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PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE I COMARCA

S’estrena

la

S’estrena
El passat cap de setmana 11 i 12 de juny,
de la mà de la Associació de Dones
Artesenques Actives, Artesa de Segre va
recuperar una activitat de molta tradició a
casa nostra, però que s’havia perdut en els
últims anys: el teatre.
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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.

Durant el mes de juliol:
Cada nit a les 22h, de dilluns a divendres, a la pista
poliesportiva del Camp Municipal d’Esports
d’Artesa, Campionat d’estiu de futbol sala

MAIG
2 i 3 de juliol:
Festa del 30è aniversari de l’Agrupament Escolta
i Guia Mare de Déu del Pla

Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 9: Daniel Mutelica, fill de Constantin i de Liliana
dia 12: Tània Martí i Tello, filla de Josep L. i de Montserrat
dia 17: Júlhia Ribeiro Da Silva, filla de Sergio i d’Alessandra
Defuncions:
dia 12 Francesc Solé i Llovet (89 anys),
natural de Baronia de Rialb
dia 16: Simon Novau i Costa (45 anys),
natural d’Artesa de Segre
dia 22: Josepa Riera i Tarragona (76 anys),
natural d’Artesa de Segre
dia 23: Leonor Palau i Farràs (80 anys),
natural de La Donzell
dia 24: Arcadi Castellà i Farré (84 anys),
natural de Baldomar
dia 24: Hermelinda Sánchez i Pérez (86 anys),
natural de Becedillas (Ávila)
dia 27: Alfredo Farré i Marsà (85 anys),
natural de Montargull

16 de juliol:
A la tarda, a la plaça de les Escoles Velles, Festa de
final de curs de la Llar d’Infants Municipal El
Bressol
24 de juliol:
Inauguració del nou local social d’Anya, amb el
següent programa: 11h, missa. 12h, inauguració.
12:30, actuacions artístiques. 13:30h, vermut.
14:30h, dinar de germanor. 17:30, ball popular

FESTES MAJORS
2 i 3 de juliol:
Collfred
15, 16 i 17 de juliol:
Tudela de Segre
16 i 17 de juliol:
Foradada

Matrimonis:
dia 7: Mercè Brescó i Solé (d’Alentorn),
Sergi Satorres i Monter (de Lleida)

22, 23 i 24 de juliol:
Montclar

Municipi de Foradada

30 de juliol:
Colldelrat
Vilves

Matrimonis:
dia 28: Elsa Gili i Noguera (de Montsonís),
Jaume Font i Escribà (de Tàrrega)

Meteor
olo
gia
Meteorolo
ologia
MAIG
Dades facilitades pels ajuntaments d’Artesa de Segre, de Vilanova
de Meià i de Foradada.
Municipi d’Artesa de Segre
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Temperatura mitjana del mes: 18,2°
Temperatura màxima:
32° (dies 26 i 27)
Temperatura mínima:
6° (dia 1)
Amplitud tèrmica màxima: 23° (dia 1: màx. 29° i mín. 6)
Amplitud tèrmica mínima: 6° (dia 31: màx. 21° i mín. 15º)
Dies amb precipitacions:
8
Precipitació màxima:
34 mm (dia 16)
Total precipitacions:
64 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 17,5°
Temperatura màxima:
30,1° (dia 27)
Temperatura mínima:
3,9° (dia 17)
Precipitació màxima:
26,6 mm (dia 17)
Dies amb precipitacions:
10
Total precipitacions:
52,6 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions

5
36 mm (dia 17)
56 mm
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Editorial

Presó: problema o solució?
La més que probable ubicació d’una presó a la província de Lleida ha estat
font de polèmica i de comentaris durant les darreres setmanes. Primer es va
parlar que es construiria a la Segarra, vora el poble d’Estaràs. L’oposició i la
mobilització dels habitants d’aquesta comarca ha estat contundent i ha fet el
seu efecte. La Generalitat ha fet un pas enrera i ha buscat un nou emplaçament.
La ciutat de Tremp es va oferir per acollir el centre penitenciari, que
segons els governants de Barcelona, ha de construir-se, peti qui peti, a les
comarques de Ponent. Finalment, sembla que serà Tàrrega la localitat que
albergarà els 700 delinqüents que viuran en aquest equipament. L’alcalde
de la capital de l’Urgell ha estat ràpid i astut; sense fer soroll ha pactat amb
la Generalitat acollir la presó, a canvi de sucosos dividends per a la ciutat
(variant, hospital, jutjats, etc.). No sabem si alguns dels seus votants li
perdonaran haver pres una decisió com aquesta sense consultar-ho a la població,
ni tampoc si els seus veïns segarrencs oblidaran aquest acte de “traïdoria”.
A partir d’aquests fets, podem fer diferents lectures i valoracions sobre
el tema. Primer, ens preguntem per què les autoritats insisteixen tant a
ubicar una presó a Lleida, quan la majoria de reclusos provenen de l’àrea
metropolitana de Barcelona. És que no acollim prou reus al Centre
Penitenciari de Ponent? Sí, n’acollim més dels que ens toca. Per què no fan
les presons a Barcelona? Serà perquè el sòl d’allà el reserven per a edificarhi pisos i polígons industrials i així poder seguir especulant. O perquè tot
lo dolent (abocadors, centrals nuclears, presons, etc.) els molesta.
Els que venen la moto que es tracta d’un equipament beneficiós per la
zona que ha d’acollir la presó només expliquen el que volen. Diuen que la
presó donarà feina a 500 treballadors qualificats, la majoria dels quals seran
de la comarca. Això és una fal·làcia perquè els funcionaris de presons i els
mossos d’esquadra no seran veïns del lloc, ja que són treballadors amb
horaris i honoraris que els permeten anar i venir del seu lloc de residència,
sense implantar-se ni implicar-se amb el lloc de treball (i més si es tracta
d’una zona com Tàrrega, amb bones comunicacions i a menys d’una hora
de Barcelona, Lleida i Tarragona). El més trist del cas és que com a
compensació (o “suborn”) per acollir-la, la Generalitat ofereix “l’oro i el
moro”: milions i milions d’euros per fer carreteres, hospitals i desenes
d’equipaments. ¿És que aquesta inversió no la necessiten la resta de
comarques i ciutats de Lleida? ¿Cal “vendre’s” per aconseguir aquelles
infrastructures i equipaments que per estricta justícia social correspondrien
a molts indrets de la Catalunya interior?
El tema principal, però, és el tipus d’equipament del qual parlem. És una
presó, sí, el lloc on els bons se suposa que tanquen els dolents. No és una
guarderia ni una residència d’avis. Els reclusos no són sants i molts d’ells
traslladen la família a residir al lloc on estan tancats. I molts d’aquests
familiars tampoc són persones honrades i d’una cosa o altra han de viure...
Ah, i els presos també surten de permís... En fi, algun innocent hi deu
haver, però la majoria són gent perillosa i reincident.
La problemàtica de la massificació de les presons ve de lluny. ¿Per què
l’anterior govern autonòmic no va buscar solucions al tema? Possiblement
perquè al tractar-se d’una cosa que no vol ningú (o quasi ningú), s’haguessin
tirat l’opinió pública damunt, i així han passat els anys fins que el tripartit
s’ha decidit a solucionar el tema. Però, vaja com l’ha solucionat! Amb
polèmiques i “xantatges” inclosos.
Posats a parlar del tema, algú ens ha donat una idea que potser arriba
una mica tard. En to irònic, però també reflexiu, aquest anònim lector ens
ha dit que Artesa hauria d’haver demanat la presó, i així, a canvi podríem
haver sortit del pou en el qual fa anys que suposadament ens trobem. La
presó hauria sigut la solució als nostres problemes: hauríem rebut una pluja
d’euros que ens hagués permès construir unes noves piscines, el passeig
del Senill, el Casal Cultural, una nova residència d’avis, una autopista,
potser un aeroport i per què no, una universitat.
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Noticiari
Problemes en un enterrament a Cubells

Centre d’estudis arqueològics a Alòs

Tot i que les versions aparegudes en alguns mitjans de comunicació i les d’algunes persones que van viure aquesta desagradable
experiència no coincideixen totalment, el cert és que el passat 25
de maig a Cubells es va viure una situació molt delicada. Cap al
migdia, la família Diego Llorens va arribar al cementiri de Cubells
amb la intenció d’enterrar la seva àvia, que vivia a Barcelona però
era originària d’aquesta població, al costat del seu marit. L’enterrament, però, no es va produir fins a la nit, després que la família
descobrís que en l’indret on s’havia obert una rasa s’hi trobava una
gran quantitat d’ossos dels quals es desconeix la procedència. Després de llargues discussions entre la família, representants de la
funerària i de l’ajuntament, que van requerir la presència dels Mossos d’Esquadra i del jutge de pau, finalment es va procedir a l’enterrament de la dona i del seu marit en dos nínxols cedits per l’ajuntament de Cubells. Un altre dels motius que va allargar la situació
va ser que la funerària va haver d’acudir a un altre enterrament
durant la tarda.

L’ajuntament d’Alòs de Balaguer té la intenció
de convertir l’antic edifici de les escoles, que està
en desús des de fa uns 25 anys, en un equipament
cultural que consistiria en un centre d’estudis arqueològics i geològics. Aquesta iniciativa respon
a la necessitat de facilitar els estudis dels materials que s’obtenen de les diferents excavacions que
es realitzen cada any al municipi, entre les quals
destaca la de la Cova del Parco. Caldrà adequar
l’espai, d’uns 50 metres quadrats, amb un pressupost de 77.000 euros, que el consistori pretén finançar a través del PUOSC o de la Diputació de
Lleida durant el pròxim 2006. (La Mañana, 2805-05)

El circ visita Artesa
Com ja ve sent habitual en aquests darrers anys i al votant d’aquestes dates,
tot i que no es tracta sempre del mateix, novament el circ va visitar la ciutat d’Artesa. Enguany es tractava de
l’escola de circ Tonelly, finançada amb
fons del Ministerio de Educación y
Cultura. Es va instal·lar a l’esplanada
que s’utilitza com a aparcament vora
el centre Els Planells i va oferir diferents sessions entre els dies 24 i 26 de
juny.

Artesa i Vilanova amb problemes d’aigua
A causa de la perllongada sequera que ens està afectant aquest any,
alguns nuclis dels municipis d’Artesa de Segre i de Vilanova de
Meià han començat a tenir seriosos problemes d’abastament d’aigua, que es podrien allargar durant l’estiu. Així consta en l’informe que el Consell Comarcal de la Noguera ha facilitat a l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA). Tant la Generalitat com la Diputació
de Lleida ja s’han compromès a obrir una línia d’ajuts per tal que
els municipis afectats, que són força nombrosos, puguin fer front a
aquesta delicada situació mitjançant l’abastament amb camions cisterna.

Artesa acull una jornada del Congrés Rural ‘06
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El passat dimarts 31 de maig, les instal·lacions de la Cooperativa
d’Artesa de Segre van acollir una de les diferents trobades que es
van realitzant per tot el territori català amb motiu de la celebració
del Congrés del Món Rural, que es va posar en marxa fa pocs mesos i es clourà durant el pròxim any. La desena de persones que es
van reunir a Artesa van debatre sobre la Llei d’Ordenació Agrària
i les seves conclusions passaran a una de les 15 Assemblees Territorials en què s’organitza el Congrés, concretament a la que porta
per títol “Per una política agrorural contractual: el contracte territorial d’explotació” i que es reunirà a Banyoles el proper 23 de
setembre.

Desfilada de moda a la Dàlia Blanca
Dintre del variat i complet programa d’activitats
que està duent a terme l’associació de dones
Artesenques Actives, durant la tarda del diumenge 5 de juny va tenir lloc una desfilada de moda a
la Dàlia Blanca. Les models van ser algunes de
les membres de la pròpia associació, que van lluir
diferents models de la col·lecció d’estiu Milio
Milara d’entre les talles 46 i 60 davant un públic
que va gaudir d’allò més.

Aproven el 100% de batxillers d’Artesa
Tots els 11 alumnes que durant aquest curs han
realitzat els estudis de 2n de Batxillerat a l’IES
Els Planells d’Artesa de Segre han aprovat (dos
amb matrícula d’honor). Això converteix l’institut d’Artesa en l’únic de les comarques de Lleida
amb un 100% d’aprovats de Batxillerat. Ara cal
esperar que aquest èxit es repeteixi també en les
proves de la selectivitat (els resultats de les quals
se sabran el 5 de juliol), en les que aquest institut
presenta també un alt percentatge d’aprovats
(molts cursos també del 100%).

Revetlla de Sant Joan a Artesa
Tot i que la pluja va deslluir una mica la tradicional revetlla de Sant Joan d’aquest any, van ser
diversos els indrets d’Artesa de Segre que van continuar la tradició, alguns amb animació musical
inclosa. Cal destacar la del carrer Sant Joan, recuperada l’any passat amb la intenció de fer honor al nom del carrer. L’anècdota la van protagonitzar al carrer Sitges, on es va celebrar la revetlla el dissabte dia 25. Per altra banda, la nota negativa va ser l’incendi d’un contenidor a l’avinguda Maria Anzizu, probablement provocat per
algun petard i ràpidament controlat pels bombers.
En aquest sentit també hem de lamentar petits desperfectes observats en el mobiliari urbà de la ciutat, també ocasionats pel mal ús que es fa sovint
dels petards.

La No
guer
a
Noguer
guera
Pla urbanístic de Bellcaire

Campanya de Slow food

A finals del mes de maig l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell
va presentar al municipi l’avantprojecte del Pla d’Ordenació Urbanística municipal. Entre les propostes més
generals destaca el manteniment del model del
poble actual. Amb la construcció de la variant, l’eix
de la carretera Balaguer- Tàrrega es convertirà en
el vèrtex del municipi que ordenarà al seu entorn
el centre de Bellcaire. Aquest pla preveu, també,
la creació d’un nou polígon industrial amb accés
directe a la carretera.

El 13 de juny, la sala d’actes de l’Ajuntament de Balaguer
va acollir la presentació de la campanya a favor de l’Slow
Food (és a dir, menjar lent) a la que van assistir un
centenar de persones. El que defensa aquest moviment són els aliments ecològics i respectuosos
amb el medi ambient, perquè el que es pretén és
aconseguir una alimentació sana. L’Slow Food
dona valor als aliments sense industrialitzar i a la
diversitat del producte. Pretenen que s’ensenyi ja
des dels primers anys de vida d’un infant a menjar
bé, no per la vista sinó pel gust.

1a. Jornada educativa de Ponent
Aposta pel futbol sala

El 21 de maig va tenir lloc a l’IES ciutat de Balaguer la 1a.
Jornada educativa de Ponent. L’objectiu d’aquesta trobada
era promoure entre els educadors la innovació educativa i
crear un espai comú que els permetés compartir experiències, materials i punts de vista. També es pretenia informar
sobre els treballs nous de les nostres comarques per tal de
fer més efectiva la labor educativa i repartir als assistents un
CD- Rom amb el catàleg d’aquests nous treballs. Hi van
assistir uns 300 professors vinguts de les diferents comarques de Ponent.

El FS Balaguer i La Sentiu han signat l’acord de col·laboració
entre ambdues entitats, el qual estableix que La Sentiu serà
el filial del Cristec de primera nacional B i a més es crearà
un juvenil que participarà a la Lliga Nacional. Aquest acord
és una important aposta per potenciar el futbol sala a la comarca de la Noguera. El coordinador tècnic del projecte serà
José Luís Torres.
Anna M. Vilanova

Espor ts

Prova de descens en BTT a Vilanova
en altres ocasions, Vilanova
C om
de Meià va acollir novament una
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prova de descens en BTT.
El passat diumenge 5 de juny va tenir lloc una prova de la Copa Catalana
de descens en BTT a Vilanova, que va
reunir al voltant d’un centenar de participants. El vencedor absolut va ser
Enric Cabanes i Casero, amb el dorsal
201, del club Cicles AB Castel. Cal
destacar, però, la presència de dos participants d’Alentorn, que van quedar
classificats en segon lloc de les seves
respectives categories. Es tracta d’Aitor
Torredeflot, categoria cadet, i de Dani
Mardones, categoria elit.
Text: Ramon Giribet
Fotos: Eva Maza

Espor ts

Resultats de bàsquet i futbol
BÀSQUET

FUTBOL

CENG
Del 21-05-05 al 12-06-04

EFAP (Escola de futbol Artesa-Ponts)
Del 23-04-05 al 22-05-05

Infantil masculí
(2a fase)
CENG Jubete - River Andorra
CENG Jubete - CE Maristes
CB Balaguer - CENG Jubete
(Final a 4)
CENG Jubete - Sedis
CENG Jubete - CB Pardinyes

Juvenil
AEM - CE Artesa S.
CE Artesa S. - Andorra
Almacelles - CE Artesa S.
CE Artesa S. - Intercomarcal

61 - 52
71 - 34
25 - 76
65 - 50
52 - 58

3-0
1-1
1-2
4-2

Cadet
Balaguer - EFAP
EFAP - Andorra
Tremp - EFAP
EFAP - Guissona

Cadet femení Interterritorial A1
CENG Altis - CB Àguiles
46 - 56
CENG Altis - Reus Deportiu
46 - 59
TGN Bàsquet - CENG Altis
66 - 49

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

EFAP - Ivars
Agramunt - EFAP
EFAP - Pla d’Urgell
Cervera - EFAP

CE Artesa de Segre. Primera Regional
Últimes jornades
CE Artesa S. - Juneda
0 – 1 (partit ajornat)
CE Artesa S. - Pobla de Segur 1 - 0 (Cortada)

5-0
4-4
3-1
3-7
Aleví

EFAP - Lleida
Balaguer - EFAP
EFAP - Tremp
Guissona - EFAP

Classificació final de l’equip
Partits guanyats: 12 Empatats: 9 Perduts: 12
Gols a favor: 51
Gols en contra: 54
1r: Organyà (72 punts). 10è: CE Artesa (45 punts).

1-2
1-4
2-1
1-1
Benjamí

EFAP - Rialp
EFAP - Tàrrega
Mollerussa - EFAP

6-3
3-4
4-3

Informació facilitada per R. Cotonat, J. Regué i R. Giribet

Prebenjamí
Guissona - EFAP
EFAP - Mollerussa

Anunci de l’EFAP

5-3
4-5

EFAP: Fi de temporada

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.

dissabte 11 de juny va tenir lloc a Cal Petit
E lelpassat
dinar per celebrar el final de temporada de l’Escola de Futbol Artesa-Ponts.
A l’acte hi van assistir 160 persones, que van comptar
amb la presència del jugador del Real Zaragoza “Piti”, el
qual va obsequiar l’escola amb una samarreta del seu equip
firmada per tots els jugadors. Aquesta, junt amb una
panera, una televisió i diverses pilotes, va ser sortejada entre tots els presents.
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Ramon Cotonat

Espor ts

Cuita el sol 2005 (2a Milla Vertical Ibèrica)
dia 4 de juny, Antoni Colom i
E lPepe
Roca d’Artesa de Segre,

El recorregut és de 4 quilòmetres i
1.685 metres de desnivell, la qual cosa
converteix aquesta prova en la més dura
de tot Catalunya, pels pocs quilòmetres
que té i el gran desnivell que cal superar. En total, aquest any hi havia 445
participants, dels quals 385 van acabar
la cursa i 60 van ser desqualificats quan
els va atrapar l’ombra o es van retirar
voluntàriament.
L’artesenc Antoni Colom, amb el
dorsal número 86, va quedar en la posició 217 en la classificació general,
amb un temps de 2 hores, 1 minut i 17
segons; i en la categoria dels Veterans
va quedar 34è.
Pepe Roca, d’Artesa de Segre, amb
el dorsal número 474, va acabar en la
posició 257 de la general, amb un temps
de 2 hores, 7 minuts i 46 segons; corria
en la categoria dels Sènior.
Ramon May, d’Alòs de Balaguer,
amb el dorsal número 10, va arribar en
la posició 145 de la general, amb un
temps d’1 hora, 50 minuts i 27 segons;
també corria en la
categoria dels Sènior.
I Nick Boliart, de
Foradada, amb el
dorsal 131, va quedar
68è de la general,
amb un temps d’1
hora, 35 minuts i 40
segons; i en la cate11
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Ramon May d’Alòs de Balaguer i
Nick Boliart de Foradada, van anar
a disputar la cursa puntuable per a
la IV Copa Catalana d’Alta Muntanya, al poble d’Àreu (Pallars Sobirà).
Aquesta cursa està inspirada en el llibre L’edat de les pedres de l’escriptor
Pep Coll, i més concretament en L’home que corria més que el sol, una llegenda situada al poble de Malpui, que
ben bé podria ser l’Àreu actual.
La llegenda diu que el poble de
Malpui estava situat en una vall entre
dues muntanyes. La vigília de la Festa
Major s’hi feia una cursa a peu on només hi participaven els fadrins. El tret
de sortida de la cursa es donava a la
plaça major del poble, just quan el sol
es ponia darrere la muntanya de ponent.
I l’objectiu de la cursa era arribar dalt
del cim de la muntanya de llevant, corrent davant de l’ombra projectada per
l’altra muntanya, de manera que els
participants sempre corrien per on hi
havia sol, i si els atrapava l’ombra, quedaven eliminats. El premi que obtenia
el guanyador era el dret a escollir fadrina per a tots els dies de la Festa
Major.
Mai no se sap si les històries d’en
Pep Coll són llegendes, recullen la “veritat” dels padrins pallaresos o són fruit
del trobador de Pessonada, però la qüestió és que aquesta llegenda s’ha acabat
fent realitat.
La cursa actual consisteix a sortir de
la plaça major d’Àreu just quan es pon
el sol a la plaça, i a arribar dalt del cim
del Monteixo (2.905 metres) abans que
s’hi pongui el sol. Com en la llegenda,
si t’atrapa l’ombra mentre puges, quedes eliminat.

goria Sub-23 va acabar en 6a posició.
Cal destacar que a cap dels 4 participants de les nostres contrades mencionats anteriorment no els va atrapar
l’ombra mentre pujaven, sinó que van
arribar tots dalt del cim del Monteixo a
temps per veure la posta de sol.
Baixant del Monteixo, es va fer de
nit, i per això era obligatori per a tots
els participants de portar frontal. Els
que van arribar més de pressa a baix, al
poble d’Àreu, van poder apreciar la
cadena de llums dels altres participants
que encara baixaven pel dret del
Monteixo. Cap a dos quarts d’una de la
nit va acabar de baixar tothom.
Nick Boliart

Espor ts

Borja Comenge, 2n entrenador del Plus Pujol Lleida
a Festa del Bàsquet or-

tastat tot lo bo i també tot lo
dolent.

L ganitzada pel CENG

Artesa els passats 11 i 12
de juny va comptar amb la
presència de Borja
Comenge, preparador físic
del Plus Pujol Lleida les 4
darreres temporades i designat 2n entrenador
d’aquest equip fa unes setmanes. Comenge té lligams
familiars amb Artesa i vam
conversar-hi sobre les seves experiències en l’esport
d’èlit.

La Palanca (LP): Quina preparació
física du un equip ACB?
Borja Comenge (BC): Els objectius
tàctics i tècnics que marca l’entrenador,
condicionen el treball físic de tot
l’equip. Al Lleida sempre hi ha hagut
una idea de bàsquet molt clara: una defensa intensa per poder córrer després.
Segons les característiques dels jugadors, es fa un tipus de treball o un altre.
Durant la campanya cal distingir tres
blocs ben diferenciats: pre-temporada,
temporada i post-temporada. Individualment, cada jugador necessita una preparació particular segons la seva edat i
complexió física. Als jugadors americans els agrada treballar la força i als
europeus els costa més d’entrar al gimnàs. Als jugadors d’aquí els agrada córrer i treballar la resistència física. La

majoria d’americans creuen que jugant
partidets de bàsquet (streetball) ja n’hi
ha prou.
LP: Quin balanç fas d’aquests 4 anys
a l’ACB?
BC: En aquests anys n’hem vist de tots
colors. El primer any a l’ACB vam superar les expectatives més optimistes:
vam ser el primer equip recent ascendit que jugava els play-off pel títol. Vam
fer un gran joc i vam assolir fites impensables. Vam tenir sort, hi vam ficar
molta il·lusió i treball i per sobre d’un
equip, érem un grup d’amics ben avinguts. Hi va haver jugadors que van “explotar” (Grimau, Alzamora, Comas,
etc.) i van tenir un nivell increïble. El
segon any vam jugar a Europa, la qual
cosa va significar més partits i tenir una
planificació més complicada, ja que
pràcticament només hi havia temps per
jugar i descansar. Les dues últimes temporades, hem tingut nombrosos contratemps, lesions, alguns jugadors han rendit per sota del seu nivell, etc. Aquesta
última temporada hem treballat
moltíssim, però els resultats no ens han
acompanyat. Val a dir que vam fer una
aposta arriscada, fitxant jugadors experimentats que van decréixer les seves
facultats més ràpid del que tots ens pensàvem. Com a club, es va perdre l’afany
de superació dels primers anys i els canvis no han funcionat. Personalment, he
12

la Palanca

Borja Comenge Monclús,
nascut el 16 d’octubre de
1978 a Osca. Llicenciat en
INEF. Entrenador superior de bàsquet.
Durant les 4 últimes temporades ha estat el preparador físic del Lleida Basquetbol (conegut primer com Caprabo
i després com Plus Pujol). La temporada vinent serà el segon entrenador de
l’equip, que després de perdre la màxima categoria estatal (ACB) jugarà a la
segona divisió espanyola (LEB). Ha
coincidit amb tres tècnics: Edu Torres,
Alexander Petrovic i Paco García.
Properament, treballarà amb Andreu
Casadevall, escollit per liderar el projecte LEB.

LP: D’aquests anys, quins
jugadors destacaries?
BC: La primera temporada
a l’ACB em va sorprendre
Michael Ruffin. Aquest
americà es va incorporar a
l’equip la jornada 13 i a partir de llavors, vam anar a
més. Era un jugador que
ofensivament era molt limitat, però destacava pel seu
físic i ajudava l’equip
rebotejant, intimidant i fent
el que calgués. A la seva
vora, AJ Bramlett es va fer
millor. Com a gran jugador
i millor persona, destacaria Alberto
Angulo, que venia del Real Madrid on
ja ho havia guanyat tot. No havia de
demostrar res, però es va implicar i va
treballar com el que més, va aportar
consells i experiència, va fer madurar
l’equip i va deixar una gran empremta.
Un altre jugador que destacaria és el
Jaume Comas, que ha crescut al mateix ritme que l’equip. De ser un jugador normal va passar a ser un dels líders del grup i va arribar a ser olímpic
a Atenes.
LP: A partir d’ara, quines seran les
teves funcions al club? Com veus el
futur del Plus Pujol Lleida?
BC: Seguiré planificant el treball físic,
amb algun altre tècnic que l’executi.
Com a segon entrenador, ajudaré
Andreu Casadevall, durant els entrenaments i els partits, suplint-lo en cas necessari, portaré la tecnificació del primer equip i també de la base. Controlaré les diferents lligues, observaré jugadors d’interès i faré el seguiment dels
nostres rivals (scouting). Respecte al
futur del Lleida Basquetbol, hem de
començar de zero, hi haurà molts canvis tant a nivell esportiu com d’estructura, però crec que farem una plantilla
il·lusionant i competitiva. Ens hem
marcat l’objectiu de retornar l’ACB
amb un marge de 3 anys. Veig el futur
amb optimisme i crec que el públic de

Espor ts
Lleida és fidel i ens seguirà donant suport.
LP: Com veus el bàsquet provincial? I a Artesa?
BC: Distingiria entre la situació a la
ciutat de Lleida i la situació a comarques. A Lleida capital hi ha una mica
de desestructuració, producte de com
ha anat el Lleida Basquetbol les dues
últimes campanyes; crec que s’ha produït una espècie d’efecte mirall que ha
estat negatiu per al bàsquet de formació de la ciutat. Als pobles, crec que la
situació és millor, perquè cada cop hi

ha més afició, més formació i la gent
s’implica més per tirar endavant els
clubs modestos. La federació està fent
una bona tasca organitzant cursos i donant suport als clubs. Respecte a Artesa
de Segre, puc dir que segueixo amb interès les evolucions del CENG. Malgrat
ser un poble de tradició futbolística,
crec que hi ha una bona convivència
entre els dos esports, i en referència al
bàsquet, penso s’està fent un magnífic
treball i teniu un club consolidat. Cada
dia teniu més entrenadors amb formació, l’equip sènior està consolidat a la
3a catalana amb jugadors de casa, hi

ha una escola de bàsquet, que és primordial per a la formació dels nens i
les nenes, i organitzeu fases finals de
competicions que creen afició.
LP: Quins consells donaries als joves que s’inicien en el bàsquet?
BC: El més important és que s’ho passin bé i disfrutin del bàsquet. Quan
s’acaba el partit, un jugador s’ha de
preguntar si s’ho ha passat bé o no, i no
pas si ha guanyat o ha perdut.

Text i foto: Miquel Regué i Gili

El CENG Jubete Artesa, sotscampió de Lleida
infantil masculí CENG
L’ equip
Jubete Artesa va quedar sots-

tencial. Quasi sempre van anar a remolc
del Pardinyes, aixó sí, a pocs punts de
diferència. Els ànims del públic local i
l’entrega dels jugadors del CENG no
van ser suficients per vèncer un
Pardinyes que va fer molt mal al contraatac. Finalment, l’equip del barri de
Lleida va guanyar per 58 punts a 52.
Per l’Artesa van jugar: David Galceran
(4), Marc Ticó (2), Josep Farràs (6),
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campió del Campionat Provincial de
Promoció de bàsquet. La fase final
es va disputar el passat 12 de juny a
Artesa, coincidint amb la Festa del
Bàsquet.
L’equip entrenat per Jordi Regué i
Xavier Serra va quedar primer de la fase
regular de promoció, sense perdre cap
partit. Així, es presentava a la final a 4
com a gran favorit. A les semifinals,
contra el Sedis la Seu, els artesencs no
van decebre i es van imposar per 65 a
50. A l’altra semifinal, el Pardinyes va
guanyar clarament el Mollerussa. A la
tarda, i després del ja tradicional dinar
de germanor del CENG (presidit enguany per la nova presidenta del club
Mari Carme Díaz i per l’alcalde
d’Artesa Domènec París), es va celebrar la gran final. Unes 350 persones
van omplir de gom a gom el
poliesportiu d’Artesa, deixant sense cap
forat buit la nova graderia estrenada el
passat mes de setembre. Els nois
d’Artesa van sortir nerviosos a la pista
i no van treure profit de tot el seu po-

Fran Bravo (15), Gerard Font (12), Joan
Estany (2), Ot Maluquer, Marc Lladós
(4), Pere Jubete, Ramon Vilella (7),
Bernat Giribet i Marc Serentill. A tots
ells, l’enhorabona per la gran temporada que han realitzat i perquè el futur
del bàsquet artesenc està assegurat amb
la seva generació.
Miquel Regué i Gili
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Petits monuments religiosos del municipi d’Artesa (3)
n aquesta tercera part del treball

E que ens ha de conduir a la cata-

logació de la petita arquitectura religiosa del municipi tractarem el període cristià que arrenca, amb
l’alliberament de la dominació sarraïna, als inicis del segon mil·lenni de
la nostra era, fins a la cessió del
senyoriu al monestir benedictí de
Montserrat.

Context

Antiga església de la Canònica de Montmagastre

amb tota seguretat hom hi celebra encara avui cultes no ortodoxos, o si es
vol pagans [...] hi ha doncs, en ple s.
XX una notable varietat de cultes pagans, sols per a iniciats, reflex d’una
riquesa cultural més interessant com
més amagada. I ho rebla confirmant
(1984:34) que va ser testimoni ocular
d’un d’aquests cultes en forma de ritus
del tipus cefàlic (adoració al cap) el
14.10.1973 en un temple romànic convertit en Aecclesiae Idolorum del que
explícitament obvia el nom.
Per altra banda també existien els
anomenats sacerdots “per lliure” que
tractaven d’adjudicar-se els delmes i
primícies corresponents, es tractava
doncs, d’esglésies il·legals des de la
visió recaptativa del bisbat que fins ben
entrat el s. XII era regit per les famílies
comtals. Malgrat tot, la institucionalització de l’església catòlica va prevaler
per damunt dels rituals pagans i la irrupció d’esglésies “no reglades” mercès a la seva conjunció amb els estaments polítics i militars.
En aquest període entre mil·lennis,
després de la dominació dels àrabs, la
institució eclesiàstica es reorganitza
sota la jurisdicció del bisbat i a cada
nucli poblacional es construeix el corresponent temple per aplegament, culte i oració dels cristians. Avui encara
perduren dins l’actual municipi, sense
substancials remodelacions, les esglé15
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Ja hem comentat en diverses ocasions
que, després de diversos intents, fou a
l’any 1037 quan el territori d’Artesa de
Segre es conquereix definitivament als
àrabs per Ermengol II i Ramon
Berenguer I, cosins i comtes d’Urgell i
de Barcelona respectivament. Un any
després, amb un document signat el 12
d’octubre del 1038, Ermengol II i la
seva esposa Belasqueta d’Urgell vénen
en alou i per 1500 sous a Arnau Mir de
Tost i a la seva muller Arsendis el castell d’Artesa de Segre. Arnau Mir de
Tost no trigaria gaire en artigar el propi terme d’Artesa i les partides de
Vilves, el Senill, Baldomar, Vernet,
Foradada, Montsonís, Alentorn, Anya
i Vall-llebrera. En un altre instrument
de 29 de febrer del 1048 ens arriba la
notícia de la compra per part de Mir de
Tost del castell de Malagastre.
Són temps de reconstrucció del territori i temps on el culte cristià era la
vacuna contra la minsa influència religiosa que deixaren els musulmans però
que aleshores romania latent. Malgrat
la cristianitat del moment, en la organització de l’estament per a la salvació
de les ànimes no tot era oli en un llum.
La societat de l’època estava dividida
en dos àmbits cultuals, els civitas amb
influència romana que parlaven el llatí
i que esdevingueren cristians i els
pagus, gents amb ascendència originària de la regió, els quals arrossegaven
les antigues tradicions i parlaven la llengua pròpia del país, evolucionada de la
parla anterior a la dominació romana.
Sobre aquesta tradició de creences i
rituals pagans d’orígens ancestrals
Vidal-Vilaseca (1984:19) escriu: en
cinc esglésies [parla de la Noguera]

sies de Sant Serni de Vall-llebrerola,
Sant Marc i Sant Joan del Batlliu, el
santuari de la Mare de Déu de la
Vedrenya, Sant Romà de Comiols, Santa Maria de Vernet, Sant Bartomeu de
la Vall d’Ariet, Sant Martí de Collfred i
en runes podem veure les de Sant Miquel de Montmagastre, Sant Miquel del
Grealó i Sant Salvador o Sant Nicolau
de Paneres a la Vall d’Ariet. Altres esglésies d’aquell temps varen ser modificades els segles XVII i XVIII, com
són els casos de Refet, Anya, Vall-llebrera, Alentorn, Baldomà...
En el context general de l’església
hem de dir que a finals del segle XI, un
cop canviada la litúrgia visigoda per la
romana, el Papa Gregori VII propugna
la Reforma Gregoriana que entre altres
normes regula l’activitat dels clergues
que posaria ordre a una relaxació en la
forma de vida d’aquest estament i reglamenta el matrimoni.

Comunitats cristianes
També és el temps en que les comunitats cristianes es concentren en monestirs i canòniques. Alguns monestirs ja
existien abans de la invasió sarraïna.
Entrat el mil·lenni, a les rodalies de l’actual terme municipal s’hi bastiren alguns cenobis, com el priorat benedictí
de Meià erigit el s. XI i el de Gualter de
l’any 1079, a més de Salgar que tot i
que al 1018 és cedit per a conrear el
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lloc, poblar-lo i construir-hi una esglé- bes pertanyien a les famílies nobles del
sia, no és fins a finals del s. XIV, a cau- comtat.
sa de l’abandó del lloc, que l’abat
De l’esplendor de l’edat mitjana, a
d’Àger, Bernat de Montcada, concedeix Montmagastre resta una minsa repreaquest espai a l’orde dels Carmelites per sentació de la magnitud de l’antiga estal d’edificar-hi un monestir que, amb glésia d’origen romànic llombard, on
períodes de més esplendor que altres, destaquen un absis molt interessant i la
tindria continuïtat fins la desamortitza- façana restaurada sota els canons del
ció de Mendizabal l’any 1835, tot i que barroc. Sols queden les parets, el camla seva ubicació en un indret de difícil panar i la part de la volta que cobreix
accés va endarrerir-la fins al 1838. Dins l’altar major, és un monument que medel nostre municipi, aleshores no exis- reixeria una actuació restauradora el
tia cap comunitat d’aquest tipus.
més aviat possible, ja que, apart dels
A l’any 1010 es restaura la forma de agents atmosfèrics que actuen sobre la
comunitat canonical que ja havia exis- seva estructura enfeblida, la vegetació
tit al s. IX i que tindria el seu màxim que l’envolta causa esquerdaments als
esplendor al llarg del s. XII. Aquest ti- murs. Seria una llàstima perdre-la del
pus de comunitat està representada en tot.
el municipi amb una de les canòniques
més importants de l’edat mitjana a les Santa Maria d’Artesa
terres de l’Urgell: la canònica
de Montmagastre. Va ser des
d’aquest lloc que a l’any 1010
sortí l’expedició catalana cap a
Còrdova promoguda pel comte
de Barcelona Ramon Borrell I,
on trobà la mort el seu germà,
el Comte d’Urgell Ermengol I.
Amb l’ànim de reforçar el
poder d’aquesta canònica,
Arnau Mir de Tost, juntament
amb la seva muller i el seu fill
Guillem-Arnau, en document Restes romàniques sota el Castellot
segellat al castell de
Montmagastre el 16 de febrer del 1053 Pel que respecta a la ubicació de l’esfan donació a la Canònica de glésia original de Santa Maria d’Artesa
Montmagastre de les esglésies hi ha hagut diverses especulacions i en
d’Alantorn (Alentorn), Mirandol (Vall- l’estat actual sembla difícil donar una
llebrera), Gradilone (Grealó), dada exacta. Molt probablement, a partir
Chomedols (Comiols), Artesa, d’actuacions de tipus arqueològic es poMamagastri
(Montmagastre), drien aclarir algunes de les propostes.
Josep Gavín (1982:46) situa la priMalagastre que odie sunt et in futuro
erunt et cum ipso decimum de Algar mitiva parròquia d’Artesa de Segre sota
(Salgar) i Chollofrigido (Collfred). Així la torre rodona del Castellot, on s’erimateix feien donació, quan estès edifi- geix el monument al Sagrat Cor. En
aquest indret s’hi aprecia una nau socada, de l’església de Foradada.
Veurem més endavant, quan parlem terrada per runa i terra de la que sobredel testament d’Arnau Mir de Tost, que surt part d’una volta de canó de consles deixes testamentàries que fa a l’es- trucció romànica. A favor d’aquesta
glésia de Santa Maria d’Artesa les dóna argumentació, a l’inventari d’esglésies
amb la condició que aquesta estigui construïdes abans de l’any 1300 a
subscrita a la canònica de Catalunya Romànica (1994:57) es dóna
Montmagastre, la qual, a la vegada, la notícia d’un document del 1033 en
haurà de romandre sota la potestat de el que es cita l’església del castell de
Sant Pere d’Àger. Entenem que ja en Santa Maria d’Artesa.
Abans del trasllat d’Artesa de Segre
aquell temps era important la concentració de poder. Recordem que els bis- a la Riba Grossa, la situació actual, la

població es trobava al vessant oriental
de la serra de Sant Jordi, coneguda com
el Castellot, als peus de la roca del
Cudós on encara veiem restes de les
antigues construccions i marges modelats amb els carreus dels antics edificis. Just a sota de la roca del Cudós s’hi
observa la paret d’una nau coberta amb
volta de canó amb les restes d’un antic
arc de sustentació. Veus populars donen la possibilitat que aquest edifici fos
l’antiga església d’Artesa.
Lladonosa, en la seva història
d’Artesa (1990:165), es fa la pregunta
que s’autorespon afirmativament de si
l’església de Santa Maria del Pla es correspon amb l’església d’Artesa, aportant arguments concloents. Mn. Pere
Balagué, en el seu informe històric sobre aquesta ermita (2003), constata la
cronologia a partir de l’observació d’una base constructiva de
model romànic. Cal fer esment
que la primera notícia que es té
d’aquesta església se situa entre
els anys 950 i 993 (Lladonosa
1990:165).
Estem en temps de repoblació i reconstrucció del país. A la
vila nova d’Artesa s’hi construeix la nova església d’estil romànic llombard (que després de
diverses remodelacions en diferents èpoques va ser enderrocada l’any 1967 per a construir-hi l’església actual) de la que el comte
d’Urgell, Ermengol II, fa donació dels
delmes i primícies a l’abat Lanfranc
d’Àger mentre visqui. Alhora, Arnau
Mir de Tost, senyor alodial de la vila,
dóna a l’església el terreny per a
construir-hi el fossar. L’esmentat comte Ermengol II eximeix als repobladors
que vénen d’altres indrets de l’Urgell,
de pagar “leudes” i dóna a l’església
en construcció 30 unces d’or i altres 10
per a la compra d’ornaments i llibres
litúrgics i, a la vegada, Arnau Mir obliga els fidels a ofrenar anualment 1
almut de blat per a mantenir sempre
encesa la làmpada del temple (Prim
Bertran 1984:26).

Aportacions dels fidels
Prova i exemple de la religiositat dels
esposos Mir de Tost foren les deixes que
feren, entre altres moltes esglésies, a la
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Refet com a deixa dels seus pares i diu
que per tal de reparar la violació feta a
l’església de Santa Maria de Pesques
(de la que no hem pogut trobar la seva
ubicació), prometia donar cada any una
lliura de cera mentre visqués i un cop
mort una lliura de cera a l’hospital. Un
altre fet curiós és el protagonitzat per
Guillem II de Meià, que en el seu testament del 1164 deixa una copa de plata a l’església de Santa Maria de Vernet
en compensació del calze que anteriorment havia manllevat. De ben segur que
si remenem pels documents històrics de
l’època trobaríem moltes altres mostres
de devoció cristiana en forma de donacions a l’església. Segons figura a l’arxiu de Montserrat, l’any 1339, el senyor de la vila d’aleshores, Ramon de
Ribelles, assignà a l’església de Santa
Maria d’Artesa 50 sous sobre uns censals que tenia sobre uns molins d’Artesa
de Segre.

Iconografia i simbolisme

Mare de Deu de Refet

A l’Edat Mitjana es viuen temps en els
que el simbolisme i la iconografia assoleixen una gran importància. S’esculpeixen les primeres talles romàniques
de Marededéus. El culte a la Verge
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d’Artesa en els respectius testaments.
Arsendis, en el seu testament signat a
Àger el 22 de maig del 1068, fa donació de l’estandard d’or, les selles, les
brides d’argent i les espases que s’hauran de repartir a parts iguals entre les
esglésies de Sant Sadurní de Lorda,
Sant Martí de Tost i Santa Maria
d’Artesa de Segre per adquirir ornaments i fer front a altres despeses, a més
deixa a Artesa una capa d’oved i també
la seva possessió del castell de
Marcovau que hauran de compartir
Sant Miquel de Montmagastre i Santa
Maria d’Artesa. D’entre les moltes deixes testamentàries que figuren en el
document hi ha una part per a ser dedicada a la reparació d’escales en males
condicions dels camins sagrats.
La descripció detallada de les pertinences d’Arsendis en el seu testament
ha convertit aquest document en un inventari molt complet per ajudar a documentar la forma de vida d’aquella
època.
Per la seva part, Arnau, traspassat
més tard, en document testamentari signat també a Àger, l’11 d’agost del 1071,
a més de confirmar les donacions de la
seva esposa reitera la donació a l’església d’Artesa del castell de Marcovau
i els seus termes, afegint-hi la coromina de Seró i una vinya que té a prop del
Senill amb tots els olivers i arbres que
hi ha plantats, amb la condició que tot
estigui sota la potestat de Sant Miquel
de Montmagastre i aquest de Sant Pere
d’Àger.
Les aportacions a les esglésies ja eren
habituals aleshores. Prim Bertran
(1984:27) ens comenta que al s. XI un
cavaller anomenat Bernat Ramon deixa 10 unces d’or a l’església d’Artesa,
quantitat elevada per a l’època ja que
amb ella es podia comprar una bona
mula i multiplicant-la per 4 un castell
com el de Vilademàger. Guerau Ponç
II de Cabrera deixa a aquesta església,
l’any 1131, 20 unces d’argent per a l’adquisició d’un calze.
Altres donacions a esglésies les tenim documentades com a reparació de
danys anteriors, són els casos del document més antic en el que es menciona el lloc de Refet, datat a l’any 1133,
on consta que Pere Ramon, propietari
del castell del Grealó en alou, posseïa

Maria s’utilitza con antídot contra la
recent alliberació dels sarraïns, estenent-se aquesta advocació per tot el territori. Encara avui, de les 408 esglésies
que configuren el Bisbat d’Urgell, 91
estan dedicades a la Mare de Déu. Al
municipi d’Artesa de Segre aquest percentatge es manté, de la prop de cinquantena d’esglésies en són 10 les que
ostenten aquest patronatge.
Cal dir que en molts casos, la imatge
de la Mare de Déu esdevé com una continuació del concepte femení de deïtat
representat per la Deessa Mare venerada des de temps prehistòrics,
iconificada amb el rostre bru, color que
arrenca de la representació de la Deessa Mare, com el cas de la seva homònima representada per Isis (Egipte) de
color negre esdevenint, per extensió, les
anomenades Verges Negres, de les
quals la talla de Refet presenta tots el
trets estètics, històrics i tradicionals que
les caracteritzen (Canyelles 2004:222).
Podem pensar que als segles XI i XII
i successius, la majoria d’esglésies del
municipi eren presidides per talles que
representaven les seves advocacions, de
les que ja hem dit que la Mare de Déu
era la més estesa. D’aquestes talles
avui, al nostre municipi, tan sols han
sobreviscut dues imatges: la Mare de
Déu de la Llet de Montmagastre i l’esmentada Mare de Déu de Refet (veure
revistes de La Palanca núm. 252 i 253,
abril i maig del 2003). La segona podem visitar-la, instal·lada dins una urna
de seguretat, al santuari del mateix nom.
Respecte a la verge de Montmagastre,
degut a l’esfondrament de la teulada de
l’església i l’abandonament de la mateixa que permetia el saqueig de les
peces artístiques i litúrgiques que hi
romanien, en data del 25 de maig del
1926 es redactà un document on es decreta que aquesta imatge, junt amb altres obres d’art sacres, para atender
mejor a su conservación y custodia,
ingresaron y continúan en calidad de
depósito, en el Museo Arqueológico
Diocesano, instalado en el seminario
Conciliar de esta Ciudad [Lleida]
(FMMAS 1997:4). Potser algun dia
podríem fer que aquesta imatge torni a
casa... Recentment aquesta talla s’ha
restaurat i es presenta com una de les
joies del museu.

Ar tesa, P
as a P
as
Pas
Pas

M. D. de la Llet. Montmagastre (Foto llibre
Història d’Artesa de Segre i la seva Comarca)

troben en els propis temples romànics.
Mostra d’elles són la seva orientació
respecte dels punts cardinals, situació
generalment en llocs elevats i les representacions en forma d’escultures i
gravats en capitells, parets i portes amb
figures geomètriques, antropomorfes,
zoomorfes i vegetals.
Pel que respecta a gravats i escultures en les nostres esglésies del romànic, la producció és força limitada. Tot
queda reduït a un parell de gravats en
dues cartel·les de l’església de Sant
Serni de Vall-llebrerola i a un conjunt
de figures sexifòlies a l’església de Sant
Martí de Collfred.
Els gravats de Sant Serni estan documentats en diferents publicacions
amb la descripció de figures geomètriques i no hem sabut trobar cap document o treball amb la descripció del seu
significat. Actualment estem treballant,

Cartel·les de Vall-llebrerola (Foto Eduard Pujol)

19

la Palanca

Al Museu d’Art Modern de
Catalunya, amb el número d’inventari
661331 hi ha custodiades les restes d’un
retaule dedicat a Sant Miquel Arcàngel, datat l’any 1320, també provinent
de Montmagastre.
Dèiem que en aquell temps de represa del cristianisme, la simbologia prenia un paper preponderant a l’hora de
transmetre el missatge de religiositat.
Cada representació aportava el seu missatge visual que en molts casos arrelava de temps molt antics, d’abans del
cristianisme. Signes que interpretem
com de creació cristiana ja s’utilitzaven en èpoques prehistòriques com és
el cas del més representatiu del cristianisme: la creu, que arrenca de períodes
prehistòrics. En el primer capítol
d’aquesta sèrie parlàvem de la figura
de l’orant representada des de l’Edat del
Bronze a la roca del Mas de n’Olives.
Recordem aquí que en la representació
pictòrica del romànic aquesta postura
del braços alçats pregant a Déu hi és
present amb profusió i encara la vivim
en la celebració de l’eucaristia.
Les pròpies talles romàniques de
marededéus expressaven missatges diferents en funció de la seva factura. Els
colors del vestit que generalment combinaven el blau, el vermell i el blanc
amb guarniments daurats tenen el seu
significat, el blau simbolitza la foscor
de la nit i la mort dins d’un cicle que
renaixia amb el blanc que es purificava amb el foc representat pel color vermell. Els guarniments i dibuixos daurats eren símbol de perfecció iniciadora (Canyelles 2004:222). També tenen
rellevant significació detalls com per
exemple la mida de les mans que a vegades són molt grans, com és el cas de
la mà esquerra de la Mare de Déu de la
Llet de Montmagastre, per donar-nos a
entendre l’esperit de protecció a l’infant Jesús que subjecta. En el cas de la
Mare de Déu de Refet observem que la
seva mà dreta està en posició de sustentar algun objecte i de fet hi ha un
orifici on aquest hi era col·locat. Depenent de la circumstancialitat de la peça
sostinguda (bola, pinya, llibre...) ens
està donant informació de quina era la
representativitat i protecció que aquella imatge donava.
Altres manifestacions simbòliques es

juntament amb el Sr. Eduard Pujol de
Vall-llebrerola, en un estudi sobre
aquesta església del que informarem
puntualment i intentarem donar una visió de la possible interpretació. Tot
apunta, segons la nostra visió, que podrien correspondre a una figura zoomorfa i a una marca de picapedrer.
El cas de Sant Martí es força més
clar. En aquesta església, que té unes
particularitats arquitectòniques basades
en tècniques constructives de fora del
país que la converteixen en una peça
única a les nostres contrades, al seu
absis hi trobem les mènsules treballades que sostenen les bigues que suporten la teulada. Aquestes mènsules estan formades per uns conjunts de rodets amb uns gravats a banda i banda
del darrer. Aquests gravats, sempre el
mateix, són una figura sexifòlia, una
flor de sis pètals. Aquest símbol anterior al cristianisme té una significació
celeste, astral; simbolitzant i expressant
alhora la creença en la immortalitat i
l’eternitat (Miró Rosinach 1986:47).
La flor de sis pètals era utilitzada de
forma molt habitual en esteles i sarcòfags en els enterraments representant la
salvació després de la mort i a la vegada la trobem esculpida, al llarg dels
temps i encara ara, en les llindes de les
portes de les cases (Tudela, Baldomà,
Seró, Artesa...). Aquesta imatge que trobem amb certa facilitat, sobretot a les
llindes i dovelles, actualment ha perdut vigència i el coneixement del seu
significat s’ha anat diluint fins a desaparèixer. Tot i això, malgrat el desconeixement del que vol dir encara es va
representant en algunes ocasions com
són els casos de la pica d’aigua beneïda de l’església de Collfred i dibuixada
al terra de l’exterior de l’església de
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Mensula Collfred

Baldomà, quan aprofitant el
cimentament del nou paviment de la
plaça de l’església, el Sr. Josep Trepat i
Porta, custodiador de la clau de l’església i antic campaner de la localitat,
mentre el ciment encara era fresc la va
dibuixar.
Aquest símbol es relaciona amb el
Cristma, emblema cristià format per les
lletres X i P, les dues primeres de la
paraula Crist en grec.

altres llocs. Més endavant, aquest orde
s’anomenaria de Sant Joan i acabaria
extingint-se a l’any 1851, tot i que la
seva presència i activitat ja havia decaigut molt a partir de finals del s. XIV.
A l’àmbit territorial d’Artesa de
Segre tenim documentada una important presència d’aquests ordes. De les
informacions que ens arriben veiem que
els cavallers Hospitalers habitaren el
territori amb més assiduïtat que no pas
el Templers.
Als cavallers del Temple els veiem
al castell de Vernet on sembla ser, segons Miret i Sans, que al juliol del 1175
Ramon de Vernet féu donació de la torre de Vernet a aquest orde. També a
Tudela trobem algú implicat amb l’orde del Temple, era Berenguer de Tudela
qui, a l’agost del 1180, fa donació de la
meitat dels seus drets damunt Forés a
l’orde. També a Seró, Ponç de Seró dis-

Clergues
De ben segur que al llarg dels cinc primers segles del segon mil·lenni s’hi
deurien forjar un bon nombre de clergues amb entitat i transcendència considerant, sobretot, la importància i representativitat que tingué la Canònica
de Montmagastre, a més de l’ampli conjunt d’esglésies que configuraven l’espiritualitat en el territori. De tots ells,
ha transcendit de forma rellevant la figura d’Arnau de Vernet, un dels clergues de més relleu en la Lleida del s.
XIII, tant per la seva tasca organitzadora com per les fundacions que establí en la nova seu, l’actual Seu Vella,
on està representat l’escut de la seva
nissaga amb les branques de vern del
seu blassó. Va morir l’any 1309 essent
el degà d’aquesta Seu.

Ordes militars

Jueus, mercat
Montserrat

Pladevall escriu: L’entrada dels ordes
militars a Catalunya indica l’inici d’un
canvi en el moviment monàstic del país.
Encara que són fills d’una mentalitat
plenament medieval i feudal, neixen
amb una finalitat concreta: protegir als
cristians pelegrins, lliutar contra els
infidels i practicar una missió de
beneficiència entre els fidels. La finalitat ja no és la santificació i l’allunyament del món, sinó precisament viure
en plena societat, actuar-hi (1978:72).
Al nostre municipi varen tenir força
incidència dues d’aquestes ordes: els
Templers i els Hospitalers. Els Templers, originats a Jerusalem l’any 1118,
en l’època de les croades, pel cavaller
francès Hugues de Payens van arribar
al nostre país vers el 1134. L’orde del
Temple seria dissolta després d’un procés d’extinció portat per instàncies del
rei francès Felip IV en el que els Cavallers del Temple foren tractats d’heretges. A Catalunya, el rei Jaume II fou
favorable als cavallers d’aquest orde
que acabarà dissolent-se l’any 1312,
restant obligats els seus cavallers a passar-se a l’orde de Muntesa, a València,
formada després d’aquesta dissolució
o bé unir-se als Hopitalers.
Els Hospitalers havien arribat abans,
ja a l’any 1111 existia un Hospital a
Cervera i a partir de l’any 1131 l’orde
rep donacions d’Artesa de Segre entre

Si bé a poblacions properes a Artesa,
com va ser el cas de Cervera, Balaguer,
Agramunt, Ponts, Sanaüja... els jueus
es van instal·lar creant els seus calls i
participant activament en la vida comercial d’aquestes poblacions, a Artesa
no hi va haver un call pròpiament dit.
Va ser a l’any 1326, essent senyor
d’Artesa Ramon de Ribelles, que el rei
Jaume II autoritza a tenir a la vila
d’Artesa 10 cases de jueus (Prim
Bertran 1984:29). En aquells moments
a Catalunya ja començava a aflorar la
crisi econòmica, de la que en el proper
capítol veurem les seves conseqüències al nostre municipi, i el fet que hi hagués una comunitat jueva podia donar
una empenta comercial i econòmica.
D’aquesta comunitat no en tenim més
notícies, per la qual cosa ens queda la
incògnita de quant temps varen viure
entre nosaltres i quina incidència va
tenir la seva presència en l’àmbit religiós.
Per motiu de la crisi comentada, donada la relació del noble Antoni
Francesc de Ribelles amb els monarques, es va aconseguir del rei Alfons
IV el Magnànim, a l’any 1443, un mercat que se celebrarà els dijous, una fira
per Sant Bartomeu amb una durada de
16 dies (els 8 anteriors i els 8 posteriors a la diada) i una segona fira que
començarà 5 dies abans de Santa

Antic escut de Tudela
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posà al 1176 de ser enterrat, al morir,
en una casa del Temple i per això llegava els seus cavalls i les seves armes
de fusta i de ferro al Temple. També, a
Tudela l’any següent, Bernat Seró disposava el mateix.
L’orde dels Hospitalers el trobem
escampat per, gairebé, tot l’actual municipi. A Tudela, Grealó i Colldelrat trobem referències a l’any 1202, a Seró al
1177, així mateix els Hospitalers tingueren relació amb Sant Marc i Sant
Joan del Batlliu i, segons Lladonosa
(1990:461) també la Vedrenya presenta influències de l’orde hospitalera de
Sant Joan de Jerusalem.
Lladonosa entén que la creu representada a l’escut de Tudela té el seu origen
en la presència dels cavallers de l’Orde
de Sant Joan en aquesta població.

i

fires

i
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Cecília i finirà 5 dies després d’aquesta festivitat.
Actualment encara se celebren el
mercat i la fira de Sant Bartomeu. Notem el sentit religiós d’aquestes festes
pel fet que Alfons IV, quan es refereix
a les dates, indica la festivitat santoral i
no la data del calendari. Actualment el
mercat que es va concedir per als dijous s’ha “santificat” passant-lo als diumenges.

Des del P
aís dels Pirineus
País

De savis és rectificar
els Valires continuen traM entre
ginant aigua i més aigua, però

dites manifestacions, va reiterar la disposició per part andorrana a què el susdit aeroport sigui de règim compartit
entre la comarca de l’Alt Urgell i el
Principat d’Andorra, amb aportació
andorrana de la part que li correspongui, per a que aquesta important millora, en el camp dels accessos a aquestes
contrades pels camins del cel, que sem-
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i en diferents indrets de l’Alt Urgell,
treballen tanmateix al nostre país.
cada dia amb menys intensitat, enA major abundor, creiem necessari
vers els embassaments del Segre;
rememorar al reiterat ciutadà Josep
mentre al País dels Pirineus hem coHuguet, deixant de costat mil afinitats
mençat la travessa d’aquesta mena
històriques i els compartits vincles de
de terra de ningú existent entre la
la parla comuna, la qual i mercès a la
finalització de la temporada blanca i
presència andorrana s’ha fet sentir en
els inicis de la diàspora turística estiels fòrums internacionals, que les aiuenca, caracteritzada per una
gües dels Valires, sens cap afany
evident llangor, el floriment de
“...les declaracions del Conseller de de competència, comparteixen i
les grandalles –la flor nacioen forma gratuïta i
Comerç, Consum i Turisme de la nodreixen,
nal del Principat- ha alegrat
ben considerable, els embassaGeneralitat de Catalunya Josep ments d’Oliana i Rialp, font de
un xic la panoràmica naturista tot i transformat en una imHuguet, efectuades recentment a la vida pels camperols lleidatans...
maculada i fragant catifa
de tal crassa ignorànciutat de la Seu d’Urgell, amb mo- ciaDavant
blanca la tradicional verdor
o d’evident manca de sensitiu de la celebració del Congrés de bilitat, honestament creiem que
dels prats andorrans. Dit sigui de passada, comencen a
Turisme d’Interior i Muntanya han l’esmentat Conseller, fent ús
sofrir els efectes de la pertinaç
d’aquella màxima popular sosteaixecat molta polseguera...”
sequera, que també es fa sennidora que “de savis és rectifitir en aquestes alteroses concar”, sabedor que Andorra no
trades pirinenques.
bla marxar per camins d’eternitat pas- espera, ni pretén, que la Generalitat caEnmig d’aquest quadre de tranquil·li- si, com més aviat millor, de la potència talana reobri l’al·ludit aeroport de la Seu
tat, el nou govern ha trencat el foc de a l’acte. Així de clar i senzill.
d’Urgell, per exclusiu benefici dels anles seves activitats amb tota normalitat
Cal dir que les manifestacions del dorrans, sinó que, aquestos, desitgen
i amb natural el desig de la nostra ciu- Conseller català, han causat una deplo- compartir-lo amb la gent de l’Alt
tadania que la legislatura recentment rable impressió al País dels Pirineus, Urgell, amb l’aportació que calgui.
encetada sigui fortament positiva pel no solament a escala governativa sinó
Honestament creiem, repetim, que
nostre vell país i jove Estat. Malgrat també entre els milers de ciutadans de s’imposa una rectificació per part del
aquesta mena d’atonia tan peculiar la nombrosa colònia catalana, que tre- reiterat ciutadà Josep Huguet, tot i deid’aquesta època de l’anyada, les decla- ballen i resideixen al nostre minso Prin- xant les coses en son lloc... Amén!
racions del Conseller de Comerç, Con- cipat els quals no comprenen, ni accepsum i Turisme de la Generalitat de ten, el “chauvinista” contingut del les
Sícoris
Catalunya Josep Huguet, efectuades adduïdes manifestarecentment a la ciutat de la Seu cions, impròpies
d’Urgell, amb motiu de la celebració d’un polític de la
del Congrés de Turisme d’Interior i veïna nació catalaMuntanya han aixecat molta polsegue- na.
ra, amb l’afirmació que “la reobertura
Per nostra part,
de l’aeroport de la Seu d’Urgell no és volem refrescar un
una prioritat pel desenvolupament tu- xic la memòria del
rístic de la zona”.
Conseller en qüesPer si lo anterior sabés a poc, el dig- tió, tot recordant-li,
natari català, entre altres perles, va con- entre moltes altres
tinuar la seva intervenció tot i alertant peculiaritats del nosque “Andorra és una gran competidora tre minso país, que
pel turisme de la neu català” i va con- endemés de la nodricentrar la seva aberrant exposició amb da colònia catalana
un No rotund a la possibilitat que, el abans treta a col·potencial camp d’aviació, sigui un ae- lació, alguns altres
roport per Andorra.
milers de ciutadans
Com era d’esperar, el Cap de Govern residents a la ciutat
Andorrà, Albert Pintat, responent a les dels Prínceps Bisbes

Tema del Mes

S’estrena
cap de setmana 11 i 12
E ldepassat
juny, Artesa va recuperar una

d’allò més amb les peces teatrals.
La sessió va constar de dues parts:
una primera amb 6 peces curtes de tipus còmic-irònic de molta actualitat, i
una segona amb una comèdia de principis de segle XX, d’una hora i quart
de durada.
El públic va sortir entusiasmat de la
representació, on les rialles i els aplaudiments foren omnipresents, i amb ganes de poder repetir en un futur. Respecte als actors i als qui van fer possible l’acte, cal felicitar-los i encoratjarlos a seguir, ja que es tracta d’una activitat molt agraïda i necessària per
Artesa i Comarca.
Text i fotos: Miquel Regué i Gili
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activitat de molta tradició a casa nostra, però que s’havia perdut en els
últims anys: el teatre.
Les Artesenques Actives ara fa uns
mesos van endegar una activitat que va
comptar amb la inestimable ajuda i experiència dels actors-directors de
Montsonís Joan Roca i Dolors Palet
(amb una àmplia experiència teatral al
Círcol de Gràcia de Barcelona, al Grup
de Teatre de Montsonís i a TV3).
La cosa havia de ser un curs de teatre dirigit a les sòcies de l’entitat i va
acabar sent una exitosa representació
de diferents peces còmiques per part
d’actors i actrius novells i d’algun ja
veterà de l’escena. En un principi, només s’hi havien apuntat dones, però
després d’una crida quasi a la desesperada, s’hi van sumar alguns homes.
Després de nombroses hores d’assaig,
de preparar els decorats, el vestuari i
d’ultimar els preparatius, la representació es va fer el segon cap de setmana
de juny.
La Dàlia Blanca va acollir dues representacions obertes a tothom, el dissabte i el diumenge, que van aplegar
prop de 350 espectadors cadascuna. El
divendres s’havia fet l’assaig general
obert a familiars, que va reunir uns 150
assistents. Així, en total es va arribar
als 850 espectadors, que van gaudir

Tema del Mes
Ramon
Una dona amb quatre personalitats
(Emma Estrada, Agnès Garí, Núria
Serradell i Anna Vilanova) planta la
canya al seu marit Ramon (Jaume Porta), un home insípid i avorrit que no
fa prou cas a la seva dona. Diàleg
intel·ligent i trepidant, ple d’ironia, que
fa una bona repassada a les parelles
que porten una vida rutinària. Obra
coral amb resultat magnífic i un pobre Ramon que rep més cops que un
boxejador.

Confessió

Parenostre

Marujes

Una dona jove (Janina Borrell) va a
confessar-se i es troba amb un capellà vell (Ventura Solé) que trenca esquemes i posa en dubte els dogmes
de fe que imperen en la religió. Diàleg àcid, amb tocs irreverents, però
que diu quatre veritats ben (o mal)
dites. Duel interpretatiu de gran nivell, on la innocència/picardia de la
dona queden contrarestats per la
contundència i claredat del capellà.

Una dona santa i beata
(Meritxell Freixes) va a l’església a resar, però acaba repassant en veu alta les xafarderies de l’escala, els seus
pensaments més íntims i les
seves cabòries. Monòleg en
clau satírica, molt difícil d’interpretar i amb un resultat
excel·lent.

Dues veïnes d’escala (Agnès
Garí i Lídia Roca) es troben al
terrat per estendre la roba. Allí
comencen a parlar d’una taca
que centra la vida sexual d’una
d’elles. Són marujes però les
seves reflexions bé les podria
fer un filòsof. Peça plena de
gràcia amb interpretacions de
nivell.

Psicoanàlisi
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Una psicoanalista (Sara Canes) rep un pacient ben
peculiar (Jaume Porta). El pintoresc malalt embolica la troca i posa en dubte les teories de la
doctora, amb qui canvia els papers. Ella acaba ben
nerviosa estirada damunt del divan, amb ell a la
vora per consolar-la psicològicament i... físicament. Peça plena d’humor i frescor, amb uns papers brodats.

Tema del Mes

Ai, homes!
Tertúlia entre cinc dones
(Janina Borrell, Leonor Guimet,
Helga López, Sílvia Salvat i
Anna Vilanova) que deixen
verds als homes. Obra dinàmica i plena d’ironia, on les 5 actrius estan a un gran nivell i es
coordinen a la perfecció.

Els porucs
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Un tinent de carrabiners retirat i mig arruïnat (Joan
Roca) vol casar la seva filla (Helga López) amb un
jove amb una bona argenda que els convé més als
pares que a la filla. El cas és que la vigília de la
boda, el nuvi es mor i per un seguit de malentesos,
la família confon un cosí del nuvi (Xavi Vila) pel
difunt i pensa que ha ressuscitat. A una neboda del
tinent (Maribel Colom), que és molt xerraire, li agafa
un patatús, i tothom es pensa que també s’ha mort.
El fill del tinent, que és molt pesat i sembla que
siguin dos (Bernat Giribet i Guillem Orpinell), el
criat atabalat (Ignasi Gilabert), la dona (Lurdes
Roca) i l’enterramorts (Sílvia Salvat) completen el
grup de personatges esporuguits per la situació. Al
final, la confusió es desfà i els dos presumptes difunts s’acaben enamorant. Una obra plena de ritme, on tots els actors i actrius donen la talla i composen una comèdia clàssica que fa arrencar el riure
als espectadors.

Tema del Mes

Fitxa tècnica
Actors/actrius: Emma Estrada, Agnès Garí, Jaume Porta, Núria Serradell, Anna Vilanova, Janina Borrell,
Ventura Solé, Meritxell Freixes, Lídia Roca, Sara Canes, Leonor Guimet, Helga López, Sílvia Salvat, Joan Roca,
Lurdes Roca, Bernat Giribet, Guillem Orpinell, Ignasi Gilabert, Maribel Colom, Xavi Vila
Col·laboradors: Domènec Aldavó, Antoni Amigó, Maria Benach, Leocàdia Gil, Ivette Llanes i Núria Mases.
Escenografia: Joan Oriola, Xema Puigpinós, Fusteria Giribet i Pintures Ramon Bergoñó.
Direcció de vestuari: Montse Duran
Confecció de vestuari: Montse Buñol, M. Àngels Gili i Montse Porta.
Regidors: Eva Cendra, Xavier Farràs, M. Àngels Gili i Montse Porta.
Primers apunts: Pepita Monell i Josefina París.
Imatge: Roger Mateu.
Caracterització: Dolors Portillo.
Lluminotècnia: Cibersound.
Mobiliari cedit per: Antiguitats Sant Jordi.
So: Josep Manel Gil.
Producció i ajudant de direcció: Dolors Morera.
Direcció: M. Dolors Palet i Joan Roca.
Agraïments: Jordi Ros, Mingo Sabanés, Ràdio Artesa, la Dàlia Blanca i Ajuntament d’Artesa.

El teatre a Artesa
La tradició teatral a Artesa es remunta a principis de segle XX, coincidint amb la
fundació de la Societat Coral la Dàlia Blanca (1904). Durant aquells anys es van
representar desenes d’obres al “Coro”, tant per part de grups locals com foranis.
Entre 1956 i 1978 el Grup Escènic d’Artesa va representar 24 obres. Als anys 80, els
dos col·legis i l’institut d’Artesa creen grupets dramàtics que fan actuacions esporàdiques. A principis dels anys 1990, la Colla del Vilella representa a la Dàlia Blanca
dues obres de collita pròpia, on parodia diversos personatges locals. Als anys 90, a
Montsonís es crea un grup de teatre que representa una dotzena d’obres durant 10
anys.

In Memoriam per Ventura Solé
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El dia 23 de juny, pocs dies després de representar-se la sessió teatral, l’actor
més veterà de la colla, Ventura Solé, moria sobtadament als 73 anys d’edat.
Conegut popularment com el “Sisquet de Montsonís”, va participar com actor en el Grup Escènic d’Artesa als anys 1950, 60 i 70, al Grup de Teatre de
Montsonís als anys 1990 i ara havia col·laborat en aquest nou grup escènic.
El “Sisquet” era un home seriós en aparença, però la seva presència damunt
l’escenari ja provocava els somriures del públic abans que pronunciés cap
paraula. Les seves magnífiques interpretacions i la seva prolífica carrera com
actor amateur seran recordades per molts anys. Descansi en pau.

In Memoriam

Jaume Ampurdanès i Ribera
T’hem estimat i això ho sabies
perquè per a nosaltres vas ser l’home
just de bons consells al que sempre
hem dit “gràcies, jefe”.
Jo sé que algun dia t’imitaré.
Quan l’amor d’un pare mor,
queda el que va estimar.
Que les teves mans ens beneeixin
i els teus ulls ens guiïn
per a poder continuar.
Els teus fills que sempre et recordaran.
Joan, Jaume i Montserrat

Agraïment
La família d’Isabel Trepat Farré vol agrair mot sincerament les
condolences rebudes per la seva defunció.

Agraïment
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La família Farré-Obiols vol fer públic el seu més sincer agraïment per les mostres de condol rebudes a causa de
la defunció d’Alfredo Farré i Marsà, estimat espòs, pare i padrí.

La Pàgina de l’IES Els Planells

Treballs de l’IES premiats pel Consell Comarcal
passat dia 25 de maig, a la Sala
E ld’Actes
del Consell Comarcal de

www.lapalanca.org

- Accèssit: “Aprofitament de l’energia
solar”. Autora: Gisel Sinca. Tutor: Jordi
Trilla
- Accèssit: “Una impremta a Artesa de
Segre”. Autor: Donís Mas. Tutor: Jordi
Valls
Aprofitem aquestes pàgines per felicitar els alumnes i encoratjar-los a seguir treballant i demostrant tot el que
saben fer.

COMPETICIÓ D’ESCACS
El dia 7 de maig se celebrà a Lleida
el Memorial Farrús d’escacs organitzat pel Club Escacs Lleida. En representació del nostre centre hi participaren diferents alumnes i en Jonatan
Cuñer, de 3r ESO, va quedar 2n en la
seva categoria.
Felicitats també a en Jonatan i a
tots aquells que hi varen participar.

IES Els Planells

revista@lapalanca.org
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La Noguera, tingué lloc l’acte de lliurament de premis del VIè Premi Comarcal de Recerca Educativa.
Aquest premi té per objectiu valorar
els Treballs de Recerca elaborats pels
alumnes de 2n de Batxillerat dels diferents centres de la comarca.
El jurat està format per diferents
membres de la comunitat educativa de
La Noguera i valora tant el treball en sí
com l’originalitat, el tracte de la informació, la qualitat de les conclusions, etc.
Es lliuren tres premis i diferents accèssits, consistents en 300, 200 i 100
euros en metàl·lic pel primer, segon i
tercer premi, respectivament, i 50 euros
per a cada accèssit. A més, tots els premiats reben un diploma acreditatiu.
Enguany, el nostre centre obtingué
els següents premis:
- 3r Premi: “Gestió dels residus del
municipi d’Artesa de Segre”. Autora:
Sandra Baró. Tutor: Jordi Trilla
- Accèssit: “El conreu de la vinya a
Baldomar”. Autora: Carme Novau. Tutor: Josep M. Castellà
- Accèssit: “L’energia en espera en els
electrodomèstics”. Autor: Josep M.
Puigpinós. Tutor: Jordi Trilla

www.lapalanca.org

EXPOSICIÓ
PERSONATGE
A LA VISTA!
LLIBRES QUE
FAN LECTORS

Hi ha llibres que ens converteixen, per sempre més, en lectors.
Vine a veure’ls tots junts a l’exposició PERSONATGE A LA VISTA
VISTA,
al Palau Robert, del 21 d’abril al 30 de novembre.

Recor
ds
ecords

Època d’escola
adolescència van ser viscuts amb intensitat en cada moment, ja que el
destí va marcar el rumb que mai hagués pensat arribar a aquella realitat tan turbulenta que ens va oferir
la Guerra Civil, però amb més crueltat a partir d’aquell catorze o quinze d’abril de 1938 al 1939. Records
de dolor i amargor, que no han sigut
fàcils d’oblidar...
Al poc de temps d’arribar a
Almudévar, amb data 9 de setembre de
1939, la meua vida va anar-se assossegant, a pesar dels avatars adversos. Vaig
començar a coordinar el “passat”. Llavors, feia poc que havia complert els
catorze anys. Moltes coses han ocorregut des d’aquelles dates, i vaig decidir
posar en “ordre” els meus “records”,
pensant que algun dia em servirien de
tranquil·litat personal.
Amb les meues “notes”, no omplia
el buit interior, necessitava “quelcom”
que incités a recopilar en un somni...
Aqueix somni va començar en una nit
plàcida i tranquil·la de finals de setembre i en silenci, reclinat en una cadira,
per una estona... El somni em va portar
a cavalcar, arrossegat pels meus dies
viscuts, fins a trobar en el “túnel del
temps” la veritat – “el passat feliç i les
vicissituds que més tard em va tocar
patir”. D’aquests “records”, havien passat diversos anys i encara així, semblaven estar immersos en un malson...
Vertaders i inoblidables en el meu cor i
em portaven més i més a un torrent de
nostàlgies cap als meus pares i germans
i com no d’aquell dia en què abandonàrem amb gran dolor i tristesa Artesa,
camí a l’èxode, que més endavant us
contaré.
A Artesa vaig passar anys molt feliços. Allí vaig rebre tota la cultura i educació social. El temps no ha pogut esborrar tota aquesta gratitud cap als mestres que em van educar i a la convivència que per aquells anys formàvem una
comunitat acollidora i alegre que junt
amb la cultura, que en aquell moment
es gaudia, feia un “benestar complet”.
Si m’ho permeteu, retrocediré uns

anys -tanco els ulls- i veig com si fos
avui mateix el dia que em van portar a
les Escoles Graduades. Recordo que va
ser a la del senyor Jaume -corregiu-me
si aquest no era el seu nom. Vaig estar
un curs amb ell. L’any següent vaig passar a la de senyora Rosa Rico Bella (oriünda de Tortosa). Mai he oblidat el seu
nom, era una mestra excepcional i compromesa amb la seua professió. Hi vaig
estar dos cursos. Amb el senyor
Santiago Garret, si mal no recordo van
ser dos també. Va ser director de les
Graduades. Va deixar un grat record
dels seus ensenyaments entre els que
assistírem a les seues classes.
Al juny del 1935 va finalitzar el
“curs” (tenia jo 14 anys). El senyor
Santiago va deixar marcada una “fita”
en l’ensenyament -repeteixo. Semblava tenir un caràcter quelcom seriós;
però des de el meu punt de vista, per a
mi era la seua gran personalitat, tant a
l’escola com al carrer. Després de diversos anys el vaig tornar a veure a la
seua casa d’Albesa, arran de la defunció de la seua esposa. Més tard, moria
rodejat dels seus fills: Santiago, Esperança, Pura i Berta.
No vull passar per alt una anècdota,
molt curiosa, ocorreguda al tall de terminació del “curs” de l’any 1935 -crec
que algun dels alumnes de llavors recordarà el fet. Aquella tarda donàvem
Geometria, el senyor Garret va fer sortir a la pissarra un alumne -el seu nom
no ho recordo- i entre altres preguntes
corresponents a la lliçó de Geometria
li va dir que tracés “una línia indefinida”. L’alumne, sense pensar-s’ho va
agafar el guix i, començant des de la
pissarra, va anar traçant una ratlla al
voltant de la classe, va sortir per la porta -ratllant-, va baixar les escales i va
acabar a la porta del carrer. Ja no li vam
tornar a veure el pèl per classe aquell
curs. Va tornar al setembre. En aparèixer, el professor Garret li va recordar...
si havia anat molt lluny... ja que no se’l
va veure tornar.
Els amics de l’escola i de “corregudes” pel poble sempre els he tingut en
el record. Per a cada època teníem els
jocs apropiats: per a l’estiu les “boles”,
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que els fets succeS í,ïtsusalprometo
llarg de la meua infància i

i també en alguna altra ocasió. A la tardor i a l’hivern, “les espases”. No hi
havia un nen que no tingués una espasa (de fusta, és clar). Jugàvem per les
vessants del Castellot. Una tarda va
haver-hi un accident amb el joc de les
“espases”: un nen va ferir un altre en
un ull (de prou consideració). Aquella
tarda es van trencar totes les espases.
El joc del “marro” en les hores d’esbarjo (a les Escoles). Es jugava al pati,
la qual cosa tenia un inconvenient: el
pati estava rodejat d’arbres fruiters i
quan aquests estaven amb els seus fruits
al punt, com que el “marro” es jugava
d’arbre a arbre, alguna que una altra vegada en queien alguns. De seguida se
n’assabentava el mestre o la mestra i la
que s’embolicava quan entraves novament en classe... Un altre joc, però de
veritat, es deia “Lladres i Vensills”. Es
tractava de córrer tota la tarda perquè
no t’agafessin -que ho passaves malament. Una vegada en vam atrapar a un
i el vam lligar a un arbre, a l’horta, vora
la secla de la central elèctrica (sota de
la Granja). Va estar fins ben enfosquida la tarda. Després vingueren els embolics entre nosaltres...
El joc de “els patacons” era massa
inofensiu. Ens passàvem acotxats tant
de temps que al final arribaves a casa
mig “chepat”. I quan ens donava la
“mosca”, ens n’anàvem per la carretera del cementiri cap a Cubells a la recerca de lladons -verds, grocs i foscosper a tirar-los amb un canut de canya a
les “xiquetes” principalment. Això sí,
érem molt conscients dels nostres actes.
Formàvem una quadrilla de xicots de
quan anàvem a escola que és inoblidable:. El de cal BARONET, el tenia davant del pupitre (amb el senyor Garret),
en primera fila, era un “linx del saber”,
el TREPAT, el CALSILLA (Josep), el
MIQUELET CAMPABADAL, el
PRENAFETA, el QUIM de la serradora, el MIQUELET del barber, el
XERONET (que després va ser aprenent de barber), ROBERTET SALA
(que va estar d’aprenent de sastre a casa
ROCA), els germans CODINA (de la
merceria), el JOANET de l’ARIET (que

Recor
ds
ecords
diuen així:
Som uns estanya-paelles
que d’Itàlia hem vingut aquí
per adobar les casseroles
i poder-nos mantenir.
De gana en tenim molta,
de tec no n’hem trobat.
Un pelut volem comprar-li
aquest any a la Sió
perquè diu que va calenta
i el fred no li fa por.
(Cor) Nenes poseu-vos al moment
cotó fluix a les orelles
perquè són quelcom vermelles
les cançons que us cantarem.
I si alguna li cou
o bé la llaga li pica,
li gratarem si és bonica
els nois del Poble Nou
si us cou..
Les CARAMELLES de Pasqua eren
cosa més seriosa. Els cors de Claver,
els assajava i dirigia l’ALFONSO del
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viu a Balaguer) i altres més dels que no
recordo el nom però no els oblido.
Els joves ens organitzàvem en colles.
La meua la formàvem SANTIAGO i
ESPERANÇA GARRET, DURANGO
i FRANCISCO ESCOLÀ BALAGUERÓ, PILAR VALLS, HERMÍNIA
i MERCÈ MIQUELET i DANIELA
CLUA. Quasi tots els anomenats participàvem en els esdeveniments que s’organitzaven a Artesa. Els carnestoltes de
1935-1936 van ser de gran esplendor.
Els organitzadors, entre altres, van ser
EUSEBI SERRA, ALFONSO CLUA i
la PERUTXA (modista). Tinc una lleugera visió de com anàvem vestits, amb
teles molt fluixes i senzilles en colors,
els homes vestits de pallassos i les dones quelcom semblat, si bé el pantaló
tènia un camal llarg i un altre fins al
genoll -crec recordar. Els joves en cor
cantàvem cobles al·lusives d’aquells
temps. El cor era a tres veus. Entre algunes més que es van cantar, n’hi ha
un parell que fins i tot recordo i que

Pau i ens reuníem en un local dins del
Cafè, encara que també alguna vegada
ho vam fer a la Dàlia Blanca. Vam anar
a cantar a diversos pobles (Preixens,
Camarasa, Agramunt i alguns de més
pròxims). Era la Pasqua Florida i s’anava de romeria a l’ermita de Salgar. El
conjunt ermità és impressionant i hi
acudia molta gent del poble i els seus
voltants. Al tall del mig dia, i ja de volta, hi havia el costum de prendre el vermut. Recordo ballar les sardanes enfront de la porta del cafè l’Esquerra. El
segon dia de Pasqua s’anava a la Mare
de Déu del Pla.
Érem molt joves quan assajaríem, a
la Dàlia Blanca, la sarsuela “l’Arlessiana” i també l’obra de teatre “Terra
Baixa”.
I fins aquí deixo aquests RECORDS.
Seguiré en el pròxim numero de La Palanca.

Josep García Quesada

Par tits P
olítics
Polítics

Cap a on ens porten?
vot contrari a la venda de les parcel·les del polígon. Volíem deixar clar que
no estàvem en contra d’aquesta venda, sinó que estàvem en contra del
preu abusiu que es proposava des de
l’equip de govern (CIU) i que va estar recolzat per la resta de grups
municipals (PSC i PPC).
Doncs bé, ara sembla que s’han de
buscar culpables de la poca acceptació
que ha tingut la venda de les parcel·les
(només se n’ha venut tres) i l’equip de
govern, en lloc de fer un exercici d’humilitat i d’acceptació del seu error, es
dedica a donar-nos la culpa a nosaltres,
tan sols perquè vam expressar la nostra
opinió, que era la veritat, a la premsa.
No creiem que ells, realment, es pensin que la culpa d’aquest fracàs ha estat nostra. Nosaltres continuem pensat
que aquest fracàs de l’equip de govern
ha estat motivat per ells mateixos, per
la seva ambició d’augmentar les arques
del Consistori.
Aquest afany recaptatori també es
veu reflectit al tancament de l’any 2004.
No és normal que hi hagi un superàvit
(tot i que al senyor alcalde no li agradi
aquesta paraula) d’uns 372.000 euros
(62 milions de pessetes), quan durant
gairebé dos anys no s’ha fet gairebé res
al municipi! Durant aquests anys s’ha

TUDELA DE
SEGRE‘05
15, 16 i 17 DE JULIOL
Divendres 15
23:30h Ball de nit
JOAN CARBONELL DUET

estat venent a tothom la idea que
l’Ajuntament no tenia diners, que certes subvencions havien de ser minses i
que les inversions en manteniment s’havien de reduir al mínim. Com pot ser,
doncs, que al final de l’any 2004 hi hagi
un superàvit tan elevat?
A les poques obres que es fan, l’aportació de l’Ajuntament per a complementar les subvencions rebudes i reduir
el cost de les contribucions (que aporten o bé els ciutadans directament o bé
les Juntes Veïnals en el cas d’alguns
pobles agregats) és mínima. Les
parcel·les del polígon són de les més
cares de les comarques de Ponent. No
hi ha despeses, però els ingressos són
majors. Des d’aquí volem preguntar què
és el que es farà amb aquests diners si
no s’inverteixen en obres necessàries
pels ciutadans d’Artesa i pels pobles
agregats.
No sabem si el que es pretén és estalviar al màxim per invertir-ho tot en
el Casal Cultural. Si és així, es tracta
d’una mala gestió municipal. Des del
grup municipal d’ERC estem completament d’acord amb que es faci el Casal (recordeu que la idea es va gestar
durant el govern municipal d’ERC,
quan Jaume Campabadal era l’alcalde),
però no podem permetre que això hipotequi durant quatre anys la resta d’inversions.

Quan no tenen garantit tot el finançament d’una obra, els ajuntaments
poden endeutar-se (n’hi ha que ho tenen molt clar i per això tiren endavant
amb les inversions en infraestructures
municipals). En el cas d’Artesa, així es
va fer amb el Pavelló Poliesportiu, amb
la portada d’aigües a les masies de
Montmagastre i amb el Polígon Industrial. Pot ser que el problema vingui del
deute que s’arrossega del Polígon. Aquí
és on es demostra la ineficàcia de l’actual equip de govern, que encara no ha
resolt el cobrament de la part proporcional de la urbanització per part d’alguns propietaris, a més de l’apatia demostrada en la venda de les parcel·les.
Per postres, aquest any han apujat les
parcel·les molt per sobre de l’IPC (del
8% i del 21% aproximadament). Si
aquest tema s’hagués portat millor,
s’hauria recuperat una bona part de la
inversió, s’hauria anat amortitzant el
deute i l’Ajuntament tindria un altre cop
capacitat per endeutar-se.
Així no anirem enlloc. Tindrem un
gran Casal Cultural, però la resta de
municipi farà pena.

Dissabte 17
8:00 h 3a. Trobada de bitllaires
Ermita de Santa Fe
16:00 h X Concurs de botifarra
18:00 h 3a. Pedalada popular BTT

Diumenge, 18
18:00 h Jocs i cucanyes per a tots els
petits
20:00 h Sessió llarga de ball
ATALAIA

Organitza C.U.D.O.S. Artesa de Segre
Inscripció a partir de les 17:30 h

00:30 h Ball de nit
FENOMENOM
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La Palanca del mes d’abril ja
A vam
aclarir el perquè del nostre

Grup Municipal d’ERC
Artesa de Segre

I a la mitja part repartirem sopar per
a tothom

La Cooper
ati
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Infor

La Cooperativa reafirma la seva posició
un increment sostingut de
A mb
nous socis, la Cooperativa
d’Artesa reafirma la seva posició com
a empresa de referència en el sector.
En un clima serè i amb una gran assistència de socis, el passat dissabte 18
de juny es va celebrar l’assemblea general ordinària de la Cooperativa
d’Artesa de Segre, convocada pel seu
president Josep Canal.
Els importants resultats assolits durant l’exercici 2004, tant en facturació
com en producció, confirmen altre cop
la fortalesa d’una Cooperativa amb més
de 1.300 socis. Els ingressos consolidats han superat els 130 milions
d’euros, el que representa un 6% més
respecte a l’any 2003, destacant la pro-

ducció de pinsos com a màxim exponent d’aquesta empresa. El benefici net
després d’impostos i dotacions ha superat els resultats obtinguts els darrers
anys amb 1,265 milions d’euros.
A aquests bons indicadors cal sumarhi l’enèrgica recuperació de l’Agudana,
que està demostrant la seva total
complementarietat amb l’activitat ramadera del Grup Cooperatiu.
La intervenció d’una nova i reconeguda empresa auditora a nivell nacional, “Audihispana”, ha permès clarificar la situació financera a 2004, tant de
la Cooperativa com de totes les seves
participades i regularitzar els errors de
comptabilitat dels anys anteriors.
Un dels motors d’aquesta recupera-

ció està essent la incorporació de professionals de primer nivell a totes les
àrees estratègiques de la Cooperativa:
producció, finances, recursos humans,
serveis tècnics veterinaris i màrqueting.
En un entorn evolutiu, el president
Josep Canal ha volgut ressaltar els esforços i mèrits de tots els treballadors
de la Cooperativa en la consecució dels
bons resultats. També s’ha pogut reactivar el projecte de construcció d’una
residència per a la tercera edat, dins de
la fundació creada entre la Cooperativa i l’Ajuntament d’aquesta població.

La Cooperativa d’Artesa

Car tes a la R
edacció
Redacció

L’ofici més antic

La colla del 65 volem celebrar que aquest any en
fem 40!!
Anima’t i vine a la festa!
Posa’t a punt
el dissabte 22 d’octubre

Aleshores, un cop inventat lo foc,
procuraven que no s’apagués mai. Què
feien? Suposo que als boscos sempre
hi ha hagut arbres secs. Amorraven un
tronc gros al foc i així sempre en tenien. Però, com que ho traslladaven, van
buscar unes branques, van fer un “comet” amb unes anses i allí hi posaven
les brases. S’adonaren que el foc els
ho cremava i van cobrir la vora amb
fang. Aleshores van veure que aquell
fang quedava cuit amb el foc i que cada
dia es feia més dur.

Festa de
la Quinta
del 1965
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Sempre penso com va poder sortir
aquest ofici i... buscant en llibres,
novel·les i revistes... buscant referències... ves per on, segons la història,
per allà a l’Àsia i a les muntanyes del
Pamir és on hi van aparèixer les primeres persones.
Com és normal, amb lo temps van
anar augmentant i es formaven tribus
o grups on manava lo més fort. Tothom l’obeïa, però va arribar un dia que,
per falta d’aigua o menjar, es van veure obligats a buscar un altre lloc.

A cop de molts anys, d’allí va néixer la ceràmica. Tot això va passar fa
milers d’anys. L’ofici s’ha perfeccionat molt. Avui en dia encara es treballa, però lo cisteller abans es guanyava
la vida treballant a casa, Avui tenen
camions i van per les fires. A casa no
menjarien.
En aquest escrit hi ha coses del llibres, però també de meues.

Ton Bonet

Apunta’t a ca l’Aldavó
o a cal Rellotger abans
del dia 31 de juliol.
T’esperem!

Els Quaranta,
“La ‘xispa’ de la
vida”

Música, Mestr
e!
Mestre!

La Raimundeta
mes de maig editar al seu catàleg la
partitura de La Raimundeta i incloure-la com a repertori comú de totes
les corals de la Federació per al curs
2005-2006. El repertori comú de la
FCEC consta de quatre cançons que
s’escullen cada any perquè totes les
corals les cantin en trobades, intercanvis...
L’any 2002 l’Orfeó Artesenc va promoure la realització d’aquesta melodia
artesenca per tal de poder-la interpretar a quatre veus mixtes. Es va estrenar
el 27 d’abril de 2003 a Artesa de Segre
en la XXIV Trobada de Corals de la
Zona Nord de les Terres de Lleida de la
FCEC i fou publicada per la revista La
Palanca l’agost de 2003. En aquest article adjuntem el comentari que va realitzar el compositor el passat mes de
maig.
Des d’aquestes ratlles, tant l’Orfeó
Artesenc com La Palanca expressem
la nostra satisfacció per aquesta fita que
donarà a conèixer la nostra ciutat i una
part de la nostra cultura a tot Catalunya.
“La primera cosa que em va cridar
l’atenció al conèixer la cançó de La
Raimundeta va ser la seva ambigüitat
tonal i el caràcter modal. La cançó està
en mode major de Fa, però el començament fa pensar en un Do mixolidi, ja
que l’interval do-sol de l’inici semblaria tònica-dominant i la continuació lasi b-do és la que ens dona el caràcter
modal per la presència del si b, és a dir,
sense la nota sensible si considerem que
estem en Do. Però resulta un fet enganyós, ja que aquest si b és el que en el
segon període de la frase ens porta, actuant de subdominant, a la tonalitat de
fa, clarament definida per la doble
bordadura final fa-sol-mi-fa. Observem
també la contraposició melòdica entre
els dos períodes de la frase, ascendent
en el primer i descendent en el segon.
Aquest son alguns dels trets en els quals
he basat l’arranjament d’aquesta melodia.
La segona cosa a destacar és la seva
simplicitat i brevetat. El que acabo

d’explicar passa només en una frase de
vuit compassos que formen l’estrofa de
la cançó, la qual es complementa amb
una tornada encara més breu de només
sis compassos. I aquesta és la tercera
cosa que observem: la seva irregularitat formal que dona al conjunt de la
cançó un curiós equilibri estructural.
Això ve donat pel fet que l’estrofa, ja
breu, no pot ser-ho més
que la tornada, i és per
això que la tornada s’encongeix de vuit a sis compassos. Hi ajuda la insistència en el motiu sol-lasi b-sol repetit tres vegades. Repetir-lo una quarta vegada per quadrar la
frase seria excessiu.
El caràcter modal de
què parlàvem permet
introduir a l’arranjament
un element que imités un instrument
que cada cop més s’està recuperant en
la música tradicional catalana, el sac de
gemecs o cornamusa. Una característica d’aquest instrument és el que s’anomena el bordó, que és el que produeix
aquella nota pedal, generalment la tònica, que se sent impertèrritament mentre el sacaire va tocant les seves melodies. Cal dir que hi ha sacs de gemecs
que tenen dos o fins i tot tres bordons.
En el cas que siguin dos, un fa la tònica
i l’altre la dominant. I si n’hi ha un tercer, aquest fa la tònica en una octava
superior. Així doncs en el transcurs de
la cançó anirem sentint aquesta nota
pedal, primer només de tònica, després
de tònica i dominant.
L’arranjament intenta reflectir també el caràcter de cada estrofa per tal de
donar-li varietat. A manera d’introducció, tal com mostra també el text, l’inici de la cançó pretén ser el més simple
possible per no trair el caràcter senzill i
fresc de la cançó. La presència del pedal de tònica és suficient per il·lustrar
la melodia sense enfarfegar-la i així
mostrar-la sòbria com és. De mica en
mica s’anirà omplint més de detalls fins
arribar al forte final. Ja en la segona
estrofa, introduïm el doble pedal de tònica-dominant repartit entre els baixos
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Federació Catalana d’Entitats
L aCorals
(FCEC) va decidir aquest

i els tenors que hi posen a més un element rítmic d’alternança. Apareix una
segona veu en estil imitatiu.
Aprofitant de nou l’element mixolidi,
farem un tomb cap al to de la subdominant que ens va bé per il·lustrar el caràcter greu i solemne de la tercera estrofa, en la qual pesen els fets consumats, irreversibles a causa dels dictats
de l’autoritat. Aquí el
pedal és triplicat: mantenim la quinta fa-do que
correspon al to de fa,
però hi afegim la quinta
inferior si b, subdominant de fa. Cal doncs que
la melodia estigui en si
b. Així trobem com el to
de fa s’ha convertit en
mixolidi o, el que és el
mateix, utilitzem el to de
si b, que és com dir que
hem canviat de to sense deixar el que
teníem.
Les dues darreres estrofes representen l’acceptació dels fets i l’anar per
feina. Per això, el caràcter més alegre
indicat pel tempo més viu i per la major plenitud harmònica. La cançó s’acaba alegrement amb una polifonia molt
més rica. De nou el setè grau rebaixat,
mi b, ens recorda el mode mixolidi que
sempre ha estat present en la cançó.
Cal observar la proporció buscada en
el conjunt de la peça. Les cinc estrofes
acaben constituint una estructura formal coherent, o almenys això és el que
ha intentat l’autor. Aquesta també ve
donada, en part, per la seva relació amb
la regla d’or o proporció àuria, una de
les regles fonamentals en les proporcions artístiques. Vegem-ho: la cançó té
cinc estrofes, repartides en un grup de
tres i un altre de dues; els nombres 2, 3
i 5 formen part de la sèrie matemàtica
en què es fonamenta la proporció àuria. El calderó situat entre els compassos 51 i 52 divideix la cançó en dos
fragments que tenen entre si aquesta
proporció. Aquest no era un fet buscat.
Vaig tenir una alegria quan me’n vaig
adonar. Potser intuïció inconscient?”
Pau Castanyer

V ida Social

Festa d’Aniversari de la Associació de la Gent Gran

Revetlla de Sant Joan

Confirmació a Alentorn

38

la Palanca

www
.la
palanca.or
g
www.la
.lapalanca.or
palanca.org

Nar
va
Narrr ati
tiv

XVI Premi de Narrativa Breu
29 de maig, a la DàE lliadiumenge
Blanca, va tenir lloc el lliura-

1a categoria: Cicle Inicial de Primària
- ACCÈSSITS:
La lluna i el sol de Mariona Salut i
Coma (Artesa de Segre)
El llapis rodamón de Josep Castañé i
Alonso (Bellver de Cerdanya)
- 1r PREMI:
El conill d’Anna Roca i Regué (Artesa
de Segre)
2a categoria: Cicle Mitjà de Primària
- ACCÈSSITS:
Poot, el triangle que no volia ser un
triangle de Sònia Ribera (Alentorn)
L’oreneta que van deixar enrera d’Èlia

Rosa Fabregat, entre l’alcalde i la regidora de Cultura, durant la seva intervenció

Foto de grup amb els premiats, membres del jurat, organització, ajuntament i la Sra. Fabregat

Garcia i Ros (Artesa de Segre)
- 1r PREMI:
En Saab Tree d’Elisabet Poyo i Serentill
(Seròs)

5a categoria: 2n CICLE D´ESO
- 1r PREMI:
La mort de Cristian González i
Santamaria (Oliana)

3a categoria: Cicle Superior de Primària
- ACCÈSSITS:
En Ratipof d’Àngels Puigpinós i Marsà
(Montargull)
El científic que va donar llum a un dinosaure de Xavier Mora i Capdevila
(Artesa de Segre)
- 1r PREMI:
Míriam de Marta Boher i Baró (Artesa
de Segre)

6a categoria: De 17 a 19 anys (nascuts/udes 1986,1987 i 1988)
- 1r PREMI:
Tot un passatemps de Gisel Sinca i Torres (Artesa de Segre)

4a categoria: 1r CICLE D´ESO
Desert
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ment dels premis del XVI Premi de
Narrativa Breu d’Artesa de Segre,
que en aquesta edició va comptar
amb la presència de l’escriptora Rosa
Fabregat.
La presentació va anar a càrrec de
Sílvia Cardona i el jurat estava format
diferents persones del municipi relacionades amb el món de les lletres i de
l’educació.
Rosa Fabregat, a més de parlar sobre el fet d’escriure i de la narrativa, va
incidir també en la poesia i va acabar
la seva intervenció amb la lectura d’alguns dels seus poemes.
L’acte va ser presidit i tancat per l’alcalde del municipi, Domènec París, que
va encoratjar el públic assistent a participar en les futures edicions del premi..
Va estar acompanyat, a més de l’escriptora esmentada, per la regidora de Cultura i Ensenyament, Carme Barril, i la
responsable de la Biblioteca Municipal,
coordinadora del premi i secretària del
jurat, Josefina París.
Únicament cal lamentar que en la
categoria de 1r d’ESO no hi havia cap
treball presentat. Per altra banda, com
es pot veure per la procedència d’alguns dels premiats, el certamen continua tenint un abast nacional.
D’acord amb l’acta facilitada per
l’organització, els premis d’enguany
són els següents:

7a Categoria: Més de 19 anys
- 1r PREMI:
El dia que vaig conèixer a en Dalí de
Jordi Buch i Oliver (Mataró)

Text i fotos:
Ramon Giribet i Boneta

Psicologia de Cada Dia

Car na
v al 2005
nav

La depressió, una epidèmia?
parlant gairebé d’una epiE stem
dèmia; la depressió, que després

però en acabar cal entrar al món laboral, fer-se un lloc a la societat, demostrar la vàlua, etc. I així amb tants i tants
canvis com pot haver-hi en una vida,
enfront als quals no sempre ens creiem
preparats.
Segurament moltes d’aquestes depressions no tindran més importància
que un contratemps d’una etapa que cal
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i amenaçants per a nosaltres.
Vol dir això que per afrontar situacide les malalties cardíaques és la cauons adverses cal estar-hi avesat? Doncs
sa més important de baixa laboral.
segurament sí. Com en moltes altres
Cal parlar de dos tipus de depressiactivitats vitals cal un aprenentatge i,
ons; la que apareix davant de fets trausense arribar a límits d’autoritarisme i
màtics: la mort d’un ésser estimat, una
duresa en l’educació, sí que segurament
malaltia greu, etc. I la depressió sense
cal educar en la disciplina, en l’esforç,
causa aparent, aquella que es desencal’autonomia i la responsabilitat persodena sense que hi hagi un fet
nal. Els dubtes i els errors cal
traumàtic.
Segurament moltes d’aquestes depressions veure’ls com oportunitats
Aquest món de comodino tindran més importància que un con- d’aprenentatge, per crear
tats i seguretat en què vivim
respostes més adients.
tratemps d’una etapa que cal superar
ens ha fet conservadors, reTambé en l’etapa infantil
celosos del futur, ens ha conels nens han d’aprendre a
vertit en persones sovint insegures que superar, però si aquesta sintomatologia solucionar els seus problemes; no pot
davant d’alguns canvis significatius en persisteix cal pensar que hi ha algun l’adult fer-ho per ells. La persona tamaquest projecte vital, fan que ens sen- problema més greu i buscar-hi soluci- bé s’educa ensopegant, caient i tornanttim perduts, angoixats i adoptem acti- ons en mans de professionals.
se a aixecar; equivocant-se i rectificant.
tuds depressives als canvis que, en un
Molts psicòlegs i psiquiatres atribu- Fer front a les dificultats també vol un
principi, són per a bé.
eixen l’increment notable de depressi- aprenentatge!
D’aquesta manera ens podem trobar ons al fet de viure a la societat del benamb les típiques depressions postpart, estar. El fet de tenir pocs límits i poNoemí Faré i Cortadelles
que no són res més que la por a fer front ques obligacions,
a una nova etapa de la vida: la materni- haver perdut la catat. També ens trobem amb trastorns pacitat de paciència
depressius de joves que han acabat els i patiment, sovint
estudis i s’han d’iniciar en el món la- comporta l’angoixa
boral. Els anys d’estudi comporten un i la por davant de
programa establert, un camí marcat, situacions adverses

Inf
or mació Municipal d’Ar tesa
Infor

Mes de maig
Ple ordinari: 05-05-05
S’aprova, per unanimitat, l’acta
de la sessió anterior del dia 7-04-2005.
S’aprova el contingut de l’Estat
de Despeses i Ingressos del projecte de
Pressupost Municipal per l’any 2005,
equilibrat amb un total de 2.535.866
euros i la dotació del Pressupost de
l’Emissora Municipal de Ràdio equilibrat amb un total 14.200 euros:
- Pressupost Municipal 2005:
Vot a favor: 7 (5 CIU, 1 PSC-PM i 1
PP)
Vots en contra: Cap
Abstencions: 4 (ERC)
- Pressupost Patronat Emissora Municipal de Ràdio 2005:
Vot a favor: 11
Vots en contra: Cap
Abstencions: Cap
S’aproven, per unanimitat, els
padrons fiscals de l’exercici 2005.
S’aprova, per unanimitat, concórrer a la convocatòria del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per a l’atorgament de subvencions per finançar la redacció del pla
d’ordenació urbanística municipal.
S’aprova, per unanimitat, concórrer a la convocatòria del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per a l’atorgament d’ajuts per
a la millora de barris, àrees urbanes i
viles que requereixen una atenció especial. Es demana ajut econòmic per a
la realització de l’adequació de l’Av.
Maria Anzizu i suprimir-hi les barreres
arquitectòniques existents per l’import
de 174.207,89 euros.
S’aprova, per unanimitat, concórrer a la convocatòria del Departament de Treball i Indústria per a l’obtenció de subvencions públiques per al
foment del desenvolupament local. Es
demana ajut econòmic per a la contractació d’un/a AODL.

S’aprova, per unanimitat, la
moció presentada per l’alcaldia en defensa de l’autonomia local i financera.
S’aprova la moció presentada
per PSC-PM sobre l’estatut i els governs locals de Catalunya:
Vots a favor: 6 (1 PSC-PM, 1 PP i 4
ERC)
Vots en contra: Cap
Abstencions: 5 (CIU)

S’aprova, per unanimitat, la certificació núm. 1, per import de
21.569,32 euros, corresponent a l’obra
de les antigues escoles d’Anya per
transformar-les en Casal per a la Gent
Gran.
S’aprova, per unanimitat, la proposta de Conveni entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament
d’Artesa de Segre per al desenvolupament del Projecte Dinamo a la Comarca.

ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 12, 19 i 26 de maig)

S’aprova la moció presentada
per PSC-PM per a la declaració del dia
del municipi:
Vot a favor: 6 (1 PSC-PM, 1 PP i 4
ERC)
Vots en contra: Cap
Abstencions: 5 (CIU)
No s’aprova la moció presentada per PSC-PM en suport a la carta de
Vitòria:
Vot a favor: 2 (1 PSC-PM i 1 PP)
Vots en contra: 9 (5 CIU i 4 ERC)
Abstencions: Cap
S’aprova per unanimitat:
Primer: Adjudicar l’obra “Bombeig i
xarxa d’abastament i distribució d’aigua a Collfred”, a l’empresa CASSA,
pel preu ofert de 78.955,84 euros.
Segon: Adjudicar l’obra “Mur de contenció i xarxa per a desguàs d’aigües
pluvials a Montargull”, a l’empresa
CONGESTPROM, SA, pel preu ofert
de 45.255,13 euros.
Tercer: Adjudicar l’obra “Rehabilitació
del local social a Vilves, 1a. Fase”, a
l’empresa CONGESTPROM, SA, pel
preu ofert de 11.479,80 euros.
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SESSIÓ DE PLE

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres i autoritzacions de guals:
- A Endesa Distribución Eléctrica, SL,
per millorar la xarxa de distribució
d’energia elèctrica amb una nova línia
subterrània per la unió del CT. WX629
amb el CT. Les Monges.
- A Lluc Camats Solé, per pintar la façana de l’edifici situat al c/ Calvari, 33.
- A Ventura Viladrich Gabernet, per canviar teules de l’edifici situat a les Afores, de la Vedrenya.
- A Salvador Galceran Roma, per adossar pedra a la paret de l’edifici situat al
c/ Calvari, 37 de Baldomar.
- A Ramon Balagueró Vendrell, per a
la rehabilitació de la façana de l’edifici
situat al c/ Església, 9 de Collfred.
- A Vicent Farré València, per arranjar
bany de l’edifici situat a l’Av. Maria
Anzizu, 52.
- A Manel Porta Puigredon, per col·locar tanca metàl·lica de 1,5 m. d’alçada,
a les parcel·les 37 i 38 del polígon 7
d’Artesa.
- A Rosa M. Mora Aubets, per arranjar
local, instal·lar fals sostre i enrajolar
l’edifici situat al c/ Balmes, 14.
- A Construccions del Segre i la Noguera, SL, per construir tanca de blocs
de formigó, de 2 m d’alçada, al solar
situat al c/ del Senill.
- A Construccions del Segre i la Noguera, SL, per canviar teules del corral

Inf
or mació Municipal d’Ar tesa
Infor
situat al c/ Amadeu, 7.
- A Josep Feixes Castellana, per a la
reforma estructural i la col·locació d’ascensor a l’edifici situat al c/ Escoles, 6.
- A Arcadi Fons, SL, per la construcció
d’un edifici format per quatre habitatges unifamiliars en filera, al c/ Roc del
Cudós, 18-20.
- A Vicens Pijuan Ribalta, per a la reconstrucció de la coberta d’un edifici
destinat a habitatge unifamiliar, situat
al c/ Església, 3 de Colldelrat.
- A Carmen Serra Piqué, per fer recinte
per a la instal·lació d’un elevador hidràulic a l’edifici situat al c/ Església,
5.
- A M. Lluïsa Llinàs Novell, per a la
construcció de dos locals sense ús, al
solar situat al c/ Mare de Déu de Salgar,
6.
- A Joan Cardenyes Reig, per a la construcció d’un taller de planxa i pintura
per a automòbils, al solar situat a la
Ctra. de Tremp, 67.
- A Vicent Jou Lluch, per a la rehabilitació de façana de l’edifici situat a la
Ctra. d’Agramunt, 39.
- A Sílvia Córdoba Mur, per pintar façanes de l’edifici situat al c/ Sant Joan,
1.
- A Francesc Rey Tarré, per a l’arranjament d’una cambra i reformar-la, a
l’edifici situat a la Ctra. de Tremp, 36.
- A Francesc Bernaus Riart i M. Àngels Morera Serentill, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar entre
mitgeres, al c/ Vescomte d’Àger, 2.
- A Construccions Vera Montero, SL,
per a la rehabilitació integral d’un edi-

fici d’habitatges per destinar-lo a hostal, situat a la plaça Major, 2 de Tudela
de Segre.
- A Joan Cayuela Cano, per a l’arranjament de façana, a l’edifici situat al c/
Calvari, 12 de Baldomar.

- A Endesa Distribución Eléctrica, SLU,
per a la instal·lació d’un centre de repartiment i l’estesa d’una línia subterrània fins a torre núm. 706.
- A Josep M. Esteve Claverol, per a la
construcció d’un edifici d’habitatges a
situar al c/ del Pont, 19 del Pont
d’Alentorn.
- A Josep Sabartés Gili, per a la reconstrucció de la coberta d’un edifici situat
al c/ Escoles, 13.

INFORMES DE L’ALCALDIA
Al maig de 2006 el Consell Comarcal es proposa fer la contractació
col·lectiva de la recollida d’escombraries per a tots aquells municipis de la comarca que s’hagin adherit a la proposta.

El Cap dels Serveis Territorials
de Salut, Sr. Barranco, en la seva visita
a l’Ajuntament, comentà que s’està estudiant la proposta de dotar de transport sanitari la nostra ciutat durant 24
hores i reclamà un espai proper del CAP
per a la ubicació de l’ambulància. L’alcaldia li comunicà que està disposada
a negociar amb la propietat l’adquisició del solar necessari quan tingui una
comunicació escrita del Departament
de Salut, via proposta de conveni, que
garanteixi 365 dies d’ambulància “in
situ” a l’any, un sistema d’atenció d’urgències i alertes mèdiques i el CAP
obert a les tardes per atendre als malalts. El Sr. Barranco va expressar que
els objectius són assolibles a excepció
de l’obertura per les tardes i les guàrdies presencials al CAP. Els assistents a
la Comissió manifestaren que seria inadmissible que les guàrdies no es fessin al CAP.
El dia 18 de juny tindrà lloc, de
9 a 17 h., a la Sala d’Actes de l’Ajuntament una Jornada de prevenció i extinció d’incendis organitzada per l’ADF.
La Gerència del Cadastre de
Lleida ha comunicat la realització de
la revisió dels valors cadastrals al municipi pel proper any 2006. La Gerència pretenia que fos l’ajuntament qui ho
sol·licités a la qual cosa l’alcaldia es va
negar.

Carme Barril i Brescó

Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
Activitats durant els mesos de juliol i agost
BIBLIOPISCINES

BIBLIOPARC

Tots els dimarts i els dijous
De 5 a 8 de la tarda

Tots els dilluns, dimecres i divendres
De 7 a 9 de la tarda
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Organitzen:
Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Artesa de Segre
Biblioteca Municipal Joan Maluquer i Viladot

Humor
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Palanc-oci

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Horitzontals
1. Joc de paraules en què s’oposen dos noms que només es diferencien
en alguns fonemes.- 2. Metall apreciat per la seva lleugeresa. En tenim
un a cada costat de cara.- 3. Plural, reunions que concentren el personal
per escoltar música o poesia. pronom de tercera persona.- 4. Pasta semblant a la dels torrons per farcir bombons. Onomatope-ia amb què s’imita
el so d’una explosió.- 5. Atmosfera. Al revés, cinc-cents cinquanta. Al
revés, verb que forma parella amb l’ésser pels problemes que dóna.- 6.
Composició poètica usada per Maria de França. Interjecció que expressa queixa. Consonant vibrant. Prefix negatiu.- 7. Mitja centena.
Negació. Becut.- 8. El germà del pare o de la mare. Lloc de la terra on
fa fresca de debò Vocal oberta.- 9. A l’època dels romans, devoradors
de cristians. Consonant dental. Símbol de l’actini.- 10. Vocal que pot
representar dos fonemes. La divuitena lletra de l’abecedari. Vocals. Lloc
on es munyen les ovelles i es fa el formatge.- 11. Acció de satisfer.
Verticals
1. Plural, moneda de plata de baixa llei del s. XV que corria pel Rosselló
i la Cerdanya.- 2. Estat d’atenció. Consonants alveolars. Preposició.3. Somera. Poc segur.- 4. Al revés, fruit del llimoner. Al revés, greix que ha fet famosa la comarca de les Garrigues. Vocal
tancada. - 5. Visió d’una imatge molt clara i definida. Plural, el nom de la catorzena lletra de l’abecedari.- 6. Al revés, xicot
jove. Al revés, síl·laba inicial d’un país asiàtic on hi ha molta gent. Al revés, manifestes acció.- 7. Deu centenes. Al revés,
aliment considerat bàsic a occident. Vocal oberta.- 8. La primera lletra de l’abecedari. Símbol del sofre. Al revés, ocell
parlador o persona xerraire.- 9. Al revés, acció de fer servir una cosa. Consonants. Dígraf que representa un so palatal.
Consonants.- 10. Allò que ens fa viure. Individu de raça ària.- 11. Acció de donar al cos allò que li cal per viure.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jeroglífic
per David Fusté

Aneu a ballar?

Problema d’escacs
per Ramon Monfà

Juguen les blanques

TUNO
Mat amb tres jugades

Sense Perdre els Orígens
per Jordi Esteban

Carbassa (donar)
Fa uns segles, a Catalunya, els
matrimonis dels joves es negociaven
entre les famílies d’ambdós
pretendents: quan un jove es volia
casar, els pares de la noia amb qui
pretenia maridar-se el convidaven a
dinar. Si no estaven d’acord amb el
casori, no li ho deien de paraula sinó
que incloïen en l’àpat un plat de
carbassa. Per això, la carbassa ha estat
sinònim de negació, de suspens, de
fracàs d’una pretensió qualsevol. I
s’han fet famoses, al mes de juny, a les
escoles...
Joan Amades. Refranyer català

la Palanca

SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Paronomàsia.- 2. Alumini. Ull.- 3. Recitals. Li.- 4. Praliné. Bum.- 5. At. LD.
ratsE.- 6. Lai. Ai. R. In.- 7. L. Ni. Xarlot.- 8. Oncle. Pol. A.- 9. Lleons. T. Ac.- 10. E. R. EA. Orri.- 11.
Satisfacció.
VERTICALS: A partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Sense tu, no (tuno sense tu = no).
Problema d’escacs
1- Re5, h5 (si h6; 2- Rf4, h5; 3- Dh1++); 2- Df2, Rg4; 3- Dg2++
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El rentador. 1923

20, de les que ja n’hem publicat algunes darrerament. D’aquesta part
de la secla ja fa temps que n’havíem
publicat alguna, però mai tan antiga
i amb tanta gent treballant alhora.
Eren uns anys en què a les cases no
hi havia electrodomèstics, per la qual
cosa la gent havia d’anar una vegada o
dues a la setmana a rentar a la secla,
depenent de la gent que hi havia a cada
família. Els rentadors, avui completament deserts, estan a la part baixa del
poble, de manera que la gent havia de
baixar els coves de roba bruta fins allà.
Això vol dir que la noia o la dona de la
casa s’havia de fer ajudar, per baixar i
pujar la bugada, per algú de la casa, per
alguna amiga o per algun parent. En
aquella època, però, no hi havia cap
més remei que rentar en aquest safareig i la gent ho tenia assumit.
Com hem dit, a les cases no hi havia
rentadora, ni aparell de radio ni molt
menys televisió. Així és que la gent feia
els més diversos comentaris sobre les

notícies –poques o moltes– que es produïen al poble. A més de la feina de rentar, a la secla s’hi anava per escoltar o
comentar les noticies locals. Per això,
encara avui, els termes “fer safareig” o
“fer (passar) bugada” tenen el sentit de
repassar el noticiari. Fer bugada era, a
la practica, barregar cendra i aigüa per
a fer més neta la roba fregant fort.
Com que sempre hi havia ambient, i
a més la gent tenia l’hàbit d’anar-hi
molt sovint, de vegades era un punt de
trobada, no sols per la gent que hi anava a treballar, sinó també per gent que
hi anava a trobar algú, per fer la
xerradeta o per ajudar a pujar el cistell
de la roba. El temps no tenia el valor
d’avui i qui volia sempre trobava un
motiu per anar a la secla. Era tan a prop
del poble, que pujar i baixar no pressuposava cap dificultat. De vegades, sols
faltava que algú comencés una cançó
per a què s’hi afegís de seguida un cor
de veus més o menys afinat.
El pentinat de les dones era diferent,
les més grans portaven una manteleta
al cap i els homes –que també ajuda46
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foto pertany a la col·lecció
A questa
d’imatges de l’Artesa dels anys

ven a rentar i escórrer la bugada– i els
nens portaven majoritàriament gorra.
S’identifica La Farinera, els horts tancats amb paret de tàpia i, a l’esquerra,
Ca l’Evaristo, on hi havia gent al balcó. Aquesta casa era molt gran i els diumenges al matí feia el servei d’allò que
avui seria un pàrquing. Per una mòdica
quantitat, la gent d’Alòs, de Baldomar,
de Clua o de la Vallderiet podien deixar els rucs i les someres “aparcades”
a la casa de l’Evaristo, on a més li podien donar menjar mentre l’amo anava
tranquil·lament a fer el mercat.
Per l’abrigada que va la gent, sembla un instant de tardor-hivern i que la
majoria estan a l’aguait per a ser captats pel fotògraf i passar a la història.
Bartomeu Jové i Serra

Ràdio Artesa
91.3 FM
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Aquesta imatge pertany a la Festa del Corpus d’enguany, celebrada el passat 29 de maig. Els infants que
han fet la primera comunió recorren els carrers d’Artesa en processó. (Foto: Josep M. Espinal Aubet)

