que-
den, però, els primers anys en què la feina principal consis-
tia en netejar de brossa el terreny.
    Aquest any els treballs s’han centrat en el castell medie-
val, concretament en la neteja de l’enderroc de pedres de la
part nord. Es tracta d’una feina que s’ha de fer amb cura
per tal de no destruir informació que podria resultar impres-
cindible per a la interpretació d’un castell que, segons tots
els indicis, seria el de Malagastre.

    Durant la visita del passat 11 de setembre, els assistents
van escoltar les explicacions dels directors de l’excavació,
Eva Solanes i Josep Ros, sobre l’evolució del jaciment i els
treballs realitzats durant la campanya d’enguany, sufragada
per l’Ajuntament d’Artesa i l’Institut d’Estudis Ilerdencs (per
problemes burocràtics que desconeixem, aquesta vegada no
hi ha hagut subvenció del Departament de Cultura).

Text: Ramon Giribet
Fotos: Domingo Aldavó

La comitiva enfilant el camí del Castellot

U T

Els directors de l’excavació expliquen l’evolució de les excavacions

Visitant les restes del castell

Els alentornins que van participar en la jornada de l’11 de setembre
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Noticiari

El Consell premia 2 emprenedores d’Alentorn
l Consell Comarcal de la Nogue-
ra va atorgar la quarta edició del

premi Jove Emprenedor de la No-
guera a dues noies d’Alentorn en un
acte que tingué lloc a la Sala d’Ac-
tes del Consell el passat 24 de se-
tembre.
    Fa poc més d’un any, Eva Foix i
Gemma Vilaseca van muntar l’empre-
sa SADEG, de servei d’atenció domi-
ciliària, adreçat a gent gran i a perso-
nes que pateixen algun tipus de dismi-
nució o malaltia. La seu és troba a
Balaguer i ofereixen servei durant les
24 hores del dia de tots els dies de l’any.
    En una societat on cada dia que pas-
sa la població gaudeix de més esperan-
ça de vida, les dues noies d’Alentorn
s’han plantejat aquest servei a partir dels
següents objectius: potenciar l’estada
al domicili, oferir suport a les necessi-
tats bàsiques, pal·liar el sentiment de
soledat, ajudar a mantenir relacions
socials i detectar possibles necessitats
submergides. Per aconseguir-los ofe-

reixen una sèrie de
serveis realitzats per
personal qualificat,
assessorant els cli-
ents sobre els ajuts
de les administraci-
ons públiques.
    Les seves activi-
tats se centren en
aspectes com els
següents:
- Higiene, menjar,
caminar, companyia
- Control de cons-
tants, cures, control
de medicació
- Estades hospitalàries, acompanya-
ments diversos
- Animació estimulativa
- Estudi i seguiment individualitzat
    El premi, convocat pel Consell Co-
marcal de la Noguera i la Secretaria
General de Joventut, està dotat amb
2.000 euros. Entre els 15 projectes pre-
sentats, el jurat es va decantar pel de

SADEG principalment per ser innova-
dor i per la seva projecció social a la
comarca. L’acte del lliurament va estar
presidit pel president del Consell, Josep
Roig, i va comptar amb la conferència
De la por al risc, de l’economista bala-
guerí Jaume Angerri.

Ramon Giribet
Foto: Eva Maza

Exposició sobre el Centenari de la Dàlia Blanca
a Societat Coral la Dàlia Blan-
ca celebra enguany el seu cen-

tenari. Per aquest motiu s’han anat
organitzant una sèrie d’activitats
durant l’any, que han tingut com a
acte central la inauguració de l’ex-
posició del Centenari.
    Amb la presència de Jaume Gilabert,
Delegat del Govern de la Generalitat a
Lleida, durant el matí del dissabte de la
passada Festa Major d’Artesa va tenir
lloc la inauguració de l’exposició foto-
gràfica que la Dàlia Blanca ha muntat
en el seu local del carrer Escoles.
    Durant els parlaments, tant Gilabert
com el president de l’entitat, Mingo
Sabanés, i l’alcalde d’Artesa, Domènec
París, van coincidir a destacar la dila-
tada història de l’associació i la diver-
sitat d’activitats que ha acollit el local
conegut popularment com El Coro.
    Abans d’oferir un petit refrigeri als
assistents, va tenir lloc un acte molt
emotiu: en nom de la Dàlia Blanca, el
Delegat del Govern va lliurar unes pla-

ques commemoratives als dos socis
més grans, l’Antoni Fons “Tonet” i la
Francesca Solé “Sisqueta”.
    L’acte, al qual hi van assistir nom-
brosos socis i públic en general, també
va servir per a què pogués veure la llum
una publicació de 36 pàgines amb imat-
ges dels cent anys d’activitat i textos
de diversos col·laboradors, la qual ha
estat possible amb la col·laboració del
Club de Lectures, que també ha con-
tribuït en l’exposició, i de l’Ajuntament
d’Artesa.
    L’exposició, que es va poder veure
durant tots els dies de la Festa Major,
romandrà oberta tots els festius fins al
12 d’octubre.
    La Palanca va sumar-se també a la
celebració d’aquest centenari amb l’ar-
ticle de la Sara Canes publicat a la re-
vista núm. 265, del mes d’abril passat.

Text: Ramon Giribet
Fotos: Eva Maza

El Tonet i la Sisqueta rebent la placa de mans del
Delegat del Govern

L

L’Eva i la Gemma, amb el president Roig, lluint el diploma del premi

E
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Un pinzellada a Vilanova de Meià
l cartellista i pintor Joan
Estarellas va oferir una exposi-

ció de dibuixos i pintures, del dia 8
al 15 d’agost, a Vilanova de Meià.
    Aquest artista té relació directa amb
Vilanova des de fa uns deu anys, però
sempre n’havia sentit a parlar, ja que el
seu soci d’estudi a Barcelona estava
casat amb una vilanovenca.
    Un dels motius pels quals ha escollit
els paisatges del terme de Vilanova és
perquè creu que gaudeixen d’una bona
estètica, deixant de banda el fet que des
d’un primer moment li han cridat l’aten-
ció. Una de les seves obres que millor
ho exemplifica és Fabregada daurada.
    L’exposició és un recull de les se-
ves obres, on ens mostra la varietat te-
màtica que ha treballat. Hi trobem pai-
satges marítims (en concret de
Mallorca o Palafrugell), de muntanya,
de Vilanova, autoretrats, d’alguns dels
seus familiars i quadres de la Ciutade-
lla.
    Si li preguntem en quin moviment
s’inclouria, en Joan Estarellas ens res-
pon dient que en cap, perquè no li agrada
el fet d’incloure’s en cap arquetip; però
si insistim aconseguim que ens digui
que al moviment que més s’apropen les
seves obres és al figuratiu, el qual de
prop s’observa àgil a la vista i de lluny

plasma la realitat. El seu màxim interès
és personalitzar la seva pintura.
    Així doncs, prefereix modificar la
realitat que plasmar-la com en una fo-
tografia, la qual qualifica de freda i, per
tant, no es correspon amb el que ell
pretén mostrar a través dels seus qua-
dres, ja que vol transmetre la impres-
sió que ell obté observant el paisatge,
ens confessa que sovint se sent “im-
potent davant la naturalesa”.
    La seva opinió sobre la pintura abs-
tracta és clara: creu que mereix elogis
el fet que fa uns vuitanta anys es vol-
guessin trencar esquemes; però no el

motiva igual que la figurativa. A més a
més, ens comenta que la pintura es
caracteritza per no necessitar un tra-
ductor, i la abstracta en necessita; així
és que “si un quadre s’ha d’explicar,
en comença el seu fracàs!”.
    La forquilla de preus dels seus qua-
dres s’obté mitjançant el mateix còm-
put que feien les antigues cases de qua-
dres, a raó de sis mil pessetes per cada
punt que se’ls hi atorga. La majoria de
quadres de l’exposició són de vuit, per
tant, ens constarien quaranta vuit mil
de les antigues pessetes.
    Si fem que ens digui el seu pintor
predilecte ens respon que és Mir, i en
concret l’època en què està a
Tarragona, on pinta molts paisatges.
L’escull a ell per la manera de captar la
realitat i personalitzar-la, la qual trans-
forma amb la llum i la pinzellada im-
pressionista.
    A banda de la pintura, en Joan
Estarellas també ha treballat en el car-
tellisme. Molts dels cartells que ha fet
han estat adreçats a les festes majors
de diferents barris de Barcelona i a la
Seguretat Social. A més a més, podria
ser que fos ell qui fes el pròxim cartell
de la Fira de la Perdiu.

Nàdia Bernaus i Chouati

E

El jaciment de serra Mania
erra Mania -entre Cubells i Fo-
radada-  guarda secrets del món

ibèric i de l’edat mitjana, vistos des
d’una talaia.
    En la campanya de l’estiu 2004 s’ha
trobat ceràmica ibèrica que abraça di-
verses èpoques, des del període for-
matiu de la cultura ibèrica (s. IV aC)
fins a la seva decadència (s. II aC),
passant per l’etapa de plenitud.
    Això confirma la importància del va-
lor estratègic d’aquest jaciment, que for-
mava part d’una cadena de punts fortifi-
cats que controlaven tota la vall del Segre.
    També s’ha excavat la torre de guai-
ta d’ocupació medieval. Els treballs han
permès confirmar que hi va haver ocu-

pació dels segles XIII al XIV. També
s’han trobat unes feixes abandonades
dels s. XVI-XVIII.
    Està previst demanar que les restes
del castell medieval de Mania siguin de-
clarades Bé Cultural d’Interès Nacional.

Josep Roqué

S
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La Noguera

Parc arqueològic de St. Llorenç
El parc arqueològic i didàctic que s’està preparant a Sant
Llorenç de Montgai estarà a punt en dos mesos. L’espai,
gestionat per la Universitat Autònoma de
Barcelona i el Centre d’Estudis del Patri-
moni Arqueològic de la Prehistòria, està
dirigit als centres escolars, encara que
també està obert al públic en general. Té
com a objectiu convertir-se en un centre
d’interpretació del món arqueològic i dels
diferents mètodes usats pels arqueòlegs.

Regs de compensació a la Baronia
La Generalitat té previst presentar a la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre una
nova proposta per dotar de regs de com-
pensació la Baronia de Rialb i Tiurana per
a la construcció del Pantà de Rialb. Aquest
compromís arriba després que ajuntament
i veïns afectats protestessin la proposta
de la Confederació de compensar-los amb 34 noves hectà-
rees de regadius. Els afectats, reclamen a l’organisme que
es faci càrrec del cost de la impulsió de l’aigua fins a peu de
finques.

Moren tres treballadors de Grefacsa
A principis del mes de setembre, tres treballadors de l’em-
presa Grefacsa, situada a Térmens, van morir en una de les
sitges. L’accident es va produir quan un dels operaris va
baixar a una sitja on hi havia restes d’animals i no en sortia.
Els altres dos homes van decidir arnar-lo a buscar i proba-
blement van morir intoxicats pels gasos de les restes ani-
mals.

Fira d’Entitats de Balaguer
El diumenge 5 de setembre va tenir lloc a Balaguer la IV Fira

d’Entitats a Balaguer. Aquest any van par-
ticipar-hi un total de 37 entitats i associa-
cions de Balaguer i de la comarca de la
Noguera. Cada any, la Fira ofereix la pos-
sibilitat de fer difusió de la feina feta per
les diferents entitats que treballen per la
comarca.

Pla de dinàmica educativa
A finals del mes de setembre, al Consell
Comarcal de la Noguera es va fer la pre-
sentació dels Serveis Educatius Integrats
de la Noguera. Es tracta d’una proposta
per avançar en la planificació conjunta de
les actuacions de diferents serveis edu-
catius, que incideixen en una mateixa
zona o àmbit territorial.

Venta de fruita per Internet
3Pfruits és una empresa agrària de Térmens, dedicada a la
producció, distribució i exportació de fruita. Durant la Fira
de St. Miquel de Lleida, va ser presentada la seva pàgina
web, www.3pfruits.com , destinada a què es conegui amb
profunditat la producció d’aquesta classe de fruita. Al ma-
teix temps, hi ha la possibilitat de comprar préssecs, pomes
i peres a través de la xarxa.

Anna Maria Vilanova

Ràdio Artesa 91.2 FM
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Oriol Badia a les autonòmiques
mb aquest encapçalament, més
propi d’una crònica política que

d’una esportiva, iniciem un article
en el que relatarem breument la
participació del ciclista artesenc a
dues competicions que abasten tot
l’àmbit català  (autonòmic com hem
dit).
    Ens referim concretament a la Volta
Ciclista a Catalunya en BTT i al Cam-
pionat de Catalunya de bicicleta de car-
retera.
    Enguany l’Oriol ha participat en
aquestes dues competicions obtenint
resultats ben diferents i contrastats.
    A la Volta Ciclista a Catalunya en BTT
ens va obsequiar als aficionats amb un
excel·lent resultat, dintre de la línia a
què ens té acostumats: 3r a la catego-
ria júnior. Aquesta és una posició de
podi que, si bé no és la més enlairada,
és molt meritòria donat l’alt nivell dels
ciclistes que van participar en aquesta
competició.
    Si en aquest relat la competició BTT
ha estat la cara benèvola de la sort, la
creu ignominiosa i pesada ha estat el
Campionat de Catalunya en carretera.
    De fet, el que caldria esperar en una
cursa de carretera de nivell és sempre
uns resultats inferiors als de la BTT (que
és la seva especialitat). Estadísticament

és així, cap campió de BTT ho és si-
multàniament de carretera i a l’inrevés.
    En tot cas, el que crida l’atenció, per
poc habitual, i que demana un anàlisi

de les causes, és que hagi ocupat posi-
cions endarrerides en aquesta compe-
tició de carretera. Uns mals resultats
que no es poden imputar a una manca
de forma (que l’Oriol la té excel·lent)
sinó més aviat al poc domini de les tèc-
niques de competició en carretera.
    Efectivament, aquest dèficit és el
que va posar en evidència la participa-
ció en els dos sectors en què es va di-
vidir aquesta prova.

    Al primer sector de etapa (en ruta),
de 112 km, es va fer palès que segons
quines iniciatives individuals (que són
el principi rector a les curses de BTT),
si les emprens en cursa de carretera
sense un equip que pugui recolzar-te,
s’acaben pagant al final molt cares.
    En el segon sector, una
contrarellotge de 15 km, es va veure
com el domini del treball en posicions
màximament aerodinàmiques és im-
prescindible per poder competir amb
les suficients garanties i, de moment,
no és aquesta una habilitat prou domi-
nada per l’Oriol. En tot cas, l’anàlisi no
deixa d’ésser esperançador: el resultat
ha estat pobre, però és fàcilment millo-
rable en cas de proposar-s’ho.
    Optimistes, els afeccionats hem de
pensar que qualsevol altra posterior
participació en aquest campionat ren-
tarà uns resultats infinitament superi-
ors a la participació d’enguany i, per
tant: “don’t worry, be happy”, que les
perspectives són afalagadores.
    Només ens resta encoratjar l’Oriol
per a què aquesta anecdòtica ensope-
gada no el faci desentendre’s de la car-
retera.

Text: Felicià Espinal
Foto: Ramon Badia

AA

La Conca de Meià acull el 4t Raid Noguera
l darrer cap de setmana de se-
tembre es va celebrar la quarta

edició del Raid Noguera, que tenia
com a punt de referència el Montsec
de Rúbies.
    El raid va començar dissabte a San-
ta Maria i va recórrer la Vall de Meià, la
Vall d’Ariet, Sant Mamet, el Montsec
de Rúbies i el congost de Terradets,
endinsant-se una mica cap al Pallars
Jussà.
    Aquesta prova combina diferents
disciplines esportives: bicicleta de mun-
tanya, cursa a peu, cursa d’orientació,
canoa, natació... Tot plegat la conver-
teix en una prova molt dura per a la qual
es requereix fons físic, preparació tèc-
nica i també una bona orientació.

    Un total de 26 equips van par-
ticipar en aquesta edició, superant
així edicions anteriors. L’equip
guanyador, Uka-X-team, és de les
comarques de Lleida i va invertir
un total de 17h i 38 minuts per a
cobrir els 152 km del recorregut,
amb 5.800 m de desnivell. El lliu-
rament de premis va tenir lloc a
Vilanova de Meià el diumenge,
amb la presència dels alcaldes de
Vilanova i Santa Maria, entre al-
tres autoritats comarcals.
    El Raid Noguera és organitzat pel
Centre de Promoció d’Activitats de
Muntanya, entitat de Balaguer, i la di-
recció de l’esdeveniment corre a càr-
rec de Marc Rocaspana. Al marge de

la vessant esportiva, es tracta d’una
activitat que també pretén la descober-
ta i el coneixement del territori.

Text: Ramon Giribet i Boneta
Foto: CPAM de Balaguer

E
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Resultats de bàsquet i futbol

BÀSQUET

CENG
Del 19-09-04 al 03-10-04

Campionat Catalunya masculí 3a categoria
BC Andorra - CENG Coop. Artesa 70 - 38
CENG Coop. Artesa - Jov. Les Corts 60 - 55
Sícoris - CENG Coop. Artesa 70 - 73

Territorial sènior masculí
CB Alpicat - CENG Calvet 60 - 29
CENG Calvet - CB Guissona 74 - 17
CB Vallfogona - CENG Calvet 54 - 51

Infantil masculí
CENG Jubete - CB Bellvís 62 - 48
CB Pardinyes - CENG Jubete 15 - 45

Territorial sènior femení
CENG Artesa - Sedis 41 - 66
CB Balaguer B - CENG Artesa 65 - 40

Cadet femení
CENG Altis - BAC Agramunt 63 - 43
CENG Altis - CB Lleida 57 - 43

FUTBOL

CE Artesa de Segre. Primera Regional

De la jornada 1 (12-09-04) a la jornada 4 (3-10-04)

CE Artesa S. - Bordeta 4 - 1 (Carles 2, Ribera,
Francesca)

Organyà - CE Artesa S. 1 - 1 (Naudí)
CE Artesa S. - Andorra 1 - 0 (Naudí)
CE Artesa S. - Borges B. 1 - 1 (Naudí)

Classificació de l’equip
Partits guanyats: 2 Empatats: 2 Perduts: 0
Gols a favor: 7 Gols en contra: 3
1r: Almenar (9 punts). 5è: CE Artesa (8 punts).

Informació facilitada per Jordi Regué i Ramon Giribet

EFAP
Escola de Futbol

Artesa-Ponts

Presentació dels equips
Temporada 2004-2005

Dimarts, 12 d’octubre
a les 19h

al Camp Municipal d’Esports
d’Artesa de Segre

La Junta de l’EFAP convida pares i mares, simpatit-
zants i públic en general.

En acabar, hi haurà un refrigeri pels assistents.

Ràdio Artesa 91.2 FM
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Des del Mirador del Montsec

Papers nostres a Salamanca
obre un interminable debat que
sembla la cançó de l’enfadós,

parlem amb el nostre col·laborador
Ferran Sánchez Agustí, targeta
d’Investigador 196/01 de la Genera-
litat de Catalunya, documentat bi-
bliòfil, escriptor polifacètic, expert
exhumador de consells de guerra,
autòpsies i informes policials.
    Ian Gibson va dir que era una polè-
mica innecessària, l’exministre de Cul-
tura Jorge Semprún que els defensors
de la permanència dels documents ca-
talans a Salamanca s’haurien de con-
gregar a la plaza de Oriente per allò del
dret de conquesta dit per Gonzalo
Torrente Ballester, de la Real Academia
de la Lengua, falangista de la primera
hora...

A saber a Salamanca....
A Salamanca no hi ha tot l’arxiu de la
Guerra Civil. A Madrid tenen la Causa
General; a Àvila, dades de l’Exèrcit de
la República; a Guadalajara, dels camps
de concentració franquistes... i així
podríem anar esmentant dipòsits docu-
mentals. Preocupant és la Fundació
Franco. Ara no rebrà més subvencions,
però potser ens quedarem sense saber
què tenen. Això sí que és greu.

Però quina és la importància de
Salamanca?
Els tres milions de fitxes i més de
300.000 expedients d’afiliats a entitats
republicanes, especialment els 180.000
de la maçoneria. Respecte a Catalunya
hi ha 507 caixes del període 1931-1939,
2.120 fulls de propaganda de la Guerra
Civil...

I de la unitat de l’arxiu?
Tres exemples de manca d’unitat: no-
més en tenen de 17 províncies, els in-
formes de la Dirección General de
Seguridad republicana sobre desafec-
tes a la República es van convertir en
paper reciclat fa anys i Fraga se’n va
endur papers de Galícia.

I tant enrenou per què?
L’arxiu és una bandera del PP i el PSOE
té por de perdre vots en una terra on

Constitució de
l’ajuntament
d’Alòs (març de
1937)

Constitució de l’ajun-
tament d’Anya

S



Des del Mirador del Montsec

no ha guanyat mai perquè els seguidors
del Caudillo són majoria al carrer i a les
urnes, és a dir, ser popular i alhora fran-
quista és habitual a Castella i Lleó, bres-
sol de l’Espanya d’escuradents i pan-
dereta.

Així on estem ara?
Falten anys per acabar de catalogar-ho
tot, el fons és immens. Han augmentat
la plantilla, però molts documents de
Salamanca ja es troben microfilmats a
l’Arxiu Nacional de Catalunya. D’aquí
provenen aquests documents que re-
produïm avui, que corresponen a noti-
ficacions enviades a la Generalitat pels
ajuntaments d’Alòs, Anya i Artesa. De
totes maneres, a finals d’any, segons
un portaveu de la Comissió de la Dig-
nitat, s’arribarà a un acord i amb tal
motiu sortirà un llibre explicant tot el
procés.

Respecte les fosses i els fossars?
Crec que no s’han d’obrir més forats,
seria una despesa inútil. En canvi, se-
nyalar-los amb monolits o plaques, en-
viar tota la documentació escrita i tes-
timonis orals als arxius, i aconseguir la
seva difusió a través de revistes, ràdi-
os, televisions... serà molt més positiu
amb l’objectiu de no deixar de parlar-
ne mai més per tenir la memòria ben
fresca sempre.

I del procés a Lluís Companys?
Lluís Companys era un ciutadà més,
com ell van morir després de 1939 més
de 23.500 republicans davant d’un pi-
quet. Companys era un president poc
popular, entre altres raons perquè tenia
una companya sentimental, circums-
tància molt mal vista llavors. La gent
no l’estimava. Comparat amb l’Avi
(Francesc Macià), eren com la nit i el
dia. Franco, afusellant-lo, va fer-li un
gran favor i va crear un màrtir, perquè
les divisions polítiques eren d’unes di-
mensions molts grans.

Així... la Guerra Civil?
El meu leiv motiv de treball no és la
Guerra Civil pròpiament dita, però de
vegades em veig forçat a tocar el tema.
Estem assistint a una satisfactòria re-
conquesta de la memòria històrica: ex-
posicions, trinxeres, búnquers, campa-

Regidors
d’Artesa
(octubre de
1936)

Incautació
d’un immoble
a Artesa (juny
de 1937)
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Des del Mirador del Montsec

nes... Servirà per seguir conscienciant
molta gent de la bestiesa incivil més gran
de la història d’Espanya, però em sem-
bla molt més fonamental la postguerra:
l’exili, l’estraperlo, la fam, la por, la
repressió, l’abstinència sexual... La
guerra la vam perdre tots, no es pot
reescriure.

Projectes immediats?
L’any que ve per aquestes dates espe-
ro que hagin sortit unes biografies gai-
rebé inèdites dels mites Massana,
Sabaté, Caracremada i Facerias, a més
d’altres resistents menys coneguts, sota
el títol El maquis anarquista. De los
Pirineos a Barcelona . A part del
Caracremada, no s’ha escrit res amb
objectivitat, ja que les anteriors són es-
crites per militants anarquistes. I seran
en castellà per qüestions de mercat.

La Palanca

Interessant dibuix de l’Artesa de 1936

www.
artesadesegre

.com
la web de l’ajuntament, la web de tots
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Artesa, Pas a Pas

Esglésies amb campanes de bomba d’aviació (part 12)
esprés del parèntesi temàtic del
mes anterior en aquesta secció,

reprenem la descripció d’esglésies
amb campana de bomba d’aviació
amb un canvi de definició per
aquests instruments penjats en al-
gunes de les nostres esglésies aca-
bada la guerra.
    Aquest canvi ve a to de comentaris
arribats, per part de diversos lectors de
la nostra revista i de persones entrevis-
tades per a la confecció d’aquest tre-
ball, sobre la significació del mot obús
i la notació correcta de bomba d’avia-
ció per definir aquests artefactes. Un
cop contrastada la definició de les dues
accepcions al diccionari i d’haver con-
sultat bibliografia sobre el tema bèl·lic,
he de rectificar aquest error de defini-
ció, malgrat que la referència d’obús
em ve donada per la consulta a dife-
rents llibres sobre la història i sobre his-
tòries dels pobles d’Artesa de Segre i
en altres referències sobre aquest tipus
de campanes on, sistemàticament,
s’utilitza el mot “obús” per esmentar
les campanes de bomba d’aviació.
    Feta aquesta puntualització continu-
arem amb la descripció de les esglésies
que antigament havien tingut aquests
caps de bomba d’aviació per fer les
funcions de campana.
    Encara dins del municipi de Forada-
da, que vàrem iniciar en el capítol an-
terior, descriurem la història de la cam-
pana de Rubió del Mig i la de

Montsonís. També, parlarem de les
esglésies de Boada, al municipi de
Vilanova de Meià, i Sant Cristòfol, a la
Baronia de Rialb.

Sant Miquel de Rubió del Mig
(Foradada)
D’aquesta església no en coneixem la
data de construcció tot i que per la seva
arquitectura podríem situar-la entre els
segles XVII-XVIII. Forma part de les
esglésies que, seguint l’estil de façana
del renaixement, amb porta dovellada i
rosassa, havien estat construïdes en
l’època en què el Monestir de
Montserrat era el propietari del nostre
territori. És una església de planta qua-
drada, sense absis i amb dues capelles
laterals. D’aquestes capelles, la de la
dreta està unida a una construcció ci-
vil, observant-hi a la seva paret frontal
una finestra neoromànica, de mig punt,
com altres trobades en construccions
religioses d’aquest període. La capella
del costat esquerre, està construïda en
dues fases i en una d’elles hi ha un fi-
nestra amb la data 1770 gravada en la
seva llinda. Al notar-se que aquesta ca-
pella està sobreposada, no es pot asse-
verar que aquesta data correspongui a
la data de construcció de l’església ni a
la de la construcció de la capella. Fins i
tot, aquesta inscripció pot ésser aliena
a la construcció de l’església. En qual-
sevol cas, aquest data gravada a la fi-
nestra es correspon amb l’espai cro-

nològic en el que es construïren aques-
tes esglésies.

La campana

La campana de bomba d’aviació que
antigament presidia aquesta església es
va trobar, segons ens informa el Sr.
Jaume Porta, a la partida de la Solana,
concretament al lloc de Rumiscot. De-
gut al pes, aquest cap de projectil es va
anar a buscar amb un estiràs que va
ser tirat per una mula propietat de l’al-
calde d’aquella època, el Sr. Vicent
Serentill i Matamala. El treball per a la
conversió de bomba a campana va ser
obra de Josep Domingo, ferrer de Fo-
radada, i es va penjar entre els anys
1940-1941. Del canvi de la campana
de bomba a l’actual de fosa no n’hem
pogut saber exactament la data, el que
si ens consta és una imatge fotografia-
da per Josep M. Gavín, a l’any 1972,
en què encara hi era, probablement molt
poc temps abans que es fes el canvi
per l’actual campana de fosa. La cam-
pana de bomba estava subjectada a l’an-
tic jou de les campanes originals. Aques-
ta campana compartia excepcionalitat
amb el cas de Sant Pere de Tudela de
Segre pel que respecta a la ubicació en
un campanar de doble cloquer, pel fet
d’estar penjada a l’ull dret. Com en el
cas de les campanes de l’església de
Sant Josep de Foradada, no hi ha notí-
cies d’on va anar a parar aquest cap de
bomba un cop canviat per l’actual cam-
pana.
    Dades posicionals:
Calibració GPS: 31 T ED50
x = 333189, y = 4639626  z 366

D
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Latitud:  N 41º 53’ 24.8”
Longitud:  E 0º 59’ 21.8”
Altitud: 366 m.s.n.m.
Orientació: 300º

Església de Santa Maria de
Montsonís (Foradada)

A la dovella central de la porta de l’es-
glésia de Santa Maria de Mont-sonís,
sota de l’escut heràldic de la nissaga
Rocabruna, hi llegim la data de cons-
trucció de l’església: 1787. A sobre hi
ha una inscripció que ens diu: ESSEN
SENYOR DEL CASTELL DE
MONTSONIS LO ILLVSRTM SR DM

CARLES DE ROCABRUNA DE
PONTS DE CORBINS I DE
DESVALLS A SES EXPEMSAS SE HA
FET AQUESTA ESGLESIA.
    El cas d’aquesta església està força
documentat. L’origen el trobem en l’an-
tiga església romànica dedicada també
a Santa Maria, situada a poca distància
de l’actual. Aquesta església, des de
l’any 1024 fins al 1952, va pertanyer a
l’Abadia d’Àger. Del 1873 fins al 1952
Montsonís formava Oficialitat pròpia i
tenia a la seva jurisdicció Foradada,
Artesa de Segre, Anya, Butsènit,
Castellnou de les Olugues, Collderat,
Manresana, Montclar, Montmagastre,
Montargull, Pradell, Preixens, Tudela,
Vall-llebrera, Vicfred i Vilves.
    L’any 1873 el territori abastat per
les 4 oficialitats en què s’havia dividit
l’abadia d’Àger (Àger, Castelló de

Farfanya, Montsonís i Valldenou) es
converteix en dos arxiprestats: Àger i
Montclar. Montsonís passà a formar
part de Montclar, depenent del bisbat
de Lleida.
    Donat el deficient estat del temple, a
finals del segle XVII ja es plantejava la
necessitat de construir-ne un de nou i,
al 1718, Carles de Ponts, senyor del
castell de Montsonís demanava que
l’enterressin junt amb els seus pares a
l’església parroquial de Montsonís. Però
deixà escrita la voluntat que quan esti-
gués construïda la nova església, les
seves despulles i les dels seus avant-
passats es traslladessin a aquest nou
temple.
    En un document del 1770 dirigit al
Senyor Arxiprest d’Àger, el Molt Il·-
lustre Dom Carles de Rocabruna i de
Ponts s’ofereix a fer-se càrrec de les
despeses de manobres i fusters per
construir la nova església, demanant a
canvi un pas interior que comuniqui el
castell amb l’altar major per poder oir
missa des de les seves dependències
com a recompensa per la despesa. Així
va ser. En referència a l’estalvi que
Dom Carles originava a la institució
eclesiàstica, en aquest document hi
podem llegir: “Al paso que no le seria
obligatorio tanto dispendio por más
que la Iglesia actual sea ruinosa y
expuesta a insultos de ladrones, por
motivo de hallarse situada algo distante
de la población”.

Campana

Pel que respecta a aquesta campana no
hem pogut trobar cap referència sobre
la seva troballa. Per les informacions
recollides entenem que es va penjar,
com la resta de campanes de la zona,
poc després d’acabada la guerra. Va ser
a principis dels anys 1980 que el propi
Baró d’Albi, segons ens comenta ell
mateix, va comprar les dues campanes
que actualment pengen del campanar
de Santa Maria, arraconant l’antiga de
bomba d’aviació, que avui resta guar-
dada al cor de l’església. Des d’aques-
tes línies reitero al Sr. Ramon Orpinell
la necessitat que aquesta campana si-
gui guardada com a vestigi de la guerra
civil i com a element monumental que
durant dècades ha fet les funcions de
campana a Montsonís, que avui, junt
amb les campanes d’aquest tipus de la
resta d’esglésies amb aquesta caracte-
rística, forma part d’un conjunt a pre-
servar, el qual forma part de la nostra
història.
    Dades posicionals:
x = 336015,  y = 4639332
Latitud:  N 41º 53’ 17.5”
Longitud:  E 01º 01’ 24.6”
Altitud: 387 m.s.n.m.
Orientació: 305º

Sant Pere de Boada (Vilanova de
Meià)
Al petit llogarret de Boada hi trobem
l’església de Sant Pere, de planta qua-
drada amb façana renaixentista com
moltes altres de la comarca. La porta
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d’entrada és dovellada amb imposta
motllorada, destacant a la seva façana
l’ull de bou fet d’una sola peça i molt
ben acabat. Al costat dret s’hi pot veu-
re una de les típiques finestres que fo-
raden la paret frontal de les esglesioles
i ermites de l’època. El campanar, de
forma peculiar i de reduïdes dimensi-
ons, permet encabir-hi una campana de
mida petita.
    Aquesta església està dedicada a Sant
Pere Màrtir, patró dels pubills; és a dir,
els casats amb les pubilles perquè, se-
gons ens comenten, aquesta condició
els fa màrtirs. El dia 29 d’abril, diada
de Sant Pere de Verona s’hi celebra la
festivitat, tot i que antigament aquesta
es complementava amb la festa del
Roser, avui desapareguda en tants po-
bles de la contrada. Per la diada de Sant
Pere venia la processó de Lluçars amb
dues banderes i l’acompanyament del
poble obsequiant-se a la gent amb coca,
pa, anís i moscatell. El capellà i la ma-
jordoma esmorzaven a Ca l’Arió i, aca-
bat l’àpat, tornaven cap a Lluçars. Ca
l’Arió, situat just al davant de l’esglé-
sia, és la casa de la família París, que
ens relata aquesta història.
    Durant la guerra civil, homes de
l’anomenat Comitè de Vilanova varen
cremar el retaule que hi havia dedicat a
Sant Ermengol, obra de l’època en què
es va construir l’església, l’any 1755.
També cremaren la roba de missa i el
confessionari. En realitat, el confessi-
onari actual és mig confessionari por-
tat de l’església de Vilanova de Meià.
D’imatges, aleshores, no n’hi havia,

però es va profanar la relíquia de l’altar
i se’n van endur el calze que era antic.
Acabada la guerra, a l’any 1942, es va
restaurar l’edifici i es va comprar la
imatge de Sant Pere Màrtir que actual-
ment podem veure en aquesta església.
    Dins de l’església, al centre de la nau,
hi ha una trampeta que accedeix a una
fosa on antigament eren enterrades to-
tes les persones d’aquest petit poble.
Val a dir que els enterraments dins de
les esglésies, tot i haver-se fet al s. VI,
és una tradició que arrenca del s. XI i
que va ser prohibida, per higiene, entre
finals del 1700 i el primer terç del 1800,
segons les lleis que s’anaven dictant al
respecte en les diferents jurisdiccions.
Les referències passades de pares a fills
ens indiquen que a Boada, quan s’en-
terrava a l’església, tan sols hi havia un
taüt que servia per a tothom per tal de
fer la vetlla i l’ofici, però un cop aca-
bada la cerimònia el cos es dipositava a
la fosa de l’església sense la caixa. Amb
la construcció del cementiri, es va bui-
dar la fosa i la tradició es va acabar.
    A l’entrada de l’església, a fora, hi
ha una llosa on hi llegim la data 1990.
Aquesta pedra corresponia al balcó
d’una casa que hi havia al costat i que
es va enderrocar. El Sr. París hi va gra-
var la data que correspon al temps en
què es van empedrar els carrers
d’aquesta petita població. També al
vèrtex frontal de les dues aigües, just a
sota del campanar, hi figura la inscrip-
ció 1990 dibuixada al ciment que sub-
jecta les teules del llom de la teulada,
en commemoració de la data en què es

va restaurar la cobertura de l’església.

La campana
El Sr. Josep París i Roca recorda els
fets que ocorregueren durant la guerra
i quan varen despenjar la campana ori-
ginal, la qual va restar prop de 8 mesos
al terra, fora de l’església, en un dels
seus laterals. Al llarg d’aquest temps
ningú es va atrevir a tocar-la.
    Quant a la campana de bomba, el
Sr. París no ens pot donar referències,
ja que va formar part de la lleva del 37
i va coincidir que, quan la varen penjar,
estava fent el servei militar i no en té
notícia de qui, ni com, ni quan, ni on
es va trobar.
    El cap de bomba que penjava
d’aquest campanar es correspon al
mateix model que penja a Santa Maria
de Palau de Rialb i al que hi havia pen-
jat al campanar de l’església de Collfred.
Fins al moment no hem pogut esbrinar
a quin tipus de projectil corresponen
aquests cascs, per la qual cosa no es-
pecularem sobre ells fins tenir una re-
ferència clara respecte a la seva proce-
dència.
    El primer dissabte d’agost de l’any
2002, amb motiu de la Festa Major de
Boada, la família París va canviar l’an-
tiga campana d’obús per l’actual, que
porta la inscripció 1719, la qual, tot i
que no correspon a aquesta església sí
que és de l’època en què es construï-
ren aquest tipus d’esglésies. La cam-
pana de bomba resta guardada per la
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família París.
    Dades posicionals:
x = 338820,  y = 4647092
Latitud:  N 41º 57’ 31”
Longitud:  E 1º 03’ 18.7”
Altitud: 534 m.s.n.m.
Orientació: 105º

Sant Jaume de Sant Cristòfol (Ba-
ronia de Rialb)
Sant Cristòfol de la Donzell és un petit
poble situat al capdamunt de la serra
dels Plans, entre els barrancs de
Maçaners i de l’Espluga de les Cabres.
L’accés es fa per una carretera local
que parteix de la ruta Ponts-Folquer.
Poc després de la Masia Perdigués, a
mà esquerra, surt una pista que amb
un recorregut de 4 km de pujada ens mena
a la població. Per Sant Cristòfol hi passa el
sender de llarg recorregut GR-1.
    Aquest poble es va despoblar a la
primera meitat dels anys 60 i, amb el
temps, les cases i l’església s’han anat
deteriorant fins el punt de que la pròpia
església ja ha perdut el campanar. Per
part del consistori de la Baronia de Rialb
hi ha la intenció de recuperar-la, ha-
vent iniciat en una primera instància la
reconstrucció de la teulada. La prope-
ra fase prevista consisteix en la recu-
peració del campanar.

La campana
Durant la guerra, dins de l’església hi
havia el sindicat on s’hi podien obtenir
els queviures. Els propis milicians que
hi havia destacats varen disparar a la
campana trencant-la, la despenjaren i
se l’endugueren.
    El Sr. Joan March i Vilella va trobar
la campana de bomba a la serra de les
Garrigues, a Comiols, mig any després
del final de la guerra i la va portar al
ferrer de la Sensada, que li va fer un

forat a dalt i li va penjar un batall. Un
cop adobada, la va regalar a l’església
de Sant Cristòfol.
    Aquesta campana de Sant Cristòfol
és la que actualment penja del campa-
nar de Santa Maria de Palau junt amb
una campana de fosa. Aquest trasllat el
va fer Mn. Daniel Fortuny quan l’es-
glésia ja estava mig ensorrada, coinci-
dint amb la restauració de Santa Maria.
Veure article sobre les esglésies amb
campana d’obús d’altres municipis, La
Palanca núm. 267, juny 2004.
    Dades posicionals:
x = 346880,  y = 4656129
Latitud:  N 42º 02’ 26.6”
Longitud:  E 01º 09’ 00.1”
Altitud: 733 m.s.n.m.
Orientació: 78º

Agraïments
En aquesta ocasió em cal fer un doble
agraïment de conjunt a totes aquelles
persones que han anat insistint per di-

ferents vies sobre el canvi
de notació en la definició
d’aquestes campanes. En
primer lloc, perquè m’han
donat la possibilitat d’esme-
nar l’error i, en segon lloc,
perquè el fet d’insistir en la
necessitat de corregir-ho
em reflecteix l’interès que
hi ha en el seguiment del
treball sobre aquestes cam-
panes de bomba d’aviació.

    Quant als agraïments personals, un
cop més em cal donar les gràcies al Sr.
Jaume Porta, campaner de Rubió, per
la informació donada sobre la campana de
l’església de Sant Miquel de Rubió del Mig.
    En referència a l’església de
Montsonís, agraeixo les col·laboracions
que he rebut per part del Sr. Carles
Montoliu, Baró de l’Albi, i al senyor
masover de la finca El Molí, nascut a
Montsonís, del qual, malauradament,
desconec el nom. També al Sr. Ramon
Orpinell, director-gerent de la Funda-
ció Castells Culturals de Catalunya, per
donar-me l’accés a l’església i perme-
tre’m fotografiar la campana de bom-
ba, guardada al seu interior.
    Al Sr. Josep París i Roca li dec la
cordial rebuda a Boada, perquè a més
d’obrir-me les portes de l’església i
deixar-me pujar a casa seva per obtenir
una imatge clara del campanar, juntament
amb la seva esposa em varen documen-
tar històricament el lloc i l’església.
    A la Masia Perdigués, el Forat de Buli,
a més de direccionar-me per la pista
que duu a Sant Cristòfol de la Donzell,
per l’ampliació d’informació sobre el
lloc i fer-me saber que la família propi-
etària del Bar Segre d’Artesa de Segre
és originària d’aquest poble. Al Bar
Segre em varen indicar el Sr. Joan
March i Vilella, de cal Gasset d’Artesa,
com a natural i coneixedor del lloc, que
va resultar ser la persona que va trobar
la bomba i va fer fer la campana.
    En darrer lloc, he de donar les grà-
cies a en Josep M. Gavín per la seva
tasca de catalogació de les esglésies de
Catalunya i pel seu tarannà il·lusionat
quan rep als qui necessitem la seva
col·laboració. A ell i al seu ajudant, el
Sr. Josep Sansalvador, els agraeixo la
cessió de les fotografies antigues pre-
sentades per documentar aquest article.
    A totes les persones esmentades els
vull expressar el més sincer agraïment,
ja que la seva col·laboració ha estat
imprescindible per realitzar aquesta part
del treball.

Fotografies antigues: Josep M. Gavín
Fotografies actuals i text: R.I. Canyelles

www.artesadesegre.net
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Mn. Roc deixa Salgar
l passat diumenge 5 de setem-
bre el Campament de Salgar va

reunir molta gent en una missa que
es va organitzar amb motiu de la
marxa de Mn. Roc, després de més
de quaranta anys dedicats a Salgar.
    A finals del mes de juliol, quan va
ser oficial el nomenament de Mn. Roc
com a rector de la Parròquia de l’As-
sumpció de Linyola, els membres dels
Consells de redacció i d’administració
de La Palanca ens vam prendre la lli-
bertat d’agafar la iniciativa de centra-
litzar esforços per acomiadar-nos de
Mossèn Roc com es mereixen més de
40 anys de dedicació i entrega als nens
i les nenes de les nostres contrades i al
monestir de Santa Maria de Salgar. Per
oferir la possibilitat a tothom que vol-
gués col·laborar, vam obrir un compte
corrent per fer-li un regal i per organit-
zar la celebració que va tenir lloc el diu-
menge 5 de setembre a la tarda.
    La celebració religiosa va començar
passades les sis de la tarda a l’amfitea-
tre de davant la casa de colònies. Jun-
tament amb Mn. Roc, que presidia la
celebració religiosa, l’acompanyaven
Mn. Joan Fenosa, Mn. Pere Balaguer,
Mn. Llorenç Utges i Mn. Ramon Vicens.
A l’acte, que va comptar amb els cants
de l’Orfeó Artesenc, hi varen assistir
moltes persones d’aquestes contrades
que van voler acompanyar Mn. Roc en

aquest dia tan especial per ell. En un
moment de la celebració, en la qual van
col·laborar diverses persones amb les
lectures i les pregàries, Mn. Roc va sim-
bolitzar el traspàs de la responsabilitat
del Santuari a Mn. Pere fent-li entrega
de les claus.
    En acabar la celebració l’Orfeó
Artesenc, una representació dels escol-
tes d’Artesa i un grup de monitors del
campament varen dedicar-li unes pa-
raules d’agraïment i van fer-li algun
obsequi. En acabar, representants de La
Palanca varen fer-li entrega d’un re-
llotge de plata amb una inscripció
d’agraïment, que reproduïm en el des-
tacat d’aquest article, en nom de totes
les persones que varen col·laborar amb
aquesta celebració.
    Tot seguit Mn. Roc, sensiblement
emocionat, va prendre la paraula i va
dirigir-se a tothom amb unes paraules,
que transcrivim en aquestes pàgines.
Finalment, després de la benedicció fi-
nal i la interpretació de l’Ave a la Mare
de Déu de Salgar, es va donar lloc a un
pica-pica i un refrigeri per tots els as-
sistents, preparats per un grup de vo-
luntaris.
    Pel que fa a la situació de la casa de
colònies, al tancament de l’edició
d’aquest número, no tenim coneixe-
ment oficial de la decisió final que el
Bisbat d’Urgell ha de prendre al res-

pecte. De moment, només sabem que
algunes persones de la comarca s’han
interessat pel tema i que probablement
s’hauran de fer algunes reformes al
campament.
    Des d’aquestes línies agraïm la col-
laboració desinteressada de les moltes
persones anònimes que han fet possi-
ble que aquesta celebració hagi estat
una realitat. Per altra banda, desitgem
a Mn. Roc molta sort en aquesta nova
etapa de la seua vida. Creiem sincera-
ment que aquest és un sentiment que
compartim tots els que hem tingut la
sort de conèixer-lo i compartir amb ell
alguns moments de la nostra vida.

La Palanca

En el proper número de La Pa-
lanca farem públics els ingressos
i les despeses del comiat a Mn.
Roc.
El compte obert per a tal finalitat
a l’oficina de la Caixa del Penedès
d’Artesa de Segre, el mantindrem
obert durant tot el mes d’octubre
per a aquelles persones que en-
cara vulguin aportar-hi la seua
col·laboració:

2081-0534-64-3300001302

Durant el transcurs de l’any 2002,
en motiu de la finalització de les obres
de restauració i consolidació del San-
tuari  de Santa Maria de Salgar i del
40è aniversari dels campaments
Amics de la Natura, La Palanca va
tractar extensament aquests temes en
dues revistes. Al març (esquerra)
sota el títol de Salgar restaurat (ar-
ticle premiat pel Consell Comarcal
de la Noguera) i al juliol amb un ex-
tens monogràfic sobre els 40 anys
de campaments (dreta).

E
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Amb el nostre més sincer reconeixement i profunda estimació a Mossèn Roc per la tasca
desenvolupada a Salgar, tant al Campament Amics de la natura com al Santuari de Santa
Maria de Salgar.

Artesa de Segre i Comarca, 5 de setembre de 2004

Gràcies per fer de Salgar casa nostra
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Estimats amics,
    Sóc el vostre Mn. Roc que avui, amb goig i enyorança,
m’acomiado de vosaltres.
    Vaig demanar al nostre Sr. Bisbe un canvi, no per millo-
rar ni “plegar”, sinó per reemprendre la mateixa tasca de
servei, amor i respecte envers tothom... I m’ha encoma-
nat, generosament, la Comunitat de Linyola que ja estimo
des d’ara i en la que hi tindreu sempre casa vostra.
    És una decisió assenyada saber retirar-se a temps d’una
tasca en la que et
sents superat i, mal-
grat tots els propis
sentiments de “pro-
pietat” pel treball, les
inversions, les expe-
riències joioses, les
il·lusions, els mals de
cap..., cal fer una
parada i reflexionar
sobre les pròpies
possibilitats i limita-
cions per deixar allò
que he estimat i esti-
maré sempre. Cal
reemprendre la nova
tasca, ja que són
molts els camins que
porten a la Casa del
Pare.
    Per tot això, he
demanat deixar la
Casa de Salgar, el Campament, el Terreny d’Acampada, el
Santuari de la Mare de Déu –que tot retorno al Bisbat–,
després de conviure amb tants infants, monitors, cuine-
res, voluntaris, benefactors i l’afecte amb què heu estimat
aquesta obra.
    Vaig arribar sense diners i me’n vaig de la mateixa ma-
nera. El dia de demà digueu als vostres fills que un mos-
sèn, amb el vostre ajut, com el beat P. Tarrés que no tenia
“res”, va deixar tots els diners arreplegats en aquestes
parets, camins, arbres i flors, i es va emportar una emo-
ció, el respecte i l’amor de tothom.
    No puc dir altra cosa: GRÀCIES!
    Gràcies, en primer lloc, als meus pares i a tota la famí-
lia que, amb el seu suport, van animar-me constantment:
la mare, Adelaida, va ésser la primera cuinera, neta i engi-
nyosa, monitora preocupada i diligent, mare de tots els
infants.
    Gràcies a totes les persones, amics i infants d’Agramunt
i Coscó, on va començar l’obra el 6 d’agost del 1962.
    Gràcies als amics de Claravalls, als de Santa Maria i als
d’Altet, als seus joves voluntariosos i entusiastes.
    Gràcies a tot el poble i als joves de Montgai, que acom-

panyats pels de Cubells, de Butsènit i de La Torre de Fluvià,
tots “a la una”, el 1972 vàrem iniciar les obres de Salgar
dedicades als infants amb un voluntariat total. Hem treba-
llat, hem patit i hem estat feliços.
    Gràcies als ciutadans dels municipis d’Artesa, Forada-
da i Alòs, així com tots els seus pobles i les rodalies, per la
simpatia, l’afecte i l’ajut que sempre han tingut;
especialment –com els de Montgai– pels operaris, empre-
saris, comerços, botigues, particulars... que tanta pacièn-

cia, i sense queixes,
han tingut amb mi
per la tardança en
poder-los  pagar.
    Gràcies a l’Or-
feó Artesenc, que
tantes vegades ha
omplert de joia les
nostres celebraci-
ons, com els ocells
d’aquest immens
jardí.
    Gràcies als Es-
coltes, que sempre
han estat “a punt”
en qualsevol reque-
riment. Recordeu
les nits de Nadal?
    Gràcies als nos-
tres senyors bisbes:
Ramon Iglesias,
Joan Martí i Joan

Enric Vives, que tots han animat i beneït l’obra.
    Gràcies a la publicació La Palanca, que tan sensible i
benigna ha estat amb nosaltres i amb tot el que ha tingut
relació amb l’obra del Campament, del Monestir i del San-
tuari de Salgar.
    A tots, el meu agraïment. Que el Senyor i la Verge Maria
els ho tinguin en compte.
    Ara, seguint la seva veu, me’n vaig a Linyola, que m’es-
peren. Segurament que no tornaré a Salgar. Acolliu de tot
cor, com a mi, el sacerdot que se’n cuidarà. Tots predi-
quem la mateixa Salvació de Jesús, la mateixa Verge Maria.
    Totes les nits repassaré les serres d’Almenara, Bellmunt
i Montclar, i al nord l’estrella polar que assenyala
SALGAR... Llargues estones recordaré: veuré i comptaré
els estels que van “filmar” cada nit tants infants i moni-
tors que dormíem al ras. A veure si hi som tots!
    I quan serem a la Casa del Pare farem “una acampada
immensa que ja mai més s’acabarà”.
    Una abraçada per a tots del vostre amic.

Mn. Roc
Salgar, agost-setembre del 2004

Carta de Comiat de Mn. Roc Salvia
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Festa Major d’Artesa

Artesa acull el Rallye de cotxes antics
Coincidint amb la Festa
Major d’Artesa de
Segre, l’Antic Car Club
de Catalunya va orga-

nitzar un rallye de vehicles an-
tics, que sota el nom “la Ruta del
Romànic” va fer el trajecte
Barcelona-Artesa de Segre-la Vall
d’Aran i viceversa.
    Durant els dies 23, 24, 25 i 26 de
setembre es va celebrar aquesta pro-
va de turisme automobilístic, que va
reunir 33 vehicles vinguts d’arreu de
Catalunya i d’Espanya, que tenien
com a tret distintiu la seva antigui-
tat: els anomenats vintage van ser
fabricats entre els anys 1919-1930 i
els post-vintage entre 1930-1939.
L’Antic Car Club de Catalunya compta
amb 355 socis aficionats als vehicles
antics i cada any organitza sortides i
concentracions arreu del país. Aquesta
entitat està presidida per José Bascones
i el seu vicepresident és l’artesenc Mi-
quel Cases. Gràcies a ell, que era el di-
rector del rallye, Artesa de Segre va ser
un punt de parada de la prova.
    El dijous 23, els vehicles van sortir
de Barcelona direcció Artesa; a la loca-
litat segarrenca de Sant Ramon se’ls
van unir la resta de cotxes que prove-
nien d’altres punts. Un cop a casa nos-
tra, van realitzar una prova de regulari-
tat, consistent a recórrer un circuit que
anava d’Artesa a Montsonís, Forada-
da, Rubió, Alòs, Baldomar i Artesa un
altre cop. La peculiaritat era que els
cotxes havien de fer el recorregut en
un temps marcat per l’organització,
amb controls a cadascuna de les loca-
litats esmentades; el fet de arribar abans
o després del temps era penalitzat i gua-
nyava qui menys punts tenia. Així
doncs, es tractava d’anar a una veloci-

tat propera als 30 km/h, sense accele-
rar-la ni reduir-la massa per arribar amb
puntualitat. El guanyador fou Ramon
Magrinyà, amb 7 punts de penalització.
Paral·lelament a aquesta prova, els con-
ductors s’havien d’aturar en diferents
punts del recorregut i contestar dife-
rents preguntes culturals. El guanya-
dor d’aquesta prova d’habilitat fou
Marcel Enric. I el guanyador de la com-
binada entre les dues anteriors fou Fèlix
Machín. Després van recórrer els car-
rers d’Artesa i van anar a dinar a la
Masia de Cal Plens, on l’amfitrió Mi-
quel Cases els va oferir un dinar sucu-
lent a base de coca amb samfaina, carn
a la brasa i escalivada.
    El rallye continuà direcció Comiols,
Tremp, Coll de Perbes i la Vall de Boí,
on van fer nit. Els participants van com-
binar el recorregut amb visites turísti-
ques al romànic de Boí i van continuar
direcció la Vall d’Aran. Un cop allí visi-
taren Vielha, Les, Arties, Bagneres de
Luchon (França), la falda de l’Aneto,
etc.
    El diumenge 26 de setembre van

agafar el camí de tornada, via Port
de la Bonaigua i Gerri la Sal, arribant
a Artesa de Segre al migdia. Aquí els
esperaven nombroses persones en-
curiosides, que gaudiren d’allò més
observant autèntiques peces de mu-
seu: Rolls Royce, Hispano-Suiza,
Packard, Phantom, Bentley, Ballot,
etc. I a dinar, van anar al Celler de
l’Arnau de Montsonís, on l’altre par-
ticipant local, el Josep M. Cebrià, fill
de Montsonís, va fer d’amfitrió. Allí
els alcaldes d’Artesa i Foradada van
lliurar diferents premis als partici-
pants.

Text: Miquel Regué i Gili
Fotos: Josep M. Espinal

A la imatge de dalt, el director del rallye Miquel
Cases. Sota, diversos cotxes antics estacionats a
l’avinguda Maria Anzizu d’Artesa
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Celler Vinya l’Hereu de Seró
a nostra comarca
compta amb un nou

celler de vins de qualitat.
Es tracta de Vinya l’Hereu
de Seró, que elabora un vi
ecològic dins la Denomina-
ció d’Origen Costers del
Segre, subzona d’Artesa.

Els inicis
L’estiu de 2002 els germans
Pijuan Tarragona (el Jaume,
l’Anton i el Joan), de ca
l’Hereuet de Seró, van deci-
dir fer un celler on elaborar el seu pro-
pi vi, a partir dels raïms de la vinya que
el Jaume, el germà gran, havia plantat
l’any 1999. El que en un principi era
una mena de passatemps, amb moltes
proves i bones intencions, en només
dos anys s’ha convertit en un projecte
seriós, sòlid i amb perspectives d’èxit.

Una casa amb tradició
Això de la vinya i el vi no els ve de nou,
ja que ca l’Hereuet, abans de la crisi de
la viticultura dels anys 1960 i 1970, te-
nia en aquest sector agrícola un suport
econòmic. El seu pare Joan Pijuan
Pijuan conreava vinya i elaborava vi
casolà que després venia a granel; i la
casa disposava d’un celler centenari que
acollia els trulls i carretells. Ara, aquest
antic celler l’han restaurat i condicio-
nat per acollir les bótes de roure fran-
cès que serveixen per a envellir el vi.
Vora la casa pairal, han habilitat un
magatzem per elaborar-lo, incorporant-
hi una premsa, diversos dipòsits d’acer

inoxidable i una màquina embotellado-
ra, en unes instal·lacions pràctiques i
modernes. Compten amb la col-
laboració de dos joves enòlegs de
Barcelona, amb experiència al Priorat,
que són Pep Aguilar (especialista del vi)
i Patri Murillo (especialista de la vinya).

Producció ecològica
Elaboren el vi amb un mètode de pro-
ducció ecològica, que comença a la
mateixa vinya, on no utilitzen produc-
tes químics de síntesi (herbicides,
pesticides i adobs químics) i sí produc-
tes naturals (fems, algues, sofre, cou-
re, coberta vegetal, etc.). La recol·-
lecció del raïm la fan a mà, “així el raïm
arriba al celler sereny i intacte, no es
perd aroma i no s’escapa res, perquè
fer bon vi comença tractant el raïm bé”
ens explica el Jaume. A la llarga, si es
cull amb màquina la planta se’n
ressenteix i amb el raïm s’hi barregen
fulles i troncs que poden provocar mals
gustos. Una altra peculiaritat de la Vi-

nya l’Hereu és que la produc-
ció dels seus ceps és baixa,
només d’1,5 kg per planta,
quan l’habitual és de 3 o 4 kg
per cep. Això està fet a pro-
pòsit, per millorar la qualitat
del raïm i garantir un bon
control del grau. Són ceps de
secà, sense cap tipus de reg,
i si convé els aclareixen a la
primavera. Estan inscrits al
registre del Consell Català de
la Producció Agrària Ecolò-
gica (CCPAE) i reben inspec-

cions periòdiques que controlen el pro-
cés.
    Respecte al procés de vinificació, re-
alitzen una fermentació controlada en
dipòsits d’acer, sense deixar pujar la
temperatura per sobre dels 28 graus,
que dura entre 8 i 12 dies. Durant aquest
procés, realitzen el remuntat del most-
vi, que permet que aquest agafi un bon
color. La criança la realitzen en bótes
de roure francès de 300 litres, cada
varietat per separat, i finalment les bar-
regen en un cupatge a parts més o
menys iguals. L’Anton ens explica que
una de les tasques més agraïda i diver-
tida és la del cupatge (o sigui, barrejar i
combinar les diferents varietats de vi
que provenen d’altres tantes de raïm),
on jugant amb les proporcions es pot
crear un vi a la mida i gust de cadascú.

Les xifres
Actualment, Vinya l’Hereu disposa de
14,3 hectàrees de vinya, de les varie-
tats merlot, syrah i cabernet sauvignon,

L

A dalt, els germans Pijuan. Sobre aquestes línies, magatzem i celler on s’elabora el vi. A l’altra pàgina, vinya de Grealó i dipòsits d’acer inoxidable
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a parts iguals, distribuïdes en tres fin-
ques del terme de Seró (Diumenge,
Camí de Ponts i Grealó). Produeixen
unes 20 mil botelles de vi anuals, i en
un futur preveuen arribar a les 30-35
mil ampolles. De moment, han tret al
mercat dos vins negres: el Petit Grealó
(un vi jove) i el Flor de Grealó (un vi de
criança). En un futur, volen treure al
mercat Lo Grealó, un vi gran reserva,
el fermentat del qual faran en barriques
de roure. Respecte al nom comercial,
els tres germans ens expliquen que te-
nien clar des del principi que el vi por-
taria el nom del castell medieval de
Grealó, sota el qual ells hi tenen una de
les seves vinyes. L’etiquetat de les bo-
telles és força original, és sobri, elegant
i crida l’atenció (etiqueta blanca pel
Petit i vermella pel Flor, amb lletres
grans i de color negre al primer i blanc
al segon).
    La primera producció, (collita de
l’any 2002, però comercialitzada a prin-
cipis-mitjans de 2004), va ser excel-
lent i els la treuen dels dits. Han partici-
pat en diferents fires i mostres, on s’han
donat a conèixer i han tingut una bona
acollida. En l’última Fira Alimentària de
Barcelona van fer diversos contactes
que els han garantit exportacions als
Estats Units d’Amèrica i a Suïssa, al
voltant del 50% del total de la seva pro-
ducció. Com anècdota, el Joan ens
comenta que van tancar el tracte amb
el seu distribuïdor americà en pocs
dies, però que tramitar tota la documen-
tació els ha costat cinc mesos, ja que

als USA es miren
amb lupa tots els
productes alimenta-
ris que importen
(amb control anti-
bioterrorista in-
clòs). Els anglesos
i els països escan-
dinaus també s’han
interessat pels seus
vins. A Espanya, la
Vinya l’Hereu tam-
bé ha tingut una
bona sortida, on Madrid i Múrica són
el seu principal mercat. Ells mateixos
estan sorpresos per la ràpida i gran aco-
llida que han tingut.

La unió fa la força
Els germans Pijuan han recuperat una
activitat econòmica que havia tingut
molta importància a la nostra zona –
inclòs Seró- durant els segles passats:
la vitivinicultura; no tan sols l’han re-
cuperat, sinó que l’han millorat, produint
uns vins de qualitat que antany eren im-
pensables de fer, tant per la manca de
tècnica i maquinària com per la falta
del que actualment es coneix com cul-
tura del vi (l’afició a degustar bons vins
i tot allò que ho envolta). Quan van co-
mençar, el seu pare els deia que esta-
ven bojos d’embarcar-se en aquest pro-
jecte agosarat, però ara reconeix amb
orgull la tasca dels seus fills, que s’han
unit amb força i il·lusió per elaborar un
producte de qualitat que té un gran fu-
tur per endavant.

Text: Miquel Regué i Gili
Fotos: MRG i Vinya l’Hereu

Petit Grealó 2002: negre collita
2002, amb les varietats de raïm mer-
lot (30%), cabernet sauvignon (20%)
i syrah (50%). Vi jove, 12 mesos en
dipòsit d’acer inoxidable. Color cire-
ra fosc amb revora granat. Aroma in-
tens, notes fumades i especiades, fons
de fruita madura i una mica varietal;
saborós en boca, tanins rugosos i una
mica secants, força càlid.

Flor de Grealó 2002: negre collita
2002, amb merlot (40%), cabernet
sauvignon (30%) i syrah (30%). Cri-
ança de 12 mesos en bótes de roure
francès i 6 mesos en ampolla. De
color granatós, molt  ben cobert. Aro-
mes intenses de fruits negres, confi-
tures i notes florals acompanyades de
matisos especiats i fumats. Carnós i
molt agradable al gust, amb tanins
presents i ben integrats, presents els
tocs terrosos d’argiles. Original.

Nota de tast
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Creu Roja Noguera amb la gent gran
reu Roja de la Noguera ha am-
pliat els seus projectes destinats

a la gent gran.
    Fins ara, Creu Roja comptava amb
els següents projectes:
- Suport a les residències-suport a la
soledat: creat com a servei d’acompa-
nyament d’avis i àvies de la Noguera.
- Tele-assistència: creat per a que els
avis i àvies que vulguin viure sols, o
que estan moltes hores sols, puguin
continuar fent-ho a través d’una con-
nexió telefònica permanent amb Creu
Roja.

    A partir d’ara, Creu Roja afegeix el
servei “d’avis solidaris”, conveniat
amb 7 residències de la Noguera: Resi-
dència Sant Domènec, Santa Maria i
Comptes d’Urgell, a Balaguer; Cal To-
meu, a Cabanabona, i les residències
municipals d’Artesa de Segre, de Ponts
i d’Os de Balaguer. Ressaltant que,
aquesta última, ja va col·laborar l’any
anterior com a experiència pilot del pro-
jecte.
    El projecte en qüestió presenta a la
gent gran la possibilitat de participar
com a membres-voluntaris actius en la

Creu Roja Noguera i pretén mostrar la
capacitat de treball i de participació
social de la que són capaços els nos-
tres grans.
    Aquests avis i àvies crearan objec-
tes per vendre o regalar en la campa-
nya “cap nen/a sense joguina” que rea-
litza anualment per Nadal la Creu Roja.
Els objectes es vendran per les fires de
la nostra comarca i, a Balaguer con-
cretament, per la fira de Santa Llúcia.

Creu Roja Noguera

C

VII Trobada de Puntaires a Artesa
l passat 22 d’agost, dins els ac-
tes de la Fira de Sant Bartomeu,

Artesa de Segre va celebrar la VII
Trobada de Puntaires.
    Amb molt entusiasme, tant per part
de les puntaires locals com per les vin-
gudes d’altres contrades se celebrà la
Trobada. Aquest any, la Diputació de
Lleida ens va obsequiar amb dos pla-
ques, les quals durant la Trobada el Sr.
Alcalde Domènec París va fer lliura-
ment, una a la puntaire més gran, una
senyora de Manresa de 85 anys, i una
altra a la més jove, una nena de 4 anys
veïna d’Alguaire (a les fotos de baix).
    Els grups participants a la trobada
van ser: Cornellà de Llobregat,
Martorell, Esparreguera, Sant Julià de
Vilatorta, Vilanova de Bellpuig, Almenar,
Mollerussa, Bell-tall, Sant Climent de
Llobregat, Ponts, Sant Antolí, Sabadell,
Seròs, Sanaüja, Palau d’Anglesola,
Corbins, Gironella, Vacarisses, la Bor-
deta, Cervera, Hostalnou, Vilarodona,
Menàrguens, Albesa, Torre de Cinca,
Mequinensa, Fraga, Artesa de Lleida,
Agramunt, Balaguer, Vilagrassa,
Camarasa, Lleida, Verdú, Manresa,
Calaf, les Borges, Benavent, Rosselló,
Alcoletge, la Pobla de segur, Alguiare,
Vallfogona de Balaguer, Barcelona, Bell-
lloc, la Fuliola, Ivars d’Urgell, Borges
del Camp, Oliana, Térmens, Castellserà,
Vilanova de Segrià, Torregrossa,
Bellvís, Solsona, la Seu d’Urgell, La

Noia, Llívia i Anglesola, amb un total
de 432 puntaires.
    Agraïm a totes les entitats, empre-
ses i establiments que hi han col·laborat.
Moltes gràcies a tots!

Dones Puntaires d’Artesa de Segre

E
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Amics de l’ermita de la Mare de Déu del Pla
l passat 21 de juny va quedar
constituïda l’associació Amics de

l’ermita de la Mare de Déu del Pla,
previ registre als serveis territori-
als del Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya.
    Volem donar a conèixer l’associació
a tots els artesencs i fer-los sabedors
dels motius que ens han portat a crear-
la. Per això us farem un petit resum
històric aprofitant el marc que ens fa-
cilita la revista local La Palanca, a la
qual agraïm la divulgació del present
escrit.
    Des del Consell Pastoral de la Par-
ròquia, en una de les trobades periòdi-
ques, es va fer la següent reflexió: què
cal fer amb l’ermita del pla, donat que
el teulat es troba molt deteriorat i hi ha
perill que s’enfonsi? A partir d’aquell
moment es va constituir una comissió
de diverses persones del mateix Con-
sell i d’altres interessades en el tema
per tal de trobar la millor solució per
l’arranjament del teulat.
    Es va sol·licitar al Bisbat d’Urgell que
facilités els serveis de l’arquitecte i que
redactés el projecte de l’obra. A la ve-
gada, es van fer una sèrie de visites a
empreses i entitats locals per demanar
la seva col·laboració. Es concretà una
entrevista amb el Sr. Alcalde, tot pre-
sentant-li i exposant-li les actuacions
dutes a terme i sol·licitant que l’ermita
fos declarada com a bé cultural d’inte-
rès local.
    Estant en projecte la variant d’Artesa
de Segre, l’Ajuntament d’Artesa va
sol·licitar al Ministerio de Fomento y
Obras Públicas que una part de l’1%
cultural anés destinat al projecte d’ar-
ranjament del teulat de l’ermita. Això
comportava que el Bisbat havia de ce-
dir l’ermita a l’Ajuntament per un perí-
ode de 30 anys. Es va redactar el do-
cument de cessió amb els acords i les
clàusules pertinents i es va signar.
    A data d’avui podem afirmar que, en
principi, el projecte ha estat admès per
la Comissió de l’esmentat ministeri de
Madrid encarregada de rebre les sol-
licituds, cosa que no vol dir que estigui
aprovada.
    Una vegada encarrilada la principal

tasca, duta a terme per la comissió cre-
ada de forma provisional, sorgeix la
proposta de crear una fundació o una
associació per tal de seguir treballant
amb l’objectiu de vetllar per l’estat ar-
quitectònic de l’ermita i el seu entorn.
Fetes les consultes pertinents al respec-
te, es decideix constituir una associa-
ció amb el nom Amics de l’ermita de
la Mare de Déu del Pla. La junta inicial
està formada per les mateixes perso-
nes que van crear la comissió, i són les
següents, segons consta en l’acta fun-
dacional:
Pepita Poveda Ventura (presidenta)
Miquel Ortiz Vivian (secretari)
Antonio Roca Solans (tresorer)
Pere Balagué Bajona (vocal)
Antonio Aumedes Serra (vocal)
Francisco Badia Roure (vocal)
Vicent Roca Mianes (vocal)
    També us volem assabentar que des
de l’associació es va encarregar una
memòria valorada del projecte de sa-
nejament i millora dels paviments i mar-
ges perimetrals de l’ermita, que es va
incloure en una sol·licitud de col·-
laboració sociocultural 2004 a la Fun-
dació La Caixa.
    Ambdós projectes van estar expo-
sats dins el recinte firal de la darrera
edició de la Fira de Sant Bartomeu del
passat mes d’agost i estan a disposició
dels interessats.
    Després d’aquesta condensada nar-

ració històrica de la constitució de l’as-
sociació Amics de l’ermita de la Mare
de Déu del Pla, tan sols ens queda fer
una crida als ciutadans i ciutadanes
d’Artesa de Segre i pobles veïns per a
què contribueixin amb el seu ajut i la
seva col·laboració a portar a bon terme
les tasques per recuperar l’ermita i el
seu entorn, amb les seves festes. Es-
tem oberts a qualsevol suggeriment o
esdeveniment que es pugui desenvolu-
par en el marc propi de la seva localit-
zació. Per això demanem que us feu
socis, per donar testimoni que comp-
tem amb un gran nombre de ciutadans
que ens donen el seu suport moral i
estimen allò que tenen.
    Actualment som 50 socis. Esprem
arribar a 250 a finals del 2004. Feu-
nos arribar la vostra butlleta d’inscrip-
ció a l’adreça de l’associació, C/ Bisbe
Bernaus, 27, 2n, o bé als membres de
la junta. Més endavant us posarem al
corrent de la manera com es van des-
envolupant les tasques endegades, que
tots confiem que arribin a bon port per
a bé de l’ermita del Pla.

La Presidenta, Pepita Poveda Vidal

E
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La Pàgina de l’IES Els Planells

Aula d’Acollida
er aquest curs 2004/2005, el nos-
tre centre ha estat dotat amb

una Aula d’Acollida, punt de refe-
rència i marc de treball obert amb
una constant interacció amb la di-
nàmica del centre.
    Així doncs, seguint la perspectiva
global del sistema educatiu, el Depar-
tament d’Educació considera que un
dels aspectes prioritaris a consolidar en
tots els centres durant els propers cur-
sos és el de l’escolarització integra-
dora de tot l’alumnat, atenent, des
d’un plantejament global de centre, les
necessitats educatives dels alumnes i
prioritzant, sempre que sigui possible
i adequat, la màxima participació en
els entorns escolars ordinaris.
    Com s’enfoca aquest aspecte en un
centre escolar? Doncs amb una Aula
d’Acollida que serveixi per atendre
l’alumnat nouvingut. En aquesta aula
es vol fomentar l’ús de la llengua cata-
lana, de l’educació intercultural i de la
cohesió social, que ens ve demanat pel
nou context social, cultural i sociolin-
güístic de la societat catalana.
    Per tant, el Projecte educatiu ha de
recollir com a valors transversals el
respecte per totes les llengües, la supe-
ració dels prejudicis lingüístics, la im-
portància de preservar la diversitat lin-
güística i l’interès per l’aprenentatge
d’una nova llengua, la qual cosa ha de
permetre treballar usos lingüístics fa-
vorables a la llengua catalana.
    En conseqüència, cada centre ha
d’analitzar la seva situació en relació a
la llengua, l’educació intercultural i la

cohesió social i revisar el Projecte edu-
catiu per tal d’adaptar-lo a aquestes
noves necessitats.
    Així, amb aquest Pla d’acollida i d’in-
tegració per a l’alumnat nouvingut, cada
centre ha d’establir un conjunt d’actu-
acions sistemàtiques i consensuades
que, des de l’assumpció de la interac-
ció cultural, permetin que l’alumnat
nouvingut pugui participar plenament
de l’àmbit escolar i seguir, amb relativa

o plena normalitat, el currículum. Per
tant, el centre ha de preveure:
- La creació d’una Aula d’Acollida, en-
tesa com un punt de referència i un
marc de treball obert amb una cons-
tant interacció amb la dinàmica del cen-
tre, que permeti una atenció emocional
i curricular personalitzada i un aprenen-
tatge intensiu de la llengua catalana.
L’Aula d’Acollida ha de proporcionar a
aquest alumnat una atenció individua-
litzada, adequada a les seves necessi-
tats i als seus progressos relacionals i
lingüístics, sense perdre el contacte
amb la resta de grup/classe al qual esti-
gui adscrit.
- L’elaboració de les adaptacions
curriculars o en el seu cas les propos-
tes de modificació curricular necessà-
ries.
- El foment entre tot l’alumnat del co-

neixement de les diferents cultures, del
respecte a la diversitat, el diàleg i la
convivència.
- La potenciació de la participació de
l’alumnat nouvingut en les activitats del
centre, ordinàries, extraescolars i com-
plementàries.
    Per tal de coordinar i aconseguir el
màxim bon rendiment d’aquesta aula
d’acollida, hi haurà un tutor d’acollida
responsable que, a més, estarà asses-
sorat des del Departament d’Educa-
ció i rebrà els recursos humans i in-
formàtics necessaris, així com també
un pla de formació específic. Les fun-
cions d’aquest tutor són:
- Coordinar-se amb el servei d’inter-
pretació-orientació i mitjançar entre el

centre i la família.
- Realitzar avaluacions inicials i col·la-
borar en l’elaboració d’adaptacions
curriculars.
- Gestionar l’Aula d’Acollida.
- Aplicar metodologies i estratègies
d’immersió lingüística i d’inclusió so-
cial.
- Promoure la integració de l’alumnat
nouvingut a les seves aules de referèn-
cia.
- Col·laborar en la sensibilització i in-
troducció de l’educació intercultural al
procés educatiu.
    Aquest és, en resum, el nou repte
que des de l’IES Els Planells, ens hem
fixat per aquest curs. Esperem que els
resultats siguin tant o més satisfactoris
que les expectatives.

IES Els Planells

L’Aula d’Acollida fomenta
l’ús de la llengua catala-
na, de l’educació intercul-
tural i de la cohesió social

P

www.lapalanca.org
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Ja tenim
guanyadora  de
l’aparador de
Festa Major!!!

Felicitats!!!

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

I recorda!!!
Els nostres

preus són petits
i les ofertes

grans
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Opinió

Cal millorar la nostra promoció turística?
a promoció turística de l’àrea
d’influència d’Artesa de Segre

(entengui’s els municipis d’Alòs de
Balaguer, Foradada, Vilanova de
Meià i Artesa de Segre), ha estat i,
en bastant mesura continua sent,
un dels punts més febles de l’eco-
nomia productiva d’aquesta subzo-
na de la Noguera.
    Sembla mentida que amb
tot el conjunt d’elements
existents susceptibles de
promoció turística, i amb
excepcions comptades, no
haguem estat capaços de
promocionar-nos millor a
nivell turístic, i més tenint
pròximes experiències reeixides al res-
pecte (no cal anar al Pirineu, solament
atansar-se a la vall d´Àger).
    Citarem alguns d’aquests elements
susceptibles de promoció turística: la
multitud de fonts i les zones d’esbarjo
a Alòs de Balaguer, l’escalada i el
parapent a Vilanova de Meià, el castell
de Montsonís i el congost i el santuari
de Salgar a Foradada, el nombrós pa-
trimoni arquitectònic de diverses èpo-
ques a Artesa de Segre, en tots els qua-
tre municipis un paisatge natural incom-
parable (destacar la serra de Sant
Mamet  i el Montsec de Rúbies), les
zones de caça i pesca, la ruta dels ce-
llers (Artesa de Segre i Baldomar), les
zones amb presència de bolets de dife-
rents varietats, el mercat setmanal del
diumenge a la ciutat d’Artesa de Segre...
    Què caldria fer per treure un major
rendiment a aquest ingent patrimoni
natural, cultural i arquitectònic del que
disposem. Doncs treballar en comú i
creure’ns que allò que tenim té unes

potencialitats reals, alhora que millorar
i ampliar els serveis de restauració (res-
taurants, fondes...) i allotjament (cases
de pagès, càmpings, albergs, petits
hotels rurals...).
    Una de les tasques primordials seria
que els diversos ajuntaments es coor-
dinessin per tal d’oferir una oferta glo-
bal més atractiva al possible visitant.

Un primer exemple: per moltes fonts i
zones d’esbarjo que tinguin a Alòs de
Balaguer, els hi calen les botigues
d’Artesa de Segre on els turistes hi
puguin comprar el pa, els embotits o la
carn que consumiran en la seva visita;
o els calen restaurants on anar a men-
jar després de proveir-se d’aigua en al-
guna de les nombroses fonts del muni-
cipi; o fins i tot un hotelet on passar la
nit. Un segon exemple: a Vilanova de
Meià, i fins que algun emprenedor vegi
la necessitat, als meus ulls ja fa temps
evident i rentable, de construir un càm-
ping i/o un alberg, li manquen els allot-
jaments on els escaladors o els practi-
cants de parapent puguin passar la nit
(avui per avui, o senzillament se’n tor-
nen cap a casa el mateix dia o fan acam-
pada lliure).
    Una política de promoció conjunta i
la confiança en què el sector turístic
ens pot donar en el futur moltes alegri-
es a la nostra economia, massa recol-
zada actualment en els sectors agríco-

la i ramader i, a la ciutat d’Artesa de
Segre, també industrial i comercial (un
comerç al que una major afluència de
visitants no li aniria pas malament).
    Per tirar endavant aquest projecte, i
tenint en compte les dificultats inicials
de coordinació, existeix un organisme
que pot facilitar l’arrencada, tot i que
el seguiment posterior ja hauria d’estar

fonamentalment en mans
dels municipis implicats. Es
tracta del Consorci del
Montsec, creat per la Ge-
neralitat per a la promoció i
desenvolupament de la zona
del Montsec, amb seu a
Àger, i del qual, a més a

més, aquests ajuntaments formen part.
    El Consorci del Montsec està inte-
grat pels municipis noguerencs d’Àger,
Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Les
Avellanes i Santa Linya, Camarasa,
Foradada, Os de Balaguer, Ponts (ben
bé no sé què hi fa aquí aquest munici-
pi, atès que no toca al Montsec ni en
pintura, tot i que darrerament ha estat
el municipi amb més ajuts), Vilanova
de Meià, Ivars de Noguera i Baronia de
Rialb; i els pallaresos de Sant Esteve de
la Sarga, Llimiana, Isona i Conca De-
llà, Gavet de la Conca i Castell de Mur.
Aquest consorci de ben segur que veu-
ria amb bons ulls la possible proposta
que estem llençant als alcaldes dels ajun-
taments de l’àrea d’influència d’Artesa
de Segre.
    Apa doncs, alcaldes, a veure si us
animeu i fiqueu fil a l’agulla.

Josep Maria Sabartés i Guixés
Geògraf

Una de les tasques primordials seria
que els diversos ajuntaments es coordi-
nessin per tal d’oferir una oferta global

més atractiva al possible visitant

L
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Cartes a la Redacció

Un 10 per al Rafa
Vull escriure aquestes ratlles per mos-
trar el meu sincer agraïment al Rafa,
que durant molts anys ha estat l’orga-
nitzador del campionat de futbol sala
d’estiu a Artesa de Segre.
    Deixant de banda el tema econòmic,
s’ha de tenir molta il·lusió i força de
voluntat per anar dia rere dia a arbitrar
els partits després d’una jornada labo-
ral, tot i sabent que sempre rebràs al-
guna crítica per part dels jugadors, o

fins i tot dels espectadors.
    Per tots aquests anys de dedicació,
Rafa, et vull felicitar de cor i et vull
donar el meu reconeixement, ja que has
contribuït a fer-nos passar les caloro-
ses nits de juny i de juliol un xic més
agradables.
    Una vegada més, moltes gràcies per
tot!

Carlos Pérez

Agraïment
Volem donar les gràcies, de tot cor, a
totes les persones que van col·laborar
per poder aconseguir el nou vestit que
la Mare de Déu dels Dolors lluïa la pas-
sada Setmana Santa.
    Molt agraïts per tot.

Amics del Castellot

El meu poble
El meu poble és Artesa de Segre, on
vaig néixer i vaig passar la meva bona
joventut, m’hi vaig fer gran i vaig viure
molts anys; també hi vaig tenir un ne-
goci, en el qual la gent hi passava mol-
tes estones. Un venia a prendre un cafè,
l’altre a veure una cervesa i algun a
passar tota la tarda jugant a cartes.
    També vaig fer divertir molt temps
al jovent fent ball amb l’orquestra del
poble que es deia “Nuevos Ritmos”.
Estava formada per cinc ciutadans: el
Francisco Coma tocava l’acordió, el
Francisco Baella tocava la trompeta, el
Julián Díaz tocava el saxofon, el Manolo

García la bateria i el Miquel Massana,
el pare, tocava el contrabaix i cantava.
Aquells anys van ser molt macos i feli-
ços i mai més tornaran.
    Em penso que a Artesa de Segre no
hem estat de sort. No sé si m’equivo-
co o no, em sembla que no. Des de la
guerra fins ara, no hem tingut cap al-
calde que valgués un duro, perquè no
n’hi ha hagut cap que fes res pel poble.
En canvi, per a ells mateixos sí, perquè
n’hi ha molts que... qui els ha vist i qui
els veu ara. Només n’hi ha hagut un i
va ser en temps de la República, aquell
sí que va ser un alcalde, de nom i de

fets. Va fer coses molt maques per
Artesa de Segre per a què després d’uns
anys vinguessin uns altres senyors i ho
fessin malbé tot, en comptes de con-
servar-ho i fer altres coses, així com
no han fet res. A mi no m’estranya que
els nostres veïns ens passin al davant
de tot. Amb aquest pas, em pregunto
on anirem a parar.
    Jo sempre parlo del nostre poble
d’Artesa de Segre, que per a mi no n’hi
ha cap més al món.

Un artesenc de soca-rel
Ramon Camats i Solé
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Psicologia de Cada Dia

Qui ha dit que l’amor és etern?
ivim en una societat on el femi-
nisme sembla guanyar terreny

dia a dia. S’ha aconseguit certa in-
dependència econòmica i cert poder
polític per part de les do-
nes, però queda pendent,
encara, un punt força més
important: l’autonomia
afectiva!
    Estem al segle XXI, on les
noves tecnologies ens rodegen, la in-
novació està a l’ordre del dia i tot sem-
bla ser al nostre abast. No obstant, en
termes afectius dóna la sensació que
ens hem estancat al segle passat!
    I és que, cada vegada més, ens tro-
bem amb casos de dependència afecti-
va patològica. Dones que no són capa-
ces de dir “prou!” a la seva relació
amorosa, a pesar que saben prou bé
que no són correspostes per part del
seu estimat. Dones que perden tota la
seva dignitat i els seus principis a favor
dels del seu cònjuge. Dones que arri-

ben a ser maltractades físicament i psi-
cològica. Dones que sofreixen, però
que no tenen el valor suficient com per
a posar fi a l’amor.

    Això és degut a la manca de forma-
ció afectiva. No estem educats per di-
ferenciar l’amor constructiu de l’amor
dependent. Està comprovat que l’amor
té efectes bioquímics semblants als de
qualsevol droga, i d’aquí la gran difi-
cultat de prescindir-ne. El fet de tenir
parella ens aporta un alt grau de gratifi-
cació; una dependència, en molts ca-
sos, autodestructiva. Però de la matei-
xa manera que es lluita per abandonar
qualsevol altra drogodependència, cal
prendre consciència de la necessitat
d’abandonar aquell amor que, lluny de

satisfer-nos, ens perjudica.
    No es pot permetre que el nostre
estimat, per molt que digui que ens es-
tima, ens utilitzi pels seus propis ob-

jectius! No s’hi val a estimar
sense res a canvi! L’amor ha
de ser recíproc, per tant ca-
dascú ha de donar i ha de
rebre.
    Cal aprendre a ser auto-

suficient, a reforçar l’autoestima, a viu-
re per un mateix, sense dependències
afectives, i sobretot, cal no enganyar-
nos a nosaltres mateixos: qui ha dit que
l’amor és etern? Aquest és un d’aquells
principis irracionals que només ajuden
a amargar-nos la vida. No és cert, en la
majoria dels casos l’amor no és per
sempre! Cal tenir-ho ben present, no-
més així aprendrem a perdre quan la
situació ho demani.

Janette Solsona i Noemí Farré

V

Cal prendre consciència de la necessi-
tat d’abandonar aquell amor que,
lluny de satisfer-nos, ens perjudica
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Música, Mestre!

En memòria d’Antoni Pujol
l passat 24 de setembre Antoni
Pujol, gerent de l’Auditori En-

ric Granados de Lleida, director de
l’Orfeó Artesenc durant els anys
1974 i 1975 i també de moltes altres
corals lleidatanes, va morir als 55
anys després d’una llarga malatia.
    El món de la banca va portar el Toni
a la nostra ciutat i, tot hi estar-hi enca-
ra no dos anys, ben aviat va integrar-
s’hi. Durant aquells temps, l’Orfeó
Artesenc feia poc que havia començat
a caminar (va ser fundat el 1972) i, com
gran amant de la música i del cant co-
ral que era, va vincular-s’hi com a can-
taire primer i com a director més tard
amb Agustí Brescó. D’aquesta curta
etapa va néixer de la mà de la seua
muller Carme Vidal una coral infantil
que anys més tard esdevindria la Coral
Infantil Brots d’Il·lusió.
    En assabentar-nos d’aquesta malau-
rada notícia, l’Orfeó Artesenc hem vol-
gut estar prop de la seua família i una
representació vàrem assistir al funeral
que va tenir lloc a l’Església de Santa
Tereseta de Lleida, el dissabte 25 de
setembre, unint les nostres veus a les

del Cor de Cambra de l’Auditori Enric
Granados de Lleida, l’Orfeó Lleidatà,
la Coral Sícoris i molts altres cantaires
i amics en el que va ser un emotiu co-
miat.
    És gràcies a persones com el Toni,
extraordinari, entranyable, sensible i un
gran amant de les arts i en especial de
la música, que hem après a conèixer i

estimar la música. Per tot plegat, l’Or-
feó Artesenc, te’n donem les gràcies.
A reveure, Toni.

Orfeó Artesenc
info@orfeoartesenc.org

E

Antoni Pujol i Giménez (26 de març
de 1949 - 24 de setembre de 2004).
Amant de la música des de petit, als 8
anys va iniciar-se a l’Orfeó Lleidatà. Allí
rebé els primers ensenyaments musi-
cals i també la seva primera formació
com a director de cor, que després
amplià assistint, primer en qualitat
d’alumne i, més tard com a instructor,
a diverses edicions dels Cursos Inter-
nacionals de Direcció Coral de la ma-
teixa entitat.
    Impulsor i coordinador de les colò-
nies musicals de Tírvia, també va com-
paginar la direcció de la Coral Sícoris i
de l’Orfeó Lleidatà. A més, també va
col·laborar amb altres formacions co-
rals de les Terres de Ponent com la
Coral Cor Joiós (reconvertida després
en Orfeó Junedenc) de Juneda, la

Polifónica Airon Club (més tard
Coral Montisonense) de Monzón
(Huesca) i l’Orfeó Artesenc d’Artesa
de Segre, en el qual va dirigir i can-
tar durant els gairebé dos anys que
va viure a Artesa de Segre (1974 i
1975).
    Després de crear un grup de mú-
sica antiga, Juan del Encina, va par-
ticipar en la creació de l’Aula de
Música de l’Estudi General de
Lleida, una entitat que va organit-
zar els primers concerts monogrà-
fics de música. La tardor de 1994 li
va arribar una de les seues màxi-
mes il·lusions puig que es faria càr-
rec de la gerència de l’Auditori Mu-
nicipal Enric Granados de Lleida,
tasca que va realitzar amb gran pas-
sió fins el darrer dia.
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Música, Mestre!

Activitats de la FCEC a Artesa
l dies 2 i 3 d’octubre la Federa-
ció Catalana d’Entitats Corals

va organitzar tot un seguit d’activi-
tats a la nostra ciutat.
    Com ja s’havia anunciat anterior-
ment a la Palanca, el dissabte va co-
mençar el III Curs de direcció Coral de
les Terres de Lleida de la FCEC a Artesa
de Segre. El curs es realitzarà durant
sis dissabtes des d’ara fins el 29 de
gener que continuaran la tasca de for-
mació de joves directors i directores
per la qual la Federació ja fa molts anys
que aposta de veritat.
    El diumenge 3 d’octubre al matí, es
va realitzar una jornada de descoberta
del repertori comú de la FCEC que va
reuní una cinquantena de cantaires, di-
rectors i directores d’arreu de
Catalunya, a la Sala de l’Orfeó Artesenc.
Durant les prop de quatre hores que
varen treballar van conèixer i cantar les
cançons que enguany formaran part del
repertori comú de la Federació, reper-
tori que serveix per les corals que rea-
litzen intercanvis, concerts... conjun-
tament tinguin un repertori comú entre
elles.

    Finalment el diumenge a la tarda, les
corals que formen la Zona Nord de la
demarcació de Terres de Lleida van
realitzar la seua reunió ordinària d’inici
de curs en la qual decideixen les activi-
tats que realitzaran durant el curs que
tot just acaba de començar entre les

E

quals destaca el XXVI Aplec que rea-
litzaran a Oliana el proper 24 d’abril de
2005.

Sergi Valls i Jové
www.fcec.info

El nou Cercavins es presenta a Artesa

Mercè Brescó
(Alentorn)

Meritxell Freixes
(Artesa de Segre) Germans Mardones (Alentorn)

Gerard Sala
(Foradada)

n la revista del passat mes de
juliol parlàvem de la nova eta-

pa del grup Cercavins, que va fer la
presentació a Artesa amb motiu de
la Festa Major.
    Molta gent, sobretot jovent, es van
aplegar a la plaça del Ball passada la
mitjanit del dissabte, encuriosits per
comprovar el nou estil de música folk-
fusió, amb sons de caire celta, que ha
encetat Cercavins i per veure també en
acció els cinc components del grup que
són de la nostra comarca.
    Tot i que ja havien actuat altres ve-
gades a Artesa, els canvis d’estil i la
renovació de músics van ser al·licient
suficient per atreure un públic força
entregat, malgrat la fresca que ja feia
en aquella hora.
    Després d’un estiu bastant mogut,
el grup es planteja l’objectiu de gravar
el que seria el seu segon disc.

E
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Informació Municipal d’Ar tesa

Mes d’agost
SESSIONS DE PLE

Ple ordinari: 05-08-04

S’aprova, per unanimitat, les
actes de les següents sessions: ordinà-
ria (1-07-2004) i extraordinària (15-07-
2004).

S’aprova la moció presentada pel
grup PSC-PM vers la creació del futur
parc natural del Montsec amb el se-
güent resultat:
Vots a  favor:  5 (3 ERC, 1 PSC-PM, 1 PP)
Abstencions: 4 (CIU)

S’aprova, per unanimitat, la
moció presentada pels grups PSC-PM
i PP, per impulsar el desenvolupament
turístic de tot el municipi.

S’aprova, per unanimitat, pro-
moure la declaració de béns culturals
d’interès local  l’església de Sant Pere i
l’ermita de la Santa Fe, de Tudela de
Segre.

S’aprova, per unanimitat, decla-
rar festes locals d’Artesa de Segre per
a l’any 2005 els dies: 20 de gener, fes-
tivitat de Sant Sebastià i 30 de setem-
bre, dia de la Festa Major.

S’aprova, per unanimitat, la cer-
tificació número 3, per import de 360,91
•,  corresponent a l’obra d’arranjament
de l’església de Vilves, 1a fase,  realit-
zada per l’empresa Fons Aumedes,
SCCL.

S’aprova, per unanimitat,  pro-
cedir a la cancel·lació i devolució de
les següents fiances:
- A Eipsa Lleida, SA., 157,04 •.
- A Sociedad Regional de Abasteci-
miento de Aguas, SA., 945,52 •.
- A Excavacions Jumela, SCP., 913,50 •.

ACORDS DE LA JUNTA DE GO-
VERN LOCAL
(dels dies 12 i 31 d’agost)

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències

d’obres, establiments i autoritzacions
de guals:
- A Promocions Porta Buñol, SL., per
a la construcció d’un edifici de 10 ha-
bitatges, a situar entre els carrers Sant
Antoni Maria Claret, Anselm Clavé i
Enric Granados.
- A  Artesa Cars, SL., per a la instal-
lació provisional d’una tanca de reixa
metàl·lica i aportació de graves, al so-
lar situat al c/ Ramon Llull, 2.
- A Construccions París Córdoba, per
canviar teules, de l’edifici situat al c/
Prat de la Riba, 14.

- A Josep Pijuan Boliart, per canviar
teules, a l’edifici de la Colònia la Fàbri-
ca, d’Artesa de Segre.
- A Josep Puigredon Farré, per canviar
la canal superior de recollida d’aigües
a l’edifici situat a la Ctra. d’Agramunt,
89.
- A Josep Betriu Ariasol, per arranjar la
façana de l’edifici situat a la Ctra.
d’Agramunt, 33.
- A Salvador Eroles Rius, per pavimen-
tar el terra del garatge de l’edifici situat
al C/ Maria Anzizu, 64.
- A Rosa Maria Mora Aubets, per a la
rehabilitació de la façana de l’edifici si-
tuat al c/ Balmes, 14.
- A Endesa Distribución Eléctrica, SL,
per a la instal·lació d’una línia de baixa
tensió amb emplaçament a la Ctra. C-
14.
- A Mariana Giustina Barravalle, per fer
capes de compressió amb formigó, 1r
i 2n pis, c/ de l’Església, 11,  de
Colldelrat.
- A Ramon Regué Montserrat, per pin-
tar façana de l’edifici del c/ Sant Joan,
34.
- A Josep M. Macià Abelló i Núria
Llorens, per sanejar façana i fer rega-
tes a l’edifici situat a la Plaça Major, 7.
- A Manuel Coca Pérez, per repassar

teules de l’habitatge del c/ Calvari, 6-8.
- A Artesa Cars, SL., per l’obertura i la
instal·lació provisional d’una activitat
destinada a compra-venda de cotxes,
sense reparació, al c/ Ramon Llull, 2,
d’Artesa de Segre.

INFORMES DE L’ALCALDIA

La Direcció General de Carrete-
res ha comunicat l’aprovació del pro-
jecte de l’obra “Reforçament del ferm
de la Ctra. C-1412b, PK 22+110 al PK
32+160, tram Folquer-Benavent de
Tremp”.

El Departament d’Agricultura,
Ramadera i Pesca, ha comunicat la
concessió d’un ajut de 6.000 • per a la
Fira de Sant Bartomeu 2004.

El Departament de Cultura ha
comunicat que no atorgarà subvenció per
a les excavacions d’Antona (any 2004).

S’estan fent proves d’un equip
de so, per tal de poder-lo adquirir per
part de l’Ajuntament. Qualsevol entitat
d’Artesa de Segre en podrà disposar
gratuïtament. Hi haurà tres persones
responsables del funcionament i les
entitats s’hauran de dirigir a les matei-
xes per poder-lo utilitzar.

Francisco Solé Riart, en repre-
sentació de la comunitat de regants del
Canal Segarra Garrigues, ha sol·licitat
la sala d’actes de l’Ajuntament per a
realitzar una reunió el dia 29 de setem-
bre.

Es concedeix una subvenció als
responsables del Santuari de Refet  per
a la celebració de la festa del 5 de se-
tembre.

La Dàlia Blanca edita una revis-
ta commemorativa dels seus 100 anys
d’existència. L’Ajuntament hi col·la-
borarà amb una subvenció del 50% del
seu import.

Carme Barril i Brescó
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Palanc-oci

Sense Perdre els Orígens
per Jordi Esteban

Jeroglífic
per David Fusté

Qui són aquells?

Problema d’escacs

Juguen les blanques

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans

SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Capitalisme.- 2. Anima. laruS.- 3. Tor. Xai. orP.- 4. Analista. Ar.- 5. Liti.
Temple.- 6. Amassar. E. M.- 7. Na. iE. Arbre.- 8. I. Onda. oruD.- 9.  Sr. AE. M. élO.- 10. Mar. Reis.
LR.- 11. Estrangeria.
VERTICALS: A partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Són artistes (so, n, art, al revés nota: is, tes).
Problema d’escacs
1- b7+, Rxb7; 2-a6+, Rb8; 3-De8+, Dc8; 4-Db5+, Ra8; 5-Dc6+, Rb8; 6-Rc1 i el negre quede amb
situació atzucac i pert al no tenir cap defensa davant l’amenaça Db7

Horitzontals
1. Sistema polític que té moltes dificultats de funcionament al Sud.- 2.
Esperit. Al revés, relatiu o pertanyent al tou de la cama. - 3. Unitat de
mesura de pressió. Corder. A favor de.- 4. Persona que fa anàlisis
clíniques. Ascensió recta.- 5. Tercer element de la taula periòdica. Edi-
fici religiós.- 6. Pastar. Lletra que pot representar dos fonemes vocà-
lics. En números romans, mil.- 7. Símbol del sodi. Al revés, interjecció
usada per cridar l’atenció. Nom genèric que es dóna a un vegetal que
té diferenciat el tronc de les branques.- 8. Vocal tancada o símbol del
iode. Singular, figura que dibuixen els cabells arrissats. Al revés, mo-
neda de cinc pessetes.- 9. Símbol de l’estronci. Vocals. La tretzena
lletra de l’alfabet. Al revés, interjecció usada als toros.- 10. Gran ex-
tensió d’aigua salada. Plural, cap d’estat en una monarquia. Conso-
nants alveolars .- 11. Qualificatiu pel que és coneguda una llei relacio-
nada amb els estrangers.
Verticals
1. Moviment nacionalista que propugna els reconeixement dels Països

Catalans com a estat.- 2. Femení, sense nom. A nivell de terra.- 3. Mariner que viu d’assaltar altres vaixells. Símbol de
l’oxigen. Consonants. - 4. Al revés, nota musical. Agent capaç de produir la lisi a les cèl·lules o bacteris. Consonant
vibrant.- 5. Cotxe de lloguer amb xofer. Qualificatiu que rep la indústria de la seda.- 6. Vocal oberta. Pal de la llança. Vocal
oberta. Mot que pot fer la funció de preposició o d’article.- 7. Llit mòbil. Entre la dreta i l’esquerra.- 8. Al revés, interjecció
que expressa queixa. Al revés, part del cos humà. Al revés, metall preciós. En tinc coneixement.- 9. Al revés i plural, metall
usat per fer joies. Condiment que pica. La divuitena lletra de l’alfabet.- 10. Pintura feta a la paret. Arrissi.- 11. Estri que
serveix per treure el suc a les llimones, taronges, aranges.

El brindis i la ratafia

Les persones que arriben a un acord vo-
len manifestar la satisfacció de l’entesa
per mitjà d’algun ritu que ho escenifiqui.
Aquest ritual ha estat moltes vegades un
brindis de celebració. La paraula brindis
l’hem importada de l’alemany i forma part
de l’expressió germànica ich bring dir’s,
que significa “t’ho ofereixo”.
    La ratafia, aquest licor aromatitzat amb
el suc de diverses fruites, serveix també
per brindar. La ratafia ens ve de les Antilles
franceses, del segle XVII. Allí ratificaven
els pactes amb aquest licor i el van ano-
menar ratafia, un escurçament de l’ex-
pressió llatina Rata fiat res i que vol dir
justament això que es feia en brindar:
“Que sigui ratificat el pacte”. La tradició i
la paraula van arribar fins a Europa. A
Catalunya hi ha moltes comarques que
n’elaboren, amb moltes variants d’ingre-
dients i de gust.

Diccionari Etimològic Complementari
de la Llengua Catalana VII, 123,

Joan Coromines
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Imatges d’Ahir

El dia que es va inaugurar la plaça. 1969

a ser el dia 27 de setembre de
1969, amb motiu de la Festa Ma-

jor d’Artesa, quan es va fer la inau-
guració oficial de la Plaça de l’Ajun-
tament.
    Va ser un dia de festa grossa. Des-
prés d’uns anys de dissenyar-la, pre-
parar-la, guarnir-la i de parlar-ne, va
arribar per fi el gran dia. Era conside-
rada un símbol del nostre poble, per la
qual cosa la inauguració va ser la cele-
bració d’una fita assolida.
    A la imatge hi veiem les autoritats
d’aquells anys. Actuava d’amfitrió l’al-
calde, Sr. Joan Macià (a l’esquerra). A
la dreta, Mn. Josep Alòs. En segon ter-
me, els regidors Ignasi Mases i Ramon
Bertran. El secretari de l’Ajuntament era
el Sr. Sanz, que va prendre cura perso-
nalment d’enjardinar la plaça.
    Més enrera, el Baró d’Albi, el Sr.
Carles de Montoliu, sempre proper i
guardant una certa equidistància del
poder establert. Al fons, també s’iden-
tifica el capità de la Guardia Civil, el Sr.

tius havien estat molt més accentuats.
    Es veu un bocí de la carretera, amb
la peixateria de la Flora, la consulta d’un
dentista i l’oficina de Filatures del Segre,
que encara devia funcionar. Més enre-
re, la botiga de Cal Simonet i “La Cai-
xa”. La comitiva sembla portar la di-
recció de la Fonda La Palma, per tal de
fer-hi el dinar inaugural.

Bartomeu Jové Serra

Manuel Rodríguez, que
després de jubilar-se seria
elegit durant 15 anys alcal-
de de La Coma, poble on
es va retirar. En aquells
temps, la caserna d’Artesa
tenia capitania, que vol dir
que no tan sols estava en
ple funcionament, sinó que
controlava una amplíssima
zona, que anava des de
prop de Tàrrega fins a
Torà i fins a Organyà.
    En aquella època, el règim franquis-
ta havia perdut una part del seu poder
absolut que havia exercit sobre tots els
estaments socials. Alguns governadors,
apareixien als actes públics amb ves-
tits i indumentària normal. Però hi  ha-
via algun governador de la vella escola,
com és el cas del Sr. Martínez Val, que
en els actes oficials apareixia amb els
símbols de l’Imperi: vestit fosc, cami-
sa blava, corbata negra i ulleres fos-
ques. Anys enrera, però, aquests distin-

V





La Foto

El Rallye de cotxes antics Barcelona-Artesa-Vielha, va aturar-se dos dies a la nostra ciutat, coincidint amb la
Festa Major. Vistos cotxes dels anys 1919 al 1939 van omplir els nostres carrers. (Foto: Josep M. Espinal)


