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Festes i Fira
Amb diferència, la Festa Major de Cubells
ha estat la més concorreguda d’aquestes
contrades (a la imatge es pot observar el
correfocs cubellès). Per altra banda, la Fira
de Sant Bartomeu va portar molts visitants
a Artesa.

Foto: Aina Solé i Jové
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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.

JULIOL

Municipi d’Artesa de Segre

Naixements:
dia 3: Ariadna Marulanda i Valencia, filla de Walter i Diana M.
dia 12: Carla Solé i Molina, filla de Ramon i Glòria
dia 22: Daniel J. Silva Meneses, fill de José J. i Eliane
dia 25: David Llinàs i Fassi, fill d’Ignasi i Gladys

Defuncions:
dia 12: Florenci Bertran i Martí (76 anys),

natural d’Artesa de Segre
dia 14: Antonio Pérez i Payans (75 anys),

natural de Trevélez (Granada)
dia 18: Ventura Ausàs i Martí (83 anys),

natural de Baldomar
dia 24: Rosalia Riasol i Pampalona (86 anys),

natural de Tudela de Segre
dia 29: Ermengol Armegol i Armengol (87 anys),

natural d’Alentorn
dia 29: Arnau Arnabat i Marsol (4 anys),

natural d’Escaldes Engordany (Andorra)
dia 30: Benito Font i Codina (69 anys),

natural de Montmagastre
dia 31: Flora Bernad i Lóriz (93 anys),

natural de Tarbes (França)

Matrimonis:
dia 15: Ignasi Llinàs i Monell (d’Artesa),

Gladys del Valle Fassi (d’Artesa)
dia 16: Gemma M. Fons i Aumedes (d’Artesa),

Miquel A. Galan i Fernández (de Lleida)
dia 23: Marta Figuera i Santacreu (d’Alentorn),

Miquel Blanch i Camarasa (de Corbins)
dia 23: Sara A. Viegas Milheiro (de Vernet),

Josep Carrió i Prat (de Santpedor)

MeteorMeteorMeteorMeteorMeteorolooloolooloologiagiagiagiagia

LLLLL’Ag’Ag’Ag’Ag’Agendaendaendaendaenda

JULIOL
Dades facilitades pels ajuntaments d’Artesa de Segre, de Vilanova
de Meià i de Foradada.

Municipi d’Artesa de Segre

Temperatura mitjana del mes: 25,4°
Temperatura màxima: 38° (dia 17)
Temperatura mínima: 14° (dia 19)
Dies amb precipitacions: 2
Precipitació màxima: 3 mm (dia 28)
Total precipitacions: 4 mm

FESTES MAJORS
2, 3 i 4 de setembre:
Gàrzola

9, 10, 11 i 12 setembre:
Vilanova de Meià

16, 17 i 18 setembre:
Lluçars

23, 24 i 25 setembre:
Montargull

29, 30 de setembre i 1, 2 d’octubre:
Artesa de Segre
(veure programa d’actes a la pàg. 41)

11 de setembre:
Festa Nacional de Catalunya
(veure programa d’actes d’Artesa a la pàg. 41)

17 de setembre:
A les 17:30h, Jornada de portes obertes a l’excavació
arqueològica d’Antona. Se sortirà de la plaça de
l’Ajuntament d’Artesa (davant la Casa Consistorial)

Municipi de Vilanova de Meià

Temperatura mitjana del mes: 24,3°
Temperatura màxima: 38,9° (dia 16)
Temperatura mínima: 11,2° (dia 7)
Dies amb precipitacions: 2
Precipitació màxima: 1 mm (dia 28)
Total precipitacions: 1,2 mm

Municipi de Foradada

Manquen dades
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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,
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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.

El repte de la Fira
La 562a edició de la Fira de Sant Bartomeu va finalitzar amb un èxit
rotund de visitants, que segons l’organització va rondar els vint mil.
Passats uns dies, és l’hora de fer balanç de la Fira.
    Amb el pas dels anys, el certamen ha perdut pes en la seva vessant
d’aparador comercial i ha guanyat en importància pel que fa als actes
lúdico-festius.
    Aquestes activitats centren el programa de la Fira i atreuen cente-
nars de visitants (tirada de bitlles, trobada de puntaires, desfilcan,
gran tast de vins, desfilades, dinar i sopar popular, etc.). L’organitza-
ció i execució d’aquestes activitats mereix una nota alta. Any rera
any es van introduint esdeveniments que, majoritàriament, tenen molt
èxit. Sempre hi ha cosetes que no queden ben lligades i s’han de
trobar solucions d’emergència que no agraden a tothom, però que
són comprensibles.
    Tornant a la idea del principi, cal dir que, en general, les empreses,
negocis i comerços locals no s’acaben d’implicar en la Fira de Sant
Bartomeu. Així, trobem a faltar en el certamen la presència de les
petites, mitjanes i “grans” empreses locals que tenen una clientela
activa o potencial que supera l’àmbit estrictament local (mobles,
manipulats del paper, construcció, antiquaris, cases de turisme rural,
fontaneria i electricitat, gestories, etc.). Sort de la participació de la
Cooperativa i d’alguna empresa relacionada amb l’alimentació i el
vi i dels concessionaris de vehicles.
    Les causes d’aquesta no participació-implicació són difícils de tro-
bar i esmenar. Algunes d’aquestes empreses sí participen en altres
fires (més aviat sectorials i de gran envergadura, com serien
Construmat, Expoaviga, Fira de Sant Miquel, Fires de Mobles, etc.),
on segur que tenen un aparador comercial i una plataforma publicità-
ria de més repercussió que la Fira de Sant Bartomeu. Les dates de la
Fira tampoc ajuden massa a l’hora de trobar expositors, ja que l’agost
és el més de les vacances per excel·lència i molts negocis estan tan-
cats o tenen una activitat mínima, que els dificulta el fet de destinar
recursos a assistir a la Fira. I tampoc es pot exigir a cap empresa que
tingui estand a la Fira només per fer poble, ja que, al cap i a la fi, les
empreses busquen la seva rendibilitat per sobre de qualsevol altra
cosa.
    D’altra banda, els comerços locals ja ocupen des de fa uns anys la
carpa, però el nombre d’expositors no ha sigut mai gaire gran (no
han arribat mai al 20% dels membres de l’Associació de Comerç i
Serveis d’Artesa). Molts argumenten que muntar un estand compor-
ta moltes hores de feina i que la seva clientela és local i, per tant, no
els surt a compte donar-se a conèixer o vendre els seus productes a
clients que ja els coneixen i els compren habitualment.
    L’activitat comercial que funciona força bé en aquesta Fira -i tam-
bé en la majoria de fires similars- és la de les paradetes de venda al
detall de bijuteria, embotits, pastisseria, roba, objectes de decoració
artesanals, etc. Encara sort d’això, perquè, com dèiem al principi, la
faceta comercial d’una fira és (o era) la seva principal raó de ser.
    La tasca de l’organització és difícil i la tendència a millorar l’ofer-
ta lúdico-festiva de la Fira és significativa i del nostre agrat. El repte
hauria de ser potenciar la Fira en la seva vessant comercial i d’apara-
dor i plataforma per a les activitats econòmiques del municipi d’Artesa
i municipis veïns. Les dues activitats haurien de ser complementàri-
es i créixer al mateix temps.
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Jornada de Desenvolupament Rural a Montsonís
L’associació Montsec (Associació per a la Valorització dels Recur-
sos Naturals i Culturals del Montsec i Territoris Afins) celebrarà el
proper 22 de setembre a Montsonís una jornada de debat sobre el
canvi necessari per la sostenibilitat i durabilitat de les diferents
economies en el món rural. Aquesta entitat es va crear fa cinc anys
amb la finalitat de regenerar, revitalitzar i potenciar el patrimoni
natural i cultural del Montsec i territoris afins. En l’activitat que
celebraran a Montsonís es debatrà i reflexionarà sobre els models
de desenvolupament rural i les noves tecnologies per un futur més
sostenible. Comptarà amb la presència del conseller de Comerç,
Consum i Turisme Josep Huguet i d’altres personalitats polítiques
com el president del Consell Comarcal de la Noguera Josep Roig i
el delegat de la Generalitat a Lleida Jaume Gilabert. A la jornada hi
assistiran diversos tècnics i polítics provinents de la regió peruana
d’Ayacucho, situada als Andes, amb la finalitat d’intercanviar experi-
ències amb les institucions i entitats catalanes participants en l’acte.

Mor un nen de 4 anys ofegat en una piscina
El nen de 4 anys Arnau Arnabat Marsol va morir ofegat a la piscina
particular de cal Bepeta d’Artesa, el vespre del passat divendres 29
de juliol. Segons sembla, el nen hauria caigut dins la piscina men-
tre jugava al jardí i s’hi hauria ofegat. Els seus familiars, en ado-
nar-se’n, van treure’l de la piscina i van intentar-ne la reanimació;
seguidament els serveis sanitaris van provar de salvar-li la vida,
però la tasca fou infructuosa. El nen era fill de Conxita Marsol
(filla del nostre col·laborador Sícoris), la qual és la presidenta del
Grup Parlamentari del Partit Liberal d’Andorra i que havia estat
candidata a ocupar el Ministeri de la Presidència d’Andorra el passat
mes d’abril. La família resideix a Andorra, tot i que passa temporades
a cal Bepeta d’Artesa, localitat on són molt coneguts i apreciats.

Un veí d’Artesa estudia denunciar l’Arnau de Vilanova
La falta d’espai a l’UCI de l’Arnau de Vilanova de Lleida, obliga a
haver d’atendre de forma habitual en boxes de l’hospital de dia
d’urgències pacients en estat molt greu. Un veí d’Artesa de Segre,
Joan Serra, va haver de suportar aquesta situació el passat mes de
maig, quan la seua mare va ser ingressada a l’Arnau després de
tenir un infart agut de miocardi. Com que no hi havia places dispo-
nibles a l’UCI, la pacient va haver d’estar-se en un boxe d’Urgèn-
cies fins que el seu fill va optar per costejar el seu trasllat en heli-
còpter a un centre privat de Barcelona, que li va costar 2.300 euros.
En els pròxims dies presentarà una queixa formal davant de la uni-
tat d’atenció a l’usuari de l’hospital i està estudiant la possibilitat
de denunciar el cas per via judicial. Al marge de la falta de places,
Serra també denuncia que posteriorment, quan la seua mare va
tornar a ser ingressada després d’una recaiguda, l’Arnau no va de-
tectar que tenia una vena completament obstruïda, cosa que sí que
va fer un centre de Barcelona al qual la va portar al desconfiar del
diagnòstic dels metges de Lleida. (Segre, 28-08-05).

Cubells arranja l’església de Sant Miquel
L’Ajuntament de Cubells està duent a terme la rehabilitació de l’es-
glésia de Sant Miquel, amb la intenció d’ubicar-hi un centre cultu-
ral i l’arxiu municipal. El fons documental cubellès disposa de més
de 100 pergamins amb la història del municipi i tots els documents
cadastrals des de 1779. El projecte de rehabilitació de l’església

preveu una inversió de 92 mil euros i compta amb
subvencions del Feder, del Programa d’Inversi-
ons Municipals i de l’IEI. L’Ajuntament de Cu-
bells també preveu la millora de l’església del
Castell amb la intenció d’habilitar-hi un local so-
cial. D’altra banda, s’estan duent a terme les obres
de pavimentació i millora de diferents carrers del
nucli antic de la població, amb un pressupost de
800 mil euros. (Segre i La Mañana 30-07-2005).

101 anys de la portada de l’aigua i la llum
El número 12 de la revista “Lectures” (editada
pel Club de Lectures Artesenc), presentat per la
Fira de Sant Bartomeu, commemora la portada
de l’aigua i la llum a la localitat d’Artesa. Diver-
ses fotos i textos d’interès serveixen per il·lustrar
i explicar la portada d’aquests serveis tan impor-
tants, l’any 1904.

Incendis forestals a finals de juliol

Diversos incendis forestals van afectar les nos-
tres contrades a finals del passat mes de juliol.
Així, el dimecres 27 de juliol un incendi va cre-
mar 25 hectàrees de massa forestal (pi, alzina i
conreus) a la zona d’Anya. Sobre les 16 hores es
va detectar una columna de fum en aquest indret i
el foc es va propagar ràpidament a causa de la
sequera. 32 dotacions de bombers (inclosos 5 avi-
ons i 4 helicòpters) van treballar en l’extinció i es
van viure moments crítics quan les flames van
amenaçar una granja de porcs. El foc va quedar
controlat sobre les deu de la nit. L’endemà es va
produir un petit incendi en aquesta mateixa zona,
possiblement causat per una revifada d’aquest foc.
El dissabte 30 de juliol un altre incendi va cremar
5 hectàrees de roure i alzina vora la carretera L512,
entre Vall-llebrera i Montmagastre. El foc va co-
mençar sobre les vuit de la tarda i va ser controlat
ràpidament per 22 dotacions de bombers (18 ter-
restres i 4 aèries). La tarda d’aquell mateix dia un
altre incendi va afectar un bosc situat entre Alòs
de Balaguer i Baldomar, el qual va ser extingit
gràcies a la ràpida resposta dels bombers i dels
veïns d’aquestes poblacions. Sobre les causes dels
incendis no han transcendit a la llum pública, i no
es descarta que fossin originats per imprudències
o que, fins i tot, fossin intencionats.
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P R E C I P I T A C I O N S

     2004 2005

set. oct. nov. des. gen. feb. març abril maig juny jul. TOTAL
Artesa de S. 3 19 3 40 0 7 13 22 34 3 4 148
Foradada 7 25 5 39 0 10,5 11 12 56 6 no dades 171,5
Vilanova de M. 6 27 1,6 27,4 0 5,4 9,2 14 52,6 3,6 1,2 148

Sequera persistent
olt hauria de ploure aquesta
tardor per a recuperar-nos

d’aquesta persistent sequera que
arrosseguem des de fa aproxima-
dament un any i que està assolint
rècords històrics.
    Efectivament, en el quadre que
acompanya aquest article es pot
comprovar com des del mes de se-
tembre de l’any passat, amb excep-
cions puntuals, les precipitacions de
la major part dels mesos són molt
minses, o fins i tot nul·les com és el cas
del mes de gener. Si comprovem els
totals, es veu de seguida que en aquests
11 mesos les precipitacions han estat
molt per sota de la mitjana anual del
que és habitual a la nostra zona, que de
per si ja acostumen a ser quantitats amb
valors per sota dels 600 l/m2.
    Les conseqüències han estat desas-
troses per a l’agricultura de secà, de
forma que en alguns llocs ja no els ha
calgut ni segar, mentre que en el millor
dels casos han tingut collites que han
suposat al voltant d’un terç del normal
i que ben just han servit per recuperar
la inversió. Segons un estudi del Con-
sell Comarcal de la Noguera, no es re-
corda una collita com aquesta des de
1918 i es calcula que les pèrdues eco-
nòmiques de cereal a la comarca són
de prop de 15 milions d’euros. Per
aquest motiu, el Consell ha demanat
que es declari la Noguera com a zona
catastròfica (també ho han sol·licitat
altres comarques).
    Pel que fa als boscos, s’ha pogut veu-
re com els arbres es despullaven de part
de les seves fulles per minvar l’efecte
de la sequera i molts d’ells ja comen-
cen a tenir una coloració més pròpia de
la tardor que de l’estiu. En aquest sen-
tit, el perill d’incendis ha estat extrem,

tot i que de moment –toquem ferro– els
d’aquest estiu no han estat molt greus
a Catalunya. La cosa ha arribat a tal
extrem que durant el mes de juliol es
va arribar a restringir l’accés a la serra
del Montsec, entre d’altres indrets del
país.
    Les restriccions de l’aigua de rec
tampoc han faltat arreu. En el cas con-
cret del canal d’Urgell, a hores d’ara
només compten poder regar fins a pri-
mers de setembre. Durant el juliol, el
riu Segre ha registrat el cabal més baix
dels darrers 50 anys en aquest mes.
Mentre alguns fonts ha deixat de rajar,
la major d’embassaments estan molt per
sota del que és habitual en aquesta èpo-
ca i el Govern de la Generalitat preveu
que, si la cosa no millora durant el mes
de setembre, es pugui arribar a restrin-
gir l’aigua de boca. De fet, al voltant
d’un centenar de poblacions de les co-
marques de Lleida estan patint proble-
mes d’abastament d’aigua, entre elles
algunes dels municipis de la nostra
zona, com els casos de Comiols i
Lluçars.
    Sort n’hem tingut que aquest mes
d’agost no ha estat massa calorós i que
ha alleugerit la situació amb algunes
pluges, tot i que no ha plogut gaire a
les capçaleres dels rius. El problema és

que quan plou també fa estralls, com
és el cas del passat 18 d’agost. Men-
tre que durant la tarda a Artesa no va
caure ni una gota, a la part nord del
municipi i a Vilanova de Meià feia
autèntics desastres, amb pedregades
d’aquelles que fan mal. La cosa va
arribar a tal punt que es va haver de
tallar la carretera L-512 prop de
Montargull, a l’alçada de la cruïlla
que porta a Montmagastre. Aquell
dia, l’estació meteorològica de

Vilanova va registrar un total de 54,8
mm (o l/m2). El problema és que entre
les 17h i les 17:30h va caure un patac
d’aigua amb calamarsa (32,8 litres no-
més en mitja hora), que va arrasar pràc-
ticament l’horta de Vilanova, va pro-
vocar l’entrada d’aigua en algunes ca-
ses i va trencar vidres i persianes. Els
efectes d’aquest aiguat a Vilanova es
poden veure en les fotos.

    Amb aquesta situació, la “llegenda”
de l’avioneta que escampa iodur de pla-
ta pel Montsec i no deixa ploure ha pres
més cos que mai. De fet, però, fins ara
ningú ha pogut demostrar res.
    En això del temps no hi podem fer
res. Només podem tenir paciència i es-
perar que plogui. I si pot ser, que plo-
gui “sementer”.

Text: Ramon Giribet
Fotos: Josep Argerich

M
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Festa Major de Cubells 2005
ls proppassats 17, 18, 19, 20 i
21 d’agost es va celebrar a Cu-

bells la Festa Major d’enguany,
que va tornar a ser, amb diferèn-
cia, la més concorreguda d’aques-
tes contrades. El programa d’ac-
tes va incloure tot tipus d’activi-
tats, tant pels més petits com pels
més grans.
    Com cada any, el dia més marxós
va ser el divendres, que, batejat en
el seu dia com a Nit de Foc i
Rock&Roll, va arribar a la XXI edició
amb el mateix èxit d’afluència i parti-
cipació de sempre. La barreja de foc i
rock va tornar a ser explosiva. Els car-
rers es van tenyir de foc i llum amb el
correfoc dels diables de Mollerussa.
L’olor de la pólvora de la traca final va
donar pas a la música de la banda Trà-
fic, tot un clàssic a Cubells, que alter-
nava la seva actuació amb la refrescant
música del grup Califòrnia.
    La Plaça de la Castella es va omplir
de gom a gom de gent de tota la comar-
ca, atesos com cada any per la simpatia

dels elegantment uniformats jovent de
Cubells.
    Alhora, a la Plaça Major, i pels més
tranquils, el grup Casino tocava can-
çons de sempre a ritme de vals, pas
doble, salsa, tango, etc.
    L’arribada de la claror indicava el
final de la gresca i el moment de reti-
rar-se per agafar noves forces, i és que
tot just la Festa Major estava al seu
equador.
    D’altres activitats destacades van ser
el Sopar de Gala del dijous, amenaçat
per una pluja que per sort no va arribar

mai, acompanyat per la música i el
ball dels mariaxis México Lindo.
    La tarda del dissabte va estar de-
dicada als més petits. L’actuació dels
pallassos, els jocs infantils i l’escu-
ma els van arrencar més d’un som-
riure i els van deixar ben cansats per
anar a dormir. El dia es va tancar amb
l’actuació de l’orquestra Marinada,
un nom molt encertat donat el fort
vent que bufava, a la pista
poliesportiva.

    El darrer dia, el diumenge 21
d’agosts, la Missa Solemne es va ofici-
ar amb l’actuació de l’orquestra de cam-
bra Cor Jove de Sant Agustí. Al vespre,
la Festa Major es va tancar ben entrada
la matinada amb ball i concert a càrrec
de l’orquestra Cristian & Domenech.
    Durant els dies de la Festa Major,
l’Associació de Dones Mareselva de
Cubells, va organitzar una exposició de
fotos de pòsters de temàtica cultural al
seu local.

Text i foto: Pol Solé i Aina Solé

Nova intervenció al jaciment de Serra de Mania
er tercer any consecutiu, un
equip d’arqueòlegs ha inter-

vingut al jaciment arqueològic de
la Serra de Mania, situat entre els
termes municipals d’Alòs de
Balaguer, Cubells i Foradada.
    La Serra de Mania és, malgrat la
seva altitud discreta, un punt de guai-
ta excepcional, ja que la manca
d’obstacles més alts permet dominar
bona part de la plana. Aquesta qua-
litat va fer del jaciment un lloc co-
bejable en diferents èpoques.
    Les tasques d’excavació d’enguany
(promoguda per l’Ajuntament de Cu-
bells i amb el suport del Museu Comar-
cal de la Noguera) han permès eixam-
plar encara més el marc cronològic de
l’assentament. La troballa d’un possi-
ble fons de cabana amb una gran quan-
titat de ceràmica al seu interior ha per-
mès situar en el bronze inicial (2n mil·-
lenni aC) el moment de la primera ocu-

pació del jaciment. El fet que hi hagi
un jaciment d’aquesta època en un lloc
tan elevat resulta força atípic.
    És més habitual el cas de les restes
que s’ha continuat excavant en una al-
tra zona de la Serra, que pertanyen a
un assentament ibèric datable entorn al
s. IV aC. En aquesta època, el límit en-
tre la plana i la muntanya estava esquit-
xat d’assentaments. Si bé tots compli-
en una funció de control de les vies de

comunicació i defensa del territori,
en alguns d’ells hi podia arribar a
viure força gent. No sembla el cas
de la Serra de Mania, ja que la redu-
ïda superfície i el difícil accés als
recursos naturals donen al lloc un
perfil més propi d’un enclavament
exclusivament militar.
    Aquesta idea es repeteix a l’Edat
Mitjana, ja que a la Serra s’hi cons-
trueix una petita fortalesa. En aquell
moment, la zona era part de la fron-

tera que separava els cristians del nord
dels musulmans del sud. L’excavació
d’enguany a la fortalesa medieval ha
posat al descobert les estructures que
aguantaven la coberta de l’habitació
superior (concretament una volta de
canó, d’estil semblant a les esglésies ro-
màniques). Tot i això, s’ha pogut do-
cumentar què va passar amb la fortale-
sa un cop la zona quedà totalment sota
el domini cristià. En un primer moment

E

P
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Festa de la Gent Gran 2005 a Vilanova
l passat diumenge dia 7 d´agost
es va celebrar a Vilanova de

Meià una nova  edició de la Festa de
la Gent Gran.
    Hi va haver una molt bona assistèn-
cia de públic en els dos actes progra-
mats: Santa Missa cantada, a les dotze
del migdia, i la sessió de ball que es va
fer a les set de la tarda al pati de les
escoles.
    Durant la mitja part de la sessió de
ball, els membres de la Junta de
l´Associació de la Gent Gran Verge de
Meià de Vilanova de Meià, entitat or-
ganitzadora, van repartir obsequis per
a tots els seus socis, a més de coca, re-
frescos i mistela per al públic en gene-
ral.
    Tal com es pot veure a la fotografia,
els encarregats de repartir els obsequis
als associats van ser dos membres de
la Junta de l´Associació: Antònia Sala
i Roqué, presidenta, i Salvador Bernaus
i Ibern, secretari.

Text i fotos: Josep Argerich

E

Setmana Cultural a Santa Maria
urant aquest mes d’agost, Santa
Maria de Meià ha pogut gaudir

d’una completa i variada programa-
ció d’actes gràcies a la iniciativa del
Centre Cultural d’aquesta localitat.
    Acabada la Festa Major, que tingué
lloc entre els dies 12 i 15 d’agost, a
Santa Maria es va celebrar la I Setma-
na Cultural, amb els actes que es rela-
cionen a continuació, del 16 al 21
d’agost:
- Dimarts, 16 d’agost: Cafè concert amb
l’Anna, l’Elena, el Jordi i el David. A

les 22:30h a la plaça de la Font.
- Dimecres, 17 d’agost. Campionat de
futbol amb Pro Evolution Soccer de
Play Station a la sala gran del Centre
Cultural.
- Dijous, 18 d’agost. Conferència a càr-
rec de Francesc Mauri, un dels homes
del temps de TV3. A les 21h a la plaça
del Planell.
- Divendres, 19 d’agost. Cinema a la
fresca amb la projecció de la pel·lícula
Descubriendo nunca jamás. A les
22:00h al camp de futbol de la casa de

D colònies.
- Dissabte, 20 d’agost. Assemblea ge-
neral de socis, ordinària i extraordinà-
ria. A les 22:00h al Centre Cultural.
- Diumenge, 21 d’agost. Sopar anual
de socis. A les 21:30 h a la plaça de la
Font.
    Per altra banda, entre el 10 i el 15
d’agost, va tenir lloc l’exposició titula-
da “Santa Maria per un forat”, que es
podia visitar de 18h a 20 h.

La Palanca

(a principis del s. XII), els documents
ens diuen que fou enderrocada, però
gràcies a l’excavació sabem que al s.
XIV aprofitaren les ruïnes com a case-
ta relacionada amb uns camps de con-
reu. En el seu interior, construïren dues
cubetes revestides de guix, que devien
servir per contenir aliments.

    Tot i haver estat ocupat sempre per
petits grups de gent (que varen deixar
restes constructives modestes),
l’excepcionalitat del jaciment de la Ser-
ra de Mania rau en els seus més de
3.000 anys de successives ocupacions.
    L’equip d’arqueòlegs que hem dut a
terme la campanya vam fer una xerra-

da a l’Ajuntament de Cubells el diven-
dres 5 d’agost a les 9 de la nit. L’ende-
mà, a les 10 del matí, va tenir lloc una
visita guiada al jaciment.

Xavier Bermúdez
Director de les excavacions
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VI Cursa de Muntanya d’Ossera
l passat 10 de juliol, els atletes
Lluís Navas i Ramon May,

d’Alòs de Balaguer, i Nick Boliart, de
Foradada, van anar a la VI Cursa de
Muntanya d’Ossera, d’un recorregut
de 10 km.
    Aquest poble està situat entre la Seu
d’Urgell i la Serra del Port del Comte.
És un poble petit però té el seu encant,
perquè cada persona del poble es dedi-
ca amb una professió: un és herbolari i
distribueix plantes a farmàcies i té un
jardí amb el nom de totes les plantes
medicinals, que es pot visitar; un altre
és escultor de pedres, etc.
    Els participants van recollir els dor-
sals a les 11 del matí i es va començar a
les 12, amb un total de 58 participants.
La cursa sortia del poble i ja comença-
va amb pujada durant 6 quilòmetres. Hi
havia un tram que s’havia de fer cami-
nant de tant dret que era i la llarga pu-
jada que hi ha. Els últims 4 quilòme-
tres eren de baixada, tot ple de curves
fins al final, quan s’arriba a la meta.
Tot el recorregut es fa per terra i el pai-
satge és molt bonic, perquè corres en-
tremig dels pins i tota la vegetació de
la muntanya.
    A la classificacio general, Lluís

Navas, amb el dorsal 242, va quedar
29è amb un temps de 55 minuts. Ramon
May, amb el dorsal 241, va quedar 18è
amb un temps de 51 minuts i 58 segons.
I Nick Boliart, amb el dorsal 243, va
quedar 10è amb un temps de 49 minuts

i 57 segons.
    Quan van acabar la cursa, van fer
l’entrega de premis i després va tenir
lloc un dinar popular a la plaça del po-
ble.

Nick Boliart

28a Cursa de l’Espluga de Francolí
l dia 30 de juliol, el foradadenc
Nick Boliart va participar a la

28a Cursa de l’Espluga de Francolí,
de 15 quilòmetres.
    A les 6:30 s’havia de passar a buscar
el dorsal i el xip groc, i a les 7 de la
tarda va començar la cursa amb un to-
tal de 870 participants.
    La cursa es feia per asfalt. Eren 8,5
quilòmetres de pujada, que primer es
corrien per dintre els carrers de l’Es-
pluga i després es pujava per la carre-

tera de Poblet. Es girava quan trobaves
el control del xip groc i es tornava a
baixar per la mateixa carretera fins a la
meta, que estaba situada a l’entrada del
poble.
    Nick Boliart, que corria amb el dor-
sal número 283, va quedar a la 125a
posició de la general, mentre que de la
categoría M-02 va quedar 1r, amb un
temps d’1 hora i 1 segon.

Nick Boliart

E

E

Anunci de l’EFAP
L’Escola de Futbol Artesa-Ponts (EFAP) convida tots els nens i nenes nascuts a partir de l’any 1987
fins a l’any 2000, i que els agradi jugar a futbol, a formar part de la seva escola. Si hi esteu interessats,
contacteu amb algú de la Junta o truqueu al telèfon 639112158.
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XXIV Campionat de futbol sala d’Artesa
a 24a edició del Campionat artesenc de futbol sala
va ser guanyada pel Pub Halley, equip que havia es-

tat subcampió en les tres últimes edicions.
    Enguany van ser 18 els equips participants al campionat,
distribuïts en dues divisions (1a i 2a). El torneig va ser orga-
nitzat pel CENG amb Rafa Vega i Pere Ramon com a àrbi-
tres. A destacar que tres dels equips participants eren for-
mats íntegrament per ciutadants estrangers residents a Artesa,
el Frankfurt Balmes (amb futbolistes búlgars), Itapuranga
(brasilers) i Mariscales (argentins).
    Tant la lliga de primera com la de segona van ser molt
disputades i desenes d’espectadors van omplir, nit rera nit,
la terrassa d’estiu de les piscines, tot prenent la fresca i
disfrutant de l’espectacle esportiu.
    Després dels encreuaments de la fase final,  entre equips
dels dos grups, es plantaren a la gran final del torneig el Pub
Halley (conjunt amb dos títols –ara tres- i tres finals més
disputades en els últims anys) i l’Arcom, equip revelació
d’enguany (que comptava amb la participació de dos futbo-
listes d’èlit com són Campabadal i Horcajada). El Pub Halley
va fer valer la seva experiència i compenetració (alguns dels
seus components són la base de l’equip federat del CENG:
“Pintinho”, “Jordau”, Mateu i Bepo Martí) i va emportar-se
el trofeu al vèncer per 5 gols a 3.

La Palanca

Primera divisió
1. Pub Halley 14
2. Copiral Pub Jack’s 12
3. Màsters 12
4. Pub Trébol 10
5. Montclar 7
6. Arcom 7
7. Thanatos 4
8. De Luxe 3
9. Frankfurt Balmes 3

Golejadors: Marín (Màsters) 32; Àngel Santacreu (Trébol) 23; Bepo
Martí (Halley) 23
Equip menys golejat: Pub Halley i Copiral Jack’s 17

Segona divisió
1.   kt’ls Cercós 16
2. Itapuranga 12
3. All Stars 70-71 12
4. L’Art 66-67 12
5. Èfors 8
6. Patolea 4
7. Frikis 4
8. Cons. Rovira 2
9. Mariscales 2

Golejadors: Tuyo (Itapuranga) 22; Leonardo (Itapuranga) 16
Equip menys golejat: Pkt’ls

Fase regularL

1/4 de final
Semifinal

1/4 de final
Semifinal
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CE Artesa: Comiat-homenatge a Dani Leal
oincidint amb la celebració del
Trofeu del Meló, el Club Espor-

tiu Artesa va homenatjar el futbolis-
ta local Dani Leal, que després d’on-
ze temporades ininterrompudes al
primer equip (i 18 temporades al
club), es retira del futbol federat per
motius professionals.
    Des dels temps dels germans Cusola,
el Mingo, el Benet Galceran, el Jordi
Roiger, el Pere Martí, etc. (anys 80,
principis dels 90) cap futbolista havia
jugat tantes temporades al club local (a
excepció de David Galceran “Pins” que
encara continua en actiu i ja en du dot-
ze, camí de tretze, al primer equip).
    Daniel Leal i Planes (Artesa, 1977)
ha sigut un home fidel als colors del
CE Artesa, i sense cap afany de
protagonisme i amb un gran compro-
mís, lluita i sacrifici, ha jugat centenars
d’encontres a Primera Regional i tam-
bé a Preferent (dues temporades), aju-
dant el club a mantenir l’etiqueta
d’equip històric de les Terres de Ponent.
Dani Leal va ser migcampista al prin-
cipi, passant a ocupar la posició de lliu-
re en les últimes campanyes, amb una
gran solvència i seguretat defensiva.
    La directiva del CE Artesa va apro-
fitar el partit disputat contra el
Mollerussa, el diumenge de la Fira de
Sant Bartomeu, per entregar una placa
commemorativa a Dani Leal, el qual va
poder acomiadar-se de l’afició jugant
els primers trenta minuts del partit. Res-
pecte al Trofeu del Meló, se’l va endur
l’equip del Pla d’Urgell, que es va im-
posar a l’Artesa per zero gols a un. Els

C locals van oferir una
bona imatge i van
desaprofitar un penal,
davant d’un rival que
està consolidat a Pre-
ferent i que enguany
compta en les seves
files amb els jugadors
artesencs Roger Farré
i Àlex Trepat i el
cubellès Eduard
Cortada.

La Palanca

Ràdio Artesa 91.2 FM
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Balaguer reclama ginecòlegs
El passat 14 de juliol, el CAP de Balaguer va deixar d’oferir
el servei de ginecologia, per passar a atendre només urgèn-
cies i el seguiment de les embarassades. Un grup de dones
de Balaguer i Comarca va iniciar una recollida de firmes per
demanar la restitució d’aquest servei. D’altra banda, es van
reunir amb el director dels Serveis Territorials de Sanitat a
Lleida, que els va aclarir que el servei es restablirà tant aviat
com es cobreixin les vacants que ha sofert en els últims temps
aquest departament.

Renovació de la via Balaguer-Pobla de Segur
Durant el mes de juliol, el servei de tren entre Balaguer i la
Pobla de Segur va quedar interromput a causa de
les obres de renovació d’aquest tram de via, de 62
quilòmetres de longitud. Aquestes obres tenen com
a objectiu la col·locació d’un carril UIC-54 (un
tipus de carril marcat en la normativa de l’Union
Internationale des Chemins de Fer) que es pugui
soldar i de travesses de formigó. Això permetrà
mantenir la via sense deformacions i millorar con-
siderablement la seguretat. També s’aconseguirà
augmentar-ne la velocitat comercial, reduint uns 20 minuts
el temps de viatge. Es calcula que la durada de les obres serà
d’uns sis mesos.

Projecte d’ampliació a la Sentiu
L’Ajuntament de la Sentiu de Sió, davant de la demanda de
sòl urbanitzable, ha projectat una nova zona residencial al
municipi. Aquesta nova zona s’ubicarà a l’àrea del carrer de
Lleida i contempla la construcció d’una trentena de cases.
Així doncs, la Sentiu comptarà amb dues zones residenci-
als: una la de la Plana, amb uns quaranta habitatges
unifamiliars, i aquesta que s’ha projectat.

Balaguer en contra de les ZEPA
L’Ajuntament de Balaguer ha presentat al·legacions a la pro-
posta d’incorporar 1.750 hectàrees del terme municipal de
Balaguer a la Xarxa Natura 2000 de protecció de les aus.
Aquestes hectàrees estan dins l’àrea regable del Canal
Algerri-Balaguer i l’Ajuntament considera injust que sigui
la totalitat d’hectàrees que corresponen terme de Balaguer.
D’altra banda, al·leguen que la zona escollida pot ser que no
sigui la més idònia, ja que aquest 2005 s’ha comprovat l’emi-
nent emigració de les aus estepàries que fins ara hi havia a la
zona cap a d’altres de limítrofes, deixant així pràcticament
nul·la la seva existència a la zona a protegir.

Campanya d’excavacions a Santa Linya
El dia 23 de juliol va tenir lloc a l’Ajuntament de Les Ave-
llanes i Santa Linya la presentació dels resultats de les actu-
acions de la campanya d’excavació dutes a terme per un grup
de professors del Departament de Prehistòria de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona al jaciment paleolític de Sta.
Linya. Aquesta roda de premsa va anar a càrrec del delegat
territorial del Govern, Jaume Gilabert, i el director de les
excavacions del jaciment, Rafael Mora. D’altra banda, aquest

mateix dia es va fer una jornada de portes obertes i unes 150
persones van visitar el jaciment paleolític.

Ponts rep al poble sahrauí
Aquest passat mes d’agost s’ha celebrat la segona edició de
la trobada lúdica de la població de Ponts amb el poble sahrauí,
sota el lema Sàhara-Ponts, apropem cultures. Aquesta tro-
bada està organitzada per quatre famílies que acullen nens
sahrauís i compta amb la participació de l’Associació Cata-
lana d’Amics del Poble Sahrauí. La novetat d’aquest any va
ser la lectura d’un manifest per demanar al Govern que pren-
gui mesures per aturar les injustícies al Sàhara occidental.

Trasllat de l’Arxiu Comarcal
Durant la primera setmana de juliol es va iniciar el
procés del trasllat de l’Arxiu Històric Comtal de la
Noguera a les noves instal·lacions, ubicades a la
plaça Comtes d’Urgell de Balaguer. Aquest tras-
llat ha sigut el resultat d’un conveni entre el De-
partament de Cultura de la Generalitat, El Consell
Comarcal i l’Ajuntament de Balaguer. S’ha esta-
blert que cada ens tindrà unes competències sobre

l’Arxiu. El Departament s’encarregarà de les partides pres-
supostàries, el Consell Comarcal portarà la gestió del perso-
nal i altres serveis que es requereixin i l’Ajuntament s’ocu-
parà de subministrar els serveis bàsics d’aigua, electricitat i
neteja.

Transsegre 2005
El cap de setmana del 9 i 10 de juliol va tenir lloc a Balaguer
la popular i esperada Transsegre. 275 embarcacions van bai-
xar pel riu Segre en la tradicional festa, que aquest any ha
arribat a la seva XXI edició. L’embarcació guanyadora del
dissabte va ser Grunegia, històrica barca que participa fora
de concurs i que porta més de 20 anys fent la ruta. Segons la
classificació però, la barca guanyadora va ser la L, embarca-
ció de Cornellà. En el segon tram, l’embarcació més ràpida
va ser Mangris 30, de Lleida, guardonada per la seva veloci-
tat, ja que va fer el recorregut en mitja hora. Les embarcaci-
ons que van obtenir el premi a la originalitat van ser la
Hidalgo del Segre i El Tauró.

18 anys de Festeto
El 16 i 17 de juliol, Ponts va acollir la 18a edició del Festeto.
Com a novetat, aquest any es va fer un descens de torxes pel
Riu Segre. Paral·lelament, el grup de dimonis Sofres va ce-
lebrar el seu 20è aniversari amb la posada en escena d’algu-
na de les millors representacions realitzades durant les se-
ves dues dècades de vida. Les activitats més esperades de la
festa, a més de l’espectacle pirotècnic d’aquest grup, van
ser el sopar celebrat a la Plaça del Planell (on hi van assistir
unes 300 persones) i el correfocs (amb l’acompanyament
dels Grallers d’Oliana). Un concert amb els grups Tremendos
i Barne Batuque i una sessió de Dj’s van completar l’edició
d’aquest any.

Anna M. Vilanova
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Aprenent de pintor
n el número anterior de La Pa-
lanca feia referència a “els temps

del Teatre-Cinema La Dàlia Blanca”,
de quan es projectaven aquelles pel-
lícules en cinema mut que tant de fu-
ror i interès despertaven, com
“Miguel Strogoff, el correo del Zar”
o “El conde de Montecristo” i tantes
altres. Les tiraven en dues parts.
    En aquella època els nois
érem molt apassionats del ci-
nema. Ens apassionava, repe-
teixo, a tal extrem que fins i
tot ens sabíem de cap a  peus
els noms de la productora, re-
partiment, direcció artística i
musical... Tots els diumenges
a la tarda s’omplia el cinema.
I, a més, recordo que cadascú
es portava el berenar.
    Tanco els ulls i fins i tot veig
davant de l’escenari l’Alfonso
Clua al piano, amenitzant les
pel·lícules mudes. Sabia triar la músi-
ca apropiada o adequada en cada mo-
ment de les escenes que apareixien en
la pantalla. Va ser un gran pianista. Poc
de temps després va formar una orques-
tra.
    I parlant de música i balls, no puc
oblidar que en el cafè de “l’Esquerra”,
on tenia la seua seu la societat “La Llu-
na”, ens reuníem tota la joventut
d’Artesa. La sala era quasi quadrada,
amb parets adornades amb miralls i
bancs adossats al voltant del saló. En-
trant, a la dreta, hi havia una tanca de
fusta al llarg, que s’usava per a separar
els aprenents més joves de la resta del
ball. Un directiu de la Societat, tots els
diumenges, passava a veure’ns ballar, i
quan li semblava els qui podien sortir a
fora, ens deia “el proper diumenge, tu i
tu podeu sortir a ballar amb els grans”.
I així vam anant proveint de balladors
el saló “dels grans”. Cada diumenge
creixia l’interès i la il·lusió era immen-
sa.
    Conto aquesta part de conviure, de
germanor, a Artesa com a record per a
tots els que en aquell moment gaudíem
i ens divertíem, molt aliens al que més
tard el destí ens anava a oferir: inquie-
tuds, angoixes i dolor.

    No puc precisar l’any en què Artesa
va patir (o patirem) el “lament de la si-
rena” de la fàbrica de filatures Pericas
i Boixeda –a la que tots anomenàvem
“La Colònia”–, arran de l’incendi d’una
de les seues naus de producció. Encara
després de tants anys recordo el so es-
borronador de la sirena, clamant auxili
immediat. Els seus laments van durar

sense parar més de dos dies. Aquesta
empresa de filatures donava treball a
moltes famílies d’aquí i també altres
procedents d’algunes regions de la pe-
nínsula. Per a Artesa representava una
font d’ingressos molt notable, així com
per al comerç.
    Per les festes de la Mercè (setembre
de 1934), van instal·lar un envelat pels
voltants de la Granja. Va amenitzar els
balls l’orquestra Demon Jazz. I també
en sessions de tarda i nit va actuar la
companyia de sarsuela Marcos
Redondo, amb l’obra “Los Gavilanes”.
L’any següent, en un ampli local del
Castellana (que estava darrere de la ser-
radora del Quim), decorat com un en-
velat, va actuar, si no recordo mala-
ment, l’orquestra de Jaime Planes.
Aquest mateix any, enfront de les Es-
coles Graduades, van instal·lar un circ.
    El 1934, al cafè “El Cadiraire”, va
obrir l’Institut d’Ensenyança Catalana,
una escola nocturna per aprendre o per-
feccionar la llengua catalana. El senyor
Lluís, que així es deia el professor, ens
donava una hora de classe. Hi assistí-
em un bon nombre d’alumnes.
    A principis d’aquest mateix any i en
el mateix lloc es va obrir una escola de
taquigrafia. Segons referències, vingué

desterrat a Artesa un senyor procedent
de Madrid. Es deia Juan Herrera. Ha-
via sigut redactor en cap del periòdic
madrileny Heraldo de Madrid. També
les classes eren nocturnes, després de
la classe de català. Els cursos van du-
rar uns dos anys i mig. Teníem poc
temps lliure; se’l triem a la diversió o
esbarjo propi de la nostra edat, que era

de 14 a 15 anys.
    A l’estiu de 1935, després
de deixar l’escola, vaig entrar
com a aprenent de pintura
amb el senyor Joan Marqués
(pintor). Domingo París, de
Baldomar, ja estava amb ell
des de feia dos o tres anys.
Vam ser grans amics dins i
fora del taller de pintura. El
senyor Marqués era un gran
professional de la pintura, i
com a persona boníssim. No
menys ho era la seua esposa

Quimeta, de bona i agraïda. Com que
no tenien fills, jo era per a ells un més
en la família. Sempre els he recordat
les seues bondats.
    Aquell any de 1935 Domingo París
era “quinto” i el van destinar a Osca.
El senyor Marqués i un servidor ens
vam quedar sols. El trobàvem a faltar.
    A mitjan del mes de juny de 1936,
moria el senyor Marqués. A l’enterra-
ment va assistir un dels germans Costa
de la Pobla de Segur. El pare dels Cos-
ta va ser molt amic del finat. Per medi-
ació del la viuda, la senyora Quimeta,
els Costa es van interessar per mi. Van
parlar amb els meus pares per a seguir
l’aprenentatge de pintura amb ells. El
meu pare va acceptar les seues propos-
tes, si bé havien d’esperar uns pocs dies
a què realitzés els exàmens de català i
taquigrafia.
    Molt vaig sentir l’anar-me’n cap a la
Pobla. Em va costar cert temps a supe-
rar el canvi de convivència. Van anar
passant els dies i encara no podia adap-
tar-me al nou ambient. A casa dels Cos-
ta, tots es desvivien per veure’m més
alegre, particularment la mare d’ells, la
senyora Remei, que em va ajudar molt
en la meua, diguem-li així, soledat.
També l’edat influïa molt, perquè no-

La sirena de la Colònia

E
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més tènia 15 anys.
    Va anar passant el temps i, dins del
treball diari, vaig anar refent la meua
vida en el si de la família Costa. Eren
tres germans pintors (Lluís, Peret i
Pepet) i una germana casada a
Barcelona.
    Havíem acabat uns tre-
balls a la Pobla, quan el Llu-
ís, el major dels germans,
ens va anunciar que l’ende-
mà ens n’anàvem a Pont de
Suert, a acabar de pintar
l’Hotel Casals, construït de nova plan-
ta. Finalitzat tal treball, vam tornar a la
Pobla i, sense més tardar, partíem cap
a l’altra vessant dels Pirineus lleidatans,
a Llavorsí. Era el 16 de juliol. Allí vam
estar tres dies. El diumenge 19 de juli-
ol, ens arribarem a Esterri d’Àneu. Ca-
lia pintar la Fonda Agustí. A les vuit
del matí, tot just arribar, ens donaven
la notícia que l’exèrcit s’havia revoltat
a quasi totes les capitanies. Al Marroc
va ser un dia abans, el 18.
    A partir d’aquest moment, els ger-
mans Costa van estar indecisos de tor-
nar a la Pobla. Al final, no creient que
la cosa seria tan greu com va ser, co-
mençarem el treball a la fonda durant
una setmana i mitja. Com que la situa-
ció va anar a pitjor, anàrem a la Pobla.

L’endemà, el meu pare comunicava per
telegrama als Costa que, vista la situa-
ció, volia que jo estigués a Artesa com
més aviat millor. I així va ser, a migdia
del dia següent ja estava amb els meus
pares.

    Des de llavors la meua vida va can-
viar de situació i d’ambient, em refe-
reixo a passar el temps com un “gan-
dul”. L’ambient de guerra civil, és clar,
va transformar quelcom la nostra con-
vivència; però com que érem joves vam
tornar a les nostres trifulgues, i els plans
per a un temps “després” els vam anar
deixant enrere... Aquella “quadrilla” de
nois i noies que ens marcarem una vida
de “somnis” inoblidables, estàvem lli-
gats per una vertadera amistat que fins
i tot avui dia, després de tants anys, no
s’ha esborrat de la meua ment. Amb
algun d’ells, ja en el zenit de les nos-
tres vides, ens veiem amb molta fre-
qüència i recordem aquells feliços dies
de la nostra infància i adolescència, així
com el que el destí ens va voler reser-

A les vuit del matí del 19 de juliol ens
donaven la notícia que l’exèrcit s’havia
revoltat a quasi totes les capitanies. Al
Marroc va ser un dia abans, el 18

var.
    Artesa va ser un poble molt tranquil,
la seua vida es va desenvolupar amb
molt pocs dels lògics avatars, podríem
dir-los, propis d’un ambient de guerra
civil, sense excessos, almenys en els

moments que jo ho vaig pre-
senciar. A qui no li interes-
sava la seua estada al poble
se’n va anar.
    Així arribem a l’any 1938.
Sense precisió, diré que a
principis d’aquell any va ar-

ribar el batalló de transmissions de
l’exèrcit de l’Est-Aragó. Va ocupar
l’edifici antiquíssim de La Granja. En
arribar tants militars, Artesa es va ani-
mar bastant, per la qual cosa el jovent
compartíem amb ells tot el que s’orga-
nitzava per a distraure les carències del
conflicte que en aquells moments es
patia.
    He d’anotar que a “Records” hi ha
passatges extrets de “Les meues memò-
ries”, que crec anireu llegint al llarg de
la meua col·laboració amb La Palan-
ca.
    I res més, una salutació i fins a la
pròxima.

Text: Josep García Quesada
Foto: Ramon I. Canyelles

www.artesadesegre.com
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Canvis a la Parròquia
a poc hem sigut sabedors del pro-
per trasllat del nostre Rector,

Mn. Pere Balagué, a la Parròquia de
Vielha (Vall d’Arau), en qualitat de
Rector de la mateixa.
    Els anys que ha compartit amb no-
saltres han estat breus però fecunds.
Entre mig de les dificultats que toca
viure en el moment actual, ens ha estat
portador d’una rellevant dinàmica, que
ha generat l’apertura de ous camins,
albirant nous horitzons, procurant el
creixement del nivell espiritual i humà
de la comunitat.
    La seva acció pastoral curulla de dis-
ponibilitat i gratuïtat, especialment per
als més febles i necessitats: malalts, ter-
cera edat..., alhora que preocupat abas-
tament pels infants, adolescents i joves,
fent sempre cas omís de tota molèstia
o cansament que això li comportés.
    Llur procedir, amarat de discreció,
trencava esquemes quan ens convertí-
em en testimonis de com feia seu el
mall, sense cap mena de prejudicis, per
polir la pedra de les esglésies deterio-
rades de la nostra comarca.
    En moment com aquests resten mol-
tes coses per a palesar en justícia, però
sí, malgrat tot, volem manifestar-li pú-

blicament l’agraïment profund de tot el
bé que ens ha deparat, desitjant-li, a la
vegada, que aquesta nova etapa del seu
ministeri sigui plena d’encert i joia.
    Així mateix, fem present aquest nos-
tre sentir i viu desig a Mn. Ivan Ayala

que, dintre de poc, viurà llur trasllat a
la Parròquia de Guissona en qualitat de
col·laborador de la mateixa.

El Consell Pastoral Parroquial
d’Artesa de Segre

Nova Junta dels Amics de la Sardana
ns és grat informar-vos que el
passat 12 de juliol, a l’Assemblea

general ordinària celebrada al local
de la Dàlia Blanca, es va acordar la
renovació de la Junta Directiva.
    Així doncs, la nova Junta dels Amics
de la Sardana d’Artesa de Segre ha que-
dat formada per les següents persones:
- President:
Josep Criado i Garcia
- Vicepresident:
Vicenç Farràs i Serentill
- Tresorer:
Jaume Sala i Sala

- Secretària:
Joana Calveres i Marsol
- Vocals:
Flora Calveres i Marsol
Pepita Cirera i Monrabà
Mercè Giribet i Boneta
    Alhora, s’ha creat un grup de treball
format per:
M. Àngels Gili i Vilella
Angelina Jovell i Clua
Carme Solanes i Solé
    També volem aprofitar l’avinentesa
per assabentar-vos que volem continu-
ar essent una agrupació col·laboradora

i participativa en les diferents tasques
que s’organitzin, i ens agradaria com-
partir aquesta iniciativa amb tots vosal-
tres.
    L’adreça actual és: Apartat de cor-
reus 22, 25730 Artesa de Segre. El te-
lèfon de contacte: 973401143.
    Esperem la vostra col·laboració i su-
port. FES-TE SOCI.

La Junta
Amics de la Sardana d’Artesa de Segre

F

E

Ràdio Artesa 91.2 FM
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El grup Gim Or a Firagran
l grup Gim Or, que pertany a l’As-
sociació de la Gent Gran d’Artesa

de Segre i Comarca, va actuar al certa-
men Firagran, celebrat a Barcelona el
passat 18 de juny, sota l’assessorament
i direcció del Gimnàs Altis de la nostra
localitat.

Associació de la Gent Gran
d’Artesa de Segre i Comarca

E
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Notícies de la BibliotecaNotícies de la BibliotecaNotícies de la BibliotecaNotícies de la BibliotecaNotícies de la Biblioteca

Biblioparc i bibliopiscina
om ja és costum en els darrers
anys, a la nostra ciutat tornem a

gaudir, durant els mesos d’estiu, del
biblioparc i de la bibliopiscina.
    Aquesta iniciativa està promoguda
per la Biblioteca Municipal “Joan
Maluquer i Viladot” amb la col·-
laboració de l’Ajuntament d’Artesa de
Segre.
    Aquests espais de lleure han ofert una
gran varietat de material per a nens i
nenes, i també per adults.
    S’han consultat els típics llibres amb
dibuixos i colors vius pels més petits,
d’altres amb lletra de pal pels que s’ini-
cien al món de la lectura i variants en-
tretingudes de contes amb endevinalles
i jocs. Complementant-se amb els lli-
bres, hem gaudit de graciosos i variats
dibuixos de personatges diversos que
han tingut una gran acceptació entre el
públic infantil.
    Per als adults s’ha ofertat, sobretot,
revistes de tot tipus (decoració, excur-
sions, cotxes, cuina...).
    Creiem que els objectius que ens
plantejàvem al començar la temporada
han estat assolits gràcies a la bona par-
ticipació ciutadana, sobretot la dels més
petits. Per aquest motiu, des d’aques-
tes línies volem agrair la participació
de totes les persones que han fet possi-
ble que un any més es dugués a terme
el biblioparc i la bibliopiscina.
    Gràcies a tots.

Biblioteca Municipal
“Joan Maluquer i Viladot”

C
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L’apunt del PSC-PM... Balanç de 2 anys d’Ajuntament
l temps passa. Estem a mitja le-
gislatura. És per això que hem

volgut fer un balanç, que haureu re-
but a casa vostra, de com hem actu-
at i com ho ha fet el Govern, és a dir,
qui mana.
    El que està clar és que el millor aval
per a una bona gestió són els fets. Les
bones paraules, les bones formes i el
bon format també són importants, però
el que queda són els fets.
    Dels pressupostos aprovats i dels
compromisos adquirits pel 2005, fins

ara el Govern ha executat molt poca
cosa, com si no s’haguessin aprovat.
Aquesta lentitud provoca desencant. I
els pobles del costat, continuen agafant
avantatge. És un bon moment perquè
també vosaltres jutgeu els fets.
    En l’Ajuntament és molt important
la gestió (a la qual ja hem fet referèn-
cia altres cops). Això vol dir controlar i
organitzar tots els factors que influei-
xen en el resultat final (els fets). La
gestió pot fer que les mateixes tecles
acabin sonant bé o sonant malament.

De fora vindrà el que vindrà, però els
recursos propis, la seva distribució i
aprofitament, és cosa de la bona ges-
tió. A la fi, tot passa per aquí, i com
s’ha dit abans, jutgeu.

Josep Galceran i Sellart
Portaveu del grup municipal PSC-PM

a l’Ajuntament d’Artesa de Segre

E

Al nostre millor amic, Mn. Roc
Som vuit amics, fills d’Artesa de Segre,
que quan Mn. Roc s’estava al campa-
ment, a prop del santuari de Salgar, cada
dimecres anàvem a la santa missa que
celebrava a les 8 del matí, junt amb unes
altres senyores. Una vegada s’acabava
la cerimònia, ens dirigíem al campa-
ment i allí esmorzàvem amb Mn. Roc i
fèiem petar la xerrada.
    Ara ens l’han destinat a un altra par-
ròquia, que és el poble de Linyola, i
nosaltres el trobem molt a faltar.
    Un bon dia ens vam decidir a fer-li
una visita. Ens va rebre com si fóssim

fills. Va estar molt content i nosaltres
encara més.
    La parròquia i l’església d’allà estan
molt maques. Personalment vaig par-
lar amb dos senyors del poble molt
amables i amb dues senyores que ana-
ven a buscar el pa al forn. Tots quatre
em van dir lo mateix: que n’estaven molt
contents i que era una bona persona.
    Això em va donar una gran alegria,
perquè Mn. Roc no solament es mereix
això, sinó molt més. Homes com aquest
en queden molt pocs al món.
    Després vam anar a esmorzar al seu

jardí que, per cert, el té molt ben arre-
glat. Ens ho vam passar molt bé. No
ens en vam donar compte i ens va pas-
sar el matí volant.
    Esperem que no sigui el primer i l’úl-
tim dia, perquè pensem tornar una al-
tra vegada. Per a nosaltres no solament
és Mn. Roc, sinó que és el nostre mi-
llor amic.
    Moltes gràcies, Mn. Roc.
    Un artesenc de soca-rel.

Ramon Camats i Solé
i 8 signatures més

La força del destí
Penso que tots hem de tenir fe en algu-
na cosa. Jo la tinc amb lo destí, hi crec.
Lo destí mana. Podeu anar pel món sen-
se por.
    Quan una família surt de casa i aga-
fa lo cotxe: “Vés amb compte, no cor-
ris!”. Aniràs amb compte, però si t’es-
pera un accident, lo tindràs. No et cà-
piga cap dubte.
    Durant los meus 90 anys, m’ha pas-
sat prop de la mort algunes coses i us
vull contar un cas.
    Quan vaig caure presoner, anàvem
entre d’altres, amb lo Ramon del Car-

là, germà del Marcel·lí. Allí hi havia una
“Casilla”. Ens van prendre les botes, los
macutos, los rellotges... Sabíem que ja
no ens feia falta. Lo sergent munta lo
piquet a un costat de la carretera. No-
saltres, a l’altre. Els mana apuntar, però
com sempre surt un espavilat, un noi
andalús que es veia mort es tira als peus
del sergent i exclamacions no en
vulgueu més.
    Lo sergent se’l treia de sobre amb
un cop de peu i li deia de tot: “Ponte a
la fila, que te pego un tiro”. Ell hi tor-
nava, perquè si es posava a la fila tam-

bé era mort. Així durant dos minuts.
    Un del piquet avisa el sergent, que
es tomba i veu un soldat que pujava per
la carretera. Arriba aquell noi, li fa la
salutació i li diu: “De parte del
comandante, que pongan esta gente
dentro de la casa esperando órdenes
suyas”.
    No havíem de morir. Capricis del
destí. Lo Carlà, però, es va salvar de la
primera i no de la segona. És lo destí.
    Això són coses del Brimero.

Ton Bonet
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n la seua 562ena edició la Fira de Sant Bartomeu
va ser inaugurada pel Hble. Sr. Joan Carretero,

conseller de Governació i Administracions Públiques
de la Generalitat de Catalunya.
    Després de la tallada de la cinta les autoritats van fer
una visita per tota la fira. En l’estand de Ràdio Artesa,
que es va traslladar a l’espai firal, el Director de l’emissora
local, Sr. Carles Isanta, va entrevistar l’Hble. Sr. Joan
Carretero, encetant tot un seguit d’entrevistes que es van
realitzar durant tota la fira.
    La visita va finalitzar amb la signatura al Llibre d’Honor
de l’Ajuntament, el lliurament d’uns records al Conseller
per part del Sr. Batlle en nom de la ciutat, i uns parlaments
a la plaça de l’Ajuntament.

La V mostra d’oficis artesans va comptar amb la demostració i ex-
posició de diferents oficis artesans. A la fotografia, les autoritats
visiten l’estand del Casimiro, Forcaire d’Alentorn.

E
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La Fira del Meló va arribar a la seua vint-i-sisena edició, essent
l’única fira de Catalunya dedicada al meló.

Text: Sergi Valls i Jové
Fotos: Sergi Valls i Josep M. Espinal
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Com cada edició de la fira, en finalitzar l’acte inaugural, es va servir la tradicio-
nal paella per a 900 persones. Com a novetat d’enguany, en un espai reservat a la
zona de vins, unes 300 persones van poder menjar-se-la acompanyada d’aperitiu,
postres i cava. Aquesta novetat va ser tot un encert de l’organització.

Com cada Fira, després del dinar de
dissabte es va realitzar el Concurs de
Botifarra al recinte firal. La final (veu-
re la fotografia) la varen guanyar Xavier
Guardia i Pepe Schnidrig.

El III Gran tast popular de vins de Catalunya, presentat per
Pere Tàpies i l’enòleg Albert Gonzalo de l’INCAVI, va reu-
nir prop de 300 persones i va tenir com a novetat la pintada
d’un enorme grafitti a l’entrada. En acabar es va fer la inau-
guració de la XIII Mostra de vins de la DO Costers del Segre.
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Un total de 8 equips van participar en el 9è Torneig de
bàsquet 3x3 organitzat pel CENG. La final la van jugar el
dissabte al capvespre els Jackpots (Xavi Serra, David Saura,
Marc Galceran, Gerard Cases i Marc Vilanova) i els Venuts
(Joel Galceran, Albert Regué, Xavi Farran i Xavier Solà),
decidint-se per un clar 20-42 per l’equip dels Venuts.

Una altra novetat de l’edició d’enguany, va ser la instal·lació
d’una carpa al costat de la Carpa de l’ACSA, on diverses
associacions del municipi van esposar-hi: l’Associació
d’Artesenques Actives, El Club de Lectures, l’Associació de
Jubilats i Pensionistes, Càrites Parroquial, els Amics de l’Er-
mita de la Mare de Déu del Pla, l’Agrupament Escolta i Guia
Mare de Déu del Pla i els Bombers voluntaris juvenils.

La X Mostra de punta i coixí del diumenge al matí, va tornar
a ser una de les activitats més concorregudes, tant de partici-
pants com de visitants.

El dissabte a la tarda es van fer diversos partits del futbol
base del CE Artesa. El diumenge, el CE Artesa i el CF
Mollerussa van disputar-se el Trofeu Fira del Meló que va
marxar cap a la capital del Pla d’Urgell per un ajustat 0-1.
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L’Associació de Comerç i Serveis d’Artesa va tornar a comptar amb la carpa de la Diputació per realitzar-hi les seues
activitats, a més d’incloure l’exposició Els pobles a la Fira. Els comerciants que van muntar-hi estand foren: Aquí Natura,
Plantes i Flors Eleonor, Bar Segre, Pintures Valls, Jambo Idiomes, Independent Soft, Perruqueria i Estètica L’Spill, Calçats
Cercós Sports i Club d’Arquers Montsec. Com a novetat respecte anys anteriors, va ser una Tòmbola de l’Associació, que
el mateix dissabte al vespre ja va quedar buida, fruit de la gran acceptació entre tots els visitants de la carpa. A la passarel·la
s’hi van realitzar tres desfilades que van tornar a tenir un aclaparador èxit de públic, com es pot observar en aquesta
fotografia. Els associats que van participar a les desfilades són: Cercós Medieval, Aquí natura (desfilada minerals), Plantes
i Flors Eleonor (desfilada floral), Perruqueria i Estètica Spill, Moda Gemma, Fades i Perruqueria Jou - Estètica Anna.

TTTTTema del Mesema del Mesema del Mesema del Mesema del Mes

Fruit de les activitats que va organitzar el CENG aquest estiu per als més joves, el diumenge al matí va ser amenitzat per un
grup de grallers i capgrossos pel recinte firal format per joves artesencs.

El diumenge a la tarda, a la Carpa
de l’Associació de Comerç i Serveis
d’Artesa, es va fer públic el resultat
de diversos concursos. El XXVI
Concurs de productes estranys (vo-
tació popular) el va guanyar Agustí
Farré de Vilves amb unes pastana-
gues gegants, i la panera que se sor-
tejava entre tots els votants, va ser
per Pau Jovell d’Artesa de Segre. El
VIII Concurs de pintura ràpida el
va guanyar Antoni Subirana de
Berga. Finalment, el primer premi
del III Concurs de Pintors Locals,
que va tenir un gran èxit de partici-
pació amb més de vint quadres pre-
sentats, va ser Ma. Elena Beltran de
Montargull.
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L’estel del nostre Arnau

Les urpades del Destí fereixen profun-
dament, car i encara que hom davant
l’adversitat procuri ésser estoic i supor-
tar la batzegada, som humans i no po-
dem evitar –malgrat ho intentis– que la
desesperació, enfront de la impotència,
et sumeixi en una intensa desesperança.
    Sort n’hi ha que el pas del temps va
mitigant la nostra pena i que el brogir de
la vida t’empeny, de bell nou, a marxar
al ritme de la lluita diària... Sort n’hi ha.

resta i ens conforta el petit consol de
tenir la ferma convicció que l’Arnauet,
en el decurs dels quatre anys que fou
l’alegria de la nostra llar, va viure im-
mensament feliç, estimat pregonament
per tota la família, i tant és així que el
buit que la seva absència material ens
ha deixat no podrà omplir-se jamai més.
    Com a cloenda, vull testimoniar a
tota la comunitat, a tota la ciutadania
andorrana, a tots els amics d’Artesa de
Segre –ma vila nativa– i d’arreu del
Món, el seu suport moral que hem re-
but, a tots els nivells, en aquests mo-
ments de forta amargor, que tan jo com
els pares del nostre Arnau i tota la nos-
tra família agraïm sincerament i pro-
funda, i talment com la meva néta Lau-
ra, jo també dic:

Aquella llum que al firmament
brilla enmig la nit negra
és l’ànima fugissera
de l’Arnau, que fet estel,
va marxar camí del cel
fent via per la drecera.

Sícoris

    Aquest preàmbul pseudofilosòfic es
constitueix en un fidel trassumpte del
meu adolorit estat d’ànim sota l’impac-
te, encara, del recent traspàs del meu
estimat nét Arnau, que víctima del fat
advers del Destí, ens va dir adéu-siau
per sempre el passat divendres 29 de
juliol a la tendra edat de 4 anys, abis-
mant-nos en el més profund dolor.
    Procurarem afrontar aquest repte del
Destí amb tota resignació i farem el
possible i l’impossible per ésser valents
d’esperit, encara que el record d’aquest
angelet el portarem en el fons del cor i
en el sols de la memòria mentre la vida
aleni en el nostre cos.
    Ell fou l’alegria de la casa, manyac,
dolç, tendre, intel·ligent i inquiet a la
vegada. Esperonat per un constant
afany de saber el com i el perquè de les
coses, ens tenia a tots el cor robat.
    La seva germana Laura, bonica i xa-
mosa com ella sola, amb els seus sis
anyets, em deia l’altre dia: “Padrí,
aquest estel que brilla allà dalt al fir-
mament és el nostre Arnau, que des del
cel ens mira i ens estima”.
    Enmig de la nostra forta aflicció ens

Nota de condol
Els membres dels consells de redacció i d’admi-
nistració de la Palanca volem expressar el nos-
tre més sincer condol al benvolgut col·laborador
de la revista Rossend Marsol i Clua “Sícoris” per
la pèrdua en molt poc espai de temps de dues per-
sones de la seva família: el seu nét de 4 anys Arnau
i el seu germà, el Bepeta gran.
    Així mateix fem extensiva aquesta expressió del
nostre sentiment a tota la seva família, molt
especialment als pares de l’Arnau.

Nota d’agraïment

La família Camats-Bernad vol agrair a tothom les
mostres de condol i d’estima que hem rebut per la
pèrdua de la nostra estimada mare, àvia i besàvia
Flora (ACS +31-07-2005 ).
    Així mateix, manifestem el nostre agraïment vers
tot el personal del CAP i tota la Comunitat Parroqui-
al de Santa Maria de l’Assumpció d’Artesa de Segre.

La família Marsol-Sirvan agraeix pregonament les
mostres de condol rebudes a rel del traspàs del que
en vida fou Josep Marsol i Clua (Bepeta gran), que
morí en la seva estimada Artesa de Segre el dia 8
d’agost de 2005.

Nota d’agraïment
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Josep Marsol i Clua, el Bepeta gran

A la terra eres una gran persona i un dels paletes millors del món, perquè
quan feies una cosa, estava ben feta; per això eres un artista. Al cel seràs
igual i Nostre Senyor et posarà al lloc on tu et mereixes.
    Un amic que mai t’oblidarà.

Ramon Camats i Solé

Amic Dodó
Per a tots els que et vam conèixer serà
molt difícil oblidar-te, i encara molt
més pels que com jo vam tenir la sort
de passar una etapa de la teva vida,
de la nostra vida, junts compartint
moments agradables.
    Com a persona, a més d’altres vir-
tuts i qualitats, no deixaves mai el teu
humor tan característic, sempre fent
riure al que tenies al costat. I és ben
cert que penso que, al lloc on ets ara,
aquella alegria encara la deus escam-
par.
    Com a professional, vaig ser un

deixeble al teu costat i vaig apren-
dre molt, ja que sempre et vas ma-
nifestar com un bon músic.
    Així doncs, com amic i company
d’orquestra, demano la glòria i que
el teu lloc sigui tan alt com ho va
ser aquí a la terra. I pensa que em
serà ardu consolar-me de la teva
partença, encara que la immensa
joia de conèixer-te perdurarà per
sempre més.
    El teu amic i company.

David Fusté
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Josep Marsol i Clua ens digué adéu-siau
Quevedo, mestre del concep-
tisme i profund pensador,
sostenia i afirmava que
aquesta falaguera vida és tan
solament un engany. Deia:
“Néixer és començar a mo-
rir, viure és morir vivint i
morir és acabar de morir”.
    I en virtut d’aquesta mà-
xima, desesperant però cer-
ta, el passat dia 8 d’agost
d’enguany acabava de morir,
a l’edat de 91 anys i en la
seva vila nativa, el que en
vida fou en Josep Marsol i
Clua, després d’una llarga
malaltia suportada amb ferma resigna-
ció. Amb el seu traspàs feia mutis pel
fòrum del Gran Teatre del Món. A es-
cala local, fou una persona coneguda i
estimada per la pràctica totalitat dels
ciutadans de la vila i sa comarca.

Els Bepetes
El finat era fill de la vella casa pairal
artesenca de Cal Bepeta, ubicada secu-
larment entre el forn de Cal Mariano i
el corral de la Patxeca, enfront mateix
del cobert de la Cinta. Una gent humil
amb un “pater familia”, el Fonso, ori-
ünd de Cal Marsol de la Serra, treba-
llador i bona persona a carta cabal; i la
seva esposa, la Brígida del Bepeta, que
sempre en tenia una per dir i que, en el
fons, era un tros de pa.
    La Nativitat, maridada amb el
Tonyet, el Bepet i el Rossend foren els
tres plançons de la dita família. Els dos
fadrins seguiren l’ofici de paleta del seu
progenitor, amb la matisació que si el
Bepet fou un gran mestre d’obres, el
Rossend ben aviat va deixar el plom i
la gaveta, cercant en altres camps el seu
“modus vivendi”.

Un gran esportista
El Bepeta, valent i ardit en grau super-
latiu fou un futbolista incansable, co-
ratjós i dur com ell sol. I tant fou així
que des de l’edat de 16 anys fins ben a
prop del 40 havia defensat la samarreta
de l’Olímpic Club Artesa, primer, la del
Futbol Club Artesenc, després, i fins i
tot, en les darreries i en Regional Pre-

ferent, la de l’Agramunt FC.
    Fou el mig centre més temut de tota
la província i l’inventor de “la llesca”,
aquella terrorífica entrada amb la sa-
bata a la mateixa cara del jugador ad-
versari, que quedava esgarrifat.
    Però és que, i endemés, havia estat
un amateur del ciclisme, guanyador de
dues curses de Festa Major d’Artesa de
Segre. La primera amb un itinerari en-
tre Artesa, cruïlla de Preixens, Preixens,
Pradell, Ventoses, Montgai, La Sentiu,
cruïlla de Balaguer, Cubells, Artesa de
Segre. L’altra consistent en sis voltes
al circuit Artesa, Seró, Tudela, Artesa.
I era tanta la seva dèria per tal esport
que cada dia, al plegar de treballar, per

entrenar-se agafava la
“Orbea” i, grimpant per aque-
lles collades com un ca lle-
brer, pujava fins a Santa
Maria de Meià.

La Colla del Pebre
En la seva joventut, endemés
de ser una mena de “Don
Juan” a escala local amb un
ample mostrari de conques-
tes, fou un agosarat
carnestoltaire, cap de colla
d’aquelles llegendàries “ple-
gues” que –el dimarts de Car-
naval– petjaven els carrers de

la nostra ciutat amb una carrossa ben
enflocada, tot cantant cançons satíri-
ques (La Taitona, la del pagès que ve-
nia faves, la dels taller de modistes i
tantes d’altres) enfront d’una nodrida
colla de jovent disfressats i fent gran
basarda, mentre el glossaire –un mar-
rec– recitava des de la carrossa abran-
dats poemes catalanistes.
    Amb el calerons que arramassàvem,
el diumenge següent fèiem un dinar de
duro, amb pollastre i cava a dojo, a la
Fonda La Palma o a la del Manel. I tot
era bona aigua...
    La Colla del Pebre feia tremolar la
terra amb la seva gatzara i xerinola.
Havien assolit tal qualificatiu quan, el
dimarts de Caranval de 1933, al local
de La Lluna, se celebrava un gran sa-
rau amb un nodrit concurs de disfres-
ses.
    La sala estava plena de gom a gom i
entre el bullici en voltava un disfressat
de dimoni amb un acordió, saltant i fent
facècies mentre anava tocant el dit ins-
trument. La cosa no hagués tingut ma-
jor importància si el dit acordió, amb
uns forats a sota, no hagués anat ple de
pebre negre en gra, i a cada manxada...
pebre a terra. No va tardar gaire a sen-
tir-se els primers esternuts. Al cap de
poca estona l’esternudamenta va asso-
lir tals proporcions que es va haver
d’evacuar la sala a corre-cuita. Després
d’obrir portes i finestres, d’escombrar
i regar amb colònia, al cap d’un parell
d’hores va poder finalitzar-se la vetlla-
da.

El Bepeta amb el seu cèlebre gos El tito en el jardí de la seva casa del pont del
Senill (1988)

L’any 1927  ja defensava la samarreta de l’Olímpic
Club d’Artesa
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    Aquell dimoni que, després de sem-
brar el pebre, havia desaparegut miste-
riosament i ningú va saber qui era, fou
el Bepeta gran, que havia escampat
quatre quilos de pebre comprats a Ca
la Carme del Cunes. La dita botiguera
va guardar zelosament el secret, però
com sia que en aquesta vida tard o d’ho-
ra tot se sap, els artesencs van saber qui
havia estat aquell dimoni sembrador de
pebre a dojo.
    Amb el traspàs del meu germà, ha
desaparegut el darrer membre d’aque-
lla llegendària Colla del Pebre, compo-
sada pel Tonet del Julià, el Torretes, el
Bep de Mas de n’Escales, el Rossó, el
Joan de Tudela, el Jaumet de la Pauleta,
el Pere del Capellanet, el Bep Xicot, el
Joan de la Pastora, el Ventureta del Xeu,
el Sebastià del Pere Blanc, el Venanci
del Riera, el Xeronet i tants d’altres que
sentim no recordar.

A l’Àfrica, minyons!
La sagnant guerra civil espanyola el va
agafar fent el servei militar a l’Àfrica,
al Batalló de Caçadors de Ceuta núm.
7. Com a cap de paletes de la dita uni-
tat, molt apreciat pels seus superiors,
va escolar tot el període de la contesa
sense moure’s de Melilla, contemplant
de lluny el bany de sang que sadollava
la terra espanyola.
    Al final de dit conflicte, degudament
llicenciat i amb el títol de “ex
combatiente” a la butxaca, cap a Artesa
de bell nou.
    Com que era una persona treballa-
dora, gens superba i enemiga de pre-
bendes, mai va fer ús de la seva quali-
tat d’excombatent, que en aquell temps

obria moltes por-
tes. Així és que,
amb el pare i jo
mateix, a fer de
paletes s’ha dit,
com si res ha-
gués passat.
    Fou un mestre
d’obres de gran
renom i són
nombroses les
construccions
que han quedat
com a empremta
de la seva activi-
tat, destacant en-

tre totes elles aquella magnífica i esti-
litzada xemeneia de la bòbila Mallol,
que airosa es projectava vers el cel a
l’entrada de la nostra ciutat i que, da-
vant la incomprensible passivitat de
l’Ajuntament, fou enderrocada, privant
la nostra Artesa de Segre d’un merave-
llós signe d’identitat. La dita xemene-
ia, amb quatre arbres, uns bancs, uns
fanals i una catifa de gespa, hagués dig-
nificat l’entrada de la nostra ciutat, avui
insubstancial i trista.
    Tanmateix direm que, en el decurs
de la seva vida, durant un període de
temps, va deixar ben afermada la seva
ànima d’artista del poble planer com a
artífex de nombroses carrosses que
acompanyaren les Plegues i les Cara-
melles pels carrers de la nostra ciutat
els dies de Carnaval i de la Pasqua Flo-
rida. Entre elles recordem la cistella, el
vaixell, el molí de vent, el jardí marro-
quí, el pou, el “Naranjito”... quina la
més maca, quina la més jolívola.

En la salut i la malaltia

Va maridar-se l’any 1948 amb una pu-
billa artesenca, la Cecília Sirvan, essent
un matrimoni plenament feliç enmig
dels anys i dels panys.
    L’any 1998 celebraren les seves no-
ces d’or, emmalaltint posteriorment de
manera que la seva salut de ferro va
anar decaient poc a poc. Darrerament,
assegut a la cadira de rodes, xalava de
valent tot picant als vidres quan passa-
va per la carretera algun amic o cone-
gut.
    Cal dir que, fins al darrer moment,
la seva esposa va cuidar-lo com un po-
llet, amb una evident estima i amb un
enlairat esperit cristià de sacrifici, tot i
acomplint la promesa feta davant l’al-
tar de marxar junts, en la salut i la ma-
laltia, fins que la mort els separés.

Aquella llum del firmament
Enamorat de la seva Artesa de Segre,
fou un home afable i benèvol, un ciuta-
dà modèlic, treballador incansable,
amic dels amics i de tothom, amb un
extraordinari sentit de l’humor enfront
les  misèries de la vida
    Havia desempenyat el càrrec de re-
gidor de l’Ajuntament en dues legisla-
tures, tot i fent gala, en tot moment i a
tothora, d’un lloable afany de servei
envers la comunitat. El seu multitudi-
nari enterrament fou una prova ben pa-
lesa del condol d’aquella Artesa de
Segre que ell tant havia estimat.
    Amb el seu traspàs, la nostra ciutat
ha perdut un artesenc de pro, de soca-
rel, que amb la seva humilitat i la seva
bonhomia ha deixat una profunda pet-
jada en la petita història del nostre po-
ble.
    Fou tot un homenàs. Pregonament
adolorit per la pèrdua del germà esti-
mat, vull cloure aquesta sentida remem-
brança tot i recordant als nostres con-
ciutadans que:

Aquella llum que, al firmament,
brilla a la nit, en la tenebra,
és l’ànima fugissera
del Bepeta que, fet estel,
esguarda des de dalt del cel
la seva estimada Artesa.

Rossend Marsol i Clua
Sícoris

La carrossa de la primera Plega: el Ramon del Xeró de carreter, el Rossend, la
Cecília Sirvan, l’Elvireta del Betoc, la Sesé, l’Antonieta del Patac i la Pepita de
les Llums

El dia de les seves noces d’or (1998)
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La plaça del Ball. Anys 1920-1930
es quatre persones
d’aquesta foto són: Carme

Serra i Solà (noia de l’esquer-
ra), Dolors Solà i Guilleumot de
cal Gust (noia de la dreta),
Magí Solà i Guilleumot (nen de
l’esquerra) i Marcel·lí Solà i
Guilleumot (nen de la dreta).
    La font era una mica alta, com-
pletada amb una columna rodo-
na que portava un llum a dalt.
L’aigua sortia per dues direcci-
ons: encarada al nord i al sud.
    El que s’explicarà a continua-
ció està basat en les vivències
d’una persona nascuda l’any
1914, de tal manera que podem
dir que són records a partir dels 6
anys, o sigui, després de 1920.
    Abans d’aquesta data, la plaça
del Ball era coneguda com la
“Dula”, lloc on s’hi guardaven
mules, someres i matxos que es-
taven vagarosos. L’encarregat de
vigilar tots els animals era conegut com
el “Duler”. Aquesta notícia va ser ex-
plicada però no viscuda, o sigui, ante-
rior a 1920.
    Comencem dient que a la plaça del
Ball els diumenges s’hi feia el mercat
del gra. En aquell temps, i durant uns
quants anys, aquella plaça era el centre
neuràlgic del comerç d’Artesa. Hi va
arribar a haver 16 botigues obertes, que
van ser les següents, començant pel
costat nord, dreta.
    Núm. 1, cal Romà Rosell, venda de
teixits.
    Núm. 2, ca la Cecília, sabateria
Sirvan.
    Núm. 3, ca l’Ariet, cal Vidriaire (ac-
tualment cal Bossa).
    Núm. 4, ca l’Ariet, sastreria Roca
(actualment cal Bossa).
    Núm. 5, ca la Vídua, forn de pa.
    A continuació venia cal Marcovau,
sense botiga.
    Núm. 6, cal Roig, Cosme Brunet,
gorrista.
    Núm. 7, cal Roig, el Santamaria, sas-
tre. Més tard, en aquesta botiga hi va
haver el Llorenç Carbonell, sabater.
    Núm. 8, cal Xic del Mulo, esparde-
nyeria.

    Aquí s’acaba el costat dret. Ara co-
mençarem per la cantonada de la plaça
amb el carrer del Forn.
    Núm. 9, cal Cunes, el matrimoni
Pallarés-Rúbies, botiga de queviures.
Antiga fassina de cal Cunes.
    A continuació venia, sense botiga, la
casa de na Roseta de cal Betre, que vi-
via sola.
    Núm. 10, cal Josepet, Francesc
Blanch, botiga de queviures. El seu
antecessor es deia Josep Santesmases.
Aquesta botiga era al mateix racó. Des-
prés es va centrar.
    Núm. 11, una farmàcia. Ignorem el
nom i cognom. El farmacèutic regala-
va caramels de goma a la mainada. És
la casa que surt més, mirant al racó.
    Núm. 12, en la mateixa casa, en
temps de la República, na Teresa Sirvan
de Puigpinós hi va establir un taller i
venda de confeccions (camises i calço-
tets), fetes per ella mateixa. En aquesta
botiga, molts anys abans, Josep Serra i
Muixí, conegut com el Serreta, hi ha-
via obert una botiga de queviures i pas-
tisseria, després traslladada al carrer
Església.
    Núm. 13, cal Gueraua, botiga de ro-
bes, família Ribalta. Actualment aques-

ta casa és de la parròquia i hi fan
catequesi.
    Ara saltem el carreró i passem
de llarg de l’hort de la rectoria
vella i de l’hort de cal Fraret. Des-
prés venia una paret sense casa,
que corresponia a la part del dar-
rere de la casa del centre de la
plaça Major, on els baixos esta-
ven llogats a cal Jan (família Ari-
et). En aquesta paret s’hi havien
fet les primeres projeccions de ci-
nema a Artesa.
    Núm. 14, cal Riera. Primera-
ment hi havia la Ferreria del Sr.
Campà. Després els de cal
Perotxes (família Brescó) hi van
vendre fruites i verdures, primer,
i menjar per animals petits, des-
prés. El Sr. Riera era menescal i
mig filòsof, i sempre explicava
anècdotes.
    Núm. 15, cal Jaume Oliva (fa-
mília Mora), botiga de queviures.

Torraven el cafè al carrer.
    A continuació, cal Gras (família
Solé), sense botiga (actualment la casa
està buida), i cal Bep Xicot, pagesos,
sense botiga.
    Núm. 16, cal Roca sastre, que va
continuar les seves activitats iniciades
en la botiga núm. 4 de la plaça. Aquest
establiment, junt amb els de cal Rosell,
el forn de la Vídua i cal Josepet van
seguir oberts durant molts anys més,
després de la guerra civil, amb les ma-
teixes famílies.
    M’agradaria acabar aquest article de
recordança dels establiments comerci-
als de la plaça del Ball i de les persones
que les dirigien, agraint-los la seva ac-
tivitat, que donava vida a una zona molt
estimada del barri de l’església i les
dues places.
    Hem relatat un moment històric, molt
resumit, d’uns anys relativament feli-
ços de la nostra volguda vila. Segura-
ment poden semblar llunyans, però en-
cara es troba entre nosaltres la persona
que ens ha explicat les recordades vi-
vències. A ella agraïm particularment
la seva cordial col·laboració.

Magí Serra i Piqué

L

De la De la De la De la De la VVVVVella ella ella ella ella ArArArArArtesatesatesatesatesa
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Fer vacances
l temps d’estiu comporta inelu-
diblement el concepte de vacan-

ces. Què no fas vacances? On vas de
vacances?...
    I és ben cert que gairebé tots nosal-
tres desitgem que arribin les vacances
amb la finalitat tan comuna de descon-
nectar, fer un parèntesi en les nostres
obligacions laborals o acadèmiques,
trencar amb la rutina o, si s’escau, fer-
ne una altra de més agradable i, so-
bretot, descansar.
    Hi ha, però, moltes i diverses ma-
neres de passar les vacances:
· Per alguns vacances és sinònim de
relaxació, recuperació de l’equilibri
emocional perdut en un viure de pres-
sa i preocupats per treballar amb eficà-
cia i progressar econòmicament, per co-
brir despeses i descansar per, al seu torn,
poder continuar treballant. Portar a ter-
me aquest tipus de vacances vol dir
gaudir d’un paisatge, d’un passeig,
d’una conversa relaxada... és a dir, sen-
zillament degustar allò que posseïm: els
objectes, els paisatges, els éssers hu-
mans que ens envolten... Aquest tipus
de vacances és el més accessible i està
a l’abast de tothom.
· Una altra manera de fer vacances és
senzillament canviar les activitats quo-
tidianes per unes altres no habituals i,
així, hi ha qui somia fer activitats físi-
ques diverses on cremar l’adrenalina i

l’estrès d’una feina més o menys mo-
nòtona. O també hi ha qui prefereix
canviar el seu entorn físic (casa) per un
altre de diferent: càmping, apartament,
hotel, etc., encara que això pugui com-
portar algunes incomoditats, però són
incomoditats volgudes, acceptades i
pensades per deixar de fer allò que és
habitual la resta de l’any.

· Una tercera fórmula de fer vacances
és viatjar a altres països, cultures, civi-
litzacions... amb la finalitat d’enriqui-
ment personal per tot allò que es veu i
es viu. És una oportunitat per posar-se
a la pell d’altres persones i ambients i
conviure, durant un temps, amb els seus
costums, aportant la pròpia experièn-
cia i sobretot rebent... rebent molt: imat-
ges, paisatges, experiències vitals úni-
ques... És una ocasió per adonar-se del
relativisme de la vida; res es veu i es
viu igual en un petit nucli rural, que
entre els més desafortunats d’una illa
anomenada paradisíaca o escoltant
música en una plaça d’una ciutat euro-
pea. És clar que també hi ha diverses

maneres de viatjar; des d’aquella per-
sona que contracta un viatge programat
fins el més mínim detall i veu i viu no-
més allò que l’agència li pot i vol ense-
nyar, a aquella altra persona que viatja
al cor d’un país, ciutat o d’una cultura
(sovint pel seu compte) impregnant-se
de tot; convivint amb les persones del
país transmetent l’esperit del seu món,
encara que sigui per un curt espai de
temps. Tot això enriqueix molt la per-
sona, que aprèn tolerància, una de les
virtuts de la qual n’està força manca-
da la societat més desenvolupada.
    Podríem anar anomenant diverses
maneres de plantejar les vacances, gai-
rebé tantes com persones. Però siguin

les que siguin les que fem, aquestes han
de ser les nostres vacances. Cada per-
sona les ha de triar d’acord amb les se-
ves possibilitats econòmiques, perso-
nals i fer allò que realment el fa feliç.
No val a fer les vacances d’un altre,
ningú pot viure les experiències alie-
nes com a pròpies.
    Vigilem a deixar-nos emportar per
les modes també en aquesta qüestió de
l’oci personal, i fem allò que realment
vulguem fer; que no ens passi que en
acabar l’època d’estiueig estiguem més
cansats, estressats i decebuts que en
començar-la.

Noemí Farré i Cortadelles

Cada persona ha de triar les
vacances d’acord amb les
seves possibilitats econòmi-
ques, personals i fer allò que
realment el fa feliç

E
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Música de cambra a Vilves
l passat dissabte 6 d’agost, un
quartet de corda va oferir un

concert a l’Església romànica de Sant
Climent de Vilves.
    Amb tota la màgia que comporta una
nit d’estiu, semblava talment que la
bellesa generosa de llur estelada, cons-
tituïa el propassat 6 d’agost, el marc d’u
conjunt exquisit, trenat amb les melo-
dies magnifiques que, al recinte de l’es-
glésia romànica de Sant Climent de
Vilves, s’ofertava deleitant a tots els
enamorats de la bona música.

E

    Cal felicitar-nos, tots amb tots,
per haver pogut dur a terme aquesta
realitat, desitjant el poder-ne gaudir
de bell nou, alhora que palesar, una
vegada més, el nostre agraïment a
totes les persones que, constituint
una nombrosa concurrència, vàreu
tenir la gentilesa de compartir amb
nosaltres d’aquella jornada.

Associació Cultural
 “Amics de Vilves”
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Final de curs de l’AMM i la Coral Infantil
l passat 22 de juny l’Aula Muni-
cipal de Música va acabar el curs

després d’un tercer trimestre carre-
gat d’activitats, concerts i audicions.
En aquest article us en fem una mica
de memòria.
    El diumenge 8 de maig, el grup de
“Petits” de la Coral (nens i nenes de 5
a 8 anys) van participar en el XXXII
Juguem Cantant, que se celebrà a la vila
d’Arbeca. El dissabte 28 de maig, els
grups de “Mitjans” i “Grans” de la Co-
ral van cantar a L’Auditori de
Barcelona; la cantata que van interpre-
tar (al voltant d’uns 600 cantaires) es
titula “Till Eulenspiegel” i els acompa-
nyaven una orquestra i un narrador que
anava explicant les aventures d’aquest
entremaliat personatge. Va ser una ex-
periència emocionant, formar part d’un
concert d’aquestes dimensions i en un
espai tan emblemàtic com és l’Audito-
ri de Barcelona!
    A mig juny van arribar els exàmens i
després les audicions d’alumnes, que
es realitzen l’última setmana de cada
trimestre. I entre una cosa i l’altra, el
diumenge 12 de juny, el Concert de Fi-

nal de Curs, que enguany el vam realit-
zar a la casa de colònies de Cal Petit, el
marc idoni per acabar la festa amb un
dinar de germanor. El concert va ser una
mostra de totes les possibilitats musi-
cals que ofereix l’Aula, des del cant
coral fins als grups instrumentals, grans

o més reduïts. Un esforç per part de tots
que val molt la pena i que valorem molt
positivament.
    Els últims 3 dies de curs, vam
substituir les classes habituals per “ta-
llers musicals”. Els alumnes que van
voler van poder assistir a tallers prepa-

E
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rats pels mateixos professors de l’Aula
sobre temes tan diversos com la cons-
trucció d’instruments musicals, músi-
ca flamenca, blues i improvisació, ta-
ller de ritmes, contes musicals, etc. Una
iniciativa nova i una manera diferent
d’acabar el curs, que tant a l’equip de
professors com a l’alumnat ens ha dei-
xat un bon regust de boca i ganes de
repetir.
    Ara que ja enfilem les vacances d’es-
tiu, tenim la vista posada en el curs que
ve. El 12 de setembre iniciarem el curs
2005/2006 amb els 109 alumnes que
s’han matriculat a l’AMM, amb una
diversitat d’edats que va des dels 3 anys
fins als adults. L’oferta instrumental de
l’Aula és de flauta travessera, guitarra,
piano, violí, violoncel, bateria i percus-
sió. A més a més, s’imparteixen clas-
ses de sensibilització musical (per als
més petits, de 3 a 5 anys), llenguatge
musical, conjunt instrumental i orques-
tra, música de cambra i cant coral.
    Com ja sabeu, la Coral infantil Brots
d’Il·lusió està integrada en l’estructura
curricular de l’AMM, però mantenint
els ideals amb els quals va ser fundada
per l’Orfeó Artesenc a mitjans dels anys
70, i està oberta a tothom que vulgui
cantar. Els cantaires de la Coral parti-
cipen anualment de les activitats que
proposa el SCIC (Secretariat de Corals
Infantils de Catalunya) i també en els
Concerts de l’Aula. Us passem els ho-
raris de la Coral pel curs vinent, ja que
us poden ser d’interès:

- “Petits” (de 5/6 a 7/8 anys): dijous de
5:45 a 6:30h
- “Mitjans” (de 8/9 a 10/11 anys): di-
marts de 6:45 a 7:30h
- “Grans” (a partir dels 11/12 anys):
dilluns de 7:00 a 7:45h
    Per qualssevol dubte o informació
ens trobareu a l’Aula Municipal de
Música a partir del 12 de setembre.
Gràcies per la vostra confiança, que
passeu un bon estiu i a reveure!!

Anna Garriga
Aula Municipal de Música i

Coral Infantil Brots d’Il·lusió
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Dimecres, 28 de setembre

22:30h - A la plaça del Ball, cantada d’havaneres a
càrrec de ELS PESCADORS DE L’ESCALA

Dijous, 29 de setembre

19:00h - Al Casal de la Gent Gran, ball amb JOAN
CARBONELL “DUET”

22:00h - XIV SOPAR DE GERMANOR al Pavelló
Poliesportiu
  A continuació, ball i marxa amb QUARTZ i HOTEL
COCHAMBRE
  Després, DISCO MÒBIL

06:00h - Davant del pavelló, SALSITXADA POPU-
LAR I ESMORZAR per a tothom

Divendres, 30 de setembre

13:00h - BALLADA DE SARDANES a la plaça del
Ball amb la cobla GIRONINA

19:00h - CONCERT amb l’orquestra GIRONINA

20:30h - Sessió de ball amb l’orquestra GIRONINA

00:30h - Sarau amb l’orquestra GIRONINA
  A continuació, molta marxa amb el grup LA BAN-

DA DEL PUIG

Dissabte, 1 d’octubre

13:00h - BALLADA DE SARDANES a la plaça del
Ball amb la COBLA RIELLA

19:00h - CONCERT amb l’orquestra EIVISSA

20:30h - Sessió de ball amb l’orquestra EIVISSA

00:30h - Sarau amb l’orquestra EIVISSA
  A continuació, segueix la marxa amb el grup DE

NOCHE

Diumenge, 2 d’octubre

13:00h - BALLADA DE SARDANES a la plaça del
Ball amb la COBLA TRIOMFAL

20:00h - Sessió de ball amb l’orquestra VOLCÁN

23:30h - CONCERT i a continuació ball i fi de festa
amb l’orquestra VOLCÁN

Festa Nacional de Catalunya
Artesa de Segre, 11 de setembre de 2005

Programa d’actes

A les 9:30h
Concentració a la Plaça de l’Ajuntament

Cercavila amb grup de grallers

A les 10h
Col·locació de la Senyera a la Roca del Cudós

Coca i beure per a tothom

A les 19h
Ballada de Sardanes a la Plaça de l’Ajuntament amb la cobla QUATRE VENTS

No oblideu posar la senyera al balcó!!!!!

Organitza: Àrea de Joventut, Esports, Fires i Festes de l’Ajuntament d’Artesa de Segre

Programa de la Festa Major d’Artesa
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Mes de juliol
SESSIÓ DE PLE

Ple ordinari: 07-07-05

S’aprova, per unanimitat, l’ac-
ta de la sessió anterior del dia 2-06-
2005.

S’aprova, per unanimitat, els
Comptes Generals del Pressupost Mu-
nicipal i del de l’Emissora Municipal
de Ràdio de l’any 2004 i trametre’ls al
Tribunal de Comptes.

S’aprova, per unanimitat, pror-
rogar en un mes el període de cobra-
ment de l’impost Municipal sobre Ve-
hicles de Tracció Mecànica, any 2005,
fixant l’acabament d’aquest en el dia
31 de juliol de 2005.

S’aprova, per unanimitat, revo-
car l’acord d’adjudicació de la parcel-
la número 38 del Polígon Industrial el
Pla, per un import de 38.002,00 euros,
als senyors Llorens Gastó Baqué i M.
Elena Sánchez Martínez, i adjudicar-los
la parcel·la núm. 40 per l’import de
34.002,00 euros.

S’aprova, per unanimitat, el plec
de clàusules econòmiques i administra-
tives que regiran la contractació pel
procediment obert i forma de concurs
de l’obra d’adequació del c/ de l’Argi-
la d’accés a Vernet.

S’aprova verificar el text refós
de les de les Normes Subsidiàries de
Planejament Urbanístic d’Artesa de
Segre i remetre’l al servei Territorial
d’Urbanisme a Lleida.

S’aprova, per unanimitat, decla-
rar festes locals d’Artesa de Segre per
a l’any 2006 els dies 20 de gener, festi-
vitat de Sant Sebastià, i el 29 de setem-
bre, dia de la Festa Major.

S’aprova, per unanimitat, apro-
var el projecte del Pla de màrqueting i
comunicació per a la promoció i
dinamització comercial i turística
d’Artesa de Segre.

S’aprova, per unanimitat, assig-
nar el nom de carrer del Castellot al
carrer sense nom ubicat perpendicular-
ment al c/ Barcelona i paral·lelament a
la Ctra. d’Agramunt i a la Travessera
del C/ Barcelona, a la zona de les Eres.

S’aprova adjudicar a na Roser
Caubet i Betriu el servei de la Llar d’In-
fants Municipal El Bressol pel preu
ofert de 58.900 euros anuals amb sub-
jecció als plecs de condicions aprovats.
Vots favorables: 9
Abstencions: 1

ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 14, 21 i 28 de juliol)

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres i autoritzacions de guals:
- A Daniel Trepat Durany, per reduir la
porta del garatge a l’edifici situat al c/
de la Font, 8 de Baldomar.
- A Josep Brescó Solé i Montse Porta
Llardén, per canviar canonada d’aigües
netes a l’edifici situat al c/ del Pont, 8
d’Alentorn.
- A Toposerveis del Nord SL, per repa-
rar envans interiors a l’edifici situat a
la plaça Major, 4.
- A Irene Mora Eroles, per adequar lo-
cal de l’edifici situat a la Ctra.
d’Agramunt, 2.
- A Isidre Clotet Travesset, per allargar
forjat, a l’edifici situat al c/ Prat de la
Riba, 61.
- A Francesc Amorós Peruga, per ade-
quar una cambra de bany, a l’edifici si-
tuat al c/ Prat de la Riba, 8.

- A Miquel Regué Montserrat, per col-
locar baranes, a l’edifici situat a l’avin-
guda Maria Anzizu, 68.
- A Endesa, per a la instal·lació de no-
ves línies subterrànies de baixa tensió,
a la Ctra. d’Agramunt, 93.
- A Promocions Porta Buñol, SL, per a
la construcció d’un edifici plurifamiliar
de 30 habitatges, a situar al c/ Barcelona
i c/ Eres.
- A J. Jou, J. Fornons, R. Jou, V. Jou,
CB, per a la legalització d’una granja
de reproducció de conills, situada al
polígon 20 d’Artesa de Segre.
- A Ignasi Llinàs Monell, J. Monell
Morancho, CB, per a la legalització i
ampliació d’explotació bovina d’engreix,
situada al polígon 14 d’Artesa de Segre.
- Asetlab SL, per construir tres habitat-
ges unifamiliars, a situar al c/ Sants
Cosme i Damià, 35,37 i 39.
- A M. Rosa Sabartés Capell, pel funci-
onament d’un allotjament rural inde-
pendent, a desenvolupar al c/ Església,
4 de Collfred.
- A Garí Restauracions i Construccions
SL, per a aparcament privat de vehicles,
a desenvolupar al c/ Roc del Cudós, 12.
- A Difusió Digital Societat de Teleco-
municacions, per al funcionament i la
legalització d’un centre de telecomu-
nicacions, existent, a desenvolupar al
camí del Castellot.
- A Eva Cendra Godia, per a la instal-
lació i el funcionament de l’activitat
destinada a taller de ceràmica, a desen-
volupar a l’Av. Maria Anzizu, 7.
- A Promocions Porta Buñol SL, per
enguixar parets i enrajolar terra del lo-
cal dels baixos de l’edifici situat al c/
Escoles, 1.
- A Armengol Puigpinós Sala, per can-
viar tubs dels desaigües de l’edifici si-
tuat a la Ctra. d’Agramunt, 46.
- A Taller Sellart SCP, per a la col·lo-
cació d’aïllament a la coberta del taller
situat a la Ctra. de Ponts, s/n.
- A Vicent Farré València, per pintar
façana de l’edifici situat al c/ Maria
Anzizu, 52.
- A Josep Minoves Besolí, per ender-
rocar parcialment la tribuna i per a la
formació de balcons al c/ Ricard Vi-
nyes, de l’edifici situat al carrer
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Marcel·lí Farré, 1.

INFORMES DE L’ALCALDIA

En la reunió amb el Director
General de Mitjans Audiovisuals per a
tractar de la Televisió Digital Terres-
tre, aquest va comunicar que l’actual
sistema de televisió analògica s’apaga-
rà entre el 2008 i el 2009 a Catalunya.

S’ha tancat un acord amb Vall
Companys per adquirir la finca de les
sitges velles que tenen a la Ctra. de
Lleida. La finca podrà adquirir-se per

l’Ajuntament per a instal·lar-hi el
tanatori d’Artesa de Segre.

S’han realitzat treballs de pros-
pecció geològica al solar on es preveu
ubicar el Casal Cultural a càrrec de la
Diputació de Lleida.

A primers d’agost començaran
les obres d’urbanització del Polígon
Industrial I, amb la rectificació del tra-
çat del carrer. La nova alineació s’in-
clourà al POUM.

L’IEI ha atorgat una subvenció

de 7.000 • per a la realització d’exca-
vacions arqueològiques  a Antona,
2005. Els treballs es preveu realitzar-
los del 16 d’agost a 9 de setembre.

A Anya es van cremar més o
menys unes 30 ha. Hi va haver sort dels
pagesos que portant aigua i  fent feina
amb els tractors van ajudar a apagar-
lo. A les 20:30h la Consellera Tura va
transmetre a l’alcaldia la seva felicita-
ció vers els pagesos que havien inter-
vingut en l’extinció.

Carme Barril i Brescó

Divendres, 9 de setembre
12:00 h Repic de campanes anunciant la festa.
22:30 h Gran cantada d’havaneres a la plaça de l’Ereta amb
el grup “BOIRA”. A la mitja part, cremada de rom i reparti-
ment de pastes per a tothom.
00:00 h Discoteca mòbil a la Plaça Major.

Dissabte, 10 de setmbre
12:00 h Santa Missa cantada per la cobla “TRIUMFAL
D’IGUALADA”
13:15 h Ballada de sardanes a la Plaça Major a càrrec de la
cobla  “TRIUMFAL D’IGUALADA”
17:30 h Espectacle infantil patrocinat pel Consell Comarcal
de la Noguera al parc recreatiu amb el grup “LA TROCA”.
En acabar xocolatada popular.
20:00 h Gran Ball de tarda al Pati de les Escoles amb l’or-
questra “VOLCAN”
00:00 h Concert amb l’orquestra “VOLCAN”
01:00 h Gran ball de nit amb l’orquestra “VOLCAN”

03:30 h Nit de rock amb el grup “STRENOS”

Diumenge, 11 de setembre
13:00 h Ballada de sardanes a la Plaça Major amb la cobla
“TRIUMFAL D’IGUALADA”
13:00 h Caminada popular des de la font Blanca de Vilanova
de Meià al cim de la muntanya Cogullo en combinació amb el
Centre Excursionista de Lleida amb motiu de la celbració del
seu centenari.
20:00 h Ball de tarda a la plaça Major amb el conjunt “BU-
GUI-BUGUI”
00:00 h Ball de nit a la plaça Major amb el conjunt “BUGUI-
BUGUI”

Dilluns, 12 de setembre
20:00 h A la plaça Major gran ball fi de festa amb “DUETTO”.
A la mitja part la penya barcelonista de Vilanova de Meià
obsequiarà amb una xocolatada a tots els assistents.

Festa Major de Vilanova de Meià
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El Joc de la pilota. 1919

avíem publicat altres fotos del
carrer Bisbe Bernaus, conegut

popularment com a Joc de la Pilota,
fins i tot una altra més antiga amb
tendals, però aquesta és inèdita a la
nostra revista.
    El carrer i la propera plaça del Ball
eren el nucli comercial més important
de l’Artesa d’aquells anys. Estava per
pavimentar; s’hi pot veure les roderes
de carros a terra. També s’identifiquen
els trulls del vi a dreta i a esquerra, que
aleshores i en temps posteriors estaven
davant l’entrada de les cases de pagès i
feien molt ambient en temps de vere-
ma.
    Les cases, començant per la dreta,
són: cal Sisquet del Roig, cal Patxeco
(vidriaires i terrissa), ca l’Amorós sas-
tre (hi vivien 2 germanes, ara hi ha la
peixateria). A continuació, el carrer del
Forn, on hi havia el forn del poble.
    La primera casa que segueix era la
Central eléctrica, aquesta casa va ser
propietat de la Sra. Carme Rúbies (cal
Cunis), casada amb el Sr. Pallarés, i va
ser botiga de queviures. Després ve ca

l’Espinal, que antigament era cal
Santaeugènia, on venien roba i tenien
una banca; va ser també part de la fas-
sina de cal Cunis i anava des del Bisbe
Bernaus fins a la plaça del Ball. La pro-
pera era cal Balagueró, on va viure el
primer alcalde de la postguerra, Pau
Balagueró, casat amb “doña” Rosa Rico
Bella, carismàtica mestra d’Artesa. Més
tard hi va viure el Cristòfol Yégola, que
era italià i feia de llauner. Al costat, una
casa baixa (avui inexistent per l’ampli-
ació de l’església a finals de la dècada
de 1960), on hi havia la presó, el sere-
no al primer pis i el jutjat al segon (el
jutge era Pasqual Sans). És a dir, a baix
els tancaven, al primer n’hi havia un
que vigilava i a dalt els jutjaven.
    Després ve l’antiga església, que en
aquesta foto gairebé no es veu. En
aquest racó és on els nois jugaven al
frontó, joc que va donar el nom popu-
lar de Joc de la Pilota al carrer.
    Tot seguit, cal metge Ereté, que vi-
via amb la seva dona. Era un home que
en feia moltes i de vegades feia una re-
cepta on hi posava 10 blocs i 2 sacs de

ciment. Més tard, aquesta casa seria cal
Jan (Ariet), botiga de teixits. El magat-
zem blanc del fons era el de cereals de
cal Portomeu, que formava part del
complex de la Granja.
    La primera casa de l’esquerra era cal
Riera; la mestressa es deia Calamanda.
Després ve cal Castellana. A tocar, cal
Sixto Pocurull, que era espardenyer i
estanquer i va ser secretari de l’Ajun-
tament. La seva filla Enriqueta, mes-
tra, va emigrar a Mèxic i fa pocs anys
fa fer un donatiu d’uns 3 milions de
pessetes a l’Ajuntament, amb els quals
es van fer algunes actuacions a l’esglé-
sia i al museu. Aquesta casa seria més
tard cals Pastors (Rebolleda).
    Les cases que segueixen són cal
Xarxalé (on ja hi vivien els Macià), cal
Pauleta (Tohà), avui propietat de Vicenç
Roca, ca l’Ermità o cal Morros i ca
l’Angepic o cal Mirada. A continuació,
ca la Molinera (cal Cirera), que més tard
seria la botiga de verdures Trepat i on
avui hi ha el Cafè de l’Escaleta. Segueix
cal Sord (Fons), família de paletes. Des-
prés hi havia cal Camaret o cal Ribalta,

H
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merceria i representant de màquines de
cosir, que avui és la rectoria. La casa
següent, on va néixer el bisbe Bernaus
(com avui indica un placa penjada a la
façana), seria més tard cal Parco.
    Les darreres cases d’aquest costat
són cal Tonet de l’Estornell (molt es-
treta), que era paleta i la seva dona es
deia Quica; cal Martinet, l’amo de la
qual era el Sr. Marcel Samarà, tota una
institució al poble i pare de les germa-
nes Rosa, Marcel·lina i Sabina; i l’últi-
ma, cal Blasi llauner, que la va llogar i
més tard vendre als Moliners, els quals
havien viscut al molí de la secla.

Bartomeu Jové i Serra

ImaImaImaImaImatgtgtgtgtges d’Ahires d’Ahires d’Ahires d’Ahires d’Ahir

La Farinera. 1927
e vegades, quan publiquem una
imatge antiga, posteriorment

ens arriba informació exhaustiva
que complementa la que nosaltres
hem publicat. És el cas de la foto
del més passat, de la Farinera.
    Ens han informat que la colla de pa-
letes que va bastir l’edifici estava for-
mada per Josep Puigpinós Bernaus i
Domingo Puigpinós Pasquet, pare i
padrí respectivament de la Rosa de cal
Bonadona. Eren uns paletes de presti-
gi d’aquells anys. El Domingo era el
paleta de confiança de les fassines de
cal Cunis i de cal Boet.
    També ens han explicat que els tèc-
nics que van muntar la maquinària de
la farinera eren de Suïssa. Es tractava
d’un enginyer i tres muntadors espe-

cialitzats. Un total de quatre famílies
suïsses que van viure i conviure a
Artesa durant més d’un any a l’edifi-
ci que avui és cal Claudio. Cobraven
la seva feina en francs suïssos, la qual
cosa vol dir que tenien un poder ad-
quisitiu molt superior a la gent de
l’època. Els anomenaven “els suïssos”
i es veu que quan anaven a comprar,
de vegades els encarien el preu dels
pollastres o dels comestibles.
    La Farinera va ser tancada de ma-
nera oficial pel Sr. Ramon Balcells el
16 de febrer de 1982 a les 4 de la tar-
da. Va indemnitzar a cada un dels tre-
balladors amb un  milió de pessetes,
que aleshores eren molts diners.

Bartomeu Jové i Serra

D

BBC*BBC*BBC*BBC*BBC*

A la Colònia de la Fàbrica ja en som més

Ha nascut en Daniel Silva Meneses

Elianne i Julio,
felicitats de tots els veïns

Qui es casa el 10 de setembre?

Eva i Agustí,
Felicitats!

* BBC són les sigles de la secció Bodes, Batejos i altres Celebra-
cions. Feu-nos arribar una foto ben graciosa i us la publicarem.
Només cal ser subscriptor de la Palanca.
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La FLa FLa FLa FLa Fotootootootooto

La foto correspon al misteriós vol d’una avioneta en plena tempesta, a quarts d’una de la matinada del 29 de juliol, pel
cel de Vilanova de Meià. Serà la que diuen que “reparteix” iodur de plata pel Montsec? (Foto: Josep Argerich)


