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Carnaval 2006
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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.

GENER

Municipi d’Alòs de Balaguer

Defuncions:
dia 13: Joan Serés i Puig (81 anys),

natural d’Alòs de Balaguer
dia 28: Antoni Durany i Tugues (81 anys),

natural d’Alòs de Balaguer

Municipi d’Artesa de Segre

Naixements:
dia 8: Damià Jumela i Baró, fill de Jesús C. i Montserrat
dia 19: Albert Marbà i Vilapriñó, fill de Ramon i M. Isabel

Defuncions:
dia 1: Magdalena Minguet i Franquesa (82 anys),

natural de Barbens
dia 6: Pere Pascuet i Coma (71 anys),

natural d’Anya
dia 7: Dolors Blanch i Serra (88 anys),

natural de Bassella
dia 9: Arturo Francesca i Ramon (79 anys),

natural de Llessuí
dia 16: Ramona Farré i Pijoan (83 anys),

natural de Vall-llebrera
dia 23: Antoni Ruso i Roma (90 anys),

natural d’Artesa de Segre
dia 24: Carme Feliu i Santall (83 anys),

natural de Vilanova de Meià

LLLLL’Ag’Ag’Ag’Ag’Agendaendaendaendaenda

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

GENER

Municipi d’Artesa de Segre

Temperatura mitjana del mes:3,6°
Temperatura màxima: 12° (dies 1 i 12)
Temperatura mínima: -5° (dia 26)
Amplitud tèrmica màxima: 13° (dies 1 i 14)
Amplitud tèrmica mínima: 0º (dia 28)
Dies amb precipitacions: 8
Precipitació màxima: 25 mm (dia 28)
Total precipitacions: 60 mm

MeteorMeteorMeteorMeteorMeteorolooloolooloologiagiagiagiagia

Fins al 10 de març:
Presentació d’obres al 17è Premi de Narrativa Breu
d’Artesa de Segre a la Biblioteca Municipal Joan
Maluquer i Viladot. Organitza: Àrea de Cultura i
Ensenyament de l’Ajuntament d’Artesa de Segre

5 de març:
- Al Pavelló poliesportiu d’Artesa, a les 11h, 1a
Trobada de taekwondo, organitzada pel Club de
lleure Altis
- Al Local Social de La Travessa d’Anya, a les
18:30h, Ball de Carnaval amb el músic Ramon
Cabestany (entrada i copa de cava gratuïtes)

19 de març:
- Al Pavelló poliesportiu d’Artesa, a les 11h, 1a
Trobada de kick boxing, organitzada pel Club de
lleure Altis
- Durant tot el dia, Caminada “Castells de la Segarra”
(56 km), organitzada pel Club de lleure Altis

26 de març:
Durant tot el dia, Jornada de recreació medieval a
Baldomar. Organitza: Medieval Cercós (veure
programa a la pàg. 7)

14 d’abril:
Ruta Naturalística pel Congost de Mont-rebei.
Sortida: Cubells 8:45h, Camarasa 9:00h (cal portar
menjar i beguda). Organitza: Terres del Marquesat

29 d’abril:
Monsó i els cavallers templers. Sortida: Camarasa
7:45h, Cubells 8:00h. Esmorzar lliure i dinar de
restaurant. Visita a càrrec d’en Ramon Bernaus,
llicenciat en història de l’art. Organitza: Terres del
Marquesat

Municipi de Vilanova de Meià

Temperatura mitjana del mes:2,8°
Temperatura màxima: 12,3° (dia 20)
Temperatura mínima: -4,6° (dia 4)
Dies amb precipitacions: 9
Precipitació màxima: 13 mm (dia 7)
Total precipitacions: 39 mm

Municipi de Foradada

Dies amb precipitacions: 3
Precipitació màxima: 40 mm (dia 29)
Total precipitacions: 67 mm
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-Premi Tasis-Torrent al millor reportage publicat a la
Premsa Comarcal Catalana 1997.

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

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

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

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

La gran manifestació
Poc ressò mediàtic va tenir la convocatòria de la manifestació del passat
18 de febrer a Barcelona, que sota el lema Som una nació va ser organitzada
per la plataforma Tenim el dret de decidir (amb més de 600 entitats
adherides). D’això es queixava l’actor Joel Joan (un dels famosos que va
donar suport a la iniciativa) en el programa de TV3 El club, on va criticar
que en la roda de premsa convocada per a presentar l’acte no hi va assistir
cap càmera de televisió i, en general, ben pocs mitjans.
    Després de l’èxit, que ni els més optimistes podien imaginar-se, l’endemà
els mitjans no van poder amagar allò que va resultar evident. I és que avui
dia, gràcies a internet, al correu electrònic, als missatges de mòbil... i també
al boca-orella, si el poble vol, es mobilitza. En aquesta ocasió el poble va
demostrar que, malgrat estar callat, es troba amatent a allò que pot influir
decisivament en el seu futur. Aquesta reacció cívica i civilitzada haurà fet
reconsiderar moltes postures, tant del propi país com de l’Espanya més
profunda, malgrat alguns vulguin desviar l’atenció amb argumentacions
que ni ells mateixos es creuen.
    La realitat pura i dura és que una part important de la societat catalana es
va mobilitzar per dir amb lletres majúscules allò que alguns neguen i d’altres
afirmen amb la boca petita: SOM UNA NACIÓ! Ara bé, aquesta expressió
tan senzilla i aclaridora, tal com va la negociació de l’Estatut, quedarà
difuminada en una d’aquelles frases eufemístiques on no se sap ben bé el
que es vol arribar a dir.
    El que no deixa de sorprendre és el típic ball de números sobre la
participació. Segons la Guàrdia Urbana, van ser 125.000; segons la
organització, 700.000 (es va arribar a dir un milió). Vistes les imatges, no
hi ha dubte que emplenar la Gran Via de Barcelona des de la plaça Espanya
fins a la plaça Catalunya dóna bastant de sí; sobretot tenint en compte que
quan la capçalera de la manifestació arribava al seu destí, encara sortia
molta gent de la plaça Espanya. No seria exagerat, doncs, parlar d’una
participació d’entre 300.000 i 400.000 persones.
    Quina llàstima! Si malgrat la poca difusió mediàtica i només comptar
amb el suport explícit d’ERC, la manifestació va ser un èxit, us imagineu
que tots els partits polítics que van aprovar la proposta d’Estatut el 30 de
setembre al Parlament de Catalunya haguessin mantingut aquell esperit
d’unitat i haguessin convocat conjuntament el poble de Catalunya?
    Per a qui no ho sàpiga, aquesta manifestació va ser convocada mesos
abans fins i tot de l’anomenat pacte Mas-Zapatero, tot i que molta gent no
se’n va assabentar fins els darrers dies. El problema és que, una vegada
presentada la proposta d’Estatut a les Corts espanyoles el 2 de novembre,
es va acabar l’esperit d’unitat. El president Zapatero va començar a negociar
amb cada partit per separat i... ja se sap, divideix i venceràs. A partir d’aquí,
cada força política ha seguit estratègies diferents, que no comentarem perquè
són de domini públic, i aquí es va acabar l’ambició del poble català.
    No teníem cap dubte que l’Estatut havia de rebre alguna que altra tisorada.
Tampoc dubtem, pel que sabem fins ara, que l’Estatut que s’acabi pactant
sigui millor que el que teníem; però, vistes les expectatives que es van
despertar, valia la pena aguantar les patacades rebudes (boicot,
catalanofòbia...) per una avenços que s’albiren força rebaixats?
    Com sempre, el poble té l’última paraula i s’haurà de manifestar en un
referèndum que, a hores d’ara, és tota una incògnita quant al suport final
que pot rebre el nou Estatut.

Col·laboradors/es del mes: Ramon Cotonat, Jordi Regué, Nick Boliart,
Ramon I. Canyelles, Creu Roja Noguera, Noemí Farré, Carme Barril, Jordi
Alins, David Fusté, Ramon Monfà, Jordi Esteban
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24a Matança del Porc a Baldomar

Josep Pau, secretari general del DARP de la Generalitat de
Catalunya, i Maite Josa, diputada del Parlament i membre de la
Comissió de Política Territorial, van venir a la 24a Matança del
Porc de Baldomar, convidats per la Junta Veïnal (a la imatge). Des-
prés de degustar l’exquisida llonganissa i botifarra negra, acompa-
nyades d’un bon vi de la terra, van poder entendre de primera mà
les necessitats que té el poble en diferents infrastructures. Es va
insistir en la necessitat d’instal·lar una estació agrometeorològica
pel tema de la vinya, i també en les mancances que es pateix en tot
el municipi en matèria d’accessos que s’han d’arranjar i en vies
que enllacen diferents municipis encara per asfaltar i que haurien
de canviar la seva titularitat, avui municipal.

La Cooperativa canvia de gerent
Jaume Garcia és el nou gerent de la Cooperativa d’Artesa, en subs-
titució de Yves Charnet. A finals del mes de desembre de 2005, el
directiu francès va abandonar la gerència de la Cooperativa, des-
prés d’arribar a un acord amb els òrgans rectors de l’entitat presi-
dida per Jaume Canal. Charnet tanca una etapa en què l’empresa
artesenca ha millorat els seus balanços econòmics. Havia accedit
al càrrec el juliol de 2004 i havia fet diversos canvis per millorar la
situació econòmica. En aquest temps ha aconseguit refinançar  el
deute del grup, amb importants pèrdues des que va adquirir
L’Agudana; així, es va aconseguir un crèdit de 3 milions d’euros
de l’Institut Català de Finances i un altre crèdit sindicat per 3 mili-
ons més amb 6 entitats bancàries, a més de reorganitzar les dife-
rents àrees de l’empresa. Respecte al nou gerent Jaume Garcia, cal
dir que treballava al Departament d’Agricultura de la Generalitat i
és veí de Ponts. El president de l’entitat Jaume Canal i la junta
confien en donar continuïtat a la línia ascendent de l’empresa, que
l’any 2005 va facturar uns 132 milions d’euros.

Premi per al formatge de Clua
El “Formatge del Montsec Cendrat” elabo-
rat per la Cooperativa de Clua va obtenir el
segon premi al certamen interregional de
formatges artesans Ciutat de Barbastre.
Aquest formatge elaborat a partir de llet de
cabra és un producte artesanal que és fort i
gros i combina diversos gustos de forma
original i equilibrada. Ha estat guardonat

amb diversos premis tant a nivell nacional com
internacional i juntament amb el formatge “Suau
de Clua” és un producte que s’exporta a diferents
països.

Jornada sobre el cultiu de la tòfona
Artesa de Segre va acollir el passat 16 de febrer
una jornada sobre el cultiu de la tòfona. Aquest
fong és molt apreciat en l’alta gastronomia i fins
fa poc temps era un producte silvestre que es
recol·lectava gràcies a gossos o porcs ensinistrats.
D’un temps ença s’ha aconseguit conrear tòfones
en terrenys agrícoles, la qual cosa pot significar
una alternativa molt lucrativa per als pagesos. La
tòfona negra es fa en sòls calcaris, a uns 10-40
cm de profunditat i en terrenys boscosos d’alzi-
nes i roures. La jornada sobre aquest cultiu es va
efectuar a la sala d’actes de la Cooperativa
d’Artesa i va comptar amb la participació com a
conferenciants de responsables del DARP, del
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i de la
Universitat de Lleida. Actualment hi ha una
parcel·la experimental a Santa Maria de Meià.

Deixalleria a Artesa
El Consell Comarcal de la Noguera va aprovar
construir una deixalleria a Artesa, que s’ubicarà en
terrenys municipals del polígon industrial El Pla.
El pressupost per construir aquest equipament és
de 83360 euros i la instal·lació tindrà una superfície
de 1300 metres quadrats. S’hi recolliran residus com
vidre, paper, runa, olis i piles. Les obres comença-
ran durant aquest any 2006. (Segre 25-02-06)

Una àvia centenària a Cubells

La Residència d’Avis Verge del Castell de Cu-
bells compta amb una inquilina centenària des del
passat 6 de gener. Es tracta de Cèlia Cortés Bote-
lla (nascuda el 06-01-1906) que des de fa un temps
resideix en aquest equipament geriàtric de Cubells.
El passat 25 de gener es va organitzar una festa
per commemorar aquesta efemèride. A més dels
33 residents, hi van participar nombrosos famili-
ars i treballadors així com l’alcalde de Cubells i
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president del Consell Comarcal Josep Roig i la Sra. Vicky Cas-
tells, adjunta de direcció del Servei Territorial del Departament de
Benestar i Família. S’entregà una placa commemorativa a l’àvia
centenària i es feu un berenar popular.

Festa de Santa Àgueda

Les Artesenques Actives van celebrar la festa de Santa Àgueda el
passat 4 de febrer. La celebració consistí en una missa vespertina i
posteriorment les dones i els seus acompanyants es reuniren per
sopar plegats a la Dàlia Blanca. Joan Carbonell amenitzà un con-
corregut ball que s’allargà fins a la matinada.

Reobre el campament de Salgar
La casa de colònies de Salgar, construïda per Mn.
Roc als anys 1970 i propietat del Bisbat d’Urgell,
reprendrà la seva activitat durant el proper estiu.
Des que Mn. Roc Salvia havia deixat Salgar l’any
2004 per anar-se’n a Linyola, el campament ha-
via estat en desús. Ara, tres particulars s’han fet
càrrec de l’arranjament i de la gestió del campa-
ment i tenen la intenció de llogar-lo a grups d’es-
coltes, esplais, escolars i grups d’amics o famili-
ars en general. Els impulsors de la iniciativa són
Jordi Teixidó, Maria Josep Ballarín i Jaume Es-
teve, veïns de Butsènit, Alguaire i Castellserà, res-
pectivament, als quals els uneix la passió per la
naturalesa i l’estimació per Salgar, on havien pas-
sat alguns estius de la seva infància. La casa de
colònies oferirà un ampli ventall d’activitats re-
lacionades amb el turisme rural.

Novetats de programació a Ràdio Artesa
El retorn del programa d’entrevistes “Fil directe
amb en Joan” presentat per Joan Fontanet i el nou
programa musical “Sempre Joves” amb Dj
Majestic (Jaume Ferré) han ampliat l’oferta de
l’emissora municipal Ràdio Artesa de Segre. Jun-
tament amb l’emissió de diverses peces teatrals
enregistrades pels membres del Grup de Teatre
d’Artesa, fan que la graella radiofònica local mi-
llori tant en quantitat com en qualitat.

Jornada de recreació medieval
Baldomar, diumenge 26 de març

10:30h - Obertura de la jornada amb gresca medieval amb el grup La torna

11:30h - Visita a la Casa Borrell

12:00h - Tallers de malabars a la Pl. del Mig

12:30h - Visita al Museu de Baldomar

13:00h - Actuació de malabars i música medieval

14:00h - Dinar a la Pl. de Baix, amb recreació medieval i música

17:00h - Danses medievals

17:30h - Visites al Museu de Baldomar i a la Casa Borrell

18:00h - Tallers de malabars a la Pl. del Mig

20:00h - Cloenda amb espectacle de malabars i foc

Durant tota la jornada: visites al mercat medieval, Casa Borrell i Museu de Baldomar

Organitza: Medieval Cercós
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Incombustible Ferran Sánchez Agustí
ltimament es troba a faltar algu-
na col·laboració d’un dels

cofundadors de La Palanca en la seva
secció Des del Mirador del Montsec.
Estem parlant de Ferran Sánchez
Agustí. Tot, però, té una explicació.
    Pel gener de 2005, TVE Internacio-
nal va estrenar en castellà el documen-
tal El maquis, la guerra silenciada, amb
guió del Ferran.
    A l’agost va escriure el guió d’un
reportatge per al programa Catalunya
en directe de TV3, a base de formatge
de tupí, contraban, maquis i fargues per
la Vallferrera i Tor (Pallars Sobirà).
    El 29 de setembre va intervenir a
Olot en un homenatge a tres resistents
antifranquistes assassinats a Sant
Ferriol el 1952.
    El 21 d’octubre, invitat als Colloques
de la Université de Pau et des Pays de
l’Adour (Pyrénées Atlantiques) va ex-
posar la ponència Bilan Humaine et
politique de l’Opération Reconquête de
l’Espagne aux Pyrénées, été 1944-
printemps 1945, un tema sobre el qual
anteriorment va dissertar també a l’am-
fiteatre de la Université de Toulouse-
Mirail (Haute Garonne), convidat amb
motiu de l’aparició de la 5a edició, re-
visada i ampliada, del seu clàssic Ma-
quis a Catalunya (1999).
    Fa poc ha acabat l’encàrrec de
l’opuscle històric Foradada i agregats

de Rubió, Montsonís i Marcovau (Segre
Mitjà), amb motiu de la propera inau-
guració d’un bust dedicat al cavaller
Arnau Mir de Tost.
    A Sallent, la seva vila nadiua, ha edi-
tat l’opuscle Joan Costa i Ferrer, el se-
reno de Sallent, que fou acomiadat de
la seva feina i inhabilitat durant sis anys
per haver repartit 14 instàncies l’any
1964, escrites en castellà, adreçades al
vicepresident del Govern Agustín
Muñoz Grandes, on demanava la nor-
malització del català a les escoles i les

institucions.
    Finalment, el passat 28 de febrer va
ser presentat el seu llibre El maquis
anarquista. De Toulouse a Barcelona
por los Pirineos (Lleida, Milenio,
2005), un treball de 290 pàgines i 24
il·lustracions que suposarà un abans i
un després en la història dels mites
Massana, Caracremada, Facerias i
Quico Sabaté.

La Palanca

Ú
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Aprovació inicial del POUM d’Artesa

Camp de Futbol
Nucli Antic

Pavelló

1
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1

1

2

2

2

2
3

1

1

4

4

4

s interessant detallar el pro-
cés sobre com s’ha anat desen-

volupant el Pla d’Ordenació Urba-
nística Municipal (POUM) d’Artesa
de Segre, així com la normativa que
cal tenir en compte.
    Després d’un llarg procés d’elabora-
ció del Pla, seguit de diverses reunions
informatives als pobles agregats i amb
diferents sectors de la població, l’apro-
vació inicial va tenir lloc el 27 de de-
sembre de 2005, en un Ple extraordi-
nari. Tot i que va ser aprovat per unani-
mitat, alguns grups municipals van
matisar el seu vot favorable.

    Després hi ha hagut 2 mesos d’expo-
sició pública per a les possibles al·le-
gacions (des del 14 de gener fins al 14
de març de 2006). Aquestes han de ser
resoltes pel tècnic redactor del projec-
te, a l’Ajuntament d’Artesa. Una vega-
da resoltes, es proposarà al Ple l’apro-
vació provisional del POUM.
    Un cop aprovat provisionalment,
s’envia el POUM a Urbanisme, que en
definitiva és a qui li toca “decidir” si el
Pla és adequat a la normativa vigent.
Si l’informe d’Urbanisme és favorable,
el POUM retorna a l’Ajuntament per
tal que se sotmeti a la seva aprovació

definitiva en un Ple.
    Aquesta és l’explicació molt sintetit-
zada d’un procés complex que ve re-
gulat pel Decret legislatiu 1/2005, de
26 de juliol (Text refós de la Llei d’ur-
banisme).
    Segons l’alcaldia, l’equip de govern
municipal s’ha posat com a objectiu
l’aprovació definitiva del POUM du-
rant el 2006. En el cas, però, que no fos
possible, es pretén que sigui abans
d’acabar el mandat, el maig de 2007.

La Palanca

Escoles Velles

Zona de protecció
de l’ermita del Pla

Roc del Cudòs

Sagrat Cor

Benzinera

1

1

1

É

1.- Sòl urbanitzable
2.- Sòl urbanitzable delimitat i industrial
3.- Sòl urbanitzable no delimitat i industrial
4.- Espai verd del Senill
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BÀSQUET

CENG
Del 22-01-06 al 26-02-06

Resultats de bàsquet i futbol

Juvenil
Mig Segrià - CE Artesa S. 3 - 2
Seròs - CE Artesa S. 5 - 1
CE Artesa S. - Almacelles 1 - 2
Agramunt - CE Artesa S. 4 - 1
Mollerussa - CE Artesa S. 6 - 0

Cadet
Tàrrega - EFAP 11 - 1
EFAP - Mollerussa 1 - 0
Bordeta - EFAP 7 - 0

Infantil
EFAP - Bellpuig 3 - 3
EFU - EFAP 1 - 0
EFAP - Pobla Segur 0 - 2
EFAP - Mollerussa 1 - 2

Aleví
EFAP - Rialp 5 - 3
EFU - EFAP 5 - 0
EFAP - Tàrrega 1 - 4

FUTBOL

EFAP (Escola de futbol Artesa-Ponts)

Del 28-01-06 al 26-02-06
Benjamí A

EFAP - At. Segre 0 - 4
Intercomarcal - EFAP 7 - 1
Tàrrega - EFAP 8 - 0

Benjamí B
Mollerussa - EFAP 0 - 5
EFAP - AEM 3 - 5
EFAP - Agramunt 4 - 0
EFAP - Lleida 3 - 7

Prebenjamí
Intercomarcal - EFAP 4 - 6
EFAP - Agramunt 2 - 6
EFAP - Lleida 2 - 6

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

Sènior masculí. 3a catalana
CB Olesa C - CENG Coop. Artesa 69 - 41
CENG Coop. Artesa - CB Viladecans 98 - 82
Martinenc Bàsquet - CENG Coop. Artesa 64 - 58
CENG Coop. Artesa - CB Vilatorrada 70 - 74
CB Tremp - CENG Coop. Artesa 88 - 66

Sènior masculí. Territorial
CB Mollerussa - CENG Aquí Natura 104 - 47
CENG Aquí Natura - CB Ponts 55 - 68
CENG Aquí Natura - CB Torà 43 - 36
CENG Aquí Natura - CEP Vallfogona 57 - 73
CB Juneda - CENG Aquí Natura 72 - 49

Júnior masculí
CB Mollerussa - CENG Calvet 71 - 49
CB Alpicat B - CENG Calvet 35 - 40
CENG Calvet - CB Ponts 43 - 75
CENG Calvet - Maristes Montserrat 34 - 83
CB Tremp - CENG Calvet 53 - 33

Cadet masculí
CEP Vallfogona - CENG Jubete 22 - 74
CB Pardinyes B - CENG Jubete 55 - 47
CENG Jubete - CB Secà 70 - 20
CB Balaguer - CENG Jubete 52 - 70

Infantil masculí
Bàsquet Alpicat - CENG Miró 46 - 66
Lleida Bàsquet 2 - CENG Miró 60 - 63
Capppont - CENG Miró 13 - 63
CENG Miró - CB Cervera 66 - 25

Mini Masculí
CENG Miró - CB Bellvís 21 - 49
CENG Miró - CB Balaguer 33 - 44
Unipreus Lleida C - CENG Miró 61 - 10
CB Cervera - CENG Miró 36 - 23
CENG Miró - CN Tàrrega A   6 - 57
CB Bellpuig - CENG Miró 63 - 12

Sènior femení
CB Cervera - CENG Jack’s 69 - 31
CB Sant Guim - CENG Jack’s 43 - 37
CENG Jack’s - CB Calaf 29 - 74
CENG Jack’s - CB Lleida B 43 - 82
CEP Vallfogona - CENG Jack’s 63 - 51

Júnior femení
CB Cervera - CENG Altis 65 - 33
CB Pardinyes - CENG Altis 63 - 45
CENG Altis - CB Lleida B 37 - 94
CENG Altis - BAC Agramunt 34 - 62
BC River Andorra - CENG Altis 55 - 28

Infantil femení
BC Andorra - CENG Masters 36 - 42
CENG Masters - CB Bellvís 71 - 21
CB Lleida - CENG Masters 37 - 40

Mini Femení
CENG Olis Macià - CB Lleida 49 - 58
CENG Olis Macià - CB Balaguer 56 - 55
Unipreus Lleida - CENG Olis Macià 43 - 66
CB Cervera - CENG Olis Macià 38 - 47
CENG Olis Macià - CN Tàrrega 53 - 59
CB Bellpuig - CENG Olis Macià 82 - 32

CE Artesa de Segre. Primera Regional

De la jornada 19 (05-02-06) a la jornada 22 (26-02-06)

CE Artesa S. - Almenar 1 - 1
Juneda - CE Artesa S. 1 - 1
CE Artesa S. - Alfarràs 1 - 0
Balaguer B - CE Artesa S. 3 - 0

Classificació de l’equip
Partits guanyats: 7 Empatats: 7 Perduts: 7
Gols a favor: 30 Gols en contra: 26
1r: Borges Blanques (41 punts). 8è: CE Artesa (28 punts).
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CUDOS Muntanya
ls dies 11 i 12 de febrer, els 2
alpinistes de Foradada Fer-

nando Maldonado i Nick Boliart,
amb l’alpinista de Lleida Xavier
Vilardell, vam anar a fer el cim del
Posets, de 3.375 metres d’altitud.

11 de febrer de 2006
Els 3 alpinistes vam sortir de Lleida el
dissabte 11 de febrer a les 13:00h en
direcció cap a Eriste (un poblet a prop
de Benasc) i vam arribar a les 16:30h.
A partir d’aquí, vam seguir una pista
durant mitja hora amb el cotxe, però
vam haver de parar i deixar-lo a la vora
del camí, perquè no podíem continuar
a causa d’unes allaus a 1.500 metres
d’altitud.
    A les 17:00h vam començar a ca-
minar en direcció cap al refugi Àngel
Orus, que es troba a 2.100 metres
d’altitud. Esperàvem arribar-hi a les
19:30h, perquè ens esperaven amb el
sopar a taula, però la situació es va
complicar per l’excés de neu que hi
havia al camí i el gran pes que
portàvem a l’esquena (esquís, pals,
piolet, grampons, menjar, etc.).
    Llavors vam decidir de posar-nos els
esquís de muntanya per anar
progressant, però va arribar un punt que
el pendent era massa dret, la neu, massa
tova i el terreny massa brut d’arbres i
d’arbustos. Aleshores ens els vam
haver de treure i continuar caminant.
També era bastant complicat, perquè
cada cop que fèiem un pas, ens
enfonsàvem en la neu fins més amunt
dels genolls. Tirant com vam poder,
se’ns va fer de nit, i amb la llum de la

lluna plena i enmig
dels pins, vam anar
avançant cap al
refugi. Al cap de 3
hores de pujada,
vam arribar!
    Al refugi, el sopar
ens esperava a taula:
un plat de sopa, un
bon plat de ma-
carrons, uns talls de
fricandó i préssec en
almívar. El cert és
que, després del
gran esforç de la
pujada, no teníem gaire gana, però ens
va ajudar a recuperar-nos. Quan vam
acabar de sopar, encara no estàvem
prou cansats, ja que no vam perdre
ànims per parlar d’un projecte que
tenim pendent de realitzar aquest estiu,
si tot va bé: fer el cim del Cervino, de
4.478 metres, a Suïssa.

12 de febrer de 2006
Després d’una típica nit de refugi de
muntanya (gent que va i ve de ma-
tinada, soroll, roncs...), mai prou
descansada pels inexperts (però com
qualsevol altra pels llestos que saben
on van i porten taps per les orelles, com
el nostre company Fernando), a les
6:30h del matí, ens vam despertar i vam
fer un bon esmorzar per carregar
energies. Entre preparar les motxilles
per portar el menor pes possible i
arreglar els esquís, vam sortir del refugi
(2.100 metres) a les 8:00h del matí.
Amb els esquís als peus, ben preparats
amb les pells de foca i les ganivetes,

vam començar l’ascens
al Posets.
    La pujada va ser per-
fecta, perquè la neu
estava gelada i les
ganivetes es clavaven
molt bé i, a les 11 del
matí, vam arribar al
coll, que es troba a
2.900 metres. Ens vam
haver de treure els
esquís i continuar fins
al cim amb els gram-
pons i el piolet. A les

13:00h fèiem el cim del Posets, de
3.375 metres d’altitud.
    Un parell de fotos, dinar de mun-
tanyista, una vista increïble des del cim,
un mar de neu als nostres peus i un sol
enlluernador. De fet, no hi ha paraules
per descriure com en són de precioses
les muntanyes, la soledat que les
envolta, la soledat que hi ha dalt d’un
cim, el silenci que s’hi respira... no té
preu!
    Però encara ens quedava la meitat
de la feina, i la més complicada pel
cansament: la baixada!
    Després de superar-ne les crestes, a
les 15:00h vam arribar al lloc on
havíem deixat l’equip i, de nou amb
els esquís als peus, vam tornar cap al
refugi. La baixada també va ser bastant
complicada, perquè la neu estava molt
malament per esquiar: era neu crosta i,
quan volíem girar, els esquís s’hi
clavaven i quèiem sovint.
    A les 16:30h vam arribar al refugi,
vam recollir el que hi havíem deixat
per estalviar pes, vam recuperar una
mica de forces i cap al cotxe! Per sort,
la baixada va ser millor que el primer
dia, perquè ja hi havia passat força gent
i el camí estava marcat entre la neu.
    Finalment, a les 18:30h vam arribar
al cotxe. Cansats, vam seure una
estona: ja teníem una altra muntanya
feta a la nostra esquena...

Text i fotos: Nick Boliart
Col·laboració: Amor Montané
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Petits monuments religiosos del municipi d’Artesa (5)
eguint amb la història de la reli-
gió en el nostre municipi, tal com

anunciàvem al darrer capítol publi-
cat, farem una aturada en la mani-
festació religiosa que més repercus-
sió ha tingut al llarg del temps i de
l’espai. La Mare de Déu del Roser la
tenim present en gairebé totes les es-
glésies del municipi i el seu ressò i
festivitats han acompanyat totes les
generacions d’artesencs des de prin-
cipis del s. XVII fins als nostres dies.

El Roser
L’impulsor del culte al rosari fou sant
Domingo de Guzmán, nascut a l’any
1170 i que va ser fundador de l’orde
dels dominicans. El sant, natural de
Caleruega (Burgos), en un viatge que
va fer a Dinamarca l’any 1203 observà
al llarg del camí com les diferents cul-
tures estaven apartades de la fe que el
sant professava. Llavors decidí predi-
car la paraula de Déu i convertir als
“heretges”. En un moment de desassos-
sec en la lluita contra els albigesos, se
li aparegué la Mare de Déu que li va
mostrar el rosari i la manera de resar-
lo. La llegenda diu que amb la pràctica
del rosari va aconseguir convertir a
molts dels considerats heretges.
    El rés del rosari consisteix en la ora-
ció de 150 Avemaries repartides en
quinze denes on, cada una de les quals
comença amb el Parenostre i acaba amb
el “Glòria Patri”, meditant en cada dena
un dels passos de la vida de Jesús i de
la santíssima Verge, resumits en un tríp-
tic de misteris de goig, de dolor i de
glòria.
    La festa del Roser d’Octubre va ser
instituïda per el papa Gregori XIII per
commemorar la victòria de les naus
cristianes contra els turcs a la batalla
de Lepant el dia 7 d’octubre del 1571,
ja que aquesta batalla es va guanyar,
malgrat la inferioritat de les forces cris-
tianes, per la intercessió de la M. D. del
Roser. A partir de la proclamació
d’aquesta festivitat, s’inicià, a les dar-
reries del segle XVI, una important ex-
pansió de les confraries del Roser ar-
reu del país (Palomar, 1995).
    Les nostres contrades no foren

exemptes de la devoció per la Mare de
Déu del Roser, assolint un ampli ressò
que es manifestà erigint-se altars i ca-
pelles a les esglésies i instituint-se con-
fraries, com va ser el cas d’Artesa de
Segre. De la confraria del Roser
d’Artesa no hem pogut aconseguir gai-
rebé cap informació, però recentment
hem localitzat una referència a l’Arxiu
Diocesà de Girona en un document de
l’any 1605 on llegim que Pere Balasc,
que en altres registres d’aquest mateix
arxiu l’hem identificat com a clergue
de Ponts, obtentor aleshores del bene-
fici de la confraria de Sant Iu de Sant
Dalmai, a Girona, permuta amb Pere
Alsedar, rector de Sant Dalmai i obten-
tor del benefici del Roser d’Artesa. Tot
i que fins al moment no hem pogut tro-
bar més informació d’aquella època,
aquesta dada ens confirma que en el
moment de l’expansió primerenca del
culte al Roser, a Artesa la devoció hi
era present, confirmant-nos que a prin-
cipis del s. XVII ja hi existia aquesta
confraria dedicada a la Mare de Déu
del Roser.
    Als volums del Llibre d’estimes es-
crits al 1548 i al 1560 hi trobem un Pere
d’Alzedar (Lladonosa 1990:241), que
podríem associar a l’esmentat nom del
rector i que era propietari d’un tros de
terra situada prop de l’ermita de la Mare

de Déu del Pla. La nissaga Alzedar
se’ns complementa documentalment
amb Jaume Alzedar, propietari d’un ter-
reny a la zona del Senill (Lladonosa
1990:244).
    Va ser en el s. XVIII que l’escultor
de la Seu Nova de Lleida, Ramon Ca-
selles, va construir el retaule barroc per
a l’altar de la Mare de Déu del Roser
de l’església parroquial d’Artesa de
Segre. Aquest retaule junt amb el de
l’altar major serien destruïts l’any 1936
a l’inici de la guerra civil.
    El mateix Lladonosa ens diu que a
principis del s. XIX, aproximadament
200 anys després de l’anterior notícia,
la confraria del Roser era motiu de
molta devoció i gaudia de prestigi i for-
ça econòmica. Tant és així, que el regi-
dor degà, en data de 30 de maig del
1803, proposà que els administradors
de la Confraria, s’oferien per millorar
la plaça Major posant pedres foradades
en els “llocs on s’acostumen a col·locar
los ‘puestos’ d’espardenyes i sabates”,
per a la bellesa del lloc, dotze taules
des de davant de la “badieta”, l’esglé-
sia i el carrer de la Pilota, i aquests
“puestos” fossin privatius i a benefici
de la Confraria del Roser (1990:298).
    A les diferents tabes (forma imposi-
tora municipal) de principis del segle
XIX, veiem com es recaptava una part

S

Retaule barroc a l’altar de la Mare de Déu del Roser de l’església parroquial d’Artesa de Segre
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dels impostos per a la confraria del
Roser. Aquests són els casos de la taba
i arrendament de la fleca blanca a ge-
ner del 1801, en el que es commina a
l’arrendador a donar 6 lliures a la Con-
fraria; la taba de la fleca morena per al
1803 diu que es donarà als majorals del
Roser, per Sant Jaume (25 de juliol),
tres pessetes, i la taba d’arrendament
de la taverna i l’aiguardent hauria de
donar 3 lliures barceloneses al Roser, a
fi de comprar cera per a la lluminària.
L’any 1814 era alcalde l’apotecari Josep
Monsó. A les actes de l’Arxiu Munici-

pal consta que durant aquesta batllia hi
hagué una important preocupació per
la Confraria del Roser i per al lluïment
de la processó del Corpus.
Aquests aspectes ens documenten la
importància de la confraria en els di-
versos àmbits del dia a dia de la vida
de la vila.
    Valeri Serra i Boldú (Castellserà,
1875 – Barcelona, 1938), folklorista
vinculat a Artesa pel seu parentiu amb
el polifacètic Josep Boldú i Condomi-
nes, ens comenta que a la vila d’Artesa
de Segre, per a acomiadar el Carnes-
toltes i el ball rodó que ja no es ballaria
fins a Sant Antoni, es portava des del
bosc un carro carregat de “falles” (vo-
luminosos troncs de llenya) per fer una
gran foguera a la plaça. A l’arribada a
la vila, eren les majorales del Roser les
que sortien a rebre’l amb el pandero
cantant una cançó. A més, les majora-

les de la Mare de Déu del Roser no es
perdien cap festa a les que anaven a
plegar per al culte de la seva patrona
amb una bacina amb la imatge de la
Mare de Déu engalanada de roses
(1914: 64).
    Serra i Boldú també ens recorda que
el segon diumenge de maig és lo Roser
d’Artesa de Segre. Ens reporta que la
diada començava amb lo rés de lo Ro-
sari de l’aurora amb un cerimonial molt
determinat. Quan l’alba despuntava
sortia l’Aurora, que a Artesa era el nom
que tenia el grup que anunciava el ro-
sari del mateix nom i que feien la des-
perta per al Rosari, a l’hora en que “les
estrelles moren i naix lo dia”, los ani-
mosos confrares del Roser surten i van
pels carrers parant-se en les cantona-
des i invitant al veïnat, tot cantant, a
engruixir la processó del Rosari (1914:
139).
    A més del Roser de Maig, en el ca-
lendari de les celebracions religioses,
el mes d’octubre està dedicat a la ve-
neració de la Mare de Déu del Roser,
iniciant-se el rés del Rosari a totes les
esglésies de la comarca el primer dia
d’aquest mes. És el que popularment
coneixem com el Roser d’Octubre.
    Tenim doncs que al llarg de l’any hi
han dues celebracions del Roser, la del
maig amb un aire més festívol, que ar-
renca de la voluntat del poble i la d’oc-
tubre amb un caire més oficial des del
punt de vista de l’església per la seva
situació en el calendari litúrgic. Obser-
vem que ambdues festes, com altres
celebracions del món cristià, estan si-
tuades estratègicament en el decurs de
l’any, celebrant-se la primera al mes de
maig quan esclata la natura amb la pri-
mavera i la segona a les portes de la
tardor quan s’han recollit els fruïts de
la terra i s’ofrenen en acció de gràcies.
    Encara avui, en pràcticament totes
les esglésies del municipi hi ha una ca-
pella, un altar o, com a mínim, una imat-
ge de la Mare de Déu del Roser. En al-
guns casos com a Anya, Collfred,
Colldelrat, Tudela, Vall-llebrera... hi ha
les antigues bacines amb les que es re-
collia l’almoina dels fidels a l’església
i els llevants de taula, que consistien
en una recapta de diners per les cases.
Aquestes bacines consisteixen en una
safata rodona amb una imatge de la

Mare de Déu al centre i una garlanda
de roses que envolta la figura.
    En la recopilació de dades històri-
ques que anem fent sobre el terreny, els
darrers anys hem anat recollint diver-
sos comentaris de la gent dels diferents
pobles del municipi, que ens han parlat
de com vivien el Roser. A continuació
transcrivim comentaris i informacions
d’alguns dels nuclis del municipi
d’Artesa de Segre, que ens ajudaran a
donar-nos una visió del que significa-
va aquesta festa i de com es gaudia.

Alentorn
Mn. Jaume Armengol recorda que al
davant de can Rossell hi havia un pe-
dró amb la imatge de la M. D. del Ro-
ser. Aquest pedró va ser enderrocat per
tal de donar més facilitat al pas dels
vehicles i la imatge està custodiada a
una casa del poble. Quan parlarem dels
pedrons del municipi, el relacionarem
amb el de sant Joan i el de sant Agustí,
situats al mateix poble.
    Bellmunt ens diu que a Alentorn, a
més de les majorales i els majorals de
sant Esteve i de sant Antoni, hi havia
els de la M. D. del Roser (1994, I:154).

Anya

La Sra. Felisa Tarré i Santé ens indica
que el Roser el celebraven el segon diu-
menge de maig, es llogava un “acor-
dió” fent referència a l’acordeonista i a
la tarda es feia ball. Al vespre hi havia
el “sarau” que durava un parell d’ho-
res. El recull de Joan Bellmunt ens diu
que aquesta festa és una de les que es

Alcade Monsó

Bacina de la Mare de Déu del Roser d’Anya
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recorden més gratament al poble
d’Anya i que fins i tot s’hi feia una
processoneta i es cantava el rosari de
l’Aurora pels carrers del poble després
de la desperta que es feia tot cantant
pels carrers i despertant als veïns (1994,
I:259-260).
    A Anya la activa associació cultural
“la Travessa”, en els darrers anys, ha
recuperat aquesta tradició tornant-se a
celebrar el Roser de Maig.

Artesa
Bellmunt recull a la seva obra sobre les
tradicions a la Noguera que a Artesa de
Segre el Roser es celebrava el segon
diumenge de maig, essent una festa
mariana que s’iniciava amb el rosari de
l’aurora pels carrers de la població
(1994, I:319).

Baldomà

A Baldomà, es cantava a la Mare de
Déu del Roser la tonada que recorda la
Sra. Rosalia Brescó i que deia així:
    Sant Domingo un dia
les roses collia
del Roser Sagrat.
    Les quinze més belles
són quinze estrelles
del cel estrellat.

Colldelrat
A Colldelrat, el Sr. Josep Serra de cal
Cardenyes ens explicava que la festa
del Roser se celebrava el dia 8 de maig

i que consistia en una missa al matí i,
després de dinar, la gent gran cap al cafè
i el jovent a la plaça Major a ballar. Si
plovia, el ball es feia a un dels dos cafès
que hi havia al poble, el que estava situat
a l’actual número 3 del carrer Major.

Collfred
La Sra. Josefina Sabartés ens comentà
que al poble el Roser se celebrava a fi-
nals de maig i a primers d’octubre la
festa major que va durar fins l’any
1972, recuperant-se al 1990, tot i que
després d’un primer any passant fred
al mes d’octubre, es traslladà al mes de
juliol.

La Colònia de la Fàbrica
L’església de la Colònia de la Fàbrica
estava dedicada a la Mare de Déu del
Roser i en aquest lloc, a més de la festa
major que es feia per Sant Jaume, hi
havia una segona festa: el Roser d’oc-
tubre, la qual era molt concorreguda per
la gent de la comarca. Avui aquesta es-
glésia està desafectada havent-se con-
vertit en una casa particular i la imatge
que s’hi venerava està a la parròquia
d’Artesa de Segre.

Montmagastre
Com arreu, en aquesta població també
antigament s’havia celebrat la festivi-
tat de la Mare de Déu del Roser. Des
del 1997 el jovent del poble, amb força
empenta, ha recuperat la festa major
amb la dedicació santoral de la Mare
de Déu del Roser. La celebració con-
sisteix en la celebració de l’eucaristia,
un dinar de germanor amb ball i “sa-
rau”.

Seró
Entrevistat el Sr. Jaume Garriga sobre
diversos temes referents a la història de
Seró, ens explica que en aquesta po-
blació no se celebrava el Roser, tot i
que Mn. Ramon Solé ho va proposar
per a celebrar-se el primer de maig als
anys 1970. La iniciativa va durar dos
anys degut a que, per aquell temps, es
va canviar al primer de maig la data de
la celebració de l’aplec de Refet, que
abans es feia el dilluns de Pasqua. A

Mare de Déu del Roser de Baldomar

Mare de Déu del Roser de Colldelrat

Roser d’Octubre a la Fàbrica (1948)

ArArArArArtesa,tesa,tesa,tesa,tesa, P P P P Pas a Pas a Pas a Pas a Pas a Pasasasasas
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causa del gran poder de convocatòria
del santuari, el Roser de Seró es va que-
dar sense públic.

Tudela

A la plaça Major de Tudela trobem la
casa de la Sra. Maria Rosa Farràs que
ens deia que la festa del Roser se cele-
brava el diumenge després de l’Ascen-
sió i els actes consistien en una Missa,
una processó i el ball. Es plantava un
arbre al mig de la plaça Major, que
l’anaven a buscar els joves a la Sivisa,
tallant-lo d’amagat.
    La Sra. Farràs ens ha documentat
aquesta festivitat amb fotografies dels
anys 40, on podem veure la processó
amb la llarga filera que formaven els
tudelencs seguint les autoritats i la imat-
ge de la Mare de Déu del Roser, trans-
portada per 4 majorales. Es curiós veu-
re com la primera meitat de la proces-
só la formaven la filera dels homes i,
tot seguit, l’altra meitat era de des do-
nes.

Vall-llebrera
Encara ara recordo com, farà un parell
d’anys, mentre en Josep del Bepa de
Vall-llebrera m’explicava com organit-
zaven el Roser i la festa major, va apa-
rèixer amb el seu Mercedes, a l’entra-
da de la població, en Rossend Marsol
“Sícoris”, que havia estat secretari de
l’ajuntament d’aquest poble,
autoanomenant-se “el secretari bohe-
mi”. La seva presència va servir per a

complementar-nos la informació de
com gaudien d’aquelles festivitats. Vol-
dria que aquest capítol del present tre-
ball fos un petit homenatge a aquests
dos homes que coneixien bé i estima-
ven la seva terra i que, ambdós recent-
ment, en un marge de poques setma-
nes, ens han deixat el seu record i una
part molt petita dels seus grans conei-
xements i vivències sobre el territori i
la seva història.
    En Josep del Bepa explicava que per
al Roser portaven bons conjunts, com
ara el Bobby Jazz de Balaguer. Altres
cops venia un acordeonista. Llavors es
pagava talla (un tant per fadrí). N’eren
entre 26 i 28 que pagaven i l’assistèn-
cia femenina estava entre 30 i 35 xico-
tes per ballar. S’anava a buscar sorra al
riu amb un camió i l’abocaven al terra
de la plaça Major per fer la pista de ball.
Per fermar-la la trepitjaven amb un ro-
det. Cobrien la plaça amb boixos que
recollien dels boscos, a voltes lluny de
Vall-llebrera. Després de la guerra, Vall-
llebrera es va anar despoblant de jovent
i el que es recollia amb la talla no era
suficient per pagar la música. Alesho-
res es va acabar la celebració del Roser
i la festa major.

Vernet
El Sr. Bartomeu Cuders, conegut a
Vernet com en Samarà, em comentava
que el Roser se celebrava al poble el
primer diumenge de Maig i consistia
en plantar un arbre florit al bell mig de
la plaça i, acompanyats per músics
d’Artesa, es ballava donant tombs al
voltant d’aquest arbre. Al matí se cele-
brava la eucaristia. Aquesta festa, que
es va mantenir fins a mitjans del s. XX,

en la seva darrera edició va estar ame-
nitzada per el músic Gardela, habitual
en aquests tipus de festivitats.

Vilves
A Vilves és el Sr. Agustí Farré Canes
qui ens documenta que en aquesta po-
blació la festa del Roser s’esqueia, com
hem anat veient en la majoria dels ca-
sos, en el segon diumenge de maig. Als
anys 1950 llogaven en Carulla per 40
duros, que tocava l’acordió i els plate-
rets. Com que en aquell temps no hi
havia els equips de so que actualment
s’utilitzen en aquests casos, per tal de
fer-se sentir, el cantant ho feia amb un
“canuto” per amplificar la veu.
    En Joan Bellmunt en complementa
la informació indicant-nos que en
aquesta ocasió es feien els llevants de
taula mentre els músics tocaven al car-
rer. La primera casa que es visitava era
la de l’alcalde. (1994, IV:297)

    En el conjunt de les explicacions
obtingudes, malgrat el sentit religiós
d’aquestes festivitats, veiem que en la
majoria dels casos els records fan refe-
rència a la part més lúdica de la diada.

Fotografies antigues:
Club de Lectures,

Arxiu Familiar Sala-Montsó,
Arxiu Familiar M. Rosa Farràs

Text i altres fotografies:
Ramon I. Canyelles

Processó del Roser a Tudela

Bacina de la Mare de Déu del Roser de Vall-llebrera

www.artesadesegre.net
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Assemblea del Rural ‘06 a Balaguer

El Congrés del Món Rural de Catalunya (Rural ’06) es va
iniciar l’any 2005 amb la presentació oficial el dia 4 de fe-
brer al Monestir de Poblet, amb la voluntat d’endegar un
diàleg pedagògic que definís els punts forts, els punts dè-
bils, les oportunitats i les amenaces del món rural català. Tot
plegat, amb la intenció d’establir una proposta de model que
permeti realitzar les adaptacions necessàries en un futur im-
mediat. Durant aquest any, s’han anat fent presen-
tacions arreu de la geografia catalana de l’esbós del
que serà el relat de drets i deures de les persones del
món rural, un relat obert a les aportacions que es
puguin fer per tal de modificar-lo i millorar-lo. El
27 de gener va tenir lloc a Balaguer la desena as-
semblea de Rural ‘06, inaugurada pel conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana.
Les 150 persones assistents van debatre sobre els canvis de-
mogràfics i la integració social dins el món rural i els pro-
blemes que afecten la població que viu i treballa al camp.
Les conclusions finals de Rural ’06 s’extrauran el 5, 6 i 7 de
maig al Palau de Congressos de Catalunya. Més informació
a www.congresmonrural.com.

Curs de Creació i Gestió d’Empreses
El Curs de Creació i Gestió d’Empreses, organitzat per la
Delegació de Balaguer de la Cambra de Comerç de Lleida
es va celebrar del 21 de novembre al 20 de desembre del
2005. El 2 de març Glòria Pallé, vicepresidenta del Patronat
de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, va ser l’en-
carregada de la cloenda d’aquest curs, moment en el qual es va fer
l’acte de lliurament dels diplomes acreditatius als participants.

IIIa Setmana Agrària de Térmens
A finals de gener, es va celebrar a Térmens la IIIa Setmana
Agrària de Térmens, organitzada pel Fòrum Cooperatiu
de Térmens i la Fundació Catalana de Cooperació, amb la

col·laboració de l’Ajuntament de la localitat. Aquestes jor-
nades, van consistir en sis conferències sobre diferents aspec-
tes com ara la crisi aviar. La valoració per part de l’organitza-
ció va ser positiva degut a la gran participació dels veïns.

Rehabilitació de les piscines de Camarasa
L’Ajuntament de Camarasa té previst portar a terme les obres
d’adequació i rehabilitació de les piscines municipals. Aques-
tes obres, que es preveu que durin uns 4 mesos, se centraran
en la piscina mitjana, que és la que està més deteriorada. El
pressupost per dur a terme aquesta execució ascendeix a
140.060 euros.

L’abocador de Vallfogona serà una zona verda
L’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, gràcies a una sub-
venció de l’Agència Catalana de Recursos, ha clausurat l’an-
tic abocador municipal de runes i residus de la construcció.
Es pretén convertir l’espai en una zona verda habilitada. Una
de les primeres actuacions va ser la realitzada per els/les

alumnes de l’escola de La Ràpita i de Vallfogona,
que durant una tarda van plantar arbustos i plantes a
la zona. Hi ha prevista també l’eliminació de la brossa
existent (matalassos, sofàs, metalls i restes diverses)
i l’esbrossada del terreny, amb un posterior sembrat
amb protecció d’espècies per evitar l’erosió de l’ai-
gua i del vent, així com per minimitzar la infiltració
de l’aigua de pluja.

Pla per a la millora de l’educació viària
El Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera va presen-
tar a finals de gener el Pla de Millora per a la Mobilitat Se-
gura a la Noguera, que pretén introduir, dins el currículum
escolar dels centres educatius de la comarca, el tractament
de l’educació viària. Els serveis educatius i l’Institut Català
del Trànsit oferiran als centres quaderns de treball i material
de suport per al professorat.

Última obra de Xirinacs
El 3 de març es va presentar a la Sala d’Actes de l’Ajunta-
ment de Balaguer l’última obra de Xirinacs:  Amnistia 77.
Franco ha mort? En aquest llibre, el filòsof i exsenador ex-
plica la crònica personal d’uns dies de la transició espanyola
(1975-1977), ara fa trenta anys, durant la seva estada davant
la presó Model de Barcelona demanant l’amnistia total per
als presos i represaliats polítics del règim franquista.

Anna M. Vilanova

Foto: Rural’06
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Rosendo, in memoriam

aig conèixer personalment
Rosendo Marsol i Clua, advocat

dels pobres, de la Seca, la Meca i les
valls d’Andorra –així cantava la seva
targeta de visita–, quan es va fundar
La Palanca vers 1981.
    Confesso, però, ser-ne amb molta
anterioritat un admirador silenciós dels
seus enginyosos discursos i encesos
poemes entre satírics i patriòtics, reci-
tats en aquells entranyablement rancis
però acollidors locals de cal Petit i cal
Jubete, amb un gotet de “vi de
Montmagastre” en una mà i un cigar
pur havà a la boca. “A les penes pu-
nyalades, a les dones abraçades i als

maldecaps, bons gots de vi”, diu la
musa popular i “de la mort ningú se
n’escapa, encara que sigui papa”:
aequat omnes cinis (la cendra iguala
tothom).
    L’amistat que el lligava amb el seu
meu sogre (epd), des que eren infants
en aquella Artesa d’abans de la guerra,
va estar suficient motivació per convèn-
cer-lo fàcilment per a què m’ajudés com
a testimoni en una memorable edició
d’aquell programa de TV3 anomenat
Vostè Jutja, amb el Quim Puyal i en
Carles Canut “Rafeques”. Va ser el dia
de Santa Bàrbara de 1986. Es discernia
si era contraban anar a comprar al Prin-
cipat. El gag introductori va anar a càr-
rec del Cassen (epd) i la Mary Santpere
(epd). No podia haver triat millor am-
baixador andorrà, perquè el Rosendo es
va moure amb gran mestria davant de
les càmeres. Recordo que el Puyal ens
feia marcar el temps que havien de par-
lar els testimonis. I quan vaig fer-li un
senyal perquè tallés, el Puyal em va dir
amb la mirada: deixa’l que aquest paio
és molt bo.
    Des d’aquella data fins als nostres
dies, en la nostra breu conversa al mer-
cat municipal d’Artesa sempre tractà-
vem un succés del passat, una facècia,

una notícia del moment, una història de
veritat... El 2003, quan vaig editar un
llibre sobre contraban, espionatge i eva-
sió durant la II Guerra Mundial, em van
fer un gran servei les seves orientaci-
ons i coneixements sobre aquell sòrdid
episodi de la història d’una Andorra que
el va acollir com a refugiat polític des-
prés de repartir uns fulls antifranquistes.
    A l’edat de 84 anys, la Parca ha cri-
dat Hamet Ben Sícoris, el rei més mag,
maco i màgic durant molts anys de la
Cavalcata de Reis andorrana. S’ha en-
dut el Bruixot de Fontargent “Sícoris”.
Entre tots els guardons rebuts en vida,
com per exemple a la Nit Literària An-
dorrana de 1988 o la Medalla al Mèrit
Hoteler i Turístic de la Unió Hotelera
de les Valls 1985, sens dubte el més
important ha estat el de l’admiració de
tots els seus correligionaris i amics, fins
i tot la dels seus adversaris pel seu mot
fàcil, directe, clar i català.
    Ha finat un patriota, ha traspassat un
poeta del poble, ha marxat sense deure
res a ningú; ans el contrari, li devem
tot allò que ha deixat escrit.

Ferran Sánchez Agustí

Per a la memòria de Rosendo Marsol Clua
Artesa de Segre. Andorra la Vella. Gener 2006

Després d’un llarg camí,
descanses a Andorra la Vella, el teu jardí.
El senyor t’ha cedit l’estrella pergamí.

Hem coincidit amb poesia
i també amb literatura,
que són estrelles de cultura.

Andorra, terra lliure.
15 de maig de 1913,
els pares a Sant Julià matrimoni varen contraure;
així es lliurà del servei militar fer.

Fa anys que no l’he visitada.
Si és possible, a la primavera
portaré un clavell i una rosa.

Perquè els intel·lectuals
som estrelles immortals,
perquè ens apartem dels mals.

Des de l’immortal Montsec,
mirant la santa muntanya de Montserrat
i verge de gràcia, em seràs recordat.

Érem tres il·lustrats: Doctor Solé en medicina,
Delfí Solé, Síndic de la Vansa, en economia
i Rossend Marsol Clua d’Artesa en poesia.

Pel poeta i profeta del sol de la Noguera
Síndic de la Baronia la Vansa. Lluçars

V
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Nota d’agraïment

La família Espinal-Aubet vol agrair les mostres de condol i el suport rebut
després de la inesperada mort d’en Felicià Espinal i Amigò. En especial al
Club de Lectures Artesenc, a la Farmàcia Aldavó i al personal del CAP.
Però sobre tot a tots aquells dels seus amics, companys i clients que varen
donar-li un últim adéu. A tots ells, de tot cor, moltes gràcies.

In MemoriamIn MemoriamIn MemoriamIn MemoriamIn Memoriam

Joan Maig i Montardit va morir el dia
25 de  febrer de l’any 2006 al poble
de Sant Just Desvern, que el va acollir
ara ja fa 58 anys. En aquest poble hi

En record de Joan Maig i Montardit
va passar gran part de la seva vida, i
éson ha deixat la seva família i els
amics que durant tants anys han estat
al seu costat.
    Malgrat tot, en Joan mai va oblidar
les seves arrels, que eren a Artesa de
Segre. Encara que hi va viure pocs
anys, sempre la va portar al cor.
    A casa sempre ens explicava histò-
ries de com, quan era petit, el que més
li agradava era anar a buscar fòssils
junt amb els seus companys a la roca
del Cudós. A nosaltres, les seves
nétes, ens costava de creure que molts
anys abans hi hagués hagut un mar
al poble de l’avi. Però si ell ho deia,
segur que era cert.
    També ens explicava les aventures
i desventures que van passar durant
els tràgics anys de la guerra civil, com
quan, junt amb la seva mare, es van
haver d’amagar al santuari de Salgar.
    En fer-se gran, va començar a tre-
ballar al negoci familiar de ferreteria,

amb la il·lusió de poder fer allò que
li agradava. I també amb il·lusió va
conèixer i es va enamorar de la
Paquita Reig i Menescal, la perru-
quera més maca de tot Artesa (això
és el que ell sempre deia), i passat un
temps es van casar.
    És en aquest moment quan tots dos
van haver de marxar d’Artesa. Però
sempre que podia hi tornava, per tal
de no perdre mai el contacte amb les
seves arrels.
    Per aquest motiu es va fer subs-
criptor de La Palanca i cada mes la llegia
amb il·lusió tan bon punt la rebíem.
    Tota la família hem estat d’acord
que a en Joan li hauria agradat molt
ser recordat a les pàgines de La
Palanca. És per això que ens hem
decidit a fer aquest petit escrit sobre
un Artesenc que sempre ha dut Artesa
de Segre al cor.

Família Maig

Nota de condol
El Consell de Redacció i Administració de La Palanca, fent extensiu el sentiment dels col·laboradors i col·laboradores
de la revista, volem expressar el nostre més sincer condol al company Josep Maria, així com a tota la seva família,
per la mort del seu pare, Felicià Espinal i Amigó.
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Rua de Comparses i Comparsites

Torna la Mata

Carnaval 2006 a Artesa
Rememorant aquell 23-F de fa 25 anys, enguany el
Saltasekles se’ns va presentar de Tejero i volia
reconstruir l’antic “Cuartel”. L’acompanyaren 46
comparses i comparsites, amb prop de 500 perso-
nes disfressades, que compartiren un sopar de ger-
manor abans del ball. L’endemà, el seu recent nas-
cut fill Saltiró va presidir la desfilada infantil, que
va comptar amb uns 150 participants. Finalment, des-
prés de la polèmica pausa de l’any passat, el dimarts
es va tornar a fer la Matança del porc, amb la presèn-
cia del subdelegat del Govern central Sr. Flores.



23

la
 P

al
an

ca

TTTTTema del Mesema del Mesema del Mesema del Mesema del Mes

Desfilada Infantil

ança del Porc
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Todo el mundo al suelo que viene Tejero
con el amigo el vaquero.
Que se sienten coño!
Alberto... todo controlado?

Ya que en las escuelas de esta región
no se enseña el cristiano
sus voy a hablar con un dialecto del valenciano.

Des de les Espanyes més ràncies
venim per reclamar
que mos torneu el quartel que el Jumela va enderrocar.

Ja fa cinc anys que ens el vau espoliar
i encara és hora que hi comenceu a edificar
un casal cultural havíeu planificat,
però en tot aquest temps no heu tingut collons d’ha-
ver-lo començat.
Per lo tant, el nostre honrós cuerpo ha decidit
posar la primera pedra per un nou quartel
que us la portem des de Madrid.
Total, de cultura no us en cal
que en aquest poble l’únic que us fa córrer és lo pardal.

Aneu badant que
mentre el Ventura i el Rendé
van discutint per un pam de carrer
l’únic que en treurà rendiment
serà algun parent de l’Ajuntament.

Vint milions hi ha aquí darrera vostre enterrats
i ni els fonaments estan començats.
Voleu dir que amb aquest capital
no es podrien fer els plànols d’una catedral?

Aquest alcalde...
aquest alcalde passarà a la història amb el sobrenom
del retratat
o no us en recordeu que per la Fira del Meló
sortia a tots els estandarts.
Encara em sembla que el vec ara
fotografiat a cada cantonada.

Qui m’havia de dir que jo: lo Tejero
vingués aquí en temps d’Estatut i llibertat
a celebrar els vint-i-cinc anys del cop d’Estat
i que l’alcalde als d’esquerra de nazis hagi titllat.
Es deu pensar que jo sóc una germaneta de la caritat!

Ni Estatut, ni llibertat, ni tanta política catalana
que ni tants mossos ni tants collons

pels temps del tricornio
pagant un carajillo a cal Jubete de sota mà
mai hauríeu hagut de bufar.
I ara aviat ni als bars no us deixaran fumar.

Ara que parlant de sucar de sota mà
la ITV no podem oblidar
tractors, carrosses i un Simca 1000 la van passar
i hasta els camions de la grava semblaven acabats
d’estrenar.

La Comparativa de Ponts i comarca
ja es podria anomenar.
Lo francès se’ls ha escapat
i a canvi, un polític jubilat
s’hi ha afincat.
Si mos foten la Comparativa i la comarca que ens quedarà?

Ja us ho diré jo,
no res no us quedarà!

Heu aprovat el pla urbanístic
però mai sereu municipi turístic.
Sancristo del Castellot, tremola,
que el Sastrico aviat et fotrà a fora
que ja passa a les eres
i a desmuntar muntanyes hi té experiència
amb o sense llicència.

Continuem amb més plans:
activem el pla Neucat
que amb la gent al Jacks sitiada
per la nevada
més d’un va tindre una bona rescalfada.

Molts pecats s’han vist durant aquest any passat
que fins i tot als enterros el nou capellà vol confessar.
Mossèn, menos llatí a l’altar
que quan llegeix no se li entèn el català
i preocupis més per les obres de Salgar
a veure si algun dia caurà
sobre les parelles que hi van a catxar.
De tota manera, l’hem de felicitar
perquè és l’única persona d’Artesa
que amb l’uniforme va a treballar.

I no podem pas continuar sense parlar de l’oposició,
fan pujar al Joan Ridao per parlar de l’Estatut
i el Sisco el Cases com si s’hagués fotut un canut
només el va deixar xerrar un minut.

Discurs de Sa Majestat Saltasekles XIV
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No en podem dir res més, de l’oposició
perquè tampoc donen mostres
de saber cosir un botó.

Del que si podem parlar és dels empleos de la corporació.
Treuen de l’Ajuntament els fills de l’altre cantó
i contracten a la dona d’un regidor
i el fill petit d’un candidat
que supervisarà les obres
de tota la comunitat.

Deixeu-me parlar d’artistes revelació.
Els futbolistes amb pilotes s’han retratat
i totes les dones, calendaris a les cases han penjat.
Un bon fotografo i oli del Macià
els ha fet brillar.
Déu mos guardo que les Actives els vulguin imitar!

Artesenques Actives:
algun michelín a sota la faixa haureu d’amagar
i ni així conto que mos féssiu trempar.
Dediqueu-vos al teatro
que el tros de cuixa que vau ensenyar
ja mos va agradar.

Una altra artista revelació
va brillar per la Festa Major (que cada any és pitjor).
Una supervedette va saltar a la pista
aquest any que no hi havia revista.

El que no ha tingut solució
és l’associació del comerciant
que ni els patrocinis del Condis
ha pogut tirar endavant.
Només falta que ens treguin la variant
i ja ens podrem anar tots jubilant.

És clar que no tot són desil·lusions,
la Matança del porc ha ressuscitat
i a base de llangonissa i porrons
recuperem les tradicions.

I la tradició del Carnaval
es fer anar a tope lo pardal.
Catxeu amics meus, catxeu
tant com pugueu
tantes vegades com la cigala us aguanto dreta
i procureu que no us calgo fer anar mai la maneta.

Però, sobretot, vigileu que no us passi com a jo
que de catxar sense condó
ara em volen fer reconèixer el Saltiró.
Lo meu fill petit
demà us vindrà a visitar
i amb aquest plantejament de Carnaval
l’any que ve el discurs us llegirà.
I tots disfrassadets de Teletubis
Tinki Winki Pinki one.
Folleu, canalla
si els vostres pares ja no ho fan.

Jo, cap any em puc acomiadar
sense tornar-vos a recordar
que val més una cigala a la mà
que mil sermons del capellà

I amb aquest bon sentiment
em despedeixo fins l’any que ve
a veure si ja han obert lo fonament.

Feliz Carnaval, españoles todos.
Franco vive dentro de cada uno de nosotros.

Saltasekles XIV i companyia
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Teatre artesenc amb “Vapors”
ls passats 10, 11 i 12 de febrer, el
Grup de Teatre d’Artesa va re-

presentar l’obra “Vapors” de Neil
Dunn. La segona aparició del qua-
dre escènic local va ser un èxit ro-
tund.
    L’escenificació d’aquesta peça amb
tocs còmics però d’un cert dramatisme
era tot un repte per al Grup de Teatre
d’Artesa-Artesenques Actives, que, tot
sigui dit, va superar la prova amb nota.
    L’acció succeeix a Londres l’any
1985 i se situa en uns banys munici-
pals (recreats amb un excel·lent deco-
rat), on un grup de dones de diversa
procedència i caràcter es troben sota la
“tutela” de l’encarregada Violet, una
dona alhora enèrgica i sentimental . Una
actriu de “top less”, una mare casada i
frustrada, una mare egoista i dèspota,
una eterna adolescent traumatitzada,
una burgesa convencional, una admi-
nistrativa rutinària, una professora de
gimnàstica, una intel·lectual emancipa-
da i una discreta xafardera conformen
el repartiment, sota l’atenta supervisió
del cap de manteniment Bill Bradley,
al qual només se li sent la veu.
    Als banys, les dones despullen els
seus cossos i també les seves ments.
Entre elles s’estableix una complicitat
que les fa compartir alegries, emocions,
temences i frustracions. Juntes lluita-
ran perquè l’ajuntament londinenc no
tanqui els banys, amb intenses reivin-
dicacions i protestes que els serviran per
autoafirmar-se però que no serviran per
salvar el seu lloc de trobada.
    Es tracta d’una obra coral que reque-
reix una enorme preparació i concen-
tració per dur-la a terme amb èxit, i on
totes les actrius van brodar els seus pa-
pers i van tenir els seus moments de
glòria.
    La representació es va dur a terme a
la Dàlia Blanca i uns 800 espectadors
van gaudir de l’espectacle. A principis
del proper estiu, el grup escènic pre-
sentarà una nova peça còmica que sig-
nificarà la seva consolidació.

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

Repartiment
M. Dolors Palet com a Violet
Helga López com a Jossie
Lídia Roca com a Sra. Winter
Maribel Colom com a Sra. Meadows
Emma Estrada com a Dawn
Montse Vall com a Nancy
Dolors Arias com a Dolly
Sara Canes com a Sara
Núria Serradell com a Jane
Lourdes Roca com a Sra. Williams
Ignasi Gilabert com a Bill Bradley

Fitxa tècnica
Luminotècnia Cibersound
Enregistrament vídeo Roger Mateo
Efectes de so Josep Manel Gil
Caracterització Dolors Portillo
Assistència vestuari M. Àngels Gili, Divina Mateo i

Montse Porta
Direcció vestuari Montse Duran
Traspunts Eva Cendra i Ivette Llanes
Primers apunts Pepita Monell i Josefina París
Escenografia-construcció Xavier Farràs, Eva Cendra, Ivette Llanes,

Núria Mases i Txema Puigpinós
Producció i aj. de direcció Dolors Morera
Direcció M. Dolors Palet

Col·laboracions: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Artesa,
Mingo Sabanés, La Dàlia Blanca, Ràdio Artesa, Cal Mateo,
Perruqueria Enriqueta i Bombers Voluntaris d’Artesa

E
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Avis solidaris
vis Solidaris és un projecte de
col·laboració entre les resi-

dències de la Noguera i Creu Roja
Comarcal la Noguera, que va néixer
l’any 2004.
    Els avis i àvies, prenent l’opció de
ser voluntaris/àries, elaboren objectes
per a ser venuts durant el mes de
desembre en parades que organitza
Creu Roja a les poblacions més
importants amb mercat. Els diners
obtinguts de la venda d’aquests
productes són destinats a la campanya
de reis Cap nen sense joguina de Creu
Roja Joventut, i el sobrant es
reinverteix en material per realitzar
tallers l’any següent.

    Aquest any, la campanya ha estat
molt positiva. L’ambient a les
residències entre els avis i àvies del
projecte és molt bo i estan contents i
satisfets de participar. Un cop vistos els
resultats, i durant els mesos de febrer i
març, s’estan duent a terme unes
xerrades per explicar les conclusions a
les residències que han participat, entre
les quals hi ha la Residència Municipal
d’Artesa de Segre.
    La tasca realitzada per a poder dur a
terme aquest projecte ha comportat els
següents passos:
- Reunions de preparació de la
campanya amb representants de cada
entitat

- Una xerrada a cada residència per
parlar amb els avis/es que volguessin
ser voluntaris/àries
- Elaboració del material entre els
mesos de juliol i novembre
- Projecció del projecte a la premsa
    En la campanya d’enguany hi han
participat un total de 74 avis i 10
voluntaris de Creu Roja la Noguera. Es
van vendre 150 objectes, amb els quals
es van obtenir 1.071 euros que van
servir per comprar les joguines per als
99 infants beneficiaris de la campanya,
autofinançar el projecte i assegurar-ne
la continuïtat.

Carol Blàvia Galindo
Creu Roja La Noguera

Durant el 2006, les parelles que es casin o tin-
guin un fill o una filla rebran la revista de forma
gratuïta fins a final d’any, prèvia comunicació
de l’esdeveniment.

Revista la Palanca
Edifici Escoles Velles s/n
Apartat de Correus 30
25730 Artesa de Segre
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Temps de Quaresma
l mes de març va fent la seva via,
camí d’una nova i gentil prima-

vera que comença ja a albirar-se en
la llunyania. De tot se’n desprèn que
l’efímer regnat de S. M. el Rei Car-
nestoltes és tan solament carn de re-
cord, i que el constant marxar del
temps que no para ens porta vers una
altra Pasqua Florida, o de Resurrec-
ció (que les dues maneres està ben dit).
    I com sia que la història es repeteix,
tot just apaivagats els ressons de la gres-
ca i la barrila –consubstancials amb les
eternes Carnestoltes–, l’austera i temi-
ble Quaresma ha fet acte de presèn-
cia, de bell nou, sobre l’escenari del
Gran Teatre del Món, on per espai de
set setmanes jugarà el seu rol de pro-
tagonista.
    Cal dir que la Quaresma en qües-
tió, amb el pas dels anys i com tantes
altres coses d’aquesta enganyosa
vida, ha sofert una evident modifica-
ció en la seva forma. Ja no és el que
era, ni molt menys, quant a rigor fa re-
ferència, ja que d’aquells penitents de-
junis que marcaren les Quaresmes de
l’antigor, avui dia ja pràcticament no
en canta ni gall ni gallina.
    Temps era temps, en el decurs del
període comentat, l’austeritat en el
camp de la gastronomia estava a l’or-
dre del dia i de la nit, i les verdures i les
farinetes de blat de moro eren menja
obligada, sobretot els divendres quali-
ficats pel poble planer amb l’epítet de
“dies negres”, en quines jornades el
dejuni en qüestió assolia el seu punt
culminant.
    Com sia que en aquesta falaguera
vida, feta la llei, feta la trampa, cal re-
marcar l’excepció constituïda pel fet de
posseir la butlla, quina possessió facul-

tava –previ el pagament d’una certa
quantitat– per a poder menjar carn a
desdir. Ben possiblement, aquesta mena
de discriminació, per raó de fortuna, va
donar lloc a què la càustica popular
blasmés la mateixa mitjançant la dita
sostenidora que: “La Quaresma i la Jus-
tícia, sols s’han fet per als pobres.”
    El bacallà era considerat com una
mena de llaminadura, i tan sols se’n
menjava els dies de festa i com un es-
pecial requisit, mentre que les arenga-
des estaven presents en la pràctica to-
talitat de les taules acompanyant l’obli-

gat plat de cols, de bledes o d’alguna
altra verdura. De tot el qual la gent se’n
planyia amb la següent expressió:
Set setmanes de Quaresma,
solament podem menjar
arengades rovellades,
mongetes i bacallà.
    El plat típicament quaresmal, que
solia menjar-se els divendres, fou l’es-
cudella de congre adobada amb mon-
getes, espinacs i patates. En les velles
botigues de queviures podien veure’s,
penjats al sostre, nombrosos congres,
ressecs i ennegrits, quina demanda aug-
mentava considerablement en el decurs
de la Quaresma, la qual era simbolitza-
da en els vells almanacs per la figura
d’una vella malcarada. A una mà duia
un bacallà i a l’altra un parell d’aren-
gades.

    Tanmateix, fou costum molt arrela-
da, la portada a terme dels sermons de
Setmana Santa, havent-se establert en-
tre les diferents parròquies com una
espècie de competitiva rivalitat per a
veure quina portava els predicadors més
eloqüents per a glossar, des de la trona,
les excelsituds de la glòria divina, re-
servades per als bons cristians, i el foc
etern de les calderes del Pere Botero,
on anirien a parar els recalcitrants pe-
cadors.
    A les viles i els llogarets de la rura-
lia, els fidels, en el transcurs de la Qua-

resma, procuraven acomplir amb la
seva ratificació de bons cristians
anant a “fer creu”. Es presentaven a
la sagristia de bon matí, on el Sr. Rec-
tor apuntava el seu nom en una lli-
breta especial, amb una creu en la part
marginal. Les esposes i mares, joio-
ses que els seus marits i fills hagues-
sin acomplit amb aquesta espiritual

obligació, els preparaven un bon esmor-
zar amb un parell d’ous ferrats, unes
bones rostes de cansalada virada i, ex-
cepcionalment, unes llesques de pa
blanc.
    Com a cloenda, deixarem constàn-
cia que el rigor quaresmal prohibia, tan-
mateix, la celebració de balls; per quin
motiu i causa la fadrinalla esperàvem –
a cremadent i amb candeles– l’arriba-
da de la Pasqua de Resurrecció per a
poder ballar pels descosits.
    Com han canviat les coses, amb el
pas dels anys...!!! Car, deixant de cos-
tat el contingut religiós del període ad-
duït, com dèiem al principi del nostre
comentari, la Sra. Quaresma ja no és ni
ombra del que fou.

Sícoris
març de 2005

La Quaresma en qüestió,
amb el pas dels anys i com
tantes altres coses d’aquesta
enganyosa vida, ha sofert
una evident modificació

E

Nota del Consell de Redacció
Són molts els textos d’aquests darrers anys del nostre prolífic col·laborador Sícoris, traspassat el mes de gener d’en-
guany, que han quedat sense publicar. Cada mes acostumava a enviar-nos diversos articles exposant la seva opinió sobre
temes d’actualitat, tradicions... N’havíem d’escollir un seguint criteris com la data de rebuda, interès del tema o la
prioritat que ens marcava el propi autor. Així doncs, durant aquest any intentarem publicar aquells textos inèdits que,
malgrat el pas del temps, puguin tenir encara interès, evitant que restin en l’oblit.

revista@lapalanca.org revista@lapalanca.org revista@lapalanca.org
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L’apunt del PSC-PM... Condicions al pressupost del 2006
bans de fer les nostres propostes
pel pressupost del 2006, cal acla-

rir i concretar prèviament diverses
qüestions pendents.
    Així es podrà aconseguir que
l’execució de dit pressupost sigui el
més eficaç i eficient possible i amb el
qual es puguin resoldre el màxim
nombre de problemes que avui pateix
el nostre municipi.
- Organització de tot el personal de
l’Ajuntament, d’una vegada per totes.
Proposem, com d’altres cops, una
reunió entre tots els treballadors i
regidors, ja que és entre tots que hem
de tirar endavant Artesa, i avui hi ha
força descoordinació.
- Millorar el tema dels tècnics, perquè
s’adaptin a les necessitats del municipi,
amb moltes obres a fer i pocs recursos
disponibles.
- Aclarir si els diners de les llicències
d’obres dels nuclis agregats van o no
van als pobles, compromís adquirit a
l’exercici 2004. Que passa amb el 2005
i 2006? Aquesta és una bona mesura

per estimular les persones dels pobles
a sol·licitar la corresponent llicència.
- Constituir i posar apunt el Pla
d’Emergències, que ja ha fet falta, tot
i que un cop va nevar es va actuar
correctament coordinant les actuacions
amb el servei local de Protecció Civil.
- Crear definitivament l’ordenança
pels ajuts a les entitats. Ja fa massa
dies que ni se’n parla.
- Abans de començar el Casal i posar-
nos en una despesa gran, convé
planificar que totes les necessitats en
edificis públics quedin cobertes, i
aclarir que es fa amb la Casa dels
Mestres, les Escoles Velles,
l’Escorxador, i què es vol fer amb les
Monges i la Granja.
- Cal tancar definitivament el següents
temes oberts: Tanatori, perquè no es
demori més i es comenci a fer; i
Urbanització del Polígon I, quasi
acabada i amb cobraments pendents.
- Arranjar la pujada de darrera la
Granja, per donar entrada i sortida a
una part del municipi, quan es talla la

carretera pel mercat.
- Executar el més ràpid possible totes
les partides que falten del pressupost
2005 i de la modificació del mateix.
No té massa sentit fer el pressupost del
2006 si ens queda molt per fer del 2005.
Els compromisos s’han de complir i les
obres aprovades s’ha de mirar de fer-
les quan abans millor.
    Nosaltres hem aprovat els dos
pressupostos de la present legislatura.
Hem fet l’esforç negociador per posar-
nos d’acord. Toca al Govern de CiU
posar-se les piles. Que resolgui les
qüestions pendents i agafi el ritme
necessari per al millor desen-
volupament del nostre municipi. Si ho
fa així, ja sap que ens hi sumem.

Josep Galceran i Sellart
Portaveu del grup municipal PSC-PM

a l’Ajuntament d’Artesa de Segre

AA

Durant el 2006, les parelles que es casin o tin-
guin un fill o una filla rebran la revista de forma
gratuïta fins a final d’any, prèvia comunicació
de l’esdeveniment.

Revista la Palanca
Edifici Escoles Velles s/n
Apartat de Correus 30
25730 Artesa de Segre





Psicologia de Cada DiaPsicologia de Cada DiaPsicologia de Cada DiaPsicologia de Cada DiaPsicologia de Cada Dia

Sobre els llibres d’autoajuda
a fa força anys que circulen per
les llibreries els anomenats llibres

d’autoajuda. Ocupen metres i metres
de prestatgeries i sembla ser que cada
cop tenen més èxit entre lectors de
qualsevol edat.
    Són manuals plens de receptes que
tenen com a objectiu solucionar proble-
màtiques molt diverses però amb un
objectiu comú: la recerca d’una major
estabilitat emocional. Amb ells prete-
nem canviar moltes de les nostres con-
ductes o estats psicològics no desitja-
bles: pors, depressions, fòbies, baixa
autoestima, sobrepès, manca de son,
addicció al tabac...
    I la pregunta que plantejo és: poden
aquests llibres realment ajudar-nos? Tot
i que en psicologia la resolució de pro-
blemes no és tan fàcil com es podria
deduir de la lectura d’aquests manuals,
no és menys cert que sovint tenen ide-
es força aprofitables. Ara bé, la predis-
posició del lector, amb una posició
oberta i sense prejudicis, serà bàsica
perquè el llibre pugui arribar a ser útil.
    Qui, en caure-li un manual d’aquests
a les mans, no ha pensat: si llegint-me
aquestes pàgines pogués ser menys tí-
mid!... parlar millor en públic!... supe-
rar la por a volar!... deixar de fumar?
Però no ens enganyem, un canvi que,

suposadament, ens ha de fer evolucio-
nar ha de partir d’una reflexió prèvia
molt profunda.
    El primer que cal fer és observar-nos
a nosaltres mateixos, és a dir, som con-
seqüents entre allò que pensem i la
manera com ens comportem? La se-
güent reflexió fóra com ens veuen els
altres, realment encaixa el que jo crec
amb el que creuen de mi?
Algunes vegades perce-
bem que no agradem, que
no caiem bé o que passem
desapercebuts, aquests
fets fan baixar la nostra
autoestima, provocant-nos sentiments
d’inferioritat davant els altres i és que
sovint la percepció de nosaltres matei-
xos la tenim a través dels ulls dels al-
tres i això pot ser perillós! Actituds com
el pessimisme, el victimisme, la des-
confiança, la intolerància, l’autosufici-
ència, l’egocentrisme... no convé aco-
llir-les en el nostre interior.
    Qualsevol de nosaltres coneix per-
sones d’aquelles que cauen bé a tothom.
Cauen bé perquè són obertes, positives,
alegres, sinceres, creatives, responsa-
bles, sensibles... És llavors quan sovint
recorrem a aquests llibrets d’autoajuda,
pretenent aprendre d’una manera fàcil,
ràpida i sobretot eficaç a aconseguir tot

allò que creiem que ens manca: opti-
misme, creativitat, facilitat de paraula,
etc.
    Considero que aquests llibres poden
donar resultat sempre que hi hagi im-
plícit un voler canviar d’actitud, és a
dir, sense una prèvia autoreflexió i cons-
cienciació i sense una voluntat de can-
vi no hi ha resultat possible. Tots

aquests manuals ofereixen pautes de
comportament que fan reflexionar so-
bre la pròpia actitud, a partir d’aquí
caldrà començar un procés de millora
personal, amb esforç i voluntat.
    A tall personal, la millor autoajuda
és la voluntat de canvi. Estic segura que
una bona educació per a la reflexió,
cercant solucions de millora, és el mi-
llor camí per fer-nos créixer i evoluci-
onar com a persones. La manera? No
crec que sigui uniforme, mentre que uns
la trobaran en un llibre, altres la troba-
ran per ells mateixos. No hi ha volta de
full, la clau per triomfar és voler-ho fer.

Noemí Farré Cortadelles

Sense una prèvia autoreflexió i
conscienciació i sense una voluntat
de canvi no hi ha resultat possible

J
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www.orfeoartesenc.cat
Orfeó Artesenc va ser una de les
primeres entitats en registrar un

domini .cat el mateix dia que es va obrir
el registre del nou domini, de manera
que des de l’1 de març ja està activat i
en ple funcionament.
    La Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers
(ICANN) és l’entitat responsable de la
coordinació del sistema de noms de do-
mini a Internet. Aquests poden ser d’ús
genèric (.com, .org...), o els anomenats
patrocinats (sponsored en anglès), que
són per a comunitats definides.
    L’Associació puntCAT es va crear el
23 de novembre de 2001
(www.puntcat.org) amb l’objectiu
d’aconseguir la creació d’un domini
propi per la comunitat lingüística i cul-
tural catalana a Internet. Després d’uns
mesos de treball, el 16 de març de 2004
va presentar a l’ICANN la candidatura
per obtenir el domini .cat per a la co-
munitat lingüística i cultural catalana.
    Degut a gran nombre d’adhesions
rebudes, més de 68.000 entitats sense
afany de lucre, particulars i empreses,
el passat 16 de setembre de 2005, el
consell d’administració de l’ICANN va
aprovar de forma definitiva el .CAT.
    A partir d’aquest moment, l’Associ-
ació puntCAT va donar lloc a la Fun-
dació puntCAT, que és la que està ges-
tionant el registre de dominis .cat. En-

tre el 13 de febrer i el 23 d’abril de 2006,
s’ha iniciat el període de llançament de
registres. A partir del dia de Sant Jordi
ja serà obert al públic en general que
pugui demostrar una relació amb la
comunitat lingüística i cultural catala-
na.
    L’Orfeó Artesenc, que va adherir-se
a la campanya per un puntCAT el 2004,
va ser un dels primers dominis a regis-
trar-se, concretament a tres quarts de
nou del vespre del dia 13 de febrer ja
teníem el domini registrat.
    L’Orfeó Artesenc es felicita d’haver
assolit el .cat, més tenint en compte que
n’hem recolzat des del primer dia la
iniciativa que ha dut a la consecució del
domini que representa la comunitat lin-
güística i cultural a Internet, l’única
comunitat que s’hi troba representada
en aquests termes.
    Aprofitem aquestes ratlles per a fer,
doncs, un públic agraïment a totes les
persones i entitats vinculades a l’àmbit
de la música i el cant coral català que,
com nosaltres, des de l’any 2004 vau
donar suport a la “campanya per un
.cat”, un suport que va esdevenir massiu
i gràcies al qual l’Associació puntCAT
va presentar la seva proposta a la
ICANN amb tota la força d’una gran
empenta popular. Victòries com aques-
ta s’enduen els núvols pessimistes que,
a vegades, enterboleixen el nostre cli-

ma i aboquen una nova llum sobre el
paisatge: la del legítim orgull de comp-
tar amb una comunitat de llengua i de
cultura que té les persones que es me-
reix, disposades a ser-hi quan cal, de
forma diligent i ordenada, carregades
amb la paciència i la tenacitat que de-
manen les grans gestes de la construc-
ció assenyada del coneixement i la con-
vivència.
    Fent un xic d’història, la primera web de
l’Orfeó va néixer el 21 de maig de 2002, en
l’any del seu 30è aniversari. El 24 de se-
tembre de 2003, vàrem redissenyar el web
i vàrem registrar el nostre propi domini:
www.orfeoartesenc.org. Des de la creació
del web fins al desembre de 2004,
aquest va obtenir un total de 5.278 vi-
sites, arribant prop de les 6.000 l’any
2005. Des de l’aprovació del .CAT el
setembre passat, hem seguit amb es-
pecial atenció els esdeveniments fins
que el recent 13 de febrer vàrem ser
una de les primeres entitats en regis-
trar-lo. Durant el mes de febrer hem
estat treballant per activar el nou do-
mini, que finalment (el dia 1 de març
de 2006) ja està activat i en funciona-
ment, tant el web com tots els correus
electrònics.
    Que gaudiu d’un bon .CAT!

Sergi Valls i Jové
info@orfeoartesenc.cat

L’
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Caramelles 2006
n any més, acabades les festes de
Nadal i el Carnestoltes, comença

la Quaresma que ens portarà de nou
a la Pasqua. I amb la Pasqua tornen
les Caramelles.
    Enguany, novament de ple en la
feina, els i les caramellaires ja preparen
dissabte rere dissabte les cantades pel
diumenge de Pasqua.
    Recordem que l’any passat, les Ca-
ramelles la Dàlia Blanca van finalitzar
amb Vilves la darrera de les cantades
per diverses poblacions del municipi

d’Artesa de Segre. Enguany, si el temps
i les veus ho permeten, han preparat
un recorregut per Artesa que us
presentem en aquest article.
    Com és tradició, els i les caramellai-
res es concentraran davant la Dàlia
Blanca a les 9 del matí per dirigir-se a
casa del senyor batlle on es realitzarà
el darrer assaig.
    En acabar la missa de 12, ens diri-
girem en processó a la Plaça de l’Ajun-
tament, on realitzarem la darrera
cantada.

    Aprofitem aquestes ratlles per con-
vidar tothom que vulgui col·laborar
amb les Caramelles la Dàlia Blanca, ja
que necessitem voluntaris i voluntàries
per acompanyar-nos durant tota la
jornada de Pasqua per portar les
ballestes, les guardioles i repartir
senyeres. Així doncs, a tots els que
tingueu ganes de col·laborar i participar
de la festa feu-nos-ho saber, que hi
sereu molt benvinguts.

La Junta

Música,Música,Música,Música,Música, Mestr Mestr Mestr Mestr Mestre!e!e!e!e!

U

1. Casa del Sr. Batlle (C. Sant Antoni M. Claret / C. Segre)   9:15
2. C. Àngel Guimerà / C. Mare de Déu del Pla   9:25
3. C. Mare de Déu del Pla (Cal Gardela)   9:30
4. Av. Eduard Maluquer / C. Sitges   9:40
5. C. Sant Sebastià (Mobles Vilanova)   9:45
6. C. Jesús Santacreu   9:55
7. C. Escoles (Residència) 10:00
8. C. Sant Antoni M. Claret / C. Ricard Vinyes 10:10
9. C. Monges / C. Tarragona 10:15

    Arribat en aquest punt del recorregut ens dirigirem al C. Roc del Cudós
per esmorzar.

10. C. Roc del Cudós 11:00
11. Ctra. d’Agramunt (Cal Bepeta) 11:05
12. Ctra. d’Agramunt (Hostal Muntanya) 11:15
13. Ctra. d’Agramunt / C. Les Eres 11:20
14. Ctra. d’Agramunt (Cafè del Poble) 11:30
15. Ctra. d’Agramunt / C. Prat de la Riba 11:35
16. Ctra. de Ponts (Cal Serra) 11:45
17. Ctra de Ponts / Ctra. de Tremp 11:50
18. Ctra de Tremp / C. Girona 11:55
19. C. Balaguer / C. Prat de la Riba 12:00
20. Plaça Major 12:10

Recorregut i horari aproximat
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Mes de gener
ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(del dia 12, 19 i 26 de gener)

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres i autoritzacions de guals:
- A Ramon Sala Pijuan, per fer obres
de manteniment al magatzem situat al
c/ Sant Miquel de Seró.
- A Marc Lluch Solé,  per a la construc-
ció d’un habitatge unifamiliar aïllat, a
situar al c/ Jesús Santacreu, 22.
- A J. Giribets, R. Almuzara, A. Giribets,
D. Giribets, CB,  per a la construcció
de quatre habitatges unifamiliars en fi-
lera, a situar al c/ Sant Sebastià, 11.
- A la Comunitat de Propietaris, per a
la instal·lació d’un ascensor a l’edifici
situat al c/ Monges, 12.
- A Promocions J. Cinca, SL.,  per a la
demolició de part d’una edificació en-
tre mitgeres, situat al c/ Església, 14 de
Colldelrat.
- A Josep Minoves Besolí, l’autoritza-
ció d’entrada de vehicles a través de la
vorera, a l’edifici situat al c/ de Marcel·-
lí Farré, 1.
- A Raquel Mallol Castellà, l’autoritza-
ció d’entrada de vehicles a través de la
vorera, a l’edifici situat al c/ Maria

Anzizu, 12.
- A Ramir París Pedrol, per canviar teu-
les existents per plaques d’uralita a
l’edificació situada al polígon 4,
parcel·la 63 de Baldomar.

- A Ricard García Martínez, per pintar
interior, canviar rajoles i sanitaris de
l’habitatge situat a la plaça Major, 21.
- A Antoni Español Sabaté, per engui-
xar sostre dels baixos i realitzar sepa-
ració de dues habitacions, a l’habitatge
situat al c/ Balmes, 33.

INFORMES DE L’ALCALDIA

Després de moltes negociacions,
s’ha arribat a un principi d’acord amb
les Germanes Dominiques perquè el seu

edifici del carrer les Monges passi a ser
municipal.

L’alcaldia va convocar un con-
curs restringit per a l’adjudicació del
projecte de la Sala Multiús i Bibliote-
ca, acabats interiors i exteriors. De les
tres ofertes que hi va haver, s’ha adju-
dicat a TAU per 28.950 euros.

Ha arribat al Consell Comarcal
la concessió d’un ajut de la Junta de
Residus per a la realització de la
Deixalleria Municipal (74.500,00
euros) que, amb el PUOSC que aporta
el Consell Comarcal, arriba al 100% del
cost de l’obra.

S’ha demanat oferta de conveni
per a una Planta de Gas al Polígon a
dues empreses: Gas Natural i Proyectia.

Es va realitzar una reunió al
Consell Comarcal del Consell de Pro-
moció Turística de la comarca. Es pre-
sentà un esborrany del Pla de Foment
del Turisme com a eina per a iniciar el
debat.

Carme Barril i Brescó

Vols ser un voluntari per la llengua?
Doncs, vine a l’ajuntament d’Artesa de Segre i t’informarem.

Horari: de 9h a 14h o al telèfon 973 40 00 13

Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre - Àrea de Cultura i Ensenyament
Coordina: Servei de Català del Consell Comarcal de la Noguera
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Mes de febrer
SESSIÓ DE PLE
Ple ordinari: 02-02-06

S’aprova, per unanimitat, l’acta
ordinària de 01-12-05 i l’extraordinà-
ria de 27-12-05.

S’aprova, per unanimitat, la pro-
posta dels padrons fiscals de 2006.

S’aprova, per unanimitat, con-
certar dues operacions de crèdit per la
quantitat de 68.307,25 euros i
12.454,01 euros  respectivament, que
s’han de cancel·lar en un termini mà-
xim de 10 anys.

S’aprova, per unanimitat, les
següents licitacions d’obres:
- Pavimentació i xarxa de clavegueram
als carrers del Forn i el Castell, de
Tudela de Segre (90.867,16 euros).
- Xarxa de sanejament de la colònia la
Fàbrica de Vilves (40.892,38 euros).

S’aprova, per unanimitat, les
següents certificacions d’obres:
- Certificació núm. 2, per import de
50.073,06 euros, corresponent a l’obra
“Reforma de l’enllumenat públic”.
- Certificació núm. 1 (única), per im-
port de 75.712,17 euros, corresponent
a l’obra “Adequació i restauració dels
serveis al c/ Nou d’Artesa de Segre”.
- Certificació núm. 3, per import de
30.596,52 euros, corresponent a l’obra
“Reforma de l’enllumenat públic”.
- Certificació núm. 2 i última, per im-
port de 11.644,54 euros, corresponent
a l’obra “Arranjament de cobertes i in-
teriors de l’església de Folquer”.

S’aprova, per unanimitat, la de-
volució de fiança de l’obra “ Pavimen-
tació del carrer les Eres d’Alentorn”.

S’aprova la moció presentada
per ERC de suport a la Plataforma pel

Dret de Decidir.
Vots a favor: 10 (5 CiU, 4 ERC i 1 PSC-
PM)
Vots en contra: 1 (1PP)

S’aprova, per unanimitat, adju-
dicar l’alienació de la parcel·la núm. 41
del Polígon Industrial el Pla d’Artesa

de Segre, per un import de 64.280,00
euros a l’empresa Arcadi Fons SL.

ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 2, 9 i 16  de febrer)

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres i autoritzacions de guals:
- A Eduard Garriga Marsol, per a l’ar-
ranjament de façanes, tanca perimetral
i construcció d’annex posterior per a
calefacció, a les casetes aïllades situa-
des a la Colònia la Fàbrica.
- A Julià Mianes Sabanés, per canviar
marbres i mobles cuina de l’habitatge
situat al c/ Calvari, 13.
- A Celurubi, SL., per enderrocar petits
coberts i magatzems, situats al c/
Marcel·lí Farré, 5.
- A Llorenç Gastó Baqué, per a la cons-
trucció d’una nau industrial sense ús
específic, a situar al c/ Lluís Companys,
13 del Polígon Industrial el Pla.
- A Cecília Antònia Solé Vila, per a la
segregació de dues porcions de 400 m2

i 600 m2 de la finca urbana, situada al
c/ Ponent, 4.
- A Carmen Masó Albericio, per refer
la llosa del balcó, col·locar barana i pin-
tar la façana de l’edifici situat a la Ctra.
de Ponts, 13.
- A Isabel Fernández López, per enra-
jolar la cuina de l’habitatge situat al c/
Prat de la Riba, 28.

INFORMES DE L’ALCALDIA

La Diputació de Lleida ha co-
municat que ha atorgat una subvenció
de 90.000 euros per a la realització de
l’obra Casal Cultural dins el Pla d’In-
versions Supramunicipal. La Diputació
hi aporta uns 130.000,00 euros en di-
ferents línies de subvenció.

L’Ajuntament té interès en con-
tractar un gabinet d’advocats especia-
litzats en urbanisme. L’oferta del gabi-
net Pérez López Advocats SL, inclou
una visita mensual al municipi, una ta-
rifa per assessoria i un preu taxat per
als contenciosos. Exclou la redacció de
Projectes d’expropiació i reparcel·lació.

La Diputació de Lleida ha con-
firmat l’atorgament de subvenció amb
càrrec al Pla d’inversions Municipals
per a la realització dels nous vestidors
del Camp de Futbol amb un import de
71.232,19 euros en front als 159.265,27
euros de cost de l’obra. Per l’alcaldia
també es comunica que per a aquesta
mateixa obra s’ha demanat subvenció
al Pla d’equipaments esportius convo-
cat per la Generalitat.

S’instal·laran dos focus a la fa-
çana principal de l’Ajuntament per a les
activitats nocturnes que es fan a la pla-
ça durant la temporada d’estiu.

Carme Barril i Brescó

Durant el 2006, les parelles que es casin o tin-
guin un fill o una filla rebran la revista de forma
gratuïta fins a final d’any, prèvia comunicació
de l’esdeveniment.

Revista la Palanca
Edifici Escoles Velles s/n
Apartat de Correus 30
25730 Artesa de Segre

InfInfInfInfInfororororormació Municipal d’Armació Municipal d’Armació Municipal d’Armació Municipal d’Armació Municipal d’Artesatesatesatesatesa
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Les RLes RLes RLes RLes Reeeeegidories Infgidories Infgidories Infgidories Infgidories Infororororormenmenmenmenmen

Agraïment pel Carnaval d’Artesa
La Regidoria de Festes vol agrair
l’esforç desinteressat de particulars, de
sa Majestat Saltasekles i el seu seguici,
de Protecció civil, dels Bombers
voluntaris d’Artesa, de la Comissió de
la matança del porc i de la Comissió
de Carnestoltes que ens han donat
l’oportunitat, una vegada més, de
participar de la Festa en lletres grans.
    Totes aquestes persones han treballat
desinteressadament perquè vosaltres i els

vostres fills us ho passeu d’allò més bé i
pugueu gaudir plenament de cada acte.
Perquè tot estigui el millor programat
possible i, per tant en pugueu gaudir
totalment, us agrairíem que de cara al proper
any preveiéssiu la vostra participació en els
actes del sopar del dissabte i la desfilada de
disfresses infantils del diumenge i, en
el període obert a l’efecte, us apuntéssiu.
De no ser així ens és impossible saber
si hi assistireu o no.

    També us agraïm a tots que hagueu
participat de la festa perquè aquesta
sols és Festa si és per vosaltres i amb
vosaltres.
    Desitgem hagueu fruit de la
disbauxa i la xerinola pròpia d’aquestes
dates i encareu amb bon ànim la
Quaresma que encetem.

Regidoria de Festes
Ajuntament d’Artesa de Segre

BBC*BBC*BBC*BBC*BBC*

¿Us podíeu imaginar quan us van
fer aquestes fotos que a l’abril de
més de vint anys després
celebraríeu junts els vostres
aniversaris? ¿Us hauria sorprès
saber que us casaríeu el dia 22?

Moltes Felicitats!

BBC* són les sigles de la secció Bodes, Batejos i
altres Celebracions. Feu-nos arribar una foto i un
text ben graciosos i us ho publicarem. Només cal
ser subscriptor de la Palanca
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Sense Perdre els Orígens
per Jordi Esteban

Jeroglífic
per David Fusté

Què menjarem de segon plat?

Problema d’escacs
per Ramon Monfà - www.bidmonfa.com

Juguen les blanques

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans

Data

A l’edat mitjana els documents els fe-
ien els amanuenses ja que la majoria
de la gent, fins i tot noble, no sabia es-
criure. Quan el document era signat per
la persona amb autoritat, i al moment
de ser lliurada al destinari, l’escrivent
feia constar el fet. Per exemple: Data
Barcinone, die octavo mensis octobris,
anno Domini 1516 (Donada a
Barcelona el dia...). O també: Facta
Barcinone, die octavo mensis octobris,
anno Domini 1516n (Feta a Barcelona
el dia...). Per això, en català anome-
nem data les indicacions de lloc i temps
dels nostres documents, i per això ma-
teix el castellà aquí usa el mot fecha
(facta, en llatí).

Diccionari Etimològic Complementari
de la Llengua Catalana III, 25

(Joan Coromines)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Horitzontals
1. Nom popular que es dóna a un impost.- 2. Passar un instrument
tallant per treure el pèl. Fer ostentació.- 3. Peça que situada a la quilla
d’una embarcació en millora l’estabilitat. Bala de calibre petit. Mig
miler.- 4. Símbol del sodi. Al revés, desitges. Al revés, línia o peça al
voltant de la qual gira alguna cosa.- 5. Lloc on es fa feina de tipus
administratiu. Aparell usat per assecar figues.- 6. En números romans,
mil. Eina que fa parella amb el pic. Alaba.- 7. Pronom o article masculí.
Contrari de poc. Consonants.- 8. El pes d’un vehicle sense la càrrega.
Terreny que només admet conreus com el del blat o de l’olivera. Lletra
que pot representar dos fonemes vocàlics.- 9. Consonant vibrant. Con-
junt de forces navals d’un estat. Metall usat per fer joies.- 10. Mamífer
que viu al Tibet. Símbol de l’oxigen. Vocal. Prefix.- 11. Pisos petits on
la gent passa l’estiu.

Verticals
1. Art de mesurar el temps.- 2. Al revés, el nom del rei a l’antic Egipte.

Nota musical. Al revés, allò que es demana al parenostre.- 3. Allò que un mariner ha de saber fer. Al revés, el nom d’un
arbre. Anella grossa que es posa a l’extrem d’una vela.- 4. Moure les cames per caminar. Consonant vibrant.- 5. Nota
musical. El nom d’un arbust relacionat amb un color. Paraula.- 6. Vocal tancada. Femení, massa bona persona. Vocal
oberta.- 7. Femení, color del cel i del mar. Al revés i plural, tendències relacionades amb la manera de vestir o d’actuar.- 8.
Òrgan de la visió. Producte que manté el pentinat. Lletra que pot representar el lloc per on surt el Sol.- 9. Part d’un camal
dels pantalons que cobreix la cuixa. Vocal oberta. Consonants.- 10. Vocal tancada i repetida. Molt empipat. Al revés, so que
acompanya el llampec.- 11. Femení plural, que posen ordre.

SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Contribució.- 2. Raure. Lluir.- 3. Orsa. Balí. D.- 4. Na. sloV. xiE.- 5. Oficina.
Arn.- 6. M. Pala. Lloa.- 7. El. Massa. SD.- 8. Tara. Secà. O.- 9. R. Armada. Or.- 10. Iac. O. O. Pre.- 11.
Apartaments.
VERTICALS: A partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Un pollastre (un, Po, llas, tre).
Problema d’escacs
1- e6, Txg5; 2- Td8+, Rxd8; 3- exf7 i el negre no pot evitar f8=D
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ImaImaImaImaImatgtgtgtgtges d’Ahires d’Ahires d’Ahires d’Ahires d’Ahir

Carnestoltes. La Plega. 1933

Artesa tot arribava amb un poc de
retard. Als anys 30 es vivia encara

l’època dels “Feliços 20”, amb balls,
festes populars i molt d’ambient.
    Les dones havien començat a incor-
porar-se al món del treball, fet que els
hi donava una autonomia econòmica i
social, de la que mai fins llavors havi-
en disposat. Volien anar a la moda i es-
trenaven molts vestits. A les festes i als
balls volien anar ben mudades i moltes
anaven “a cosir” per a poder triar i fer-
se elles mateixes els vestits.
    Així és que els cosidors eren un vi-
ver d’inquietuds juvenils, d’esdeveni-
ments i de idees innovadores. També
de notícies i projectes sobre Catalunya,
del que estava passant arreu i de les ini-
ciatives locals que calia fer (pel poble,
per les festes populars i per l’esbarjo
del jovent). El cosidor de “La Perutxa”,
per exemple, era un lloc d’iniciatives
locals, juntament amb altres entitats.
    Eren els anys de la Segona Repúbli-
ca Espanyola, els que precediren a la
insurrecció del General Franco i els
seus exèrcits. Artesa vivia el seu somni
benestant, era una ciutat alegre i ober-
ta. Era, a més, una població d’acollida
pels forasters, tothom s’hi trobava bé.

    Dues sales de ball: “La Lluna” i la
“Germanor”, amb dues orquestres, pa-
lesaven aquest tarannà amable i liberal
del nostre poble. Hi havia famílies amb
germans socis de diferents grups de ball
i tot el jovent anava a una. A més, dins
dels mateixos balls, hi havia colles de
jovent que contribuïen a animar les fes-
tes amb activitats afegides. Per exem-
ple, “La Colla del Pebre” o “La Plega”,
que avui ens ocupa i que de vegades te-
nia els seus membres en 2 ó 3 grups.
    Quan arribaven les Carnestoltes, els
fadrins de “La Lluna”, amants de fer
gresca i barrila, organitzaven la tradi-
cional “Plega”, tot i cantant pels car-
rers de la ciutat cançons i tonades pica-
resques, enredant alguna botiguera en
el bon sentit, amb l’afany de recollir
alguns calerets per a fer després un gran
tiberi a “La Fonda del Manel” o a “La
Fonda de la Palma”. Aplegaven el que
els donaven per tot el poble; de vega-
des, de casa a casa.
    Aspiraven sols a “un dinar de Duro”,
amb pollastre i cava a dojo (xampany,
es deia llavors), que en aquelles èpo-
ques –endarrerides en molts aspectes–
era esperat amb delit, en candeletes, per
aquelles confraries de cantaires, perquè

el pollastre i el cava eren considerats unes
exquisideses que sols apareixien a les
taules per les festes grosses, i no sempre.
    No és per molestar ningú, però en
aquella època les esquerres eren molt
més actives que les anomenades dretes
en les festes populars d’Artesa; per la
qual cosa, a més de les disfresses i els
balls, les noies de la foto d’avui eren
del cosidor de “La Perutxa”, com hem
dit abans.
    La foto d’aquest mes és de la carros-
sa de la primera “Plega”. El Ramon del
Xeró de carreter, el Rossend Marsol
amb 11 anys, la Cecília Sirvan,
l’Elvireta del Betre (mare dels Gasets),
la “Sessé”, l’Antonieta del Patac i la
Pepita de les Llums.
    La gent esperava les festes de Car-
nestoltes d’Artesa, a les que també hi
venien –a peu, és clar– gent dels po-
bles del veïnat. Hi havia molta gent dis-
fressada i anaven per tot arreu, de ma-
nera que la cosa podia donar molt de
joc. Els comentaris i les històries, a més
de ben variades, eren comentades al
llarg de tot l’any.

Bartomeu Jové i Serra
Foto cedida per Cecília Sirvan

AA





La FLa FLa FLa FLa Fotootootootooto

El Grup de Teatre d’Artesa de Segre va representar l’obra “Vapors” els passats 10, 11 i 12 de febrer. La
imatge correspon a una escena d’aquesta peça teatral, escenificada amb gran èxit. (Foto: Miquel Regué)


