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Comença un nou curs escolar
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Comença un nou curs escolar
Cada mes de setembre torna la normalitat
amb el començament del curs escolar.
Aquest any arriba, però, amb algunes petites novetats i hem volgut recollir les impressions dels centres d’Artesa de Segre, Cubells
i Vilanova de Meià.
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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.

Fins al 20 d’octubre:
Inscripcions al Club de lectura a la Biblioteca
Municipal Joan Maluquer i Viladot d’Artesa

AGOST

12 d’octubre:
Acció de gràcies al Santuari de Refet

Municipi d’Alòs de Balaguer
Defuncions:
dia 19: Antònia Rius i Andreu (87 anys),
natural d’Alòs de Balaguer

FESTES MAJORS

Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 31: Núria Lurdes d’Olivo Centini, filla d’ Héctor E. i Mariela I.
Defuncions:
dia 7: Pere Borbonés i Quer (93 anys),
natural de Lleida
dia 8: Josep Marsol i Clua (91 anys),
natural d’Artesa de Segre
dia 13: Ramon Solé i Utgés (83 anys),
natural de Tudela de Segre
dia 13: Josep Tarragona i Tarragona (77 anys),
natural de Tudela de Segre
dia 28: Francesc Tugues i Puvia (85 anys),
natural de El Tossal
dia 28: Manuel Hernández i Gallego (55 anys),
natural de Melilla

29, 30 de setembre i 1, 2 d’octubre:
Artesa de Segre
(veure programa d’actes a la pàg. 19)

Agenda ciutadana
Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 20: M. Rosa Puig i Andreu (61 anys),
natural de Lleida

Matrimonis:
dia 13: Ivette Llanes i Mateo (d’Artesa),
Josep M. Puigpinós i March (d’Artesa)

Matrimonis:
dia 6: Yura A. Cusco Evtuchenco (de Rússia),
Svetlana Erzunova (de Rússia)

Meteor
olo
gia
Meteorolo
ologia
AGOST
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: 22,1°
Temperatura màxima:
32° (dies 7, 9 i 14)
Temperatura mínima:
10° (dies 21 i 22)
Amplitud tèrmica màxima: 20° (dia 25: màx. 31° i mín. 11º)
Amplitud tèrmica mínima: 1° (dia 1: màx. 20° i mín. 19º)
Dies amb precipitacions:
2
Precipitació màxima:
6 mm (dia 7)
Total precipitacions:
7 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 21,4°
Temperatura màxima:
33,6° (dia 7)
Temperatura mínima:
8,4° (dia 21)
Dies amb precipitacions:
8
Precipitació màxima:
54,8 mm (dia 18)
Total precipitacions:
88,6 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:

4
13 mm (dia 2)
28 mm
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Editorial

Una cortina de fum?
Ja som de nou al mes de setembre: s’acaba l’estiu, arriben les darreres festes majors i finalitzen les vacances estivals per una majoria, fet que ens
porta a sentir parlar d’estrès i depressions per la tornada a la feina després
d’unes setmanes de vacances.
Per altra banda, s’inicia un nou curs escolar a les llars d’infants, col·legis,
instituts, escoles de música, universitats... Tornen a començar les activitats
extraescolars (futbol, bàsquet, CAU...) adreçades als més joves, sense parlar de les despeses que tot plegat comporta a les famílies (llibres, quotes...).
Una nova lliga de futbol, esperada per molts després d’uns mesos d’abstinència. La tornada del curs polític, que enguany està centrat en les negociacions al voltant d’un Estatut que ha de regir la Nació Catalana durant el
proper quart de segle.
I així podríem parlar de moltes altres coses (temporada de bolets, el
camp...) de les quals no podem parlar ni estendre’ns per una òbvia qüestió
d’espai en aquest editorial. Per tant, ens centrarem en un dels aspectes citats
que porta més polèmica any rere any en aquestes dates. Ens referim a la
tornada al “cole”.
Fa tot just un any, la consellera d’Educació anunciava que el proper curs
(o sigui, aquest) començaria tres dies abans, decisió molt celebrada pel collectiu de pares i mares. Però, encertada? Val la pena? Ens fem aquestes
preguntes perquè no creiem que els avantatges siguin tant importants com
s’ha volgut fer veure. Una cortina de fum, potser? La veritat és que els dies
lectius seran els mateixos, la qual cosa comporta que aquests dies de festa
estaran repartits durant el curs: vacances de Nadal, el proper estiu un dia
abans que el curs passat i un dia més de lliure disposició dels centres durant
el curs. Això ens porta a preguntar-nos si no és més fàcil, per les famílies,
que aquests tres dies siguin ara al setembre, ara que ja ho tenen tot organitzat, que tres dies durant el curs. Per altra banda, el professorat ha tingut tres
dies menys per preparar el curs, i com que en cap moment dubtem de la
tasca que realitzen, creiem que no és just que hagin de preparar el curs amb
menys hores que abans, la qual cosa implica que molts d’ells hauran fet,
una vegada més, més hores de les que tenen. També cal tenir en compte el
personal de neteja, puig que no és el mateix tenir a punt tota una escola en
tres dies menys que abans, perquè –que sapiguem– a cap escola els han
augmentat l’horari aquests dies per poder tenir el mateix temps que altres
anys, per citar alguns dels inconvenients que comporta aquest canvi.
Enguany, un cop més, en la inauguració del curs escolar, la consellera
sorprenia tothom (professionals inclosos, puig que desconeixien la mesura)
amb un altre anunci: “el curs vinent els escolars faran una hora diària més
de classe”. Un anunci que pot tenir una doble vessant, i continua, segons la
nostra opinió, sense solucionar el problema que tenen tots els pares i mares
d’aquest país. Una hora més d’escola implicarà, segons com es dugui a
terme, menys temps per a tots aquells que opten per estudis de música,
dansa, esport... o menys temps al migdia, amb la qual cosa els professionals
dels menjadors, monitores i monitors, veuran reduït el seu horari laboral.
Més temps a l’escola també podria significar més feina pels alumnes (s’entén deures) i, per descomptat, menys temps d’esbarjo... O potser ens oblidem que els nostres nens i nenes també han de jugar. Té sentit tenir els nens
i nenes una hora més a l’escola? Fa falta curricularment? Potser sí que fan
falta més hores, però té sentit ampliar l’horari escolar quan les escoles públiques d’un estat aconfessional (ho diu la Constitució) imparteixin religió
a les aules? A més, en el cas de la religió catòlica, per fer la primera comunió després han de fer la catequesi a part i no els serveixen les hores dedicades als centres escolars.
En resum, tot un seguit d’acords del Govern del nostre país que ens fan
pensar que no són més que una cortina de fum, una cortina de fum davant
els problemes reals. Potser la solució no passa en tenir més ocupada la maicontinua a la pàgina 7
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Noticiari
Benedicció de la nova campana de Seró

PUOSC i el seu cost ha estat de 130.000 euros. Al
marge de la millora general, l’actuació ha permès
evitar les fortes pèrdues d’aigua de l’antiga xarxa, que tenia més de 35 anys. (La Mañana, 0109-2005)

Estudi per a millorar el pas de Comiols

El dissabte 20 d’agost, tot i fer un dia ventós, el poble de Seró va
fer festa grossa amb motiu de la benedicció d’una nova campana
batejada amb el nom de Montserrat i que és fruit de la donació
efectuada per la família Vendrell-Gannau (a la dreta de la fotografia). Nombrosos veïns i veïnes van donar-se cita a la plaça del castell, on va tenir lloc l’esdeveniment, el qual va comptar amb la
presència de diversos mossens i va comptar amb l’acompnyament
d’una coral. L’alcalde de Seró, en nom de tot el poble, va agrair a
la família donant el seu gest. La campana ha estat fabricada en una
foneria de Girona, segons consta en la part posterior, sota un relleu
del Sagrat Cor de Jesús. A l’altra part hi figura la següent inscripció: “Parròquia de Seró. Essent Mn. Josep Sauler”, a sota hi ha un
relleu de la Verge moreneta amb el nom Montserrat i en la part
inferior acaba la inscripció: “Joan i Montserrat, 11 d’agost de 2005".

Visites del director de Governació
Seguint el seu periple de visites per les comarques de Lleida, el
director territorial del Departament de Governació i Administracions públiques, Àngel Vidal, ha visitat en poc espai de temps dos
dels nostres municipis. El seu objectiu, a més de recollir les impressions i les inquietuds dels ajuntaments, és fer un seguiment de
les obres del PUOSC (Pla únic d’obres i serveis de Catalunya),
subvencionades pel seu departament. Així, mentre el passat 20 de
juliol va visitar Cubells (obres de pavimentació de carrers, eixamplament i millora de l’accés a la Torre de Fluvià i condicionament
de l’església de Sant Martí), el 9 de setembre va fer un recorregut per
diverses poblacions del municipi d’Artesa on s’han fet o s’han de fer
obres del PUOSC (Anya, Montargull, Seró, Vall-llebrera i Vilves).

Cubells pavimentarà el nucli antic
L’ajuntament de Cubells ha tret a licitació la pavimentació de carrers del nucli antic en la seva quarta fase, obra que correspon al
PUOSC de 2005 i que compta amb un pressupost de sortida de
313.170 euros. Amb aquesta actuació es pavimentaran el carrer
Castella (fins al passatge Serrall), la travessera Castella i els carrers Soldevila, Sant Per, Calvari i Sant Miquel. Encara es necessitarà una altra fase per acabar la plaça Castella i tres carrers adjacents. (La Mañana, 27-08-2005)

Millores en els carrers de Gàrzola
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El poble de Gàrzola ha estrenat fa poc la nova pavimentació dels
seus carrers. Aquesta actuació ha suposat també la renovació de la
xarxa de distribució d’aigua i del clavegueram, així com la installació de la conducció de gas propà. L’obra estava inclosa dins del

La Generalitat de Catalunya, a través de la seva
empresa pública GISA, ha tret a contractació
(DOGC del passat 14 de setembre) la redacció de
l’estudi informatiu de millora general de la carretera de Comiols. El pressupost base d’aquesta licitació és de 370.000 euros i el termini de redacció de l’estudi és de 18 mesos. L’anunci publica
que el tram a estudiar és “Artesa de Segre/PontsTremp” i menciona diverses carreteres: L-512
(Artesa-Folquer), C-1412b (Ponts-Tremp, passant
per Gualter i Folquer), L-911 (port de ComiolsSant Salvador de Toló), L-912 (de Sant Salvador
de Toló fins enllaçar amb la L-1412b prop de
Vilamitjana), L-913 (de Vilanova de Meià fins a
prop de l’Hostal Roig) i LP-9132 (cruïlla de la L512 fins a Vilanova de Meià). L’adjudicació de
l’estudi es preveu pel mes de novembre i les millores que caldrà fer a la carretera es calculen al
voltant dels 90 milions d’euros, segurament depenent de si cal fer o no un túnel. Tot i que l’estudi analitzarà diverses alternatives, les bàsiques
seran Artesa-Tremp (recorregut actual de 49,7 km)
i Ponts-Tremp (60,2 km).

Avantprojecte del Casal Cultural d’Artesa
L’ajuntament d’Artesa de Segre va convocar les
entitats del municipi a una reunió informativa on
es va presentar l’avantprojecte del futur Casal Cultural. La presentació va anar a càrrec del propi
alcalde, que va explicar amb detall el procés que
s’havia seguit i va afirmar que el projecte definitiu havia d’estar llest a primers d’octubre. El centre constarà d’una planta soterrània que s’utilitzarà com a aparcament (uns 50 vehicles). En la
primera planta hi haurà una sala d’exposicions,
una per a conferències, la seu de Ràdio Artesa i
una sala per a actes culturals diversos amb un gran
escenari i capacitat per a 460 persones, ampliable
fins a 600. En la planta superior s’hi ubicarà la
biblioteca municipal, molt més gran que l’actual,
i hi haurà algunes petites sales per a reunions de
les entitats. Durant la reunió es van expressar diferents inquietuds, entre les quals destaquem: els
dubtes sobre la conveniència de l’aparcament soterrat, l’ampliació de l’espai destinat a Ràdio
Artesa i, sens dubte el punt més polèmic, la possibilitat de realitzar festes a la sala principal. En
aquests darrer punt les opinions van ser diverses,
però l’alcalde es va mostrar partidari de continuar
celebrant festes i concerts al pavelló poliespostiu.

Noticiari

Aplec a Refet
diumenge 4 de setembre
E ldepassat
2005 la Comunitat Religiosa
de Refet va tornar a organitzar un
aplec per celebrar la Festa de les Marededéus Trobades.
Ja fa uns anys que Seró i la Comunitat religiosa de Refet organitzen un
aplec a principis de setembre, tot recuperant la seva celebració popular.
Aquesta festa s’organitza en honor a la
Mare de Déu de Refet i de totes les
marededéus trobades (8 de setembre),
i s’acostuma a celebrar el diumenge
més proper a aquesta data. Enguany es
va decidir de celebrar-la el 4 de setembre i va comptar amb la participació de
l’Orfeó Artesenc.
A l’aplec hi varen assistir més d’un
centenar de persones i va començar
amb una missa a dos quarts de sis de la
tarda. En acabar-la, l’Orfeó Artesenc va
oferir un concert de música tradicional
catalana a tots els assistents. Tot seguit
es va efectuar el tradicional besamans
a la Mare de Déu i tothom que va voler
va rebre l’escapulari. Per acabar la festa, la comunitat religiosa va oferir un
aperitiu a tots els assistents.

www.orfeoartesenc.org
Editorial
ve de la pàgina 5
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nada, i potser sí en una reducció de la jornada laboral dels grans
perquè puguin passar més temps amb els seus fills i filles, per
posar un exemple.
Amb aquest editorial només volem fer una reflexió sobre
aquests canvis que planteja el Departament d’Educació i en si
són, realment, una solució a un problema que sorgeix any rere
any en arribar els mesos d’estiu. Però no volem acabar sense
trencar, en part, una llança en el seu favor, ja que enguany el
Govern ha començat a apostar per la “socialització dels llibres
de text”. Un tema que redueix i molt (segons les escoles, més
d’un 50%) la despesa de llibres de principi de curs a les famílies. Però diem que només trenquem, en part, una llança, perquè
ja fa una bona colla d’anys que aquesta opció funciona en moltes escoles catalanes, i potser moltes famílies ja n’haurien gaudit abans si la classe política no es passés més temps en pensar
en el bé personal i dels propis partits que en el bé de tots els
catalans i les catalanes d’aquest país.

Noticiari

V Pulaskinada dels bombers de Catalunya
diumenge 18 de setembre el
E lParc
de Bombers d’Artesa de
Segre va acollir una original trobada que celebren anualment els bombers de Catalunya i que es coneix
amb el nom de Pulaskinada.
Enguany es tractava de la cinquena
edició d’aquesta trobada, que té com a
principal objectiu la celebració del final de la campanya forestal. Mentre els
bombers d’Artesa es van encarregar de
l’organització, la resta de poblacions
participants (procedents de diversos
punts de Catalunya) van competir en
una sèrie de proves molt específiques.
El nom de Pulaskinada ve d’una eina
que utilitzen els bombers anomenada
pulaski, que es pot utilitzar com a destral i com a aixada i que s’utilitza per
algunes de les proves.
Les proves es van realitzar al camp
que hi ha a l’altra banda de la carretera
de Montsonís, enfront del Parc de Bombers. Tot i que en principi se n’havien
de realitzar quatre, finalment només
se’n va fer tres. Dues individuals: llançament del pulaski i demostració d’habilitat amb la motoserra. La tercera
s’efectuava en equip i va resultar la més
esgotadora per als participants, que havien d’obrir una petita rasa (línia de
defensa) de punta a punta del camp en
el menor temps possible.
Abans del dinar va tenir lloc el repartiment de premis, que va anar a càrrec de les autoritats assistents: l’alcalde d’Artesa, Domènec París; el delegat
del Govern de la Generalitat a Lleida,
Jaume Gilabert; el president del Consell Comarcal, Josep Roig; el cap de la
Divisió Operativa, Santiago Rovira; i
la cap de la Regió de Lleida, Mercè
López. Tot seguit, la mainada va participar en un senzill joc que consistia en
descobrir el contingut d’unes
“pinyates”.
El cap de parc d’Artesa, Benet
Galceran, va mostrar-se molt satisfet
pel desenvolupament de la jornada,
expressant així el sentiment dels bombers de la nostra ciutat.
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Text: Ramon Giribet
Fotos: Josep M. Espinal

Espor ts

La temporada del ciclista Oriol Badia
esquadra ciclista amb DO artesenca
que combat aferrissadament als
ports (de muntanya) que integren les
desubicades i disputades rutes de la
Federació (no la rebel, si de cas la Catalana de Ciclisme) té en l’Oriol Badia el seu vaixell insígnia. Això doncs
no ha d’estranyar ningú que any rera
any fem públic, per l’interès general
que té, les novetats del seu currículum ciclista.
La narració de la temporada 2005
segueix la mateixa tònica que les anteriors (amb múltiples victòries en curses federatives i en curses populars),
amb la distinció que la d’enguany inclou la participació en campionats
d’abast territorial nacional (Volta a
Catalunya en BTT) i la concurrència a
una prova que gairebé se surt ja de l’àmbit amateur apropant-se al professional.
Ens estem referint a la Volta Ciclista a
Lleida, una competició on participen
seleccions nacionals de països de l’Est
i on l’Oriol hi va anar com a membre
de la selecció lleidatana.
La temporada 2005 representarà a
l’historial de nostre veí, d’una banda,
una passa endavant en la direcció que
l’apropa a la terra promesa del ciclisme professional (val a dir que aquesta
opció d’esport remunerat no es buscada pel nostre Oriol, però segurament
cap jove ciclista rebutjaria la possibilitat si es donés el cas), i d’alta banda,
des de una òptica més objectiva i sense
fer volar coloms, li haurà portat un seguit de vivències enriquidores que qualsevol amant del ciclisme desitjaria poder incloure al propi “curriculum vitae”.
Centrant-nos ja en el palmarès de la

temporada 2005, a part dels nombrosos trofeus aconseguits en curses populars d’un dia, cal destacar els següents èxits absoluts i/o personals aconseguits en les competicions que organitza la FCC:
- 1r Categoria Junior al Campionat
Open de BTT (vàries curses)
- 1r Categoria Junior al Campionat Provincial de BTT (cursa de un dia)
- 5è Categoria General (absoluta) a la
Volta a Catalunya BTT (3 dies seguits
de competició per les muntanyes de la
Catalunya Central amb un recorregut
total de 167 km
- 47è Categoria General a la Volta a
Lleida (cursa de carretera, 3 dies seguits
de competició pel pla de Lleida en un
recorregut que suma 305 km i que l’Oriol recorregué en 7h i 33m, a una mitjana de 40 km/h, quedant a 18m 15s del
guanyador absolut).
Text: Felicià Espinal
Fotos: Ramon Badia
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hem dit altres vegades que la
J aminsa,
però potent i respectada,

Ar tesa, P
as a P
as
Pas
Pas

Petits monuments religiosos del municipi d’Artesa (4)
aquesta quarta part del recorE nregut
per la història de la religió
a les nostres terres ens farem ressò
del moment en què el terme de l’actual municipi tingué més a prop l’estament religiós. Parlarem dels tres segles durant els quals els monjos de
Montserrat foren els senyors
d’Artesa de Segre per deixa testamentària.

vila per la força. Aquest intent de conquesta fou sufocat mercès a la intervenció del paer de la vila i jurista de Lleida,
Bernat Mahull, que envià la guàrdia de
la ciutat amb l’encàrrec exprés d’empresonar Mateu de Montcada.
Lladonosa (1990:195) dubta de l’execució d’aquest empresonament.

Context històric

Revers moneda jaquesa de plata. Jaume II

Des de l’any 1454, a Bernat Mahull
li corresponia la meitat de la vila, ja que
ell va aportar el total de les 250 lliures
dels dos censals (crèdits) que calgué
crear per eixugar els deutes del
senyoriu. Lladonosa (1990:175) amplia
la informació facilitada en el treball de
Prim Bertran amb l’aparició de Bernat
Gralla, senyor del Grealó1 que havia
comprat, l’any 1449, els fruits i els rendiments d’Artesa de Segre als barons
Antoni Ponç i Elionor de Ribelles.
L’any 1504, en data del 8 d’abril segons Lladonosa (1990:210), o 3 de
març segons Bertran (1984:33)2, el baró
Ramon Berenguer de Ribelles, per consell del canonge Antoni Marçà de la vila
de Ponts, signa davant d’un notari de
Barcelona el testament en que deixa al
monestir de Montserrat la seva meitat
del senyoriu d’Artesa de Segre.
Aquest va ser el punt de partida de la
obra política, social, econòmica i religiosa que Montserrat bastí en el territori d’Artesa de Segre, la qual, s’inicia
el 17 de maig del 1506 amb l’escriptura de presa de possessió d’Artesa i els
seus termes, signada per mossèn Joan
Polo, notari i ciutadà de Lleida.
A tota aquesta història caldrà afegirhi l’endeutament de la vila i els seus
habitants amb l’Onzè, pergamí redactat a Artesa l’any 1449 pel qual els se11
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Al llarg del s. XV i els següents el país
estava immers en una forta crisi econòmica i social. Diverses pestes assotaren el territori i els àmbits social, agrícola i demogràfic patien un fort retrocés. A la senyoria d’Artesa de Segre,
aleshores, les coses no anaven pas millor.
Amb la finalitat de contextualitzar
aquest moment de la història al nostre
municipi, a continuació presentem una
exposició resumida de la pertinença del
senyoriu fins arribar al complicat capítol on es produeix un gir important en
l’esdevenir social, econòmic i religiós
del senyoriu d’Artesa de Segre: l’arribada dels monjos de Montserrat.
En aquest petit resum històric sobre
la propietat d’Artesa de Segre,
referenciat en el treball de Prim Bertran
(1984:25), constatem que el lloc
d’Artesa és cedit per Arnau Mir de Tost
i la seva esposa Emersenda, en els respectius testaments dels anys 1071 i
1068, a la seva filla Letgarda, casada
amb Ponç Guerau, els quals, a la vegada testaren a favor del seu fill Guerau
Ponç de Cabrera que governà la senyoria a partir del 1105. Des del 1156 fins
al 1179 el castell d’Artesa fou infeudat
per diversos castlans fins que en aquesta
data, Gombau de Ribelles, casat amb
la néta de Guerau Ponç de Cabrera passa a ser senyor del terme. A partir
d’aquest moment la senyoria d’aquesta plaça estarà en mans dels Ribelles
fins a principis del s. XV. El 1476 Mateu de Montcada, assistit per una colla
de bandolers, des del seu refugi de
Vilves tot aprofitant la infantesa del
Ribelles d’aleshores, Joan Àngel de
Ponts i de Ribelles, intentà prendre la

nyors i el poble d’Artesa venen de forma perpètua l’onzena part de les collites i el bestiar del terme a uns ciutadans de Lleida i Balaguer3 pel preu de
24.000 sous jaquesos per tal de pagar
part dels deutes que tenen (Vinyoles
1992:4).
La tinença de cada meitat del territori en mans diferents comportà importants disputes i plets que s’estendrien
fins al 1818. En aquests litigis per al
reconeixement de la propietat del lloc
s’involucren nissagues com les esmentades Mahull, Gralla, Ponç, Ribelles i
d’altres com els Montcada, els Gilabert,
els Aguilar, Biure i de Margarit, Sunyer,
Agustí, Cardona... Tot un batibull de
personatges i interessos que per a la
descripció del seu desenvolupament ens
seria necessari l’espai d’un llibre sencer.
L’Onzè fou redimit, no sense molts
entrebancs, el 24 de juliol del 1818 per
Ferran VII mercès a la intersecció mercantil de la societat que formaren Marià Gaset, gestor d’Anya, i Josep Ortiz,
un terratinent de la Figuerosa. Trescents setanta anys en què més d’una
desena de generacions d’artesencs varen veure mermat l’esforç del seu treball en una onzena part que havien de
pagar per a fer front al préstec de 24.000
sous jaquesos que van rebre els seus
antecessors gairebé quatre segles abans.
En el tancament d’aquesta operació, el
marquès d’Aguilar, que a principis del
segle XIX era el darrer feudatari
d’Artesa, va percebre 2.100 lliures catalanes equivalents a 42.000 sous jaquesos i la societat Gralla-Ortiz va cobrar
per la gestió els 24.000 sous jaquesos
que va percebre Artesa el 1449.
1

La història no deixa clar si del Grealó d’Artesa
de Segre o del d’Artesa de Lleida, recordem
l’existència de castells homònims en les dues
arteses.
2

Personalment ens inclinem per la proposta de
Lladonosa degut a la seva documentació i referència a un segon esdeveniment produït, com
ell diu, tres dies després de la signatura del testament (1990:213)
3

Els esmentats Bartomeu Mahull i Bernat Gralla de Lleida i Bartomeu Galiana de Balaguer.
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Fent referència a les manifestacions i ens menciona Montmagastre com a ven els impostos i delmes. En el relleu
religioses, recordarem que a la segona propietat de Galceran Villalba, notifi- senyorial, l’abat de Montserrat ocupà
part d’aquest treball documentàvem la cant que havia pertangut a l’abadia de aquesta casa de la plaça fins l’any 1548
troballa d’una moneda visigòtica prop Montserrat (Lladonosa 1990:292). A la quan, essent el senyor l’abat Diego de
d’Artesa de Segre que exposàvem com fi del domini montserratí, les propie- Lerma, es construeix el gran casal bea element distintiu de religiositat per la tats posades a subhasta amb motiu de nedictí anomenat la Casa Nova del Sepresència en ambdues cares d’una creu la desamortització estaven disperses nyor, d’estil plateresc amb grans cargrega patent. A les diverses monedes entre els termes d’Artesa, Collfred i reus de pedra picada, dins la qual hi
havia la capella anomenada en aquell
emeses durant l’edat mitjana el símbol Vilves.
temps Oratorio de Nuestra
del crucifix gairebé sempre
Senyora de Montserrate.
era present, aquest és el cas
Aquesta casa està representadels sous jaquesos amb els
da a l’antic escut de la ciutat
que s’havia pagat l’onzè, els
d’Artesa per l’edificació aïquals, en el seu revers hi tellada a la vora de les dues línien representada una creu
nies de cases. Amb l’amortitpatriarcal o de Lorena amb
zació de Mendizábal, l’any
els extrems patents.
1835, aquest edifici passa a
Els primers temps de reanomenar-se “la Granja”.
gència de la comunitat de
Malauradament als anys 60
Montserrat deurien plantejar
del s. XX va patir un seguit
algunes situacions de dificulde mutilacions que, a més de
tat d’assimilació pel que es
devaluar el seu esperit històdesprèn d’un document proric, afectarien estèticament la
cedent de l’orde benedictina Artesa. La Granja. Al fons Vernet
Val a dir que diversos monjos del façana, l’interior i la teulada, romanent
a Valladolid en el que s’hi llegeix:
Dicho monasterio de Montserrate cenobi benedictí adquiriren, per comp- avui com edifici d’habitatges.
A Vilves, Montserrat posseïa diverejerce omímoda jurisdicción sobre te propi, propietats i terrenys en els tersos terrenys, un molí de farina i el caArtesa (vegueria de Urgel) y presenta ritoris d’Artesa de Segre.
Malgrat que l’arribada dels monjos sal amb façana del renaixement i inteal Rey una súplica sobre malos tratos
y vejaciones que sufren los habitantes a Artesa fou l’any 1507 i que al 1510 rior de l’època gòtica. Durant el mande la villa. El rey impone penas por ello. dominaven el territori, no va ser fins dat triennal de l’abat Felipe de Santiago
El Rey es Fernando el Católico. Sobre l’any 1544 quan van oficialitzar la cura (1576-1578) aquest autoritzà 200 lliuel “Onceno” que percibe de Artesa en espiritual de la feligresia d’Artesa de res a Artesa i Vilves per a fer front a les
el registro 636, fol. 25. Malgrat tot, els Segre i la propietat de l’església parro- obres que s’hi bastien. En aquells moanys en que els benedictins sojornaren quial, mercès a la butlla del Papa Pau ment es construïa la casa de Vilves, que
a Artesa feren una important tasca de III. Amb tot, el 9 de gener del 1541, fou propietat dels antics senyors, destres anys abans de la butlla, fra Miquel prés de l’abat de Montserrat i posterireeiximent de la comarca.
d’Albesa amb tres testimonis, terrati- orment Casa de la Vila (Lladonosa
nents d’Artesa, escenificà la materia- 1990:277,440). El mateix Lladonosa
Possessions
A mitjans dels anys 30 del s. XVI, se- lització de la presa de possessió de l’es- ens explica la seva visita a aquesta casa
gons ens informa Eva Solanes, glésia parroquial per a l’abat Miquel (1990:277) amb una descripció del seu
Montserrat va ampliar els seus domi- Forner.
interior, en la que esmenta l’arc gòtic
Després de l’abandonament del cas- del s. XIV de la planta pressana, dues
nis i va comprar, als descendents dels
consellers i homes de confiança de tell d’Artesa a
Ferran d’Antequera, Vilves i Collfred mitjans del s. XV
–amb les jurisdiccions civil i criminal degut a la crisi esincloses–, Montmagastre i Comiols mentada, els Ribelles s’instal·len
(2004:57).
En els fogatges de 1515 i 1553 figu- a Artesa, a l’anoren Artesa, Collfred i Vilves com a pos- menada Casa Vesessions de Montserrat. Montmagastre, lla del senyor situamb 41 i 63 focs en els respectius cen- ada al capdemunt
sos, pertany a la Col·legiata de Sant de la plaça Major,
en aquell temps
Miquel (Lladonosa 1990:260).
En el Cadastre del Corregiment de anomenada plaça
Cervera, any 1716, hi ha constància de Davall. En aquest
les propietats d’Artesa, Collfred i Vilves edifici es recapta- Casal de Monserrat a Vilves
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La Peixera

ràldic, símbol de
Montserrat.
Per tal de tenir
un millor control
del conjunt de les
seves possessions,
els monjos benedictins aconseguiren el traspàs
d’Artesa de la vegueria d’Agramunt a la de
Cervera, àmbit
territorial on hi
trobem, al menys,
dues senyories
més de Montserrat: els Comdals i Sant
Pere dels Arquells (Llobet 1993:81).
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aigüeres medievals, un gran foc i una
gran pica per fer-hi bugada. De l’exterior ens comenta que s’hi poden veure
insculturades les dates 1716 i 1686 en Realitzacions
correspondència a dues fases construc- Com avançàvem anteriorment, l’arribatives. Actualment la façana d’aquest da de Montserrat a Artesa va suposar
edifici està arrebossada de ciment sen- un impuls important en tots els ordres.
se que es puguin veure aquests gravats, La crisi econòmica iniciada a Catalunya
pensem que aquestes inscripcions que durant el segle XV romania degut a diens indica l’autor del llibre sobre la his- versos factors entre els que cal esmentòria d’Artesa de Segre podrien estar cobertes per
aquesta capa gris.
A més de les 27 propietats
que Montserrat posseïa al terme d’Artesa, les 7 de Vilves,
totes elles afectades per la
desamortització
de
Mendizábal, a Collfred tenia
el casalot que actualment es
coneix amb el nom de la
“Peixera”. Una hisenda situada arran del Segre que per a
la desamortització es va caEsglésia de Folquer. Façana barroca i capella lateral
talogar com una finca amb
una casa de pagès, la peixera i les ter- tar les diverses epidèmies de pesta dels
res de conreu contigües, una devesa anys 1591, 1629, 1652 i 1694 que promitjana, boscana erma i inculta de 78 vocaren, conseqüentment, el cercle cajornals d’extensió, amb 37 moreres, 226 tastròfic que arrossegava l’increment de
àlbers, 137 roures i 13 arbres fruiters. preus pel descens de l’oferta d’aliments,
Taxa 147.592 rals i 28 morabatins. La les diferents guerres4 i la inestabilitat
subhasta fou rematada a Lleida el 28 política (Pedrós 1986:8). Malgrat tot,
de juny del 1841 a favor del senyor la labor que feren els monjos de
Antonio Castro i Salgado. La factura Montserrat a les possessions del nostre
de l’edifici és de pedra picada on des- municipi es va materialitzar en un petaca el porxo amb columnes, un nínxol ríode de progrés generalitzat en el que,
al xanfrà que antigament contenia una si bé l’economia passà algunes dificulimatge de Sant Jordi i sobre el portal tats com va ser el cas de l’any 1639 a
d’entrada la data 1770 que antigament causa de la guerra entre Espanya i
estava complementada amb un escut França, al llarg d’aquests prop de 4 seque contenia la Serra amb un mont he- gles es va avançar en la construcció del

país.
On més es va destacar visualment
l’obra de Montserrat fou en la
remodelació i ampliació d’esglésies
transicionant diversos temples romànics vers l’estil de l’època, el barroc, i
erigint noves construccions. Aquesta
febre constructora traspassà de llarg els
límits de les possessions benedictines,
abastant tot el conjunt de la comarca.
Dins del perímetre de l’actual municipi d’Artesa de Segre veien
transicionades les esglésies de Sant
Salvador d’Alentorn, Santa Maria
d’Anya, santuari de Santa Maria del
Pla, Santa Maria de Baldomà, Santa
Maria de Montargull, Sant Miquel de
Montmagastre, santuari de la Vedrenya,
Santa Maria de Seró, monestir-santuari de la Mare de Déu de Refet, Sant
Ponç de Vall-llebrera i Sant Climent de
Vilves.
Pel que respecta a les esglésies de
nova construcció en el període barroc
cal destacar l’ermita troglodítica de
Sant Salvador d’Alentorn, Sant Gil de
Folquer, la capella de Santa
Eulàlia a cal Camats de
Montmagastre, la capella de
Sant Jaume a la masia
Tancalaporta de Seró i l’ermita de la Santa Fe de Tudela,
la qual, junt amb Sant Jaume
de Tancalaporta aquest any
2005 han celebrat el seu 300
aniversari.
La transfiguració de les
antigues esglésies romàniques era deguda bàsicament
a la necessitat d’espai per als
fidels. Aquesta ampliació generalment es feia en forma de capelles
laterals per a nous altars, s’hi modificava la teulada i s’hi construïa un cor
al damunt de la porta d’entrada. També
es canviava la façana que es caracteritzava per una porta dovellada amb arc
de mig punt sustentat sobre dues impostes motllurades al damunt de la qual
destacava la característica rosassa. En
alguns casos, entre porta i rosetó hi trobem una fornícula amb volta de petxina que donava aixopluc a la imatge del
sant o Mare de Déu de l’advocació de
4

Dels Segadors, de Successió, a més de conflictes amb França i altres lluites internes.
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Parròquia d’Artesa 1925. Foto Club de Lectures

carrer del Mur per aquesta condició.
Durant la possessió montserratina, el
primer campanar que molt probablement faria les funcions de torre de defensa va ser modificat alçant-hi un
cloquer vuitavat i a l’interior del temple s’hi afegiren noves capelles, una
d’elles dedicada, òbviament, a la verge
moreneta, com ens diu Mn. Salvador
el “Templet de la Mare de Déu de
Montserrat” (2000:14). A la vista dels
documents gràfics que han perdurat
apreciem que la façana també seria
modificada, ja que s’observa la porta
dovellada de mig punt amb les impostes motllurades representatives del barroc.

El sentiment de religiositat
Són poques les referències personals
que ens arriben sobre el tarannà religiós dels habitants d’Artesa de Segre i
comarca entre els anys 1500 al 1800,
però si jutgem aquesta condició pels
fruïts que donà a partir del s. XIX i que
documentarem àmpliament en el proper capítol, entenem que el sentiment
religiós arrelà a fons entre la població.
Veiem, però, algunes característiques
que ens confirmen que realment la vida
quotidiana es basava en la fe cristiana.
Una de les formes d’expressió cristiana dels pobladors dels llocs governats per Montserrat i altres pobles la
veiem destacada als dintells i dovelles
de les portes de les cases junt amb la
data de construcció. En aquests gravats,
si bé des de la visió laica s’hi gravava
l’escut familiar o algun motiu que fes
referència a l’ofici dels propietaris, des
del sentiment de religiositat es decoraven amb simbologies cristianes com ara
creus sexifolies i altres motius d’estètica religiosa que, a més, feien les funcions de protecció espiritual de les famílies que habitaven la casa.
A Artesa, Collfred i Vilves hem trobat diversos dintells amb aquesta simbologia, els quals seran estudiats detalladament junt amb altres de la resta de
poblacions del municipi en un capítol
especial dins d’aquest treball.
Dins del moviment religiós d’aquesta
època tenim documentades diverses
confraries al territori de l’actual municipi, destacant les de Sant Ramon de
Penyafort de Seró i la de la Mare de
15
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la corresponent església. A l’apartat
sobre capelletes i fornícules que formarà part d’aquest treball descriurem cada
un d’aquests conjunts en el nostre municipi.
A les construccions de nova planta
observem l’absència d’absis i en els
casos de les ermites o esglésies que estan fora dels nuclis de població hi veiem una o dues finestres als costats de
la porta d’accés al temple, tal són els
casos de les ermites de la Santa Fe a
Tudela i de Sant Salvador d’Alentorn,
de l’església de Sant Gil de Folquer, tot
i que actualment estan tapiades en la
seva part exterior, i de l’església de Sant
Serni de Vall-llebrerola, tot i que aquesta darrera conserva tota la seva estètica
romànica. Fora del municipi també veiem aquestes obertures a l’ermita de
Sant Urbà de Foradada.
L’antiga església parroquial de Santa Maria d’Artesa, bastida originalment
amb l’estil romànic llombard quan la
població d’Artesa es traslladà de l’antic emplaçament de la Vilavella, als
peus del Castellot, a la Riba Grossa,
també es veié afectada per les
remodelacions de l’època. L’emplaçament de l’antiga església, el mateix que
l’actual, era ubicat formant part del perímetre de la muralla que tancava la ciutat, recordem que en aquell temps l’ara
carrer del Bisbe Bernaus era anomenat

Dintells a Artesa, Collfred i Vilves (Cal Benet)

Déu del Roser.
Tot i que era de Lleida, també cal
mencionar la Confraria de Cavallers i
gentilhomes de Sant Jordi, fundada al
1553 i en la qual hi havien inscrits senyors dels castells de Tudela i de Seró
(Lladonosa 1990:253). D’aquesta confraria sorgiria un bandolerisme polític
i religiós manifestat en dos partits, els
“nyerros” i els “cadells”, que repercutiria a tot Catalunya.
Tornant a les confraries exclusivament religioses cal destacar la de Sant
Ramon de Penyafort, a Seró. Aquesta
confraria va ser fundada el 3 d’octubre
del 1603 per decret del senyor Bisbe
de la Seu, Andreu Capella, dos anys
després de la canonització del sant.
Ramon de Penyafort, frare dominic,
morí el 6 de gener del 1275 gairebé
centenari. Al seus funerals assistiren la
família reial, cardenals, bisbes i tot el
poble de Barcelona. Home expert en
lleis fou confessor del Papa Gregori IX
i també confessor i assessor del rei
Jaume I. La icona més representativa
del sant és la posició agenollada sobre
la seva capa que serví de barca i vela
per fer la travessa de Mallorca a
Barcelona quan se li negaren mitjans
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Retaule de Sant Ramon de Penyafort. Seró

per abandonar l’illa, tot i que la història no ha pogut demostrar que sant
Ramon fes estada a Mallorca.
Sant Ramon, o Raimon, de Penyafort
fou canonitzat el 29 d’abril del 1601.
Va ser la primera canonització que es
feu a l’actual basílica de Sant Pere, a
Roma.
Josep Pijoan ens informa (1992:116)
que la de Seró va ser la primera Confraria dedicada al Sant, després vindria
la de Verdú, fundada l’any 1604, com
també hi hagué Confraria a Martotell i
probablement a altres indrets. La de
Verdú desaparegué l’any 1835 a l’extingir-se la Comunitat de Capellans en
aquella vila a causa de la desamortització, i la de Martorell sembla que va arribar fins al 1936. En canvi –continua
dient Pijoan– la de Seró ha anat escrivint una història plena de vida, de manera que avui, a més de ser la primera,
és l’única.
Tots els nascuts a Seró s’inscriuen al
llibre de la Confraria des de la primera
Comunió. Malauradament els volums
antics d’aquest llibre han desaparegut,
restant el darrer que s’inicia l’any 1881.
El 7 de gener, diada del Sant, és la

festa major d’hivern de Seró, la qual se
celebra amb gran devoció.
Anteriorment comentàvem la pertinença de diferents cavallers de Seró a
la Confraria de Cavallers i gentilhomes
de Sant Jordi, aquest era el cas dels
Alentorn, senyors de Seró, adscrits al
bàndol religiós del bandolerisme, els
“nyerros”. De la nissaga dels Alentorn
cal destacar Onofre d’Alentorn, Doctor en Dret Canònic, que durant els anys
1608 al 1611 fou President de la Generalitat de Catalunya, i Miquel
d’Alentorn, monjo de Ripoll i Prior de
la Orde de Malta, que ostentà la mateixa presidència entre els anys 1635 i
1938. Pere Novau (2001:38) documenta aquesta circumstància reblant que a
partir dels testaments i altres documents
localitzats a l’Arxiu de Protocols Notarials de Barcelona i l’Arxiu de la Corona d’Aragó constata que les restes
dels dos presidents descansen al subsòl de l’església de Seró.
A Artesa ens consta l’existència, al

s. XVI d’una confraria de fadrins dedicada a Sant Esteve de la que no en tenim informació.
Pel que respecta al Roser, tenim referències de l’existència de la confraria al s. XV, tot i que el període d’esplendor el coneixem a partir de principis del segle XIX. Així doncs, aquesta
confraria la tractarem en el proper capítol d’aquest treball que abraçarà el fet
religiós al municipi d’Artesa de Segre
durant els segles XIX i XX amb el que
donarem pas al les properes parts
d’aquest treball, les quals versaran sobre els petits monuments religiosos del
terme municipal.
Per tancar aquest capítol esmentarem, com a dada curiosa, que alguns
habitants del municipi, en aquest període, tenien com a nom de pila
Montserrat. La curiositat rau en què,
aleshores, Montserrat era nom d’home.
Text i fotografies
Ramon I. Canyelles

Bibliografia:
- Bertran i Roigé, Prim. El senyoriu d’Artesa de Segre en els segles XV-XVI.
Recerques Terres de Ponent VI. Tàrrega. 1984
- Lladonosa i Pujol, Josep. Història d’Artesa de Segre i la seva Comarca.
Artesa de Segre. 1990.
- Solanes i Potrony, Eva. Artesa de Segre. Cossetània edicions. Valls, 2004
- Vinyoles i Vidal, Teresa-Maria. La crisi feudal, el poder de la burgesia i els
camperols d’Artesa de Segre. Fulls del Museu de Montsec. Museu del Montsec
d’Artesa de Segre. 1992
- Pedrós i Puigarnau, Marcel·lí. Evolució de la població d’Artesa de Segre i
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guera
Més subvencions del Leader+ del Montsec

educatius de la comarca. Destaquen les subvencions a les
revistes escolars i els cursos i activitats pedagògiques d’educació viària.

Allotjament per a temporers a Albesa
L’Ajuntament d’Albesa vol proposar als agricultors la construcció d’uns allotjaments per als temporers que arriben durant els mesos d’estiu a treballar a la localitat. Per això, els
pagesos han d’indicar les places que preveuen que necessitaran. Després d’aquest tràmit, l’Ajuntament de la localitat
demanarà una subvenció al Departament de Benestar i Família. Un dels emplaçaments proposats per a l’alberg serà el
solar que ocupaven els pisos de mestres. Es preveu que l’alberg per als immigrants estigui a punt el setembre de l’any
que ve.

Nou Arxiu Comarcal
El dia 1 de setembre, a la localitat d’Àger, el president del
Grup d’Acció Local Montsec Sostenible, Jaume Gilabert
(delegat del Govern a Lleida), va signar un total de 19 contractes per a nous beneficiaris de la línia comunitària d’ajuts
Leader+, entre els quals n’hi havia 3 d’Artesa de Segre i un
de Rubió del Mig. Les subvencions, aprovades en la darrera
Junta del 14 de juliol, sumen prop 428.000 euros i suposen
una inversió total de més de 1.600.000 euros. En el
mateix acte es va fer el pagament del 50% de la subvenció a uns altres 5 beneficiaris que ja havien certificat les obres, amb un total de més de 38.000 euros.

Dipòsit de FECSA-ENDESA a Camarasa
L’empresa Fecsa-Endesa està construint un dipòsit
a Camarasa amb l’objectiu d’emmagatzemar i tractar l’aigua que s’utilitza en el sistema de refrigeració de la central
hidroelèctrica. Amb això es vol evitar vessaments al riu Noguera Pallaresa de substàncies com olis i altres líquids que
s’utilitzen per garantir el funcionament de les turbines. La
central utilitza 26 litres per segon per refrigerar els sistemes
de producció i es pretén que l’aigua surti sense impureses.
Aquesta iniciativa s’aplicarà a tots els embassaments de la
província de Lleida per tal de complir amb la normativa.

El 14 de setembre es va inaugurar la nova seu de l’Arxiu
Històric Comarcal de la Noguera, que va iniciar el seu trasllat al mes de juliol (vegeu La Palanca del mes de juliol).
L’acte va ser presidit per la consellera de Cultura, Caterina
Mieras. La infrastructura ha comptat amb una inversió total
de 820.000 euros.

Cursa popular a Térmens
La localitat de Térmens va acollir l’11 de setembre
la dinovena edició de la Cursa Popular de la Diada. La competició es divideix en nou categories segons l’edat dels participants. Com a novetat, aquest
any es va inaugurar un circuit de 10.000 metres que
va portar els esportistes en direcció sud fins al polígon que es construeix al límit entre Térmens i Vilanova.
Després de la cursa i per tercer any consecutiu, es va celebrar un dinar popular en el qual hi va poder participar tota la
població.
Anna M. Vilanova

La Ràpita comença el curs escolar
Després de tres anys, per falta d’alumnat suficient per cobrir
el mínim demanat per l’Administració, la Ràpita ha reobert
les portes de la seva escola. Aquest curs 2005/06 assistiran a
classe set alumnes de P3, P4 i segon de primària, que rebran
les classes en una única aula i comptaran amb un director i
quatre mestres itinerants que imparteixen les assignatures
d’anglès, educació física, música i educació especial.

XIII Pla Comarcal de Dinàmica Educativa
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El 7 de setembre es va presentar al Consell Comarcal el XIII
Pla Comarcal de Dinàmica Educativa. El projecte està dirigit a fomentar les arrels comarcals entre els més joves de la
zona i promou aspectes educatius que no s’inclouen en el
currículum com l’educació viària o la recollida selectiva d’escombraries. Aquest pla educatiu s’aplicarà a tots els centres

Festa Major d’Ar tesa

Programa de la Festa Major d’Artesa
DIMECRES, 28 DE SETEMBRE
HORA: 21:30
LLOC: Sala d’Actes de l’Ajuntament
ACTE: Sorteig Públic de Llotges
HORA: 22:30
LLOC: Plaça Ball
ACTE: Havaneres i Cremada de Rom amb
ELS PESCADORS DE L’ESCALA

HORA: 20:30
LLOC: Pavelló Poliesportiu
ACTE: Ball de Tarda amb l’orquestra
GIRONINA
HORA: 00:30
LLOC: Pavelló Poliesportiu
ACTE: Sarau amb GIRONINA i el grup
LA BANDA DEL PUIG

HORA: 00:00
LLOC: Camp d’Esports Municipal (pista poliesportiva)
ACTE: Concert amb els grups MÀITP’S
i SKALIVADA
HORA: 0:30
LLOC: Pavelló Poliesportiu
ACTE: Sarau amb l’orquestra EIVISSA
i el grup DE NOCHE

DISSABTE, 1 D’OCTUBRE
DIJOUS, 29 DE SETEMBRE

DIVENDRES, 30 DE SETEMBRE
HORA: 12:00
LLOC: Església Parroquial
ACTE: MISSA en honor dels patrons sant
Cosme i sant Damià
HORA: 13:00
LLOC: Plaça Ball
ACTE: SARDANES amb la cobla-orquestra GIRONINA
HORA: 16:00
LLOC: Pavelló Poliesportiu
ACTE: XIè Concurs de botifarra
HORA: 18:00
LLOC: Plaça Major
ACTE: CUCANYES amb el grup XIP XAP
HORA: 19:00
LLOC: Pavelló Poliesportiu
ACTE: CONCERT a càrrec de l’orquestra GIRONINA

www.artesadesegre.com
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HORA: 17:30
LLOC: Bisbe Bernaus
ACTE: Traca i Repic de Campanes i seguidament cercavila amb EL SIDRAL:
THE COEUR MACHINE
HORA: 19:00
LLOC: Plaça de les Escoles Velles
ACTE: Xocolatada. Organitza: AMPA
CEIP Els Planells
HORA: 19:00
LLOC: Casal de la Gent Gran
ACTE: Ball amb el DUO JOAN
CARBONELL
HORA: 22:00
LLOC: Pavelló Poliesportiu
ACTE: XIV SOPAR DE GERMANOR.
Seguidament ball amb els grups
QUARTZ i HOTEL CO-CHAMBRE i
a continuació DISCO MÒBIL
HORA: 6:00
LLOC: Davant del pavelló
ACTE: A la matinada, en finalitzar la
marxa, SALSITXADA POPULAR I ESMORZAR per a tothom

DIUMENGE, 2 D’OCTUBRE
HORA: 11:00
LLOC: Església Parroquial
ACTE: MISSA pels difunts
HORA: 13:00
LLOC: Plaça Ball
ACTE: SARDANES amb la COBLA
RIELLA
HORA: A partir de les 16:15
LLOC: Camp Municipal d’Esports
ACTE: Partits de Futbol Base de l’EFAP
HORA: 16:00
LLOC: Pavelló Poliesportiu
ACTE: Partit de bàsquet:
CENG Miró - Unipreus Lleida C
HORA: 17:30
LLOC: Pavelló Poliesportiu
ACTE: Partit de bàsquet:
CENG Jubete - Unipreus Lleida
HORA: 19:00
LLOC: Pavelló Poliesportiu
ACTE: Partit de bàsquet:
CENG Calvet - CN Tàrrega
HORA: 18:00
LLOC: Plaça Ball
ACTE: RAH-MON ROMA amb l’espectacle SOPA DE GRESCA
HORA: 19:00
LLOC: Pavelló Poliesportiu
ACTE: CONCERT amb l’orquestra
EIVISSA
HORA: 20:30
LLOC: Pavelló Poliesportiu
ACTE: Ball de Tarda amb l’Orquestra
EIVISSA
HORA: 20:30
LLOC: Església Parroquial
ACTE: MISSA vespertina
HORA: 23:00
LLOC: Plaça Ball
ACTE: TEATRE amb l’obra Esposes,
Marits... i altres delinqüents! de la companyia XIP-XAP

HORA: 9:00
LLOC: Camp de Tir d’Antona
ACTE: TIR AL PLAT (tirada local i socis)
HORA: 9:30
LLOC: Església Parroquial
ACTE: Santa MISSA
HORA: 11:30
LLOC: Plaça Escoles Velles
ACTE: CERCAVILA amb GRALLERS
I CAPGROSSOS
HORA: 12:00
LLOC: Església Parroquial
ACTE: MISSA SOLEMNE
HORA: 13:00
LLOC: Plaça Ball
ACTE: SARDANES amb la COBLA
TRIOMFAL
HORA: 16:30
LLOC: Pavelló Poliesportiu
ACTE: Partit de bàsquet:
CENG B - CEP Vallfogona
HORA: 18:00
LLOC: Pavelló Poliesportiu
ACTE: Partit de bàsquet:
CENG Cooperativa - CB Martinenc
HORA: 18:00
LLOC: Camp Municipal d’Esports
ACTE: Emocionant encontre de futbol de
1a Regional:
CE ARTESA DE SEGRE - CF JUNEDA
HORA: 18:00
LLOC: Plaça Major
ACTE: Teatre infantil amb LA PERA
LLIMONERA: RUCS, LA MALEDICCIÓ DEL BRUIXOT
HORA: 20:00
LLOC: Pavelló Poliesportiu
ACTE: Ball de tarda amb l’orquestra
VOLCÁN
HORA: 00:00
LLOC: Pavelló Poliesportiu
ACTE: CONCERT amb l’orquestra
VOLCÁN, i en acabar sarau i fi de festa
amb la mateixa orquestra

Recor
ds
ecords

Vida i exili durant la guerra
riu Garona (que neix a les muntanyes
de la Val d’Aran i entra a França per
aquesta frontera). Fos és el primer poque van arribar d’altres províncies
ble de la frontera, amb FFCC.
en qualitat de refugiats, sobretot arUnes hores abans de creuar la fronribades de Málaga i de Madrid.
tera, recordo els moments tràgics que
En aquell temps, el meu pare estava
es van viure al pont. Molts es negaven
destinat -per tres mesos- a la Comana creuar la línia fronterera, ja que al ferdància de Carrabiners de Lleida. Sovint,
ho perdies tot valor humà -i altres raanava a veure’l per uns dies. Lleida era
ons de legitimitat- i et donava el nom
d’Aragó i a més, s’hi concentraven
d’exiliat, encara que et diguessin que
(descansant) molts militars, per la qual
anàvem a Barcelona. Allí mateix, abans
cosa s’organitzaven actes i divertiments
de creuar la línia, es van produir
de diferents tipus. Però no tot
era diversió. En una de les nits
Semblàvem un formiguer d’éssers escenes de dolor, d’impotència
de record, van sonar les siremalparats i enfonsats en un èxode humana, sobretot entre les dones i els nens. Érem moltes pernes avisant d’un possible bomdolorós i incert
sones de diferents edats, entre
bardeig de l’aviació franquisels quals molts militars que tita, i menys mal que sols va ser
una alarma. Aquella va ser una de les tia cap a la Val d’Aran (concretament a raven les armes i pertinences al riu, així
moltes nits d’un horrible patetisme en Vielha). Abans de sortir, el meu pare com cotxes de transport i altres eines.
els carrers de Lleida.
va decidir que jo aniria amb ell de mo- Eren moments de pànic unit amb la imLa vida diària estava condicionada ment i que més endavant vindria a bus- potència i els nervis per no saber què
per la tragèdia de les armes (la guerra). car la meva mare i els meus dos ger- triar. No obstant, només hi havia dues
Més endavant, començaren a sorgir les mans. El motiu principal era que jo te- opcions: o creuar la frontera o quedarconseqüències de la contesa. La vida a nia 17 anys i no se’n fiava de la meva te a l’últim moment.
Entre les sis i les set de la tarda van
Artesa, durant el temps transcorregut sort. La separació és impossible d’exdes dels dies de mitjans del mes de ju- plicar... Quan ells ens van veure pujar obrir la frontera. Semblàvem un formiliol del 1936 fins a finals del 1937, va al camió... Aquell comiat va quedar gra- guer d’éssers malparats i enfonsats en
quedar sotmesa als vaivens de la guer- vat en el meu cor i el recordo encara des- un èxode dolorós i incert. Així doncs,
ens vam veure en mans dels gendarmes
ra. Van ser molts els joves -i els no tan prés de tants anys d’aquella tràgica nit.
joves- els que van ser cridats per les
Vam arribar a Vielha a l’alba. Com francesos. Ens van fer formar a l’estaseves promocions, i altres hi van anar que ja estava preparat a priori, de se- ció de ferrocarrils. Vam ser registrats
voluntàriament; uns al front d’Aragó i guida vam estar allotjats. Ho vam fer de cap a peus, ens van portar a les vies
altres al de les Illes Balears. Al poc en una casa molt antiga, tota de pedra i, sense perdre el temps, ens van allottemps, van començar a arribar notícies (quan la vaig tornar
que alguns havien donat la seva vida al a veure anys després
capdavant de la guerra. A partir d’aquell estava ja restaurada
moment, dins les llars es va instaurar la per “la Caixa”). A
intranquil·litat, el desassossec i la tristesa. Vielha l’estança va
Fins aquell moment, Artesa no ha- ser curta. Quan novia patit cap tragèdia humana a causa saltres vam arribar,
dels ideals o altres circumstàncies, i no la Val d’Aran ja esperquè no tinguéssim ideals. A Artesa, tava immers en un
almenys fins el mes d’abril de 1938, moviment de tropes
no va ocórrer cap desgràcia humana. i vilatans bastant
Els dies van anar passant, la vida diària elevat. Dos dies desens marcava el camí cap a la tragèdia prés, per la tarda,
de les armes. Després van venir els en- vam abandonar
surts. Un d’ells va ser quan s’aproxi- Vielha per anar dimava l’ofensiva de les forces franquis- recció Bossòst, Les,
tes d’Aragó. La ciutat de Lleida va ser Pont de Rei. A mitja
defensada amb valentia fins al 3 d’abril, tarda estàvem a la
data que va deixar marca en les terres frontera que connecta amb el pont del
catalanes.
Per aquelles dates, el meu pare va
tornar a Artesa per a que ens preparéssim, per a què agaféssim el més imprescindible, ja que havia d’arribar un camió de la Comandància per a portarnos a Sort -punt de parada-. Es va retardar uns dies la sortida, fins al 12 o el
13. Va ser una data inoblidable... quan
deixàvem Artesa cap a un viatge incert
i sense retorn (com així va passar).
A Sort hi vam estar pocs dies. El 18
d’abril per la nit, la Comandància par-
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la guerra, La Granja va
D urant
ser alberg per a moltes famílies

Recor
ds
ecords
jar en un tren de viatgers. Érem unes
mil set-centes persones (també hi havia dones i nens). A les vuit del vespre,
sortíem direcció Toulouse, Marignac,
Montrejue, Carcassone, Narbone,
Perpignac, Cerbere, Portbou, cap a
Barcelona.
Uns quilòmetres després d’haver sortit de la frontera (Fos), ens van parar a
l’estació de Marignac. Ens van fer formar, es van presentar uns agents franquistes acompanyats d’autoritats franceses i ens van preguntar si volíem anar
a l’Espanya de Franco o a la zona republicana. La resposta va ser immediata. Solament es van quedar insurrec-

tes als franquistes (uns set o vuit individus). Novament es va posar el tren
en marxa, direcció Toulouse. Vam arribar allà a les dos quarts de quatre de la
matinada. A l’estació, ens hi esperaven
diferents personalitats franceses i espanyoles de partits polítics i organitzacions obreres. La Creu Roja Internacional i aquestes organitzacions ens van
donar bosses amb menjar i de neteja.
Mai oblidaré la il·luminació tan impressionant de l’estació ferroviària de
Toulouse. Allà s’hi van concentrar pancartes i senyeres que feien referència a
l’Espanya republicana, els “Visca!” van
ser espectaculars... Va ser emocionant.

Car tes a la R
edacció
Redacció

Mn. Roc i la Sra. Pilar
Vull fer unes línies sobre l’escrit que
vaig fer el mes passat sobre mossèn
Roc.
En primer lloc, demanar disculpes a
la senyora Pilar per no haver-la anomenat, ja que se’m va oblidar. No és
perquè no me’n recordi. Al contrari, tant
jo com els meus companys n’estem
molt contents perquè és una gran persona.
En segon lloc, publicar aquesta fotografia de companyonia, que també
se’m va oblidar, perquè els amics i
mossèn Roc vegin el bé que ho passàvem tots junts.
Només per acabar, dir que ens en
recordem molt d’ells. Fins molt aviat,
mossèn Roc i senyora Pilar.
Un artesenc de soca-rel.
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Ramon Camats i Solé
i 8 signatures més

Sempre ho he recordat.
Va durar poc l’estança a Barcelona.
El meu pare no s’hi adaptava, ja que la
ciutat patia molts bombardejos per mar
i aire, fet que va anar augmentant fins
que un dia em va dir: “He demanat el
trasllat a un poble de la costa de Girona
anomenat Llafranc (al costat de
Palafrugell)”. I li van concedir de seguida.
Deixem de moment els “Records”.
Seguirem a la pròxima revista de La
Palanca.

Josep García Quesada

Par tits P
olítics
Polítics

No era l’hora, ni el dia, ni el lloc… és a dir, no tocava
convertit en un clàssic entre molts
ciutadans i ciutadanes que mantinguin una conversa més o menys formal per a qualsevol cosa, és a dir, allò
del “Ara no toca”.
En l’acte oficial de parlaments, el
dia de la inauguració de la Fira de Sant
Bartomeu i al bell mig de la plaça de
l’Ajuntament, l’alcalde Sr. París en el
seu discurs va fer referència pública a
una problemàtica municipal interna
que crec que no era el lloc més adequat per plantejar a l’honorable conseller de Governació i Administracions
Públiques, Sr. Joan Carretero. Tot i que
ja ens advertí el senyor alcalde que potser a algú no li agradaria el que llavors
anava a anunciar-reclamar.
Per altra banda, cal felicitar tot l’actual equip gestor de la Fira pels esforços en millorar, any rera any, la Fira de
Sant Bartomeu en tots els seus diferents
apartats comercials i lúdics.
El que sí es nota, i és evident, és la
millora pel que fa als 12 anys de govern municipal d’ERC respecte a la
presència d’alts càrrecs de la Generalitat. Si no recordo malament, els governs
d’ERC només comptarem amb la presència d’un (1) conseller de la Generalitat en els actes de la inauguració de la
Fira. No cal dir que qui manava en
aquells moments era la federació de

CDC i UDC. I –quina casualitat!– sempre tenien altres coses a fer o estaven
de vacances… i a la fira només s’hi
atansava –com a màxim– algun director general o un delegat territorial. Ara,
això ha canviat des que PSC, ERC i ICV
estem al govern de la Generalitat.

El tracte als ajuntaments ha
millorat, i molt, per a tots
ells, sigui quina sigui la seva
adscripció política
El tracte als ajuntaments ha millorat, i molt, per a tots ells, sigui quina
sigui la seva adscripció política. Això
dóna a entendre, almenys per part dels
consellers d’ERC i crec que els de la
majoria del Govern actual, que hi ha
un altre estil de fer i veure el territori,
com un conjunt de país-nació amb tots
els seus ciutadans i ciutadanes. No com
abans, on es mantenien les relacions
amb el vot captiu, fomentant la discriminació cap a uns determinats ajuntaments, com el cas d’Artesa de Segre
durant els 12 anys de govern municipal d’ERC, per haver tingut la gosadia
els ciutadans i ciutadanes en el seu
moment de donar majoritàriament el
seu vot a unes altres sigles en les eleccions municipals.
Podem parlar també de l’increment
considerable d’aportacions als ajunta-
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Pujol deia allò que
L’ expresident
durant el pas dels anys ja s’ha

ments des del Govern de la Generalitat
amb el PUOSC (Pla únic d’obres i serveis de Catalunya) o el Fons de cooperació municipal, cosa que cal tenir en
compte gràcies al Conseller Sr.
Carretero (ERC), tal i com el mateix
alcalde Sr. París reconeixia en el seu
parlament i que abans no havia passat mai en el cas d’Artesa. És clar que
llavors eren uns altres temps i el que
predominava era el “Ara això no
toca”. El que passava en realitat és que
a Artesa i a tots els seus habitants no
ens tocava mai. Era allò que avui encara és comenta: “Als d’ERC ni aigua”,
només que l’aigua no la veien ni els
ciutadans i ciutadanes d’Artesa de
Segre que havien votat CIU, PSC o
ICV, o que fins i tot no anaren a votar;
però que estaven estigmatitzats per tenir un govern local d’ERC.
És a dir, més o menys com ara pel
que fa a l’aigua; només que avui l’aigua que tots plegats estem esperant és
la de la pluja que cau del cel. I ara sí
que toca que d’una punyetera vegada
plogui, i a ser possible al gust de tothom.
Bona Festa Major!

Francesc Cases-Mianes
President de la Secció Local d’ERC
Artesa de Segre (Segre Mitjà)

Tema del Mes

Comença un nou curs escolar
ue durant el mes de setembre comenci el curs escolar, cosa que en certa manera comporta a la majoria de les
Q famílies
la tornada a la normalitat, no és cap notícia. Ara bé, atès els canvis que en els darrers anys s’estan
produint en els centres públics de les nostres contrades, sobretot pel que fa a l’increment d’alumnat i a les reformes
dels equipaments, ens ha semblat interessant recollir les opinions i inquietuds dels diferents centres educatius.

Llar d’Infants El Bressol

se separen de la seva família, la primera vegada que estableixen una relació
formal amb el seu grup d’iguals amb
tot el que això comporta: competència,

col·laboració, enyorament...
Les famílies també han d’adaptar-se
a una nova situació, i veure com el seu
fill/a inicia el primer pas de vida social
diferenciada de la seva, encara que ells
hi siguin molt presents.
Aquest garbuix de sentiments i sensacions noves es tradueix els primers
dies en plors i més plors. El nostre objectiu en aquests moments és canalitzar tot el que provoca les llàgrimes dels
nens i que, poc a poc, aquestes noves
sensacions es vagin convertint en experiències significatives que siguin la
base d’un procés de socialització i educació positiu.
Aquest curs, i per primera vegada,
hem començat amb quatre aules obertes (2 de P1 i 2 de P2). Així doncs, constatem el creixement de la Llar d’Infants,
que en poc més d’una dècada ha passat
de tenir una aula a tenir-ne quatre).
Llar d’Infants Municipal El Bressol
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La Llar d’Infants és el primer graó del
sistema educatiu. És el lloc on els nens
i les nenes de 0 a 3 anys viuen i s’eduquen unes hores al dia, en contacte amb
els altres nens de la seva edat, amb un
personal professionalment preparat per
realitzar aquesta tasca, en unes condicions materials i d’organització adequades a les necessitats dels infants i en
estreta col·laboració amb la família.
Des de les possibilitats d’una petita
llar d’infants hem intentat i intentem
això que ara està tan de moda de conciliar la vida familiar i professional. Per
aquest motiu tenim en funcionament
una sèrie de serveis complementaris
(menjador, ampliació d’horari...) i
flexibilitzem tant com ens és possible
els horaris i l’organització d’activitats
de manera que cada família pugui trobar la proposta educativa i assistencial
que més s’adeqüi a les seves necessitats.
L’inici del curs és per a nosaltres un
període molt i molt especial. Per a molts
nens i nenes és la primera vegada que

Tema del Mes

CEIP Els Planells

- Alumnat total del centre: 310
- Professors/es: 24
- Cursos: dues línies a excepció de 5è i
6è
- Alumnes que fan ús del servei de menjador escolar: 169
- Alumnes que fan ús del servei de
transport escolar: 58
- Alumnes de nacionalitat estrangera:
71
Argentina: 3
Bolívia: 1
Brasil: 18
Bulgària: 15
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El curs escolar 2005-06 ha començat a
tot Catalunya tres dies abans del que
havia estat tradicional en els últims
anys, a causa de l’adequació del calendari que ha realitzat el Departament
d’Educació. El nombre d’alumnes a les
escoles catalanes ha augmentat de manera considerable, 29.000 més que l’inici del curs 2004-05.
En els últims anys, al CEIP Els Planells, aquest increment de l’alumnat
s’ha fet palès d’una manera considerable. Aquesta realitat ha comportat l’ampliació del centre a dues línies. La primera fase de les obres va suposar el
desdoblament de totes les classes de
parvulari.
Després de dos anys de retard, aquest
mes de setembre ha sortit a concurs la
redacció del projecte per a una nova
fase d’ampliació del centre. En aquesta fase es preveu també l’ampliació de
l’IES. Els terminis d’execució de l’obra
(aproximadament dos cursos escolars)
farà difícil la ubicació de l’alumnat per
al proper curs. Probablement caldrà
cercar una solució transitòria.
La manca d’espai és el problema més
important que actualment té el centre.
Alguns cursos s’han hagut d’ubicar en
classes molt petites, no disposem de
biblioteca, d’aula d’idiomes ni de música i no hi ha cap espai per poder fer
certes activitats de l’AMPA, entre altres necessitats.
Malgrat això, el Centre disposa d’una
aula d’acollida per facilitar l’adaptació
de l’alumnat que s’incorpora de nou al
centre i aconseguir una bona escolarització encaminada a assolir el seu èxit
escolar. També tenim el suport dels
Serveis Educatius de La Noguera, creats per a recolzar l’activitat pedagògica dels centres i la tasca docent del professorat.
L’AMPA, amb la col·laboració del
centre, ha creat una Aula Complementària que dóna acollida, matí i tarda, als
infants fora de l’horari escolar. El seu
objectiu és facilitar la conciliació de la
vida familiar i laboral.
Heus ací algunes dades del present
curs que són prou significatives:

Colòmbia: 6
Marroc: 13
Moldàvia: 4
Perú:1
Regne Unit: 2
Romania: 8
Des del CEIP Els Planells volem animar tota la comunitat a participar
d’aquest repte que sempre suposa l’educació. Una bona educació és el millor
patrimoni que podem deixar als nostres
fills.
La Direcció del CEIP Els Planells
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IES Els Planells
L’inici del curs 05-06, a l’IES Els
Planells, ha estat marcat per un
aire de normalitat.

junt d’actuacions que portarà a terme
el centre per a atendre la incorporació
de tot l’alumnat nou i de les seves famílies, sigui quina sigui la seva procedència, des del primer moment que arriben al centre, i per tal de facilitar-ne
la seva integració.
Un altre recurs, molt important i del
qual gaudim per segon any consecutiu
i en un grau molt satisfactori de funcionament, és l’Aula d’Acollida. Espai
destinat a l’alumnat nouvingut amb dificultats en l’ús del català, per tal de fer
un aprenentatge intensiu d’aquesta llengua, però atenent també les seves necessitats emocionals i de relació. Un
total de 16 alumnes hi participen i estan agrupats no per edats o per cursos,
sinó segons el seu nivell de coneixe-
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El Claustre de professors, el formen
28 professors/es a jornada sencera i un/
a a mitja jornada; d’aquests 10 són professors/es de nova incorporació al centre i només 6 resideixen, de manera
fixa, a Artesa de Segre o les seves rodalies. El centre disposa, també, d’una
administrativa i una subalterna, d’una
persona de l’empresa de neteja i d’una
persona que ajuda en el control d’arribada i de sortida dels alumnes de transport.
Els serveis de menjador i transport són
compartits amb el CEIP Els Planells i,
per tal de poder atendre l’alumnat en el
servei de menjador, disposem d’una
cuinera, de dues ajudants de cuina i de
5 monitores repartides segons el nivell
dels alumnes. 67 alumnes de l’IES utilitzen diàriament el servei de transport
i uns 70, el de menjador. El centre també gaudeix de la col·laboració de
l’AMPA en tat allò que és necessari.
Referent a l’alumnat caldria destacar l’augment global del nombre
d’alumnes que ha arribat a 202. De tot
aquest conjunt d’alumnes, 67 provenen
de pobles del municipi d’Artesa de
Segre i d’altres municipis propers, adscrits al nostre centre de secundària, com
són Cubells, Foradada i Vilanova de
Meià. Un altre grup força nombrós, 34,
que representa el 16,83 % de la matrícula total, provenen de 12 països diferents: Bielorússia 3, Bolívia 2, Brasil
4, Bulgària 9, Equador 1, Itàlia 1,
Marroc 5, Moldàvia 4, Polònia 1,
Rússia 2, Xile 2.
Tot aquest nombre d’alumnes es troba distribuït en 11 grups: 8, a l’ESO,
amb 29 hores de classe a 1r i 2n; i ,30,
a 3r i 4t; 2, a Batxillerat i 1, al Cicle
Formatiu de Grau Mig de Comerç i
Marketing, amb 30 hores de classe setmanals tots ells.
Si un dels objectius que es va dur a
terme el curs 04-05 fou l’elaboració del
Pla d’Acollida i d’Integració, aquest
curs es procedirà a la seva aplicació. El
Pla d’Acollida i d’Integració és el con-

ment de la Llengua Catalana. Són tres
els grups d’aprenentatge: un que hi participa 11 hores i dos que hi participen
7. Els alumnes de l’aula d’acollida poden anar-se incorporant a l’aula ordinària quan es considera que tenen assolits els coneixements necessaris de
català per a fer-ho. Evidentment, aquest
espai és obert i, al llarg del curs, anirà
donant entrada a tot l’alumnat nouvingut que necessiti fer-ne ús.
Aquest curs el centre té, també, com
a prioritat fonamental l’assoliment dels
següents objectius:
· Fomentar valors actituds i hàbits que
promoguin el creixement personal de
l’alumnat, la seva integració al centre i
la seva socialització, tot vetllant perquè
es realitzi en un ambient de bona con-
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vivència, diàleg, respecte, solidaritat,
ordre i disciplina.
· Assolir per part de tot l’alumnat un
bon nivell de comprensió i d’expressió
oral i escrita en les llengües que s’estudien, de domini del càlcul i de resolució de problemes, de coneixement i
domini de la informàtica i de les noves
tecnologies de la informació, així com
d’autonomia en el seu procés d’aprenentatge, mitjançant el tractament de la
diversitat amb els agrupaments flexibles per nivells, els crèdits variables,
els desdoblaments dels grups en algunes àrees, les adaptacions curriculars individualitzades i les atencions individualitzades, entre altes; pas previ per
tal de poder optimitzar al màxim els

estudis postobligatoris del Batxillerat i
dels Cicles Formatius.
Ja per acabar dir-vos que un dels reptes més gran que tenim en el moment
present és resoldre el tema de la manca
d’espai, tant a nivell intern del centre:
aules de grup, biblioteca... com a nivell extern: zones d’esbarjo i espais de
lleure. Cal tenir en compte que, entre
els dos centres, el CEIP i l’IES, a l’edifici Els Planells, s’hi apleguen cada dia
uns 512 alumnes i 52 professors/es.
Resten pendents de realització la segona i tercera fases de les obres que es
van inaugurar en la celebració del 25è
aniversari del centre, el 25 de maig de
2002. Esperem que en el termini de
temps més curt possible puguem gau-

dir d’unes instal·lacions adequades a les
necessitats i característiques del nostre
municipi i de la nostra comarca i que
ens permetin afrontar la futura Llei
d’Educació amb els millors recursos
humans i materials possibles i, per tant,
amb bons auguris.
Desitjar-vos i desitjar-nos mútuament un bon curs escolar i convidarvos a participar amb il·lusió en aquest
projecte de futur que és l’educació. Els
nostres nens seran joves i els nostres
joves adults. Si eduquem el nostres nens
i joves, preparem el nostre futur.
El poble que estima els seus centres
educatius fonamenta el seu futur.
La Direcció de l’IES Els Planells

Aula Municipal de Música
sical pot estimular i ampliar els
coneixements tan tradicionals
com culturals. En efecte, per expressar, comunicar i transmetre,
necessitem de la música.
“...Bim, bom! Les campanes
de Salom, toquen a terra i fan
Bim, Bom!..”, “Roda, roda,
balbirona, perquè et surti ben rodona, ben rodona i saltirona”.
Agafeu un nen petit, seieu-lo a la
vostra falda i gronxeu-lo tot cantant la cançó! Agafeu plastelina i
feu una bola ben rodona! Comencem sent nens, un vincle amb la
mare i acabem sent adults escoltant la
simfonia número 94 en Sol Major de
Franz Joseph Haydn anomenada “La
Sorpresa”. Tota la vida estem envoltats
de música i nosaltres tan sols pretenem
tindre una educació més oberta envers
aquesta. Per aquest i molts altres motius creiem que hem de fer música, tots
plegats reunits en festes, concerts, audicions. Per això i al llarg de tot el curs,
veureu que anirem oferint tot un seguit
d’activitats. Un concert per Santa
Cecília al santuari de Salgar, cagatió i
concert de Nadal, concert de fi de curs
amb trobada i dinar, excursions dels
grups de cant coral, intercanvis dels
grups instrumentals, audicions... i d’altres activitats que se us aniran explicant més endavant.
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Estimats lectors, ja som al mes de setembre, i com cada any ens plau donarvos la benvinguda al nostre curs escolar. Curs que enguany ens rep mes aviat que altres cops, havent començat així
el dilluns dia 12 de setembre. Curs amb
moltes il·lusions musicals i moltes ganes de fer-vos aprendre i gaudir de la
música tots plegats.
Com molts de vosaltres ja sabreu, la
nostra aula consta de moltes vessants
musicals des dels tres anys fins a l’edat
de la jovenalla, del més gran al més petit, sense límits d’aprenentatge. La nostra aula té un gran ventall d’oferta musical per a tot aquell que vulgui aprendre.
Que tens 13 anys i no has fet mai
música? T’obrim totes les portes! Que
tens 65 anys i ja t’has jubilat? També te
les obrim! Que vols aprendre el mateix
instrument que toca el teu fill? Amb
nosaltres ho podràs fer! Tan sols vols
vindre a cantar, tinguis l’edat que tinguis! També! Tot el que vulguis aprendre musicalment t’ho podem oferir a
l’Aula Municipal de Música d’Artesa
de Segre, o sigui l’AMM.
L’AMM enguany compta ja amb 115
alumnes, dels quals 4 fan estudis de pla
obert, o sigui estudis no reglats, 1 alumne realitza educació especial, 5 realitzen mòdul (un cop finalitzat el grau
mitjà) i 7 són adults.
A l’AMM creiem que l’educació mu-

Ja ho sabeu, si teniu ganes de gaudir
de la música podeu vindre a la nostra
Aula. Podeu vindre a aprendre, però
també podeu vindre a escoltar: els nostres concerts són oberts a tot el públic
en general. La música no es gaudeix tan
sols tocant o cantant, també es gaudeix
escoltant.
Tenim violins, violoncels, flautes travesseres, guitarres, percussió, pianos,
tots ells combinats en diferents agrupacions orquestrals! Tenim veus cantaires!... I tots plegats tenim moltes ganes de veure-us a tots plegats ben aviat
per la nostra aula!
Fins aviat. Recordeu que sempre us
tindrem informats!!
Aula Municipal de Música d’Artesa
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CEIP Sol Naixent de Cubells
Remodelació del pati de l’escola
de Cubells
El director dels Serveis Territorials
d’Educació, Carles Vega, acompanyat
del senyor inspector Josep Baiget, inaugurà el passat dimecres 14 de setembre, les obres del pati del CEIP Sol
Naixent de Cubells, consistents en una
nova pavimentació i desguassos, així
com la substitució de la tanca que envolta el pati.
A les 15 hores el senyor director dels
Serveis d’Educació va arribar a l’Ajuntament de Cubells, on signà al llibre
d’honor. A les 16 hores visità l’escola,
acompanyat per l’il·lustríssim senyor
alcalde Josep Roig, el senyor conseller
d’Educació del Consell Comarcal de la
Noguera, Ignasi Cortés, i el senyor inspector. Allà els esperaven tots els alumnes, el director del centre, Andreu Serra, els professors i professores, així com
veïns del municipi que van voler participar en l’acte.
Aquesta obra de millora del paviment
i la tanca del pati ha suposat una inversió per part del Departament d’Educació de 30.000 euros. L’escola compta
actualment amb 27 alumnes i servei de
menjador escolar.
Mercè Parés

D’esquerra a dreta: Andreu Serra, Director del centre; Josep Baiget, inspector; Carles Vega, director dels
Serveis d’Educació; Josep Roig, alcalde de Cubells; Ignasi Cortés, conseller d’Educació del Consell Comarcal de la Noguera

CEIP M.D. del Puig de Meià de Vilanova de Meià
També comptem amb el suport de
l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic).
Amb la ZER també compartim les
diferents sortides, camp d’aprenentatge, trobades pedagògiques i festes que es realitzen al llarg del curs.
El fet de ser una escola petita afavoreix que, en la seva educació, els
nostres alumnes puguin gaudir d’una
atenció individualitzada i puguin fer
ús de tots els recursos pedagògics i
informàtics que tenim a l’abast. Aquests
últims ens permeten introduir les TIC
a l’aula; és a dir, completar l’aprenentatge de les diferents àrees curriculars
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L’escola Mare de Déu del Puig de Meià
de Vilanova de Meià és una escola rural que forma part de la ZER El Romaní; és a dir, una agrupació escolar rural
integrada per les escoles de Cubells,
Montgai, La Sentiu de Sió i Vilanova
de Meià.
Aquest curs hem començat les classes el dia 13 de setembre perquè era
Festa Major.
És una escola petita amb dotze alumnes i dues mestres. A més, compartim
amb la resta de la ZER els mestres especialistes itinerants que ens venen a
impartir les àrees d’educació física,
anglès, música i educació especial.

amb els recursos de les noves tecnologies de la informació i comunicació.
La Direcció
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Els altres que també comencen el curs
1

2

3

4

5

6

1.- Alumnes que cursen estudis en una altra localitat
2.- Monitores de menjador del centre Els Planells
3.- Encarregada de la neteja de l’IES Els Planells
4.- Personal administratiu de l’IES Els Planells
5.- Ajudant de cuina i cuinera del centre Els Planells
6.- Xòfers i acompanyants dels autocars
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Fotos: Josep M. Espinal, Mercè Parés,
Aula Municipal de Música, Arxiu La Palanca

De la Vella Ar tesa

Aquelles Festes Majors de la nostra jovenesa
glossari que, seguint un vell
A quest
costum (60 anys de col·laboracions continuades) havia de figurar
al programa oficial de la Festa Major de l’any passat, fou vedat, juntament amb un poema festívol que
l’acompanyava, tot i al·legant que
únicament eren admeses les col·laboracions literàries presentades per
entitats locals.

Aquelles festes majors de la nostra jovenesa
Des de temps era temps, quan s’apropa
la Festa Major d’Artesa de Segre –nostra vila nativa–, sentim com una mena
de formigueig esgarrapant-nos fortament al fons de la ment, quin desfici
ens impulsa i empeny a engiponar, amb
més bona voluntat que encert, nostre
anyal glossari tot i rememorant estampes i facècies de reculats temps, relacionats amb la vida ciutadana del nostre
poble estimat, esperonats pel deler de
trametre, a les noves generacions
artesenques, pretèrites imatges de la
vida i dels esdeveniments ciutadans que
es materialitzaren, a casa nostra, en pretèrites èpoques.
I avui, continuant aquesta tasca, volem reviure algunes peculiaritats molt
“sui generis” –com dirien els llatinistes– d’aquelles enyorades Festes Majors que, en el fons del nostre pensament i en forma subjectiva, ens semblen millors que les d’avui en dia, per
la senzilla raó de que, en aquell temps,
érem uns agosarats fadrins sadollats
d’esperances i formoses il·lusions.

tornaren de cop i volta a fer acte de presència en la vida ciutadana, després
d’un dramàtic parèntesi de tres anys.
Recordem, ben nítidament, la Festa
Major d’Artesa de Segre de l’any 1939,
quan encara molta fadrinalla artesenca
es trobava en camps de concentració,
acomplint un inacabable servei militar
o a l’exili francès.
En aquella anyada fou l’Ajuntament
l’organitzador de la festa, que es va limitar als obligats concerts, balls de tarda i saraus de nit al Garatge Castellana, on posteriorment va ubicar-se el
Cine Coliseum i que avui en dia aixopluga a Mobles Giribet.
De sardanes, ni parlar-ne, doncs la
dansa nacional catalana, en aquells
temps d’una exacerbada exaltació d’hegemonia castellana, restava prohibida
a calç i pedra, com expressió d’una dansa “rojo-separatista”; mentre el cavall
del Cid Campeador trotava de valent
sobre la pell de brau i els falangistes
clamaven “Si eres español, ¡habla
español!”.
Aquella festa va venir marcada per
les fortes pluges del sementer tardorenc,
i al sons de l’orquestra Plana Gumà,
sota un teulat ple de goteres, ballàrem
pels descosits i les mestresses de casa
–eren els temps de la gana i de les cartilles de racionament– reverdiren el miracle dels pans i els peixos per a què,

en aquella jornada tan senyera, no faltés el pollastre a taula.

La Demonz Jazz, l’Agustinet i el
Pujalte
La cosa ja estava en marxa i, a poc a
poc, mentre la vida es normalitzava i
els fadrins anaven tornant al poble, la
corrua festamajorenca va continuar el
seu camí. En els anys successius (1940,
1941, 1942) desfilaren per la nostra ciutat els conjunts musicals Gallardo y sus
Cubanolas, amb un director que s’engolia els cigalons (“carajillos”) l’un
darrera l’altre, la Triomfal d’Igualada i
la Demonz Jazz, amb el seu carismàtic
trompeta Agustinet, que feia uns “solos” impressionants, amb els seu edulcorat cantor Pujalte, maco, ben plantat
i amb bona veu, que tenia el cor robat a
totes les fadrines.
L’any 1942, va instal·lar-se l’envelat a la plaça del Ball –enfront de Cal
Josepet– recentment pavimentada. Com
un especial afegitó, remarcarem un encontre d’hoquei patins disputat entre
dos equips de Lleida, el “Lista Azul” i
un altre que no recordem.
Els següents anys, 1943 i 1944, en
plena conflagració mundial i molt a
contracor, estiguérem absents de la nostra Festa pel compliment del servei
militar. Vestits de “caqui”, des de la
mateixa frontera pirinenca, mentre els

La primera festa major (1939)
després de la tempesta

Les Majorettes del Perelló desfilant per la carretera, un dia de la Festa Major del 1964
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Era a les acaballes de la tercera dècada
del passat segle, quan encara el malaurat record de la recent guerra civil gravitava fortament en el fons de la consciència col·lectiva de la nostra gent i
els canons tronaven fortament sobre els
camps de la vella Europa. Artesa de
Segre, malgrat les penalitats passades i
les generades –indirectament– per la
contesa mundial, s’anava refent amb
fermesa. Les Festes Majors, màxim
exponent de la vitalitat comunitària,

De la Vella Ar tesa
exèrcits aliats –després d’esmicolar la
mítica “Muralla de l’Atlàntic”– marxaven França endins, recordàrem amb
intensitat la nostra ciutat llunyana...

Boxa i espectacle a dojo
Malgrat tot, i com sia que la vida passa
volant, l’any 1945, reintegrats a la nostra comunitat ciutadana, recordem que
l’orquestra que va animar la Festa Grossa fou la Fatxendes de Sabadell i que
l’envelat del Ribera d’Agramunt va
instal·lar-se a la Planta de la Granja, on
avui es troba la plaça de l’Ajuntament
que, en aquell temps, solament era un
erm.
Empesos per la sang ardent que urpejava fort al cor, l’any 1946 vam
constituir la Comissió de Festes, amb
el Sisquet del Carreter, el Sisco del
Camats, el Sisco del Lleó, el Josep
Plens –Carlà de la Secla–, el Josep de
la Pilareta del Cirera –gran ballador de
ritmes moderns– i el narrador, com a encarregats per organitzar tots els actes lúdics. Ens vam dedicar, amb cos i ànima,
a engiponar una sonada Festa Major.
Empesos per tals afanys, ens desplaçarem a Barcelona, on contractarem l’orquestra Ramon Evaristo, que
en aquells moments trencava motlles.
El bon amic Ricard Ardèvol ens va
facilitar un cartell artístic d’alta volada, amb “l’Alady”, el Cartex i la
Pilarín Arcos entre d’altres. Així
muntàrem el primer espectacle de
revista després de la guerra civil, que
va assolir un extraordinari succés.

I per acabar de fer el pes, organitzarem una vetllada de boxa a l’envelat,
amb el Blanco i l’Albi en combat de
fons, que va concentrar una gran gentada. En anys successius, tal vetllada
va continuar, desfilant pel ring artesenc
Abella, campió d’Espanya del pes pesant; Pedra, campió d’Espanya de
semipesant; i Martí II, campió de
Catalunya del pes mitjà.
La dita modalitat esportiva va fer
estralls entre el jovent i, als baixos del
Cafè del Custodi, amb quatre guants
que havien comprat a Cal Saga de
Lleida, cada vespre ens reuníem un estol de jovent i –trompada va, garrotada
ve– repartíem llenya a dojo.
El Juanito del Joan Vaquer, l’Emili
del Cunes, el Joan del Rana i nosaltres
mateixos, entre molts altres, ens estomacàvem de valent; i tot i volent imitar
l’esgrima del mític Ray Sugar
Robinson, les ulleres de sol dissimulaven molts ulls a la funerala.

Aigua a bots i barrals
La Festa Major d’Artesa de Segre va
prendre una forta brandida, assolint una
merescuda fama de vertader festallot
per totes les Terres de Ponent. I al seu
conjur, la jovenalla de les comarques
veïnes hi acudien com les mosques a la
mel.
Els millors conjunts musicals, la
Maravella, la Ramon Busquets, la dita
Demons Jazz i la Cobla de Barcelona,
de la qual formava part l’artesenc
Minguet de l’Oleguer (Dodó Escolà)
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La plaça de l’Ajuntament l’any 1955. En tal lloc s’instal·lava el tradicional envelat.

abans que assolís una espectacular
fama, animaren les successives Festes
Majors de la nostra ciutat.
Creiem que fou l’any 1948, amb la
dita Cobla de Barcelona com a pal de
paller de la festa i amb l’envelat a la
plaça de l’Ajuntament, quan al matí del
primer jorn de la gran diada –en plena
processó– les comportes del cel s’obriren de bat a bat i... aigua a bots i barrals. L’Emili del Cunes portava el pendó, mentre que el Ramonet del Molinet i el glossador n’érem els cordoners.
L’aiguat va durar els tres dies de la
festa i, com sia que l’envelat va quedar
xop i amarat, com a solució d’emergència i a corre-cuita netejàrem el magatzem del Caseta, a la carretera de Tremp,
on s’ubicava el Servei del Blat. I allí
férem la festa. A empentes i tomballons,
encara poguérem lligar caps i pagàrem
tothom, fins i tot al bon amic Joan Nogués, quina impremta confeccionava el
programa de la festa i que, en moltes
ocasions, es veia negre per cobrar. Encara ens quedaren alguns diners que ens
permeteren fer molts vermuts al Bar
Clop durant tota la hivernada.

L’envelat al magatzem del Guàrdia
A rel del diluvi comentat, havent format una nova comissió, el susdit
Ramonet del Molinet, el Francesc Guàrdia, el Ramon del Camats i nosaltres
mateixos muntàrem l’envelat a l’interior de l’ampli magatzem de la família
Guàrdia, a resguard de possibles fenòmens meteorològics.
La cosa va funcionar fina com una
seda amb el Ramon del Camats, dinàmic com ell sol, venent rams i números
de les toies sens parar, enmig d’unes
sessions de ball animades de veritat.
En tot aquest període, les vetllades
de boxa i de lluita lliure, l’espectacle,
els jocs infantils i les ballades de sardanes, que –finalment trencat el tabú
de la intolerància– havien reeixit, es
constituïren en els puntals del comentat esdeveniment ciutadà, conjuntament
amb el plat fort significat pel llegendari Circuit Ciclista Artesenc, una competició esportiva d’alta volada amb ressonància de punta a punta de tota la
nació catalana que concentrava milers
de persones que es desplaçaven a la
nostra ciutat per a poder contemplar –

De la Vella Ar tesa
en viu– el dit esdeveniment, del qual
direm que, en honor a la tantes vegades prostituïda veritat, en fórem els artífexs, amb la inestimable col·laboració
dels companys de comissió.

Recordarem la presència de Sancho
i de Botella, guanyadors de la Volta a
Catalunya; d’Olmos, campió d’Espanya de fons, que va trencar-se el braç a
la corba de La Granja; dels pistards
Ametller i Martín; de Mostajo, Crespo,
El mític Circuit Ciclista
els germans Calucho –grans animadors
Artesenc
de la festa–, Mariné i tants d’altres...
Balaguer, capital de la NoUna quarantena de
guera, en els anys posteriors
participants es concena la finalització de la dramàtraven a la línia de sortica guerra civil, va vestir la
tida i, després d’una priseva Festa Major amb els
mera volta d’estudi de
abillaments esportius d’un
l’itinerari, s’iniciava la
circuit ciclista, amb 100 volprova pel circuit interurtes a la plaça del Mercadal,
bà, que discorria per la
que era el punt de trobada
carretera, carrer Prat de
obligada de tots aquells que,
la Riba, Av. Maria
com nosaltres mateixos, senAnzizu, carrer Balmes
tíem una forta afecció pel
i... altre cop a la carrenoble i espectacular esport
tera, totalitzant uns 60
del pedal.
quilòmetres amb línia
Seduïts pels cants de sirede meta instal·lada dana d’una sana enveja, preten- VII Circuit Ciclista Artesenc (1963). El batlle de la ciutat, Joan Macià i Solé fa entrega vant del Bar Sícoris.
guérem emular la comenta- al guanyador Mariné del corresponent trofeu
Nombroses primes
da manifestació i, l’any 1946, vam acor- la UVE, amb àrbitres federats i lliure ofertes pels espectadors posaven el pedar organitzar una cursa ciclista el se- de categories, va assolir unes extraor- bre i la sal, amb tot un reguitzell de disgon dia de la festa, que en la seva pri- dinàries dimensions per tota la nació putats esprints, i la gran gentada assismera edició va cobrir 10 vegades el tra- catalana i fins i tot per la resta de l’Es- tent –concentrada al llarg de l’itinerajecte entre la cruïlla del cementiri i la tat espanyol. Tant fou així que, any rera ri– gaudia entusiasmada al pas de la serany, acudia a la cita artesenca la flor i pent multicolor.
cruïlla d’Alentorn.
L’invent fou un èxit. Els 20 corre- nata del ciclisme espanyol i els més
dors participants suaren la samarreta i importants equips de professionals, en- Mai ens mancà la col·laboració
els espectadors s’ho passaren bomba. tre ells: Club Ciclista Montjuïc, Ferrys, ciutadana i de les autoritats
Dos rodadors professionals aragonesos, Cervesa Damm de Barcelona, Nykys Com sia que, temps era temps, el trànEscolano i Lahoz, s’emportaren el pri- de Terrassa, Penya Colomina de sit rodat no era gens intens, aconseguíem l’autorització governativa per tanmer i el segon premi en forta pugna amb Lleida...
car la carretera, a l’ensems de la collaboració d’un parell d’agents motoritzats. Els vehicles procedents del costat
de Lleida i de Ponts eren desviats pel
carrer del Calvari. I tot era bona aigua.
Els premis eren temptadors: 15.000
pessetes al primer, 10.000 al segon,
8.000 al tercer, fins al desè participant,
endemés d’assegurar un plus de 1.000
pessetes a cada equip participant compost per més de 4 corredors. Les primes superaven les 12.000 pessetes, que
en aquells anys eren 12.000 cavalls...
Les despeses les cobríem amb la
col·laboració ciutadana, doncs passàvem a fer capta: 25 peles l’un, 50 l’altre i en algunes ocasions 100 i 500.
Amb una postulació: el dia de la cursa,
entre els assistents i l’Ajuntament (preL’expectació despertada pel Circuit Artesenc queda ben palesa en aquesta fotografia de la carretera, abans
sidit pel bon amic Joan Macià), que pade començar la prova l’any 1967
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Escolà, un ciclista lleidatà també professional.
Havíem descobert la pedra filosofal,
aconseguint un nou i engrescador espectacle, que feia més atractiva i més
anomenada la nostra Festa Major.
Els anys següents, el Circuit Ciclista Artesenc, degudament autoritzat per

De la Vella Ar tesa
Balaguer, i el polític Joaquim Viola, vilment assassinat, contribuïren generosament a la nostra aventura donantnos 25.000 pessetes cadascun d’ells...
Quasi res!

El vell misteri de la Festa Major
Els anys passen com ventada camí del
mar del Mai Més. Al seu conjur, la Festa
Major, com tantes altres coses d’aquesta
falaguera vida, ha sofert una mutació
ben substancial en la seva forma.
Sota els dictats de la nostra societat
de consum, els fadrins i les donzelles
ja no esperen amb candeletes l’arribada de la Festa Grossa per estrenar el
vestit, la camisa, les sabates i ben
“encorbatats” sortir de les seves llars
abillats de vint-i-un botons. Ni els
amants de la bona manduca somnien
amb l’arribada de la festa, per a poder
menjar pollastre i beure xampany.
Avui s’estrena en tot moment i qualsevol dia. El pollastre ha deixat fa temps
la seva fama de sibarítica menja de rics
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trocinava el primer premi, ens permetia
amb prou penes, equilibris i treballs, poder lligar caps, pagar a tothom i a l’any
vinent... tornem-hi, que no ha estat res.
Com afegitó, deixarem constància
que, empesos per nostra dèria ciclista,
amb l’entranyable Benjamí Camats
“Gardela”, aconseguírem un final d’etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, satisfent en forma anticipada 300.000
pessetes a l’organització. Ni curts ni
peresosos donàrem el tomb per tota la
província a la recerca de publicitat, editant un número extraordinari de La
Mañana sota el títol de “Artesa de
Segre i la Volta”, que ens permeté recuperar el dit anticipi i sufragar-nos,
endemés, com una mena de repòs del
guerrer, uns jorns de vacances, amb tota
la família, a la vila valenciana de
Penyíscola.
Mai s’ha vist tanta gentada a la nostra ciutat com en aquella jornada, i a
títol ampliatiu direm que els difunts i
recordats amics Rossend Garreta, de

per estar present en tot moment i a qualsevol taula.
El pal de paller d’una orquestra d’alta
volada ha estat substituït per la presència de nombrosos conjunts. Els ritmes
han variat i d’aquells melangiosos boleros i fox lents ja no en canta ni gall ni
gallina, escombrats per la música sincopada. Però, en el fons, el misteri de
la Festa Major continua vivint, amb el
seu simbolisme, per damunt d’hàbits i
de modes fluctuants, perquè com diu
el poeta: “És d’un simbolisme tan corprenedor, que els vells asseguren, i jo els
donc raó, que no hi ha qui l’entengui,
aquest vell misteri de Festa Major.”
És per això que avui, a la llum del
record, hem volgut reviure aquelles
Festes Majors de la nostra joventut i
desitjar, una vegada més, a tots els
artesencs i a la gent forana que ens honori amb la seva companyia, una meravellosa FESTA MAJOR!
Sícoris

Psicologia de Cada Dia

Diàleg amb mi mateix
ben segur que tots, alguna veD egada
a la vida, hem viscut algun

finestres dels propis pensaments i emocions. Finalment, reconeixerem com
podem perfeccionar o substituir aquella reacció que no ens ha satisfet per
alguna altra que ens convingui més.
Ens adonarem de quina manera el
llenguatge no verbal és capaç de transmetre molt més que el verbal i segurament farem evident allò tant cert que
passa sovint... tothom ho veu i l’últim
en adonar-se’n és el propi interessat.

36

la Palanca

has d’animar-te, tranquil·litza’t no guanyaràs res així, el que has de fer és...
conflicte emocional del tipus sé que
Totes aquestes frases tan típiques nohauria de fer... però no puc... i per
més impedeixen el propi diàleg interitant, actuem justament a la inversa
or, s’omple una banda però evita que la
del que voldríem. La nostra ment ens
banda oposada s’expressi.
diu que faci una cosa, però el nostre
La solució ha de passar per aquest
cos en fa una altra completament didiàleg. Ambdues parts enfrontades han
ferent. No cal dir el trauma personal
de comunicar els seus sentiments. Una
que un fet com aquest pot desencavegada cada part s’ha reconegut, ens
denar.
adonarem com ambdues poden ser
Per què ens passa això?
compreses i tenir el seu esPer què ens enfrontem a nopai. La part crítica de la perPer tal de trobar la pròpia pau interior
saltres mateixos? La major
sona (sé que hauria de) es
és necessari un diàleg entre parts, és a
part de les ambigüitats emova suavitzant, reconeix la
dir, aclarir-nos per tal de sentir-nos bé
cionals provenen d’una oporealitat i no vol atacar la bansició no resolta del nostre
da tova (però no puc) sinó
interior. És a dir, no fem cas d’allò que
Una vegada hem entès les nostres que intenta fer alguna cosa per al seu
sentim.
reaccions ens plantegem és això el que propi bé. En resum, reconeix que el que
El primer pas per a posar fre a aques- realment vull? Què m’espera si conti- és bo per una banda ho és també per
ta situació és fer-nos conscients del nuo així? Aquí comença el diàleg inte- l’altra. Aquest reconeixement facilita la
nostre problema, és a dir posar l’aten- rior que ens porta a sé que hauria de negociació i la confiança entre ambdució a allò que ens passa i preguntar-nos fer això, però no puc evitar fer això es parts. Quan arriben a un acord, s’inper què ens passa. Per això cal buscar altre, i per tant, s’està explicitant una tegren les dues posicions i s’arriba a un
la situació problemàtica i procurar re- oposició interior, una part sí que vol, únic interès. Això ens aportarà una miviure-la sentint-la amb la màxima in- però l’altra no vol. El problema és que llora emocional amb posicions més
tensitat. Posarem tota la nostra atenció ambdues parts són la mateixa persona. conscients, serem capaços de comunia les reaccions físiques que experimenPer tal de trobar la pròpia pau interi- car-nos amb nosaltres mateixos i, contarem en reviure l’episodi. D’aquesta or és necessari un diàleg entre parts, és seqüentment, ens sentirem interiorment
manera, veient com actuem serem ca- a dir, aclarir-nos per tal de sentir-nos satisfets.
paços d’entendre els nostres sentiments, bé. Aquí no valen els consells de terceés com si els trets exteriors fossin les res persones amb els no et deprimeixis,
Noemí Farré Cortadelles
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El Cançoner Popular de Ponent
impulsat la creació d’un Cançoner
Popular de Ponent. Aquesta fita és
gràcies a la magna Obra del Cançoner Popular de Catalunya endegada
per Rafael Patxot i Jubert que la va
encarregar a l’Orfeó Català el 1921.
Paral·lelament des de casa nostra,
també s’està treballant en treure a la
llum aquestes tonades que han estat
guardades en l’oblit durant més de
70 anys.
Ja fa uns anys que des de La
Palanca treballem en fer públiques aquestes tonades que es
van recollir en l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya i
d’altres que també són de les
nostres contrades i no van ser
recollides en aquell moment. El
1998 vàrem començar publicant
un article de La Raimundeta
(març 1998) i un parell de la
Contradansa d’Alentorn (agost
1998 i agost 1999). Posteriorment el març de 2000 editàrem
La Samba del Castellot i el juliol de 2000 l’Ave a la Mare de
Déu de Salgar. En l’Especial
2000 presentàvem una Cançó
de Ball rodó, recollida el 1930.
Finalment el novembre de 2000
vam iniciar una nova secció,
Les Nostres Cançons, en la qual
hem publicat un extens reportatge que explica l’Obra del
Cançoner Popular de Catalunya,
i publicat set tonades fins l’agost
de 2001, totes elles de
Baldomar, Cubells, Montclar,
Alòs de Balaguer i Artesa de
Segre. Posteriorment, el març de 2004,
donant sortida a una iniciativa de l’Orfeó Artesenc, vam publicar una versió
per a cor mixte de La Raimundeta. I
aquest Nadal, molt probablement, l’Orfeó Artesenc presentarà dues tonades
nadalenques arranjades per a cor mixte
que ha encarregat al compositor sabadellenc Josep Lluís Guzman aquest
mateix mes de juliol, les quals esperem
publicar posteriorment a la nostra revista.

Actualment l’Obra del Cançoner
Popular de Catalunya comença a treure els seus fruits, i cada vegada són més
els que s’interessen per aquest fons,
encarregant harmonitzacions a diversos
compositors per poder-les interpretar en
les seues corals, orfeons, orquestres,
grups de música tradicional....
Així doncs, amb aquest article ens
volem fer ressò d’una iniciativa del Cor
de Cambra de l’Auditori “Enric
Granados” de Lleida que està impul-

sant la creació d’un Cançoner Popular
de Ponent amb versions per a cor mixte
i piano sobre melodies recollides a les
Terres de Lleida. Una àmplia selecció
d’aquesta col·lecció la varen estrenar
en el Concert de Santa Cecília que es
va celebrar el 23 de novembre de 2003
a l’Auditori, a càrrec del Cor de Cambra de l’Auditori, amb Pedro Pardo com
a pianista i sota la direcció de Xavier
Puig.
La font de les melodies d’aquest pro37
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Cor de Cambra de l’Auditori
E l“Enric
Granados” de Lleida ha

jecte, és la magna Obra del Cançoner
Popular de Catalunya. Aquesta fou una
iniciativa d’un gran mecenes de la cultura catalana, Rafael Patxot i Jubert, qui
el 1921 encarregà a l’Orfeó Català i al
seu president Francesc Pujol, el projecte
de recollir totes les cançons de les terres de parla catalana. A més de reunir
materials ja recollits, i de convocar concursos de noves recerques, organitzaren unes “missions de recerca” constituïdes per equips de dues persones, un
músic i un lletrat, i que rastrejaren tot el territori català, balear i part del País Valencià.
Cap als anys 30 començaren a
publicar els resultats del projecte: en sortiren tres volums, però
la guerra civil truncà la continuació i es perderen bona part
dels materials (alguns d’ells
s’exiliaren amb el Sr. Patxot
cap a Suïssa). Afortunadament,
des de fa unes poques dècades
els Materials de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya foren dipositats a l’Abadia de
Montserrat, qui n’està continuant l’edició. Un còpia completa i microfilmada es troba consultable a la Biblioteca del Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana
de la Generalitat de Catalunya.
Així fou com etnomusicòlegs
de reconegut prestigi, com
Higini Anglès, Joan Tomàs,
Josep Barberà o Palmira
Jaquetti, viatjaren per les comarques lleidatanes, acompanyats per folkloristes de la talla de Joan Amades, Pere
Bohigas, Maria Carbó,... recollint tonades i lletres de les cançons que els
nostres avantpassats els dictaren. A més,
elaboraven també una “Memòria de la
Missió” d’un gran interès folklòric.
El projecte en qüestió està format per
un recull de 22 cançons per a cor mixte
“a capel·la” o amb acompanyament de
piano. Dels compositors escollits per a
l’harmonització i/o arranjament
d’aquestes tonades, n’hi ha d’una gran
experiència en el terreny coral i de
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l’harmonització de cançó popular, com d’elles porta per títol Cançó de Pastor, complet, han demanat el suport de la
en Josep Lluís Guzman Antich, esta- i va ser recollida als voltants de 1930 a Diputació de Lleida i l’Institut d’Estublert de fa anys a Pons, o en Josep Baldomar, éssent la única de la comar- dis Il·lerdencs, els quals ofereixen suPrenafeta de Lleida, al costat de
port econòmic per fer front a
Una d’elles porta per títol Cançó de la contractació d’aquest conjoves músics com el targarí
Pastor, i va ser recollida als voltants cert a tots els ajuntament de les
Ramon Andreu, els lleidatans
Antoni Tolmos i Pedro Pardo
comarques lleidatanes.
de 1930 a Baldomar
(qui ha estat, a més, pianista
Esperem doncs, que algun
acompanyant del projecte, i col·la- ca de la Noguera de tot aquest projec- dia puguem gaudir d’aquest concert a
borador en l’edició del cançoner), o el te, i una altra, Un cant per a Ariadna, casa nostra, que de ben segur seria de
mateix director del cor, Xavier Puig, de ja l’ha cantada l’Orfeó Artesenc no fa l’agrat de molts, puig que actualment
Cervera. Aquest fet dóna una volguda pas gaire temps.
aquest cor és un dels millors de les nosdiversitat d’estils i de nivells per a les
Ara, dos anys més tard, el Cor de tres contrades i està dirigit per un jove
diferents necessitats de l’ample teixit Cambra de l’Auditori Enric Granados director de Cervera, el qual ja està a pricoral del nostre País. En tots els casos, de Lleida, ofereix aquest projecte en mera línia a nivell de tot l’estat Espala melodia original s’ha respectat fidel- forma de concert a les diferents comar- nyol, tenint un brillant currículum amb
ment amb tots els seus girs melòdics i ques de ponent, doncs de totes, n’hi ha només 31 anys.
també el text en les varietats originals representació musical. Per fer això posSergi Valls i Jové
del recull. D’aquestes 22 peces, una sible, i per la publicació del Cançoner

11 de setembre a Sant Boi de Llobregat
11 de setembre l’Orfeó
A quest
Artesenc va ser convidat a par-
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ticipar en els actes de l’11 de setembre a Sant Boi de Llobregat. La Jornada va consistir en la participació a
l’entrega floral a la tomba de Rafael
Casanova durant el matí i un concert
a la tarda.
La Coral Renaixença va fer arribar
ja fa uns mesos una invitació a l’Orfeó
Artesenc per participar ens els actes de
l’11 de setembre que es realitzen a Sant
Boi de Llobregat. En aquest acte hi participen les quatre corals de Sant Boi i
una coral de fora per invitació, en el
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oferir un repertori força variat, del qual
destaquem La Raimundeta (d’Artesa) i
Les Xiques de per avall (de l’Alt
Urgell), com una filosofia de l’Orfeó
Artesenc d’exportar cançons nostres i
de les nostres terres arreu per on canta,
i cançons més mogudes i modernes
entre les quals destaquem Wimoweh,
amb la qual Montse Malet va estrenarse com a solista de l’Orfeó amb una
excel·lent interpretació. En la segona
part el repertori fou monogràfic, un recull de cançons harmonitzades pel compositor Josep Lluís Guzman, el qual està
preparant dues partitures d’Artesa i comarca que l’Orfeó Artesenc pretén estrenar el proper Nadal, finalitzant el
concert amb la interpretació de El Cant
del Poble, que va disputar-se la oficialitat com a Himne Nacional amb Els
Segadors.
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qual es fa l’ofrena floral a la tomba de
Rafael Casanova.
La jornada va començar a dos quarts
passats de 10 del matí amb l’assaig del
Cant de la Senyera i de Els Segadors.
Amb l’arribada de les autoritats, l’alcaldessa de Sant Boi, el conseller primer de la Generalitat i el ministre d’Indústria sobre dos quarts d’onze del matí
va iniciar-se l’acte amb la cantada de
El Cant de la Senyera davant de l’església durant l’hissada de la senyera.
Tot seguit va començar l’ofrena floral
a la tomba de Rafael Casanova que es
troba ubicada dins l’Església Parroquial. Serafí Enrique, en nom de l’Orfeó
Artesenc, també va realitzar la seua
ofrena, durant la qual dues colles castelleres van aixecar dos pilars. Per cloure l’acte, les corals van interpretar Els
Segadors.
En acabar l’acte institucional es va
fer una visita a unes termes romanes
que hi ha al centre de Sant Boi de
Llobregat, molt a prop de la casa on va
morir Rafael Casanova. Cal dir que
aquestes termes són les més ben conservades de tot Catalunya.
Tot seguit, ballada de sardanes a la
plaça i un merescut vermut, i sobre les
dues, els amics de la Coral Renaixença
van preparar un excel·lent dinar després
del qual, com és normal, vàrem acabar
tot cantant.
Finalment, a la tarda, el concert, en
una bonica sala que va reunir més de
dues-centes persones. El concert va
començar prop de les 6 de la tarda. En
la primera part, l’Orfeó Artesenc va

El concert va finalitzar amb la interpretació conjunta amb la Coral Renaixença de tres cants prou significatius i
amb un missatge molt adient en La Diada. El primer, Cànon de la Pau, amb
un clar missatge de pau, tot seguit El
cavaller enamorat, una sardana, en clau
de cultura catalana, i el tercer, Els Segadors, el nostre Himne Nacional. Després va ser l’hora dels parlaments i
l’entrega de records.
En resum, una manera diferent i especial de celebrar la Festa Nacional del
nostre País, que a la vegada va servir
per tornar a deixar, un cop més, el nom
d’Artesa de Segre molt alt.

Text: Sergi Valls
Fotografies: Ester Ros i Sergi Valls
info@orfeoartesenc.org
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Mes d’ agost
S’aprova, per unanimitat, l’acta
de la sessió anterior del dia 7-07-2005.
S’aprova, per unanimitat, el reconeixement de crèdit núm. 2 de 2005
amb una relació de despeses de
2.581,47 euros.
S’aprova, per unanimitat, reconèixer al senyor Ramon Vila Escolà,
una antiguitat corresponent a tres triennis, amb efectes del dia 1 d’agost de
2005.
S’aprova, per unanimitat, la proposta de modificació de l’article núm.
6 de l’ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa del cementiri municipal.
S’aprova, per unanimitat, concórrer a la convocatòria de subvencions per als projectes destinats a la contractació de treballadors desocupats per
a la realització d’obres o serveis d’interès general.
S’aprova, per unanimitat, ratificar l’aprovació dels projectes: Pla de
supressió de barreres arquitectòniques
i Informatització de l’Arxiu Municipal
(primera fase) que tenen, respectivament, uns pressuposts d’execució de
72.182,317 euros i de 12.173,22 euros.
S’aprova, per unanimitat, concórrer a la convocatòria del Departament
d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya, any 2005, per
a la concessió de subvencions destinades a fomentar activitats de desenvolupament del medi rural, demanant ajut
econòmic per a la realització de:
a) Arranjament i millora minipresa per
a l’emmagatzematge d’aigües sobrants
de canal per a ús agrícola.
b) Condicionament portada aigua a
Artesa de Segre.
c) Casal Cultural.
d) Cobriment metàl·lic del dipòsit a
Clua.

e) Prospecció Captació d’aigua per al
nucli de Comiols.
f) Construcció per emplenar bótes d’ús
agrícola (tractaments fitosanitaris).
S’aprova, per unanimitat, el projecte de les obres a realitzar per a la urbanització d’un tram del c/ Sant
Sebastià, amb un pressupost d’execució per contracta de 95.666,48 euros.
S’aprova, per unanimitat, les
següents certificacions d’obres:
- Certificació núm.1, per import de
58.129,60 euros, de l’obra “Ampliació
Cementiri d’Artesa de Segre”.
- Certificació núm.1, per import de
11.479,80 euros, de l’obra “Rehabilitació Local Social de Vilves 1a fase”.
- Certificació complementària de l’obra
“Rehabilitació Local Social de Vilves,
1a fase”, per import de 4.009,40 euros.
ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(del dia 18 d’agost)
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres i autoritzacions de guals:
- Miquel Gilabert Cases, per enrajolar
terrasses de l’edifici situat al c/ Maria
Anzizu, 41.
- Francesc Balagueró Bertran, per arranjar i millorar, sense afecció estructural, l’edifici situat al c/ La Torreta, s/
n de Collfred.
- Joan C. Egea Balcells, per col·locar
aïllament a l’edifici situat al c/ Església, 36 de Colldelrat.
- Àngel Cuello Garcia, per substituir
desaigües de l’edifici situat al c/ Les
Eres, 5-7 d’Alentorn.
- Josep March Santamaría, per fer tanca al solar situar a la Ctra. d’Agramunt,
109.
- Teresa Bonet Ros, per repassar teules
i reglejar parets a l’edificació situada a
la partides les Eres de Baldomar.
- Francisco Vidal Caumons, per canviar porta a l’edifici situada a la Ctra.
d’Agramunt, 62.
- Neus Verdeny Balcells, per arranjar
sòcol i pintar la façana de l’edifici situ41
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at al c/ Monges, 30.
- Eladi Camats Petanàs, per posar dues
portes metàl·liques a l’edifici situat al
c/ Monges, 22.
- Josep Duran Gou, per col·locar tanca
metàl·lica a la meitat de la finca, situada a la parcel·la 185 del polígon 5,
d’Artesa de Segre.
- Ramon Balagueró Bertran i Iolanda
Masanés Martos, per realitzar l’ampliació d’un habitatge unifamiliar, situat
al c/ Sitges, 13.
- A Rosario Manzano Fernández, per a
la instal·lació i obertura de l’activitat
destinada a venda de calçat, a desenvolupar a la Ctra. d’Agramunt, 44.
- A l’empresa Arenes i Graves Roca,
SL, llicència ambiental per a exercir
l’activitat de fabricació d’elements de
formigó, guix i ciment, a desenvolupar
al camí vell d’Alòs, s/n del Pont
d’Alentorn.
INFORMES DE L’ALCALDIA
Ha estat denegada la subvenció
demanada al Departament de Cultura
per a les excavacions arqueològiques
d’Antona, anys 2004 i 2005.
Ha estat desestimada, pel mateix
Departament, la petició de subvenció
per a la restauració de l’ermita del Pla.
Ha estat concedida subvenció
per a la restauració de l’església de
Montargull i Montmagastre, a atorgar
en tres anualitats 2005-2006-2007.
L’Institut d’Estudis Ilerdencs, ha
atorgat les següents subvencions:
a) Electrificació rellotge campanar església Alentorn: 1.800 euros.
b) Electrificació rellotge campanar església Assumpció: 1.800 euros.
c) Arranjament església de Vilves, 2a
fase: 6.000 euros.
d) Arranjament església de Clua: 8.000
euros.
Carme Barril i Brescó

Ràdio Artesa 91.2 FM
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El director de Governació visita el nostre municipi
El passat dia nou de setembre el Sr.
Àngel Vidal, director dels Serveis Territorials de Lleida del departament de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya,
acompanyat per la tècnica de les obres
del PUOSC Sra. Magda, l’alcalde
d’Artesa, Domènec Parìs, el cap de
l’Àrea dels Pobles Agregats, Josep
Galceran, i els regidors Domènec
Sabanés i Eva Maza, varen visitar obres
fetes i per fer del PUOSC (Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya) i els
desperfectes ocasionats per la tempesta del passat 18 d’agost.
Concretament es va visitar el recents
acabats Carrers Prat de la Riba a Artesa
i el d’accés al poble de Seró pel cantó
oest, dins la segona fase de pavimentació de carrers (ambdues obres del passat PUOSC 1999-2003). També a Seró
l’obra a realitzar el 2006 de Pavimentació del carrer de les Eres i condicionament de la rotonda d’entrada.
A Vilves, visita a les obres ja executades
de la Primera fase de la rehabilitació del

local social centrades amb la teulada.
A la Colònia de la Fàbrica, l’obra a
punt de començar sobre el Nou traçat i
la conducció de les clavegueres, de la
qual s’està realitzant el projecte.
A Anya es van visitar els danys ocasionats per la tempesta de l’agost als
col·lectors i infraestructura de la depuradora d’aigües residuals del poble, i
l’obra del PUOSC pel proper 2006,
Pavimentació de carrers (segona fase).
També vam veure les obres del nou
Local Social que ha promogut l’Associació Cultural “la Travessa”.
Al poble de Montargull es va visitar
l’obra Mur de contenció i xarxa per a
desguàs d’aigües pluvials, que s’està
executant (PUOSC 2004). També es
van anar a veure els camins principals,
destruïts arran de la tempesta de l’agost,
en els quals quasi si encalla un cotxe.
Vam aprofitar per veure la panoràmica
que ens ofereix aquest poble, per la seva
alçada.
A Vall-llebrera vam recórrer els camins afectats per la mateixa tronada.

També l’obra del PUOSC pel 2007,
Pavimentació de la plaça de Sant Ponç.
Al finalitzar vam veure les restes de la
fortificació a la part antiga del poble.
Per acabar, a Artesa, es va visitar el
carrer Nou, enfonsat, ja arranjat fa uns
mesos, pel qual s’ha rebut un ajut extraordinari.
No es van visitar altres obres que
s’haurien d’haver començat: a Vernet,
en fase d’exposició pública, l’Adequació del carrer de l’Argila d’accés al
nucli. A Collfred, a punt de començar,
Bombeig i xarxa d’abastament i distribució d’aigua. I a Tudela de Segre, que
aviat es licitarà, Pavimentació i xarxa
de clavegueram als carrers del Forn i
del Castell.
A les obres ja concedides del
PUOSC, cal afegir-hi la bona predisposició, segons el Sr. Àngel Vidal, que
té el Departament per atendre les emergències en infraestructures i equipaments, pel qual estem molt agraïts.
Àrea pobles agregats al municipi

T’AGRADA LLEGIR?
La Regidoria de Cultura juntament amb la Biblioteca
vol posar en funcionament un club de lectura.
Què és un club de lectura? Ho podríem definir com un grup de persones que decideixen llegir un mateix llibre, al cap d’uns dies es reuneixen per fer una posada en
comú i donar la seva opinió.
Fem una crida a tothom que li agradi llegir i tingui interès en participar-hi.
Anima’t i apunta’t a la biblioteca,
tens temps fins el dissabte 20 d’octubre.
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Els llibres els proporcionaria la biblioteca.

BBC*
El passat 10 de setembre l’Eva i l’Agustí es
van casar a Salgar.
Moltes felicitats!

De part dels vostres amics
cantaires, moltes felicitats!
Orfeó Artesenc

Els membres del Consell de Redacció de
la Palanca felicitem el Miquel i la M.
Àngels pel primer aniversari de la seua
filla Jana.
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PER MOLTS ANYS!
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Humor

Palanc-oci

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Horitzontals
1. Art de mesurar superfícies planes.- 2. Efecte acústic que resulta de la
combinació harmònica d’uns sons determinats en el parlar. Al revés,
interjecció usada quan es puja un nen al braç. - 3. Consonant vibrant.
Contrari de pobres. Animal que té ales.- 4. Negació. Lletra que pot
representar dos fonemes vocàlics. Forma prefixada procedent del grec
que significa imperfecte, incomplet.- 5. Paer en cap. Col·loquialment,
Antoni.- 6. Despullada. Lloc on es munyen les cabres. Prefix grec que
significa ensems amb, en comú.- 7. Pronom de primera persona. Al
revés, metall usat per conduir el corrent elèctric. Consonants. - 8. La
catorzena lletra de l’abecedari repetida. Símbol del nitrogen. Consonants bilabials. Títol d’alguns càrrecs governatius de l’imperi turc.- 9.
Art de proferir sons musicals amb la veu. Interjecció que expressa queixa. Consonant vibrant. Símbol del sofre.- 10. Vocal tancada. Prega. Fet
del no-res.- 11. Representació d’un mot amb algunes lletres.
Verticals
1. Acció de romandre en un lloc.- 2. Al revés, prefix procedent del grec
que significa geniva. Femení, deixeble. La primera consonant de l’abecedari.- 3. El nom d’un continent. Prefix que assenyala la pèrdua d’un grup metil o grup metilè.- 4. Xicot jove. Vocal oberta.
Preposició.- 5. Sense color. Al revés, contrari de ve.- 6. Forma prefixada procedent del grec que significa odiar. Tipus de
fruit com el préssec, i la pruna, la cirera. Vocal tancada.- 7. Vocals. Femení, relatiu a l’aerobio-si.- 8. Consonant dental.
Símbol d’atmosfera. Terminació usada en química per indicar que un element actua amb la valència més alta. Consonants.9. Diminutiu, la quarta part d’una pesseta. De curta durada.- 10. Al revés, religiós d’un orde dedicada a l’educació. Símbol
de l’argó.- 11. Persona que està a favor de l’autonomia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jeroglífic
per David Fusté

Estem mirant la tele. Per favor...

Problema d’escacs
per Ramon Monfà

Juguen les negres
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SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Planimetria.- 2. Eufonia. apU.- 3. R. Rics. Alat.- 4. Mai. O. Atelo.- 5. Alcalde.
Ton.- 6. Nua. Orri. Co.- 7. Em. eruoC. SM.- 8. NN. N. PB. Bei.- 9. Cant. Ai. R. S.- 10. I. Ora. Creat.- 11.
Abreviatura.
VERTICALS: A partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Silenci (Sil [riu], en c i).
Problema d’escacs
1- ..., Txe4; 2- Dd2 (si Dxc5, Te1++), Dd4; 3- Dc1, Te2; 4-Df1, De3 i es guanya ja que les blanques no
tenen defensa contra 5-..., Te1.
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Sense Perdre els Orígens
per Jordi Esteban

Cobalt
Els obrers alemanys de les mines de
plata tenien la creença que corria per
dins de les galeries un follet (kobalt o
kobold) que es dedicava a prendre’ls la
plata i a deixar-hi, per befa, un metall
de color semblant, una mica rogenc.
Quan trobaven aquest mineral –un material inútil fins que se’n van descobrir
propietats terapèutiques– cridaven
Kobalt!, enfadats, fent referència al
gnom que s’havia rigut d’ells. Aquesta
denominació es va estendre a altres
zones, de tal manera que, per exemple,
a la vall de Gistau, prop de Benasc, on
hi ha unes mines de cobalt, se l’anomena també koból.

Diccionari Etimològic
Complementari de la Llengua
Catalana II, 784
Joan Coromines

Ima
tg
es d’Ahir
Imatg
tges

Aquella gent jove. 1948
l’ambient de la Festa
E raMajor
de fa ni més ni

Vist des del punt de vista actual, en certa forma sorprèn veure el centre de la carretera
amb tanta gent circulant a peu. Dóna la impressió que, si per atzar passava un cotxe,
s’havia d’esperar. La gent –el jovent com a distracció principal– es dedicava a “ramblejar”, passejant-se amunt i avall, els nois amb els nois i les noies amb les noies, sense
barrejar-se. Amunt i avall, amb poca estona les mateixes colles es podien creuar vàries
vegades, cadascú pel seu costat, però després es trobarien tots al ball.
Ens han explicat que els nois encara no havien fet la “mili”. D’esquerra a dreta, són: el
Samarra, el Felicià Espinal, el Tonet del Freixes (viu a la Seu d’Urgell), el Martínez
(professor de música), el Josep M. Espinal i el Vicenç Roca.
Les noies són: nena desconeguda, la Rosa Espinal, la Dolors Espinal, la Carme del
Col·lector, la Llucieta, la Mercè de la Magina i la Maria de la Pastora (cap de cosidor).
Bartomeu Jové i Serra
Fotos cedides per la família Espinal

46

la Palanca

menys que 57 anys. La cruïlla del carrer Balmes amb la
carretera d’Agramunt era
en aquells anys i posteriors
un punt de trobada, on de
vegades s’hi ballava sardanes i la gent hi passava unes
bones estones en dies festius.
El retratista Sr. Marqués,
que venia de Barcelona cada
any per la Festa Major, feia
l’agost en ple mes de setembre en aquest indret, per on
gairebé tothom passava (llavors la gent no tenia màquines de retratar). A les dues
imatges, més o menys tirades
al mateix lloc, s’identifica el
tendal de cal Rellotger i s’hi
pot llegir “relojería”.
És un paisatge típicament
artesenc. A la foto dels nois es
veu al fons cal Simon i cal
Plens, i a la foto de les noies
la perspectiva de tota la carretera amb la Fonda del Manel
al fons. Ambdues juntes donen
una visió global de la carretera un matí de Festa Major
d’aquella època.
Tant ells com elles anaven
molt mudats, i és que en
aquells temps la gent procurava estrenar alguna cosa per
les festes grosses. Les noies hi
tenien més interès. En fi, que
tothom mirava d’anar ben vestit en les diades especials.
Com hem dit altres vegades,
Artesa estava plena de cosidors on les noies aprenien i, a
més, es feien la roba que estrenarien després. Copiaven
els models de les revistes de
moda, per la qual cosa el vestir-se era un tema d’interès
permanent. També hi havia
molts sastres. La confecció i
el prêt-à-porter encara estaven a anys llum. Els nois es
feien els vestits més de tant en
tant.

La F
oto
Foto

Imatge de la prova més dura realitzada durant la V Pulaskinada (trobada de bombers de tot Catalunya), celebrada el
diumenge 18 de setembre a Artesa de Segre sota l’organització dels bombers locals. (Foto: Josep M. Espinal)

