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Excavacions a la Cova del Parco
Aquest estiu s’han complert 20 anys des que
el Dr. Fullola va fer-se càrrec de la direcció
de les excavacions de la Cova del Parco, des-
prés de les primeres prospeccions realitza-
des pel Dr. Maluquer de Motes.

Fotos: Arxiu La Palanca i Josep M. Espinal
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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.

MAIG
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 3: Maria Vlasa, filla de Mihail i de Mihaela
dia 20: Arnau López i Reig, fill de Josep i d’Àfrica
dia 24: Judit Gomà i Canosa, filla de Josep i de M. Lluïsa
dia 29: Joan Puigpinós i Jiménez, fill de Francesc i de Joana
Defuncions:
dia 3: M. Francisca Alba i Chinchilla (80 anys), natural d’Orcera
(Jaén)
dia 9: Antoni Armengol i Tohà (87 anys), natural d’Artesa de Segre
dia 10: Teresa Llinàs i Marral (85 anys), natural de Vall-llebrera
dia 19: Núria Vila i Vilaseca (83 anys), natural d’Aguilar de Bassella
dia 20: Maria Pujol i Bertran (88 anys), natural de Baronia de Rialb
Matrimonis:
dia 6: M. Pilar Bernaus i Riart (d’Artesa)

Josep L. Costafreda i Puigpinós (d’Agramunt)
dia 20: Benjamí Llobet i Reig (d’Artesa)

Núria Serradell i Camats (d’Artesa)

Municipi de Foradada
Defuncions:
dia 28: Concepció Solé i Bernaus (88 anys), natural de Montclar

LLLLL’Ag’Ag’Ag’Ag’Agendaendaendaendaenda

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

MAIG

Municipi d’Artesa de Segre
Temperatura mitjana del mes: 19°
Temperatura màxima: 34° (dies 17 i 28)
Temperatura mínima: 5° (dies 1 i 9)
Amplitud tèrmica màxima: 20° (dies 1, 2, 26 i 28)
Amplitud tèrmica mínima: 9º (dia 8: màx. 21º i mín. 12º)
Dies amb precipitacions: 2
Precipitació màxima: 13 mm (dia 13)
Total precipitacions: 14 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 17,4°
Temperatura màxima: 33,2° (dia 17)
Temperatura mínima: 3,7º (dia 9)
Dies amb precipitacions: 3
Precipitació màxima: 7 mm (dia 7)
Total precipitacions: 12,6 mm

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions: 1 (dia 13: 14 mm)

MeteorMeteorMeteorMeteorMeteorolooloolooloologiagiagiagiagia

1 i 2 de juliol:
Collfred

14, 15 i 16 de juliol:
Tudela de Segre
Foradada

21 al 25 de juliol:
Montclar

29 de juliol:
Colldelrat

29 i 30  de juliol:
Rubió (del Mig)

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

Durant els mesos de juliol i agost:
A les 22h, cada divendres fins al 18 d’agost, a la Pl.
de l’Ajuntament, Sardanes a la fresca. Organitza:
Amics de la Sardana d’Artesa de Segre

Durant els mesos de juliol i agost:
De 19h a 21h, de dilluns a divendres, a la Pl. de
l’Ajuntament, Biblioparc. Organitzen: Ajuntament
d’Artesa de Segre i Biblioteca Municipal Joan
Maluquer i Viladot

8 de juliol:
- A les 9h, sortida de Cubells: Visita cultural al castell
de Ribelles i a Vilanova de l’Aguda. Organitza:
Associació Cultural Terres del Marquesat
- A les 19h, a la Pl. de les Escoles Velles, Festa de
final de curs de la Llar d’Infants El Bressol amb el
grup d’animació El Sidral. Organitza: AMPA de la Llar
d’Infants

14 de juliol:
A les 22h, 1a Marxa nocturna a Artesa de Segre (fins
a Salgar, per camins, i tornar). Arribada al Parc de
Bombers amb coca, xocolata i beure. Organitza: Club
de Lleure Altis

29 de juliol:
A la Pl. Església de Vilanova de Meià, Concert  de la
Coral Von Trapp de Tours (França)

4 d’agost:
A les 7:15h, sortida de Cubells: Visita cultural a la
Vall Fosca (exemple de natura i arqueologia
industrial). Organitza: Associació Cultural Terres del
Marquesat

6 d’agost:
A Vilanova de Meià, Festa de la Gent Gran

21 d’agost:
A Cubells, Xocolatada popular al C/ M.D. del Castell

26 i 27 d’agost:
A Artesa, Fira de Sant Bartomeu (veure programa
provisional a la pàg. 23)

4, 5 i 6 d’agost:
Alentorn

5 d’agost:
Tòrrec

11, 12 i 13 d’agost:
Alòs de Balaguer

12 i 13 d’agost:
Vall-llebrera

12, 13, 14 i 15 d’agost:
Santa Maria de Meià

FESTES MAJORS
16 al 20 d’agost:
Cubells

19 d’agost:
Boada

19 i 20 d’agost:
Anya / Seró

20 d’agost:
Montsonís

25, 26 i 27 d’agost:
Baldomar
Torre de Fluvià
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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial

Membre de

Dipòsit Legal: L - 283 - 1981

EDITA: Associació Cultural la Palanca

CONSELL DE REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ
Ramon Giribet i Boneta
Bartomeu Jové i Serra
Miquel Regué i Gili
Sergi Valls i Jové
Anna M. Vilanova i Alentorn

SUPORT INFORMÀTIC
Josep M. Espinal i Aubet

MAQUETACIÓ
La Palanca

FOTOGRAFIA
La Palanca

SUBSCRIPCIONS I PUBLICITAT
Apartat de Correus 30 d’Artesa de Segre
Telèfon  973  40 11 58

REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ
Edifici Escoles Velles. Sala La Palanca
Apartat de Correus 30 - 25730 ARTESA DE SEGRE

IMPRIMEIX
NORPRINT - Artesa de Segre

TIRATGE
850 exemplars
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20 euros (preu a l’Estat espanyol i a Andorra)
30 euros (preu estranger)

ADRECES INTERNET
http://www.lapalanca.org
correu electrònic: revista@lapalanca.org

-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.

Carta oberta als lectors
Fent un xic d’història, La Palanca arranca a finals de 1981, en uns mo-
ments en què llegir en català no era pas un hàbit entre un sector demo-
gràfic important. Durant aquests anys, la revista ha testimoniat els fets i
notícies més rellevants d’Artesa de Segre i comarca.
    Durant els primers 15 anys de la publicació, diversos grups de perso-
nes van entrar i sortir dels Consells de Redacció i Administració. Els
mitjans amb que es treballava es corresponien à l’època: màquines d’es-
criure, impressió en offset, etc. Només cap al final d’aquest període arri-
bà l’adquisició del primer ordinador. Un altre fet important d’aquesta
primera època va ser la constitució legal de l’Associació Cultural La
Palanca d’Artesa de Segre i Comarca (1991). Per altra banda, en aquest
primer i llarg període la revista acostumava a tenir unes 24 pàgines i el
1996 ja se n’editaven 500 exemplars mensuals.
    L’última gran empenta, però, que ha rebut La Palanca es produeix al
desembre de 1996, quan un grup de joves va passar a formar part dels
Consells de Redacció i Administració. A partir d’aquí, es contractà una
professional del disseny i es canvià el sistema d’impressió. Es va incre-
mentar el tiratge a 600 exemplars mensuals, amb 36 pàgines per revista.
El juny de 1998 s’incorporà el color a la portada.
    L’estiu de 2000 es produeixen canvis importants dins els Consells de
Redacció i Administració, que pràcticament no han variat fins a l’actua-
litat. Aquell any neix la pàgina web amb l’edició digital i a color de La
Palanca i ens fem càrrec de la maquetació de la revista. El gener de
2002, amb l’arribada de l’euro, es fixa el preu de la subscripció ordinà-
ria en 20 euros i el preu de la revista en 2 euros. Progressivament s’arri-
ba als 850 exemplars de tiratge ordinari i una extensió habitual de 48
pàgines. El 2006 s’incorporen pàgines a color de forma habitual a l’inte-
rior de la revista. Durant aquests 10 darrers anys també s’han aconseguit
diferents premis i distincions que han posat de relleu la bona tasca rea-
litzada.
    Ara, a les voltes de 25è aniversari, i del desè de l’última gran empenta
que ha tingut la revista, ens comencem a plantejar moltes coses. Estem
molt contents de la feina feta, dels èxits assolits i del suport rebut; així
com del nivell actual de la revista, que creiem que és força alt, tant en
continguts com en presentació.
    Malgrat això, en els darrers dos anys i mig s’han publicat 27 revistes,
tres menys de les que seria habitual. Si bé és cert que en nombre de
pàgines s’ha arribat a prop de mig milió de mitjana anual i això és molt
més del que passava fa només 6 anys, mentre el preu de la subscripció fa
quatre anys que es manté.
    És cert que són moltes pàgines d’informació publicades, però mal-
grat tot no permeten cobrir totes les notícies perquè, si bé la llista de
col·laboradors és força àmplia, encara no és del tot suficient. Costa molt
tenir, per exemple, col·laboradors a cada un dels nuclis de població que
abasta la nostra revista. Pel que fa als consells d’administració i redac-
ció, no s’han modificat en els darrers 6 anys, i s’han vist reduïts consi-
derablement dels que es van formar el 1997. La feina, més que disminuir,
ha augmentat considerablement any rere any. La majoria de nosaltres fa
uns quants anys que dediquem –amb molt de grat– moltes hores perquè
La Palanca tiri endavant i sigui cada dia un xic millor i més interessant.
Tant de temps, però, treballant-hi sense trobar un relleu natural que s’in-
teressi per continuar aquesta feina... Vosaltres mateixos.
    Aquest editorial és una carta oberta als lectors i lectores mitjançant el
qual ens agradaria que tothom reflexionés sobre el futur de La Palanca
i que servís per a què més d’un o d’una s’afegeixen al projecte.



6

la
 P

al
an

ca

NoticiariNoticiariNoticiariNoticiariNoticiari

La Cooperativa factura 132 milions d’euros
Durant l’assemblea de socis de la Cooperativa d’Artesa celebrada
el passat 3 de juny es va fer balanç de l’exercici 2005. L’empresa
artesenca va fer unes vendes per valor de 131,6 milions d’euros,
quantitat que ascendeix a 132,6 milions un cop sumats altres in-
gressos financers i amortitzacions. Les principals vendes van ser
de pinso (58,7 milions) i de bestiar, principalment porcí (62,9 mi-
lions). Durant l’assemblea es va renovar part de la junta rectora de
l’entitat, que segueix sent presidida per Ramon Canal, amb Jaume
Garcia de gerent. D’altra banda, l’escorxador cerverí L’Agudana
va facturar el 2005 més de 70 milions d’euros, amb uns sacrificis
de 2500 porcs i 50 vedells diaris i per primer cop des de la fallida
de 1999, va tenir beneficis.

Mor un motorista a Folquer
El passat 11 de juny un veí de Lleida de 28 anys d’edat va morir en
un accident de trànsit, mentre circulava per la carretera C1412, a
l’alçada de Folquer. El fet va succeir sobre les 13:15 h quan el
motorista va xocar contra un vehicle tot-terreny amb matrícula
d’Andorra, el conductor del qual va sortir il·lès de l’accident.

Artesa es queda sense subvenció per al nucli antic
Per tercer cop, Artesa s’ha quedat sense subvenció per arranjar el
casc antic de la ciutat. L’Ajuntament artesenc va presentar un pro-
jecte a la 3a convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat de
Catalunya, creat per revitalitzar els nuclis antics de les poblacions
catalanes. Des que es va crear el Pla, l’Ajuntament sempre s’hi ha
presentat, però mai ha obtingut resposta positiva, atès que la Gene-
ralitat ha donat prioritat a les ciutats grans i capitals catalanes.

La Diputació inverteix 1,84 milions a la ctra. de Vilanova
La Diputació de Lleida ha aprovat l’adjudicació de les obres del
projecte de condicionament, eixamplament, millora i pavimenta-
ció asfàltica de la carretera LP-9132, des de la L-512 a Vilanova de
Meià (Fase III) a l’empresa VOLTES SLU. El conjunt d’obres s’ha
adjudicat a l’empresa per import de 1.844.873,27 • amb un termini
d’execució de 14 mesos i acceptació de les variants proposades pel
contractista. D’altra banda, la Diputació també ha concedit una
subvenció de 4000 euros a l’Ajuntament d’Artesa per a l’organit-
zació de la Fira de S. Bartomeu 2006.

Incendis forestals a Alòs i Baldomar
El passat 9 de juny un incendi forestal va cremar 19 Ha. de rastoll,
matolls i bosc al terme municipal d’Alòs de Balaguer. Diverses
dotacions terrestres i aèries de bombers van extingir el foc. El pas-
sat 5 de juliol un altre incendi de poca consideració va cremar una
petita superfície forestal prop de Baldomar. Les causes dels incen-
dis van ser fortuïtes, possiblement degudes a alguna guspira elèc-
trica o que va saltar d’alguna màquina que treballava per la zona.

L’aigua a Comiols
L’Ajuntament d’Artesa ha licitat les obres per a la prospecció de
terrenys i perforació d’un pou d’aigua per proveir el nucli de
Comiols d’aquest servei tan bàsic. Fins ara les masies de Comiols
es proveeixen d’aigua amb cisternes i tenen moltes dificultats en
temps de sequera. El projecte contempla la perforació d’un pou
d’aigua, la construcció d’un dipòsit elevat i la instal·lació de con-

duccions i canonades. L’actuació costarà 101.773
euros i compta amb una subvenció de la Genera-
litat.

Trobada de l’ONCE a Alòs

Com ha estat costum en els últims anys, un grup
de membres de l’ONCE es va reunir a Alòs de
Balaguer per fer un dinar de germanor. La troba-
da, organitzada per l’alosenc Daniel Calvo, es va
fer a les taules del Prat, al costat de la plaça dels
gronxadors. Hi van assistir Jordi Durany, alcalde
en funcions, i Jaume Roca, Director Provincial
de l’ONCE de Lleida. Aquest any, els assistents
van disposar d’un autobús per arribar fins a Alòs,
i la cinquantena de persones que s’hi van reunir
van poder gaudir de la calma de l’entorn i de la
carn a la brasa en un dia càlid i tranquil. (Infor-
ma: Oriol Llera).

Obres a Cubells
Darrerament s’han iniciat les obres de la 4a fase
dels carrers del Casc Antic de Cubells, subvenci-
onades pel PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya). Al mateix temps, es porten a ter-
me obres per a la millora del teulat de l’església
Parroquial de Sant Pere de Cubells, finançades
part pel Bisbat d’Urgell i part per l’Ajuntament
de Cubells, així com l’arranjament de la façana
de l’esmentada església, finançat per l’Institut
d’Estudis Ilerdencs. D’altra banda, després d’in-
formar al Ple de l’Ajuntament dels treballs previs
i criteris de l’avenç del Pla d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal de Cubells i la Torre de Fluvià,
s’acordà sotmetre’ls a suggeriments i propostes.
(Informa: Mercè Parés)

Giribet deixa el Consorci del Montsec
Ramon Giribet, que va ser nomenat gerent del
Consorci del Montsec el març de 2004, va pre-
sentar la renúncia al càrrec a principis del passat
mes de juny, la qual es va fer efectiva a partir del
dia 16 del mateix mes. Segons explica Giribet “és
una decisió personal de coherència política, ja que
es tracta d’un càrrec de confiança i tant la perso-
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NoticiariNoticiariNoticiariNoticiariNoticiari

Canvia l’empresa de transport sanitari
 partir de l’1 de juliol una nova empresa s’ha fet càr-
rec del servei de transport sanitari a tot Catalunya.

     El Servei Català de la Salut va adjudicar el 9 de maig de
2000 el servei del transport sanitari a Artesa de Segre a la
societat constituïda per Ambulancias San Juan, Ambulancias
San Fermín i Cruz Blanca. Fins aleshores el servei l’havia
efectuat Creu Roja. La nova societat va començar a oferir el
servei l’1 de juliol de 2000, i l’1 d’octubre de 2001 van tras-
lladar-se a un pis de la carretera d’Agramunt.
    Després de sis anys i alguna pròrroga en l’adjudicació, el
servei del transport sanitari ha tornat a sortir a concurs pú-
blic, essent la nova adjudicatària Servicios Sociosanitarios
Generales (SSG), una empresa amb seu a Sevilla. A efectes
pràctics pels ciutadans i les ciutadanes, el servei és pràctica-
ment el mateix. Les plantilles continuaran igual que amb
l’altra empresa, de forma que a Artesa de Segre tenim tres
conductors (Jordi Garcia, Jaume Camprubí i Jordi Solé), tres
sanitaris (Carles Roqué, Ramon Camats i Carles Galceran) i
Venanci Garcia com a responsable de logística i qualitat. Tot
el personal és Tècnic en Transport Sanitari i DEA
(Desfibrilador extern automàtic).
    A nivell organitzatiu, actualment la província de Lleida
quedarà estructurada en dues zones (abans n’hi havien 5) i
s’ha guanyat en nombre d’ambulàncies. Una altra de les
novetats és la ubicació de l’ambulància, que actualment ja
és al CAP d’Artesa, on es preveu construir-hi un annex per a
guardar-la. Totes les ambulàncies són noves i s’han retolat
de la mateixa forma a tot Catalunya. Estan dotades del DEA,
desfibrilador extern automàtic. Un altre dels canvis és que
la coordinació del servei es fa des del 061 amb central a
Barcelona.

La Palanca

AA

na que el va proposar com la que el va nomenar havien estat desti-
tuïts dels seus càrrecs”. Es refereix, respectivament, a l’exdelegat
del Govern a Lleida, Jaume Gilabert, i a l’exconseller primer, Josep
Bargalló, ambdós cessats després de l’exclusió d’ERC del Govern,
el passat 11 de maig. Giribet ha qualificat l’experiència d’interes-
sant, després de reincorporar-se al món de l’ensenyament, tot i que
ha lamentat no haver pogut deixar enllestits alguns projectes. Tam-
bé ha manifestat la seva voluntat de col·laboració al nou delegat
del Govern. De fet, durant aquest mes de juliol ja s’ha reunit per a
fer un traspàs d’informació amb el seu successor en el càrrec, Se-
rafí Cadena, que era el director del programa Leader plus que ges-
tiona el Consorci del Montsec.

Bolca un camió de porcs a Montargull
El passat dimarts 13 de juny sobre les 17 h, els Bombers d’Artesa
van rebre avís d’un accident a la carretera de Montargull, d’un
camió de porcs que va bolcar al mig de la carretera. El conductor
va ser traslladat en ambulància per diversos cops que es va ocasio-
nar al bolcar el vehicle, sense patir lesions greus. Els Bombers van
estar treballar moltes hores per intentar treure els porc vius que
encara quedaven a l’interior del remolc axafat. També hi havia molts

voluntaris que ajudaven a carregar els porcs a un
altre camió. A les 20 h., quan van arribar 2 plo-
mes mecàniques es va fer l’aixecament del camió
sinistrat i es va continuar traient porcs del seu in-
terior. Posteriorment, els Bombers van netejar la
carretera i van tornar al parc. (Informa: Nick
Boliart)
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MunicipisMunicipisMunicipisMunicipisMunicipis

Resultats del Referèndum pel nou Estatut
l passat 18 de juny el poble cata-
là va manifestar-se majori-

tàriament a favor del nou Estatut de
Catalunya; això sí, amb una partici-
pació que no va arribar –per poc– al
50%.
    Els resultats que s’exposen en aquest
article són encara provisionals i han
estat extrets de les dades que consten
al Departament de Governació i Admi-
nistracions Públiques de la Generalitat
(podeu fer consultes accedint al web
d’aquest departament a través de
www.gencat.cat).
    A la taula comparativa de resultats
es pot observar com la participació de
la demarcació de Lleida, de la Nogue-
ra i dels municipis del nostre entorn
supera la mitjana de Catalunya. Cal
destacar Alòs amb una participació del
68,28%.
    En la mateixa taula també podem
veure que, excepte a Artesa i Forada-
da, el SÍ ha superat la mitjana catalana;
amb un destacat 85% de suport a l’Es-
tatut a Vilanova. Per una altra banda, el
NO només supera la mitjana del país a
Artesa amb un 21,55%. El vot nul va
tenir menys relleu del que potser s’es-

perava (destaquem que a Alòs i a Cu-
bells no n’hi va haver cap). Finalment,
el vot en blanc va superar la mitjana de
Catalunya, excepte a Cubells i Vilanova
(atenció al 16,13% de vots en blanc a
Foradada).
    Respecte als resultats al municipi
d’Artesa, en l’altre quadre podem ob-
servar-los en funció de cada mesa elec-
toral. Cal destacar:
- Major participació: Escoles Velles A
(58,52%)
- Menor participació: Ajuntament
(46,83%)

- Major suport al SÍ: Escoles Velles B
(73,92%)
- Menor suport al SÍ: Sala Parroquial
(65,47%)
- Major suport al NO: Ajuntament
(23,68%)
- Menor suport al NO: Escoles Velles
B (20,00%)
- Major percentatge de vots en blanc:
Sala Parroquial (11,41%)
- Menor percentatge de vots en blanc:
Ajuntament (4,89%)

Ramon Giribet i Boneta

E
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Setmana Cultural a Foradada
el 22 al 28 de maig, amb motiu
de la festa de Sant Urbà, Fora-

dada va organitzar una setmana ple-
na d’activitats per a la gent del mu-
nicipi.
    Dilluns, dia 22. Els habitants del ter-
me de Foradada van anar a l’hípica La
Era de Rubió, on la Laura (la noia que
porta l’hípica) els va ensenyar els ca-
valls i els ponis. Després els va fer un
berenar per a tothom.
    Dimarts, dia 23. A Montsonís, al
Celler de l’Arnau, van ensenyar el res-
taurant i tothom va degustar uns plats
exquisits. De primer, “acebiche” de
mero amb llima i oli de celiandre, i de
segon, amanida tèbia de tonyina ver-
mella i confitura de tomata verda.
    Dimecres, dia 24. Al Celler de
l’Arnau van ensenyar uns altres plats,
també exquisits. De primer, arròs cre-
mós amb parmesà i bolets, i de segon,
gormanderia de taronja i salsa de fruits
de bosc. També ho va provar tothom.
    Dijous, dia 25. Excursió amb auto-
car a Saragossa, a veure la basílica de
la Mare de Déu del Pilar.
    Divendres, dia 26. Cinema a la fres-

ca al poliesportiu cobert. I després,
disco mòbil.
    Dissabte dia 27. A les 12h es va in-
augurar el monument dedicat al gran
cavaller medieval Arnau Mir de Tost.
A migdia es va produir un incendi, cau-
sat per uns cables elèctrics. Gràcies als

foradadencs que el van detectar de se-
guida i a la ràpida actuació dels bom-
bers d’Artesa, es va apagar amb gran
eficàcia. Després de l’ensurt, a la nit es
va fer un concert dels Top Manta, amb
gran assistència de persones d’Artesa,
Alentorn, Cubells, Ponts, etc. I després,
disco mòbil fins a la matinada.
    Diumenge, dia 28. És el dia més im-
portant perquè és la festa de sant Urbà.
A les 13h hores es va pujar a l’ermita
del sant, amb una curta cerimònia i can-
tada dels goigs. Tot seguit es va baixar
a l’església del poble, amb celebració
de missa i benedicció de la coca de su-
cre. La missa va anar acompanyada per
les cançons de la coral de Bellcaire. En
acabar, aquesta coral també va cantar a
la plaça. En acabar, es va repartir la coca
beneïda i cava.
    A les 5 de la tarda, també es podia
visitar la caseta de nines. Després va
tenir lloc una representació teatral a
càrrec d’un grup de Vallfogona de
Balaguer, i ja es va donar per acabada
la festa.

Nick Boliart

D

Ja és aquí: www.lapalanca.cat
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Plats elaborats per la Setmana Cultural 2006 de Foradada

Gormanderia de taronja i salsa de fruits de bosc

Ingredients (4 persones):
- 1/2 litre de suc de taronja (natural o refrigerat)
- 30 grams de Maizena
- 45 grams de sucre en pols
- 50 grams de gerds
- 50 grams “d’asbartjo” (aranyons)

Preparació:
- El primer pas és lligar la Maizena amb una petita quanti-
tat de suc de taronja.
- Després, en un cassó, farem bullir el suc de taronja i quan
ja bull afegim el sucre poc a poc fins que es lliga. També hi
afegim la barreja de la Maizena i el suc. Una vegada tot
lligat, ho retirem del foc. Servirem en recipient (copa o
flamera).
- Deixem que es refredi a temperatura ambient durant una hora més o menys.
- Passat aquest temps, el deixem dintre del refrigerador o nevera fins que qualli.
- Mentrestant farem una salsa amb els gerds i els “asbartjos” (triturant-los amb un “turmix”). Quan servirem els flams, ho
ruixarem amb aquesta salsa i ja el tenim a punt.

Arròs cremós amb parmesà i bolets

Ingredients (4 persones):
- 400 grams d’arròs bomba
- 100 grams de bolets
- 1/2 ceba
- 400 cl del brou de la cocció dels bolets
- sis cullerades d’oli de oliva
- quatre cullerades de formatge parmesà
- una tasseta de nata líquida
- una branqueta de “cibollette” o julivert

Preparació:
- El primer pas es “potxar” la ceba amb l’oli, en una paella
petita i a foc lent. Quan ja la tenim, reservem. A continua-
ció bullim els bolets (vint minuts).
- En un cassó fondo afegim l’arròs i l’anacararem un mi-
nut. Després hi afegim la ceba i els bolets. Ho barregem amb una espàtula. Hi anirem incorporant el brou del bolets i ho
deixem bullir uns quinze minuts. Passat aquest temps, hi afegirem per últim la nata líquida i el formatge parmesà, a
manera de lligar-ho.
- Finalment, el servirem en un recipient fondo i ho decorarem amb el “cibollette” o julivert.

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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“Acebiche” de mero amb llima i oli de celiandre

Ingredients (4 persones):
- 300 grams de mero fresc
- 3 llimones
- 3 llimes
- un vaset d’oli d’oliva
- 10 branquetes de celiandre

Preparació:
- El primer pas que farem és fer el suc de la llimona i la
llima. Després, esqueixarem el mero en una safata no gai-
re fonda i el cobrirem amb el suc de llimona i llima.
- Ho deixem marinar durant quatre hores. Mentrestant fa-
rem l’oli de celiandre. Per a fer-lo, picarem molt fi el celi-
andre i el barrejarem amb l’oli d’oliva.
- Servirem el mero ja marinat i el ruixarem amb l’oli de
celiandre.
- Per a decorar el plat ens servirà una branqueta de celiandre o una picada de tomata.

Amanida tèbia de tonyina vermella i confitura de tomata verda

Ingredients (4 persones):
- 300 grams de tonyina vermella fresca (llom), tallada a
daus
- 4 tomates verdes
- 4 taronges (suc)
- 4 llimones (suc)
- 250 cl de soja líquida
- 1/4 d’enciam (“lollo”)
- 4 culleres de sal
- 100 grams de sucre en pols

Preparació:
- Començarem a macerar la tonyina en un recipient fondo
amb el suc de les llimones i les taronges. Hi afegirem la
salsa de soja juntament amb la pell de la taronja i la llimo-
na.
- Ho deixem en el refrigerador durant sis hores (segons el pes).
- Mentrestant, farem la confitura de tomata verda. Disposarem d’un cassó fondo, on abocarem la tomata verda tallada a
gallons, sense llavors ni pell. A foc lent, hi afegim el sucre i no parem de remenar-ho (per a què no es cremi el sucre)
durant deu minuts més o menys.
- Una vegada tenim la tonyina a punt, passem a muntar el plat. Muntarem un motlle d’enciam en un extrem. En el centre
ficarem la tonyina. A l’altre extrem ficarem una cullerada de confitura. Finalment, un rajolí del suc de la maceració
només per damunt de la tonyina.

Restaurant El Celler de l’Arnau
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Acampada Kampi qui pugui a Sta. Maria
quest any, el Consell Comarcal
de La Noguera, en col·laboració

amb l’ajuntament de Vilanova de
Meià i la Secretaria General de Jo-
ventut, va organitzar un cap de set-
mana per a tot aquell jovent amb
ganes de passar-ho bé.
    Es tractava d’una acampada d’un cap
de setmana a Santa Maria de Meià, con-
cretament els dies 10 i 11 de juny, amb
la denominació de Kampi qui pugui.
    Van treballar tots amb ganes per a
què fos un cap de setmana diferent, pre-
parant les activitats del dia, la camina-
da fins a Meià, els jocs, l’estada a la
casa de colònies o acampada... No obs-
tant, al final tot això va resultar “nul”,
ja que es va suspendre l’acampada per
manca de gent.
    Va continuar en peu el concert del
dissabte dia 10, amb els grups
Cercavins i Piper Land. En començar

la nit, Santa Maria esperava l’arribada
de la gent per aquell concert, tot i que
suposàvem que no vindria la mateixa
gent amb la que es comptava quan es-

tava en peu l’acampada conjuntament
amb les corresponents activitats.
    Tot i així, es va animar una mica:
“pocs però bons!!!”. Tot just acabar
Cercavins, va començar Piper Land. El
grup va tocar una barreja de cançons
que van agradar força al públic, que
saltava, ballava i cantava bojament. En
acabar els dos grups, va finalitzar el con-
cert; però la gent demanava més i el grup
va plegar després de tocades unes quan-
tes cançons demanades pel públic.
    Va arribar l’hora de recollir tots els
“trastes”. El jovent hi va treballar for-
ça (alguns més que altres, ja se sap). El
més important és que la festa va acabar
bé!
    Fins aquí el que havia de ser un cap
de setmana d’acampada, que es va con-
vertir en una nit de festa intensa...

Sara Bernaus

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
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La cuina de la mel
En el número 286 de La Palanca, ja es va informar que l’As-
sociació Montsec Turístic havia iniciat un projecte, amb el
suport del Departament de Turisme de la Generalitat i el Con-
sorci del Montsec, anomenat La cuina de la mel, amb l’ob-
jectiu principal de promocionar la cuina de la zona del
Montsec a través de la mel. El 29 de juny, es va fer la pre-
sentació a Lleida de la marca gastronómica La cui-
na de la mel-Montsec 100%, i va comptar amb la
presència del delegat del Govern a Lleida Antoni
Argilés i el delegat del Govern a l’Alt Pirineu i Aran,
Víctor Orrit. S’hi han adherit una vintena de res-
taurants, entre els quals hi figuren El molí d’Alòs
de Balaguer, La Solana de Foradada, El Celler de
l’Arnau de Montsonís i el Pub Jack’s d’Artesa, que
a partir d’ara potenciaran aquesta marca. S’ha es-
collit la mel ja que, a més de ser un element unit al territori,
és un producte versàtil que s’adapta a totes les modalitats de
cuina. També a través d’aquest projecte es donaran a conéixer
altres productes típics de la zona com els vins.

Ajuts econòmics per la Llar Sta. Anna
La Diputació col·laborarà amb la Llar Santa Anna del Cas-
tell del Remei, concretament amb ajuts econòmics per di-
verses actuacions de rehabilitació i millora que s’han de por-
tar a terme properament dins el centre, com són ara la instal-
lació d’un ascensor i l’ampliació i rehabilitació d’unes au-
les. La Llar Santa Anna del Castell del Remei, és un centre
col·laborador, concertat amb la Generalitat de Catalunya. Està
dirigida pels germans Franciscans de Creu Blanca i va inici-
ar la seva activitat ara fa 29 anys, per atendre nois
discapacitats psíquics i físics profunds. Actualment, el cen-
tre té cura de 45 nois, i compta amb 34 persones, entre per-
sonal tècnic i sanitari que hi exerceix la seva professió. La
llar també compta amb prop de 700 voluntaris que, durant
tots l’any i per torns, porten a terme activitats de voluntariat
al centre.

Aixecat el veto al consum d’aigua
L’Ajuntament de Térmens va fer efectiu  l’aixecament de la
prohibició del consum d’aigua potable per a ús domèstic,
després d’un mes, ja que es va trobar un alt grau de concen-
tració d’herbicides en la captació de la xarxa general d’ai-
gua potable del municipi. Els resultats de les últimes analíti-
ques realitzades per l’empresa Aqualia i el Departament de
Salut, van indicar la salubritat de l’aigua i que el nivell de
plaguicides estava molt per sota dels permesos per la llei.

Homenatge a la Lleva del Biberó
A principis de juny, Camarasa va homenatjar com cada any
els supervivents de la Lleva del Biberó. Enguany, aquesta
celebració va tenir un caràcter diferent, ja que amb l’assis-
tència del conseller de Relacions Institucionals del Govern
de la Generalitat, Joan Saura, es va presentar un projecte de
recuperació de la memòria històrica de la zona. El projecte

s’emmarca en un pla pilot per senyalitzar i recu-
perar els llocs més emblemàtics de la lluita
antifranquista a tota la demarcació de Lleida. En
la zona de Camarasa, es recuperaran les trinxeres
i refugis on es va lliurar la batalla del Segre, que
es preveu que es puguin visitar aquesta tardor.

Venda de roba de segona mà
L’Associació de Dones Almatà de Balaguer ha

iniciat un nou servei de dipòsit i venda de roba de segona
mà, amb l’objectiu de destinar tots els beneficis a causes
benèfiques, especialment a La Marató de TV3, agafant el
relleu d’una activitat que fins ara estava gestionada pel Pla
de Sant Antoni. Els preus són simbòlics, d’1 a 6 euros la peça,
ja que també es té la intenció d’arribar a la gent amb pocs
recursos econòmics.

Tràmits administratius per Internet
El Consell Comarcal ha firmat un conveni de col·laboració
amb el Consorci AOC, per a la implementació del mòdul de
tramitació telemàtica municipal e-tram. Aquest mòdul té com
a objectiu oferir una solució tecnològica i de gestió per a
tots aquells ajuntaments que no ofereixen serveis de trami-
tació per Internet, i amb ell des de qualsevol lloc i en qualse-
vol moment, el ciutadà podrà accedir a tota la informació
que necessiti sobre la tramitació interadministrativa. La via
d’accés a aquest servei és mitjançant la web de l’ajuntament
que s’hagi adherit al projecte e-tram.

Èxit total a la Transegre
El cap de setmanta del 8 i 9 de juliol Balaguer va celebrar la
XXII edició de la Transegre, que va aplegar uns tres mil
participants a bord d’unes 275 embarcacions fabricades amb
neumàtics, fustes i cadires de càmping, de diferents temàti-
ques, com ara el Barça amb les copes de la Lliga i la
Champions, Egipte o la nau drac. L’embarcació guanyadora
d’aquest any, va ser Maria II. La festa va finalitzar amb un
dinar popular al mateix parc, al qual hi van assistir unes 250
persones.

Anna M. Vilanova
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CENG: Resum de la temporada 05-06
Sènior masculí. 3a catalana

CENG Cooperativa
Posició: 6 de 16 equips
17 guanyats - 13 perduts

Sènior masculí. Territorial
CENG Aquí Natura

Primera fase:
Posició: 6 de 7 equips
1 guanyats - 11 perduts

Segona fase:
Posició: 9 de 9 equips
2 guanyats - 14 perduts

Júnior masculí
CENG Calvet

Primera fase:
Posició: 4 de 5 equips
1 guanyats - 7 perduts

Segona fase:
Posició: 7 de 10 equips
6 guanyats - 12 perduts

Cadet masculí
CENG Jubete

Primera fase:
Posició: 3 de 6 equips
6 guanyats - 4 perduts

Segona fase:
Posició: 2 de 8 equips
11 guanyats - 3 perduts

Infantil masculí
CENG JR Miró

Primera fase:
Posició: 5 de 5 equips
2 guanyats - 6 perduts

Segona fase:
Posició: 4 de 9 equips
12 guanyats - 4 perduts

Mini masculí
CENG Miró

Primera fase:
Posició: 7 de 8 equips
3 guanyats - 11 perduts

Segona fase:
Posició: 5 de 6 equips
3 guanyats - 5 perduts

Sènior femení
CENG Jack’s

Primera fase:
Posició: 11 de 12 equips
2 guanyats - 20 perduts

Segona fase:
Posició: 3 de 4 equips
1 guanyats - 5 perduts

Júnior femení
CENG Altis

Primera fase:
Posició: 10 de 10 equips
3 guanyats - 15 perduts

Segona fase:
Posició: 3 de 3 equips
1 guanyats - 3 perduts

Infantil femení
CENG Màsters

Primera fase:
Posició: 6 de 7 equips
3 guanyats - 9 perduts

Segona fase:
Posició: 1 de 5 equips
7 guanyats - 1 perduts

Mini femení
CENG Olis Macià

Primera fase:
Posició: 5 de 8 equips
5 guanyats - 9 perduts

Segona fase:
Posició: 5 de 5 equips
1 guanyats - 7 perduts

Resultats globals
Total partits: 246
Partits guanyats: 87 (35,4 %)
Partits perduts: 159 (64,6%)

www.lapalanca.cat

Equip sènior masculí 3a catalana



EsporEsporEsporEsporEsportststststs

17

la
 P

al
an

ca

Escola de bàsquet
40 nens i nenes
Participació en diverses trobades al
llarg de la temporada.
Patrocinadors: Artesa Cars, Antiguitats
Sant Jordi i JR Miró

Entrenadors
Equips masculins:
- Sènior A: Xavier Hervàs
- Sènior B: Francesc Bernaus
- Júnior: Quique del Río
- Cadet: Jordi Regué
- Infantil: Marc Vilanova
- Mini: Víctor Coca, David Vilaró,
Francisco Velasco
Equips femenins:
- Sènior: Jordi Massana, Gerard
Vilanova
- Júnior: Xavier Serra, Anna Macià
- Infantil: J. Ramon Estrada
- Mini: Alba Solé, Vanessa Carbonell,
Àngels Mascarell
Escola de bàsquet: Ester Jovell, Aureli
Hervàs, Pere Solans, Josep Valero

Junta Directiva
Presidenta: M. Carme Díaz
Vicepresident: Jordi Solé
Tresorer: Josep Macià
Secretària: Angelina Jovell
Vocals: Cristina Díaz, Joan R. Miró,
Josep Sánchez, Alfredo Francesca,
Joan Estany, Lluïsa Ribó, Ramon
Cusola, Pepita Eroles, Roser Betriu,
Jordi Font, Teresa Vall, Marc Vilanova,
Jordi Regué, Pere Solans

Jordi Regué

www.lapalanca.org
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EFAP: Resum de la temporada 05-06
na vegada més hem arribat al fi-
nal de temporada i ens toca fer

un petit resum-anàlisi del que ha es-
tat aquesta.

Babies
Han començat amb força i empenta,
guanyant partits per fortes golejades i
perdent-ne alguns per la mínima.
 
Prebenjamins
Han continuat la progressió comença-
da l’any anterior. Empat entre partits
guanyats i perduts.

Benjamins
Ha estat un any per patir. Fins ben en-
trada la lliga no van aconseguir gua-
nyar un partit. Tot i això, la il·lusió no
la van perdre i van tenir el premi de
poder jugar contra el Vila-real en un
torneig.

Alevins
Quasi tots els jugadors eren de primer
any, però el treball dona els seus fruits.
Al començar la segona volta van gua-
nyar el primer partit. Encara en van
guanyar dos més i empatar-ne dos.
PJ      PG    PE    PP    GF     GC    PTS
22       3       2      17     23     90       11

Infantils
La base que l’any passat ens va fer vi-
brar en alevins, aquest any ha patit en
la nova categoria. Les lesions i la mar-
xa del golejador al Lleida també s’han
fet notar.
PJ      PG    PE    PP    GF     GC    PTS
28       4       7      17     47     73       19

Cadets
Ni el canvi d’entrenadors va poder en-
carrilar la temporada. La marxa de va-
ris jugadors a categories superiors i la

deserció d’algun altre començada la
temporada va fer la resta. El resultat ha
estat la pèrdua de categoria.
PJ      PG    PE    PP    GF     GC    PTS
30       3       1      26     20     104      10
 
Juvenil
Tot i la marxa de dos puntals a equips
de la preferent, el començament de lli-
ga mai feia presagiar el tràgic final. El
parasitisme d’algun va sentenciar la
resta de companys a la pèrdua de cate-
goria. El positiu: molts juvenils ja han
debutat al primer equip.
PJ      PG    PE    PP    GF     GC    PTS
30       5       2      23     42     105      17

Ramon Cotonat

U

revista@lapalanca.cat
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Cuita el sol 2006 (3a milla vertical ibèrica)
l dia 3 de juny els corredors
Antoni Colom d’Artesa de Segre,

Ramon May i Lluís Soldevila d’Alòs
de Balaguer, Diana Núñez de Tàrrega
i Nick Boliart de Foradada van anar
a disputar aquesta cursa d’Alta Mun-
tanya al poble d’Àreu (Pallars Sobi-
rà).
    La cursa “Cuita el sol” esta basada
en el conte “L’home que corria més que
el sol” del llibre “L’edat de les pedres”
d’en Pep Coll.
    La cursa consisteix a sortir de la pla-
ça Major d’Àreu, just quan es pon el
sol a la plaça, i arribar dalt del cim del
Moteixo (2.905 metres) abans que s’hi
pongui el sol. Si t’atrapa l’ombra, que-
des eliminat.
    El recorregut és de 4 quilòmetres i
1.685 metres de desnivell, la qual cosa
converteix aquesta prova en la més dura
de tot Catalunya, pels pocs quilòmetres
que té i el gran desnivell que cal supe-
rar.
    L’artesenc Antoni Colom, amb el
dorsal número 173, va quedar en la
posició 277 de la general, amb un temps
d’1 hora, 58 minuts i 42 segons. En la
categoria Veterans va quedar 38è.
    Ramon May, d’Alòs de Balaguer,
amb el dorsal número 13, va quedar en
la posició 126 de la general, amb un
temps d’1 hora, 38 minuts i 23 segons.
En la categoria Sènior va quedar 97è.
    Lluís Soldevila, també d’Alós de

Balaguer, amb el dorsal número 174,
va quedar en la posició 94 de la gene-
ral, amb un temps d’1 hora, 33 minuts i
22 segons. En la categoria Veterans va
quedar 16è.
    Diana Núñez, de Tàrrega, que por-
tava el dorsal número 491, mentre pu-
java (més o menys a 2.500 metres) va
patir un incident: es va obrir el genoll
amb una pissarra i va estar 20 minuts
parada per intentar parar l’hemorràgia.
Amb un valor impressionant, però, va
continuar la cursa. Va quedar en la po-
sició 334 de la general, amb un temps

de 2 hores, 5 minuts i 34 segons. En la
categoria Sènior Femenina va quedar
25a. Quan va arribar al poble, l’hi van
fer 3 punts de sutura.
    Nick Boliart, de Foradada, amb el
dorsal número 16, va quedar en la po-
sició 73 de la general, amb un temps
d’1 hora, 30 minuts i 36 segons. En la
categoria Sub-23 va quedar 4rt.
    Aquest any hi havia un total de 513
participants.

Nick Boliart

E

Celebracions de final de temporada

Festa del CENG Sopar de l’EFAP
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El CB Gàrzola guanya una altra copa
l passat 18 de juny, a la localitat
de Linyola, es va celebrar la fi-

nal de la Copa Primavera Diputació
ARA LLEIDA entre els 3 clubs fina-
listes, Albesa, Palou i Gàrzola.
    En aquest torneig han participat 43
clubs de bitlles de la província de
Lleida. Durant 4 setmanes es van anar
eliminant entre si i van quedar finalis-
tes el potent equip d’Albesa
(pentacampió de Catalunya i per quart
any consecutiu campió de la lliga pro-
vincial de bitlles), el Palou i el Gàrzola,
campió de la Copa Generalitat 2004.
    El Gàrzola tenia ganes de demostrar
que no va ser casualitat guanyar la Copa
Generalitat del 2004 i s’ho va prendre
com un repte el conquerir una segona
copa. Aquesta final es va disputar a
doble partit, o millor dit, a dues rondes
de nou, després, se sumen els punts de
les dues rondes i qui treu la màxima
puntuació guanya el campionat.
    La final es va desenvolupar amb
molta il·lusió i esportivitat. La primera
ronda va acabar amb l’Albesa, el clar
favorit, tenint 14 punts d’avantatge so-
bre el Gàrzola i 30 punts sobre el Palou.
Però en la segona ronda el Palou va fer

EsporEsporEsporEsporEsportststststs

una gran remuntada, suficient fins i tot
per superar l’Albesa. Els jugadors del
Palou ja es veien campions i saltaven i
cantaven d’alegria.
    Però el Gàrzola mai va donar el par-
tit per perdut. Gràcies a la gran tirada
de l’Alsinet i del Manel Porta (veïns
d’Artesa de Segre) i al molt bon jugar
de la resta de l’equip, es va arribar a
l’última tirada amb un frec a frec amb
als de Palou. Justament a l’última bit-

lla els de Palou van fallar, mentre que
els de Gàrzola la van fer. El Club de
Bitlles Gàrzola es va proclamar cam-
pió de la Copa Primavera Ara Lleida.
    Cal afegir també que a la lliga 2005-
2006 el CB Gàrzola ha quedat segon
classificat del grup B de la primera di-
visió, després de l’Albesa i per davant
del Miralcamp.

Club de Bitlles Gàrzola

E

Marató de Barcelona
l voltant de 6.000 corredors van
participar enguany a la Marató

de Barcelona el passat 26 de març.
    El recorregut d’aquest any va ser
molt turístic, sempre per dintre de
Barcelona: Pl. Espanya, Camp del
Barça, Av. Diagonal, Gran Via, Passeig
de Gracia, Sagrada Família, Meridia-
na, Torre Agbar, Fòrum, Port Olímpic,
Parc de la Ciutadella, Pl. Catalunya, Les
Rambles, Paral·lel, Av. Maria Cristina.
    Els corredors del CUDOS d’Artesa
i comarca que van participar en aques-
ta edició van ser Josep Baró, Ramon
May, Joan Guimet i Antoni Colom, amb
un temps de 3h i 35m. En el tram final
de la cursa van ser acompanyats pels
corredors Francesc Puigpinós, Carles
Serra i Josep M. Mola.

Antoni Colom

AA
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PrPrPrPrProoooogggggrrrrrama de la Firama de la Firama de la Firama de la Firama de la Fira de Sant Bara de Sant Bara de Sant Bara de Sant Bara de Sant Bartomeutomeutomeutomeutomeu

Dissabte 26 d’agost

11:00h. Torneig 3x3 de bàsquet
Lloc: Pista Poliesportiva
Organitza: CENG

12:00h. Inauguració de la Fira
Lloc: Entrada del recinte firal
Recorregut de les autoritats pel recinte firal: Sector automoció,
Sector de la maquinària agrícola i ramadera, Zona dels produc-
tes artesans, Sector comercial i serveis, Zona dels melons,
Mostra d’oficis artesans, Sector de les entitats i associacions
Parlaments institucionals i refrigeri
Lloc: Pl. Ajuntament

14:00h. Dinar popular. Tradicional Paella
Venda de tiquets a l’estand d’informació (amb aperitiu, postres
i cava si us quedeu a menjar-vos-la)
Lloc: recinte firal, espai reservat a la zona de vins

16:00h. Entrenaments Tir Olímpic
Lloc: Camp de Tir Antona
Organitza: Club de Tir Olímpic Antona

16:30h XX Torneig de Bitlles
Lloc: Ctra. Montsonís
Organitza: Club de Bitlles Montmagastre

16:30h. Pintada del graffiti de la fira
Lloc: Zona tast de vins

18:30h. IV Gran tast de vins popular de Catalunya
Lloc: Recinte firal
Organitza: Consell Regulador DO Costers del Segre i Institut
Català de la Vinya i el Vi (INCAVÍ)

19h. Partit de futbol base
Juvenils: EFAP - UE Tàrrega
Lloc: Camp d’Esports municipal

19:30h. Inauguració de la XIV Mostra de Vins de la DO
Costers del Segre
Lloc: Zona dels vins

19:30h. Final del Torneig 3x3 de bàsquet
Lloc: Pista Poliesportiva
Organitza: CENG

20:00h. Mollerussa Fashion Faces - El Casting
Si tens més de 14 anys i vols ser un dels 8 guanyadors del con-
curs de moda de l’estiu, participa!
Lloc: Recinte firal

21:30h. Festa del Vi
Sopar de germanor
Lloc: Zona dels vins

Diumenge 27 d’agost

Durant el matí. Cercavila a càrrec del Grup de grallers i
caps grossos d’Artesa de Segre
Lloc: recinte firal

10:00h. IX Trobada de puntaires
Lloc: c/ Sants Cosme i Damià
Organitza: Grup de Puntaires d’Artesa

10:00h. IX Concurs de pintura ràpida
Inscripcions fins a les 12 del migdia a l’estand d’informació

11:00h. Desfilcan (Mostra canina)
Lloc: c/ St. Antoni M. Claret

18:00h. Lliurament de premis del IX Concurs de pintura
ràpida i del Concurs de productes estranys del camp
Lloc: Carpa firal

19:00h. Partit de futbol: Trofeu Fira del Meló
UE Tàrrega (1a Catalana)
CE Artesa de Segre (1a Regional)
Lloc: Camp d’Esports Municipal

21:00h. Cloenda de la Fira

MOSTRES
XIV Mostra dels Vins DO Costers del Segre
XXVII Fira del Meló
VI Mostra d’oficis artesans
XVIII Mostra de productes artesans
XXVII Mostra de productes estranys
XI Mostra de punta de coixí

EXPOSICIONS
Associació Artesenques Actives
Club de Lectures
Associació de Jubilats i Pensionistes
Càrites Parroquial d’Artesa de Segre
Amics de l’Ermita de la Mare de Déu del Pla
Bombers voluntaris juvenils
Amics del Castell de Montmagastre
Club Slot Artesa
Els pobles a la Fira
El vi i la vinya
Les cucurbitàcies

CONCURSOS
XXVII Concurs de productes estranys
IX Concurs de pintura ràpida

SERVEIS
Servei de bar, servei de degustacions, servei de pàrquing, WC

NOTES
- Ràdio Artesa de Segre (91,2 FM) emetrà en directe des del recinte firal.

- Durant els dos dies que restarà oberta la Fira es podran comprar els tiquets que donaran dret a
degustacions de diferents productes exposats en la zona dels vins de la DO Costers del Segre i

de les degustacions dels productes d’Artesa de Segre i comarca.
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Excavacions a la Cova del Parco
any 1974 l’artesenc Rafel Gomà,
conegut popularment com el

“Parco”, va fer una troballa que es-
devindria de gran interès arqueolò-
gic: un jaciment amb vestigis paleo-
lítics i neolítics (ocupat per humans
des de fa uns 15.000 anys) situat prop
d’Alòs, a la banda dreta del riu Segre.
    El jaciment va ser batejat com “Cova
del Parco”, en honor al seu descobri-
dor, i es troba en l’indret conegut com
les Roques Prenyades. Aquells primers
anys va ser excavada pel Dr. Joan
Maluquer de Motes, en unes prospec-
cions molt voluntarioses i mancades de
mitjans, que van servir per fer-se una
idea de la importància de la cova.
    No va ser, però, fins l’any 1987 que
un equip d’arqueòlegs de la Universi-
tat de Barcelona, encapçalats pels doc-
tors Fullola i Petit, va iniciar una cam-
panya d’excavacions seriosa i ordena-
da, dotada d’ajudes públiques i de mit-
jans científics avançats.
    Durant aquests anys, la Cova del
Parco s’ha excavat ininterrompudament
any rera any. S’ha convertit en un refe-
rent no tan sols a nivell nacional sinó
també internacional (per fer-nos una
idea, ha servit de tema per a 7 tesis doc-
torals i trobem més de 400 referències
del jaciment a internet).
    La cova era refugi per a grups de
caçadors recol·lectors que gaudien
d’uns paratges ideals per a la seva su-
pervivència: caçar, pescar i recol·lectar
vegetals. S’hi han trobat objectes que
poden resultar molt senzills o quotidi-
ans (destrals, agulles, llars de foc, etc.)
però que ens ajuden a entendre com
vivien els nostres avantpassats i que es
converteixen en prova fidedigna de
l’evolució de l’home.
    Aprofitant la campanya anual d’ex-
cavacions a la cova i com a comme-
moració dels vint d’anys d’aquestes
campanyes oficials, l’1 de juliol es va
inaugurar a Alòs de Balaguer, al local
social del poble, una petita exposició.
Aquesta és representada en plafons pre-
parats pels membres del SERP (Semi-
nari de Recerques Prehistòriques) i vol
ser un recorregut del que han estat
aquests vint anys de treballs arqueolò-

L’

Presentació al local social d’Alós de Balaguer (1 de juliol)

Presentació al Museu del Montsec d’Artesa de Segre (8 de juliol)

Exposició al Museu del Montsec. Rafel Gomà, a l’esquerra de la imatge, dialo-
gant amb el president del Consell Comarcal i el Dr. Fullola
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gics a la Cova del Parco, de les troba-
lles fetes, de les publicacions, dels es-
tudis, de les persones que hi han passat
al llarg d’aquests anys, etc.
    L’exposició va romandre al local so-
cial d’Alòs durant una setmana i poste-
riorment també va ser exposada al
Museu del Montsec d’Artesa de Segre.
    Paral·lelament es va inaugurar tam-
bé a Alòs una exposició permanent de
reproduccions fidedignes d’objectes
trobats a la Cova del Parco al llarg
d’aquests anys i de documentació rela-
tiva a les campanyes d’excavacions.
    Aquesta exposició es complementa
amb un parell de plafons explicatius,
molt gràfics, de la cronologia d’ocupa-
ció de la cova del Parco que, com a més
propera als nostres dies, comença en el
bronze inicial (entre 4.200 i 2.500 anys
abans d’ara) fins al magdalenià superi-
or (fa 14.500 anys). Es precisament
aquesta continuïtat en la estratigrafia al
llarg d’aquests anys el que fa de la Cova
del Parco un lloc especial,
arqueològicament parlant.

La Roureda i La Palanca
Fotos: La Roureda, Josep M. Espinal

i Arxiu La Palanca

Diferents imatges de la campanya d’ex-
cavació corresponent a l’any 1997

Rafel Gomà “Parco”, descobridor del
jaciment arqueològic



26

la
 P

al
an

ca

PPPPParararararlen les Entitalen les Entitalen les Entitalen les Entitalen les Entitatststststs

Activitats de La Travessa d’Anya
Concert d’una rondalla
El diumenge 11 de juny, en el marc del
local social de “La Travessa” d’Anya,
la rondalla Els Amics de l’Art de Lleida
ens van oferir un concert amb corda
pinçada (guitarres, llaüts, mandolines i
bandúrries).
    Certament la música no té edat. El
grup està format per 16 músics, el més
jove dels quals té 58 anys i el més gran
sobrepassa els 87.
    Amb instruments de corda pinçada
(guitarres, llaüts, mandolines i bandúr-
ries), les més de cent persones assis-
tents vam poder gaudir del primer con-
cert organitzat per “La Travessa”.
    La passió per la música fa el miracle
d’ajuntar uns músics, des de fa molts
anys, per expressar i transmetre senti-
ments a través de la seva música, amb

un ampli repertori adre-
çat a tots els públics, des
de Clavelitos fins a La
Maria de les trenes.
    Un dels mestres mú-
sics de la rondalla di-
gué: “La música és
l’aliment de l’esperit i
per això gaudeixo tant
tocant amb els meus
companys”. Un altre
afegí: “La vida sense
música no té sentit”. I
nosaltres vam gaudir del seu concert,
tot i que al poble hi viuen poques famí-
lies; però junt amb els socis de “La Tra-
vessa” i els veïns de la resta de la co-
marca va ser també un èxit de públic.
    En tots els actes que organitza el
Grup Cultural “La Travessa” d’Anya

s’hi reuneix molta
gent, ja siguin els
veïns del poble, els
socis de l’entitat o
els veïns dels po-
bles del voltant.
Això ens dóna su-
port per a la conti-
nuïtat en promou-
re activitats cultu-
rals i d’esbarjo, tot
enriquint cultu-
ralment els veïns del
poble i les persones
que ens visiten.

Exposició de papallones i insectes
El dissabte 22 de juliol, a les 18:30h, al
local social de La Travessa tindrà lloc
la inauguració d’una Exposició de pa-
pallones i insectes.
    Entre altres, es podran veure papa-
llones com la macon, la calavera,
l’apolo i la més gran d’Espanya (d’uns
12 cm). També hi haurà insectes com
el cérvol volador o la libèl·lula empe-
rador.
    Aquesta exposició pretén fer conèi-
xer al públic no només la riquesa de
fauna que suposen aquests lepidòpters,
sinó també la importància de conser-
var el medi natural on es compleix el
seu cicle.

Grup Cultural “La Travessa” d’Anya

Dades de l’exposició
Inauguració: dissabte 22 de juliol a les 18:30h
Lloc: Local Social de “La Travessa d’Anya”

Dates: del 22 al 30 de juliol
Horari: de dilluns a diumenge, de 18h a 21h; els diumenges també de 11h a 13h

Amb motiu de la cantada que realitzaran les Caramelles La Dàlia Blanca per la Diada Nacional de
Catalunya a la Roca del Cudòs, es convoca a tots els/les caramellaires als assajos que es realitzaran

els dissabtes 2 i 9 de setembre a les 10 de la nit a la Sala de l’Orfeó Artesenc



27

la
 P

al
an

ca

PPPPParararararlen les Entitalen les Entitalen les Entitalen les Entitalen les Entitatststststs

Assemblea General
l passat 24 de juny es celebrar
l’assemblea general anual de so-

cis de l’Associació de Gent Gran
d’Artesa de Segre i Comarca amb
l’assistència de l’alcalde, Sr.
Domènec París.
    Es renovà la Junta parcialment. La
deixen: Montserrat Cuders, M. Flor
Solé i Vicent Roca. Es nomenen per a

substituir-los: Irene Fontanet, Mont-
serrat Brescó i Josep Tugues, aquest
com a nou secretari.
    Hi va haver parlaments de Vicent
Roca i de l’alcalde, el qual va notificar
l’adquisició de l’edifici de Les Monges.
    Es va posar de manifest que l’Asso-
ciació envelleix i que no hi ha recanvi
generacional, acordant-se d’engegar

una campanya per a fer més socis.
    També es va fer un resum de les ac-
tivitats realitzades l’any passat i una
previsió de les que es podran fer d’ara
en endavant.
    Després del torn de precs i pregun-
tes va finalitzar l’acte.

Junta del Casal de la Gent Gran

E

Partit de futbol sala Mossos-Bombers
l dimecres 7 de juny va tenir lloc
al pavelló d’Artesa el primer

partit de futbol sala entre Mossos i
Bombers.
    L’encontre es va disputar entre els
mossos d’esquadra que presten servei
al municipi i a la comarca d’Artesa i
els bombers del Parc d’Artesa.
    El motiu del mateix era passar una
bona estona i reforçar i mantenir les
bones relacions, ja existents, que hi ha
entre els dos cossos. El resultat del par-
tit, que va ser el de menys, va ser d’on-
ze a deu a favor dels Mossos d’Esquadra,
tot i que els dos equips van demostrar una
gran tècnica i ser uns grans esportistes.
    Al final de la trobada es va fer un
sopar de germanor amb els components
dels dos equips al Parc de Bombers.

Bombers Voluntaris d’Artesa

Trobada de col·laboradors de la Parròquia
l diumenge 28 de maig, la Par-
ròquia d’Artesa de Segre va ce-

lebrar la festa de fi de curs al santu-
ari de Salgar.
    Mn. Antoni Ballester va celebrar la
missa, amenitzada per un organista,
amb l’assistència d’un centenar de per-
sones. El Sr. Rector va expressar el seu
agraïment a les persones que col·la-
boren en diferents tasques a la parrò-
quia, tot i que n’hi faltava.
    Després, davant l’església, lloc bo-
nic i fresc per la verdor de la seva ve-
getació, el mossèn ens va obsequiar
amb un esplèndid berenar, on no hi va

faltar la gresca i el bon humor. També
ens va acompanyar Mn. Antoni Pich.
    Les paraules de comiat foren d’agra-
ïment a Mn. Ballester i d’ànims perquè
el curs vinent, si Déu vol, ens hi pu-
guem trobar tots amb il·lusió renova-
da.
    Us animem a ser col·laboradors de
les diferents tasques que es porten a ter-
me en el transcurs del any. Si hi estàs
disposat, posa’t en contacte amb el Sr.
Rector personalment o trucant al telè-
fon 973400142.

Parròquia d’Artesa

E

E
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Teatre amb “Vuit històries a preu fet”
l Grup de Teatre d’Artesa-Artesenques Actives va
fer una nova representació teatral a la Dàlia Blanca

els passats 9, 10 i 11 de juny, amb “Vuit històries a preu
fet”, un recull de contes de l’autor rus Anton Chejov.
    Aquest cop, els actors i actrius dirigits per Joan Roca van
representar diverses peces breus, còmiques i de tall clàssic,
amb un gran èxit escènic que ha consolidat aquest grup fun-
dat l’any passat.
    Les històries se situaven a la Rússia del segle XIX, però
tenien temàtiques tan actuals com l’amor i el desamor, l’am-
bició, la traïció, els diners, les desigualtats socials, etc.
    En clau còmica-irònica, els diferents personatges de les
obres (tots amb unes interpretacions acurades i ben resol-
tes), amb un vestuari excel·lent i uns bons decorats, van anar
passant per l’escenari, sota la narració del seu creador-es-
criptor (un Josep March omnipresent, realment esplèndid en
tots els papers i registres que li va tocar fer).

E

A “Cuixes de porcellana” un vell verd que fa d’empresari teatral (Vicenç Farràs) intenta “aprofitar-se” de la seva artista
principal (Alaitz Garcia) amb falses promeses, sota l’atenta mirada de la criada (Dolors Arias); acaba sent descobert per la
seva muller (Lourdes Roca), que el perdona i, com no, li toca el rebre a la “innocent” ballarina

A “La institutriu” una dona adinerada i cruel (Emma Es-
trada) escatima tot el que pot a la jove institutriu dels seus
fills (Maribel Colom) que només fa que dir amén a tot el que
diu l’ama

A “El foc apagat” una tertúlia entre un militar retirat (Joan
Roca), el seu lloctinent (Ramon Orpinell) i la dona del pri-
mer i amant del segon (Montse Vall), acaba fent públics al-
guns secrets “inconfessables”
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A “El tracte” un pare “i - responsable” (Joan Roca) vol
ensenyar els secrets del sexe al seu fill (Josep March) por-
tant-lo a visitar una prostituta (Montse Vall). Ni l’un ni l’al-
tre es surten de fer-li perdre la virginitat

A “Un mal de queixal” un terratinent amb un mal de queixal insuportable (Josep March) les veu i les fa veure de tots colors
als seus criats (Íngrid Llobet i Ignasi Gilabert), a la seva dona (Lídia Roca) i al dentista (Joel Rey), que finalment soluciona
el problema a base de paciència i força bruta

A “Els pradells del bou” un solter propietari ja granadet
(Vicenç Farràs) intenta demanar casori a la seva jove veïna
(Sara Canes), però una discussió per la propietat d’unes ter-
res quasi ho fa anar en orris

A “L’audició” una actriu novata (Emma Estrada) intenta
guanyar-se un paper en una obra de teatre professional; a
base d’insistència i constància aconsegueix el que vol

A “Una criatura indefensa” un banquer amb gota (Ignasi
Gilabert) rep la visita d’una vídua (Maribel Colom) que li
reclama uns diners que el banc se li ha quedat injustament.
El criat (Joel Rey) és testimoni de com una “pobreta” dona
li guanya la partida a tot un banquer acabalat i que acaba
atabalat Text i fotos: Miquel Regué i Gili
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Actors/actrius: Josep March, Vicenç Farràs, Alaitz Garcia, Dolors Arias, Lourdes Roca, Emma Estrada, Maribel
Colom, Joan Roca, Ramon Orpinell, Montse Vall, Lídia Roca, Íngrid Llobet, Joel Rey, Ignasi Gilabert i Sara Canes
Direcció de vestuari: Montse Duran
Han enfilat l’agulla: M. Àngels Gili, Montse Buñol i Divina Mateu
Xaquès, casaques, barrets i botines: Montse Gràcia
Aplicant la luminotècnia: Xavier Farràs amb material de Cibersound
Construint el decorat: Eva Cendra, Ivette Llanes, Núria Mases,
Xavier Farràs i Xema Puigpinós
Fent pel·lícula: Roger Mateo
Remenant cabells i perruques: Dolors Portillo
Atent al so: Josep Manel Gil
Alerta a les sortides: Eva Cendra i Dolors Morera
Enllestint els canvis ràpids: Montse Porta
Vigilant el text: Pepita Monell i Josefina París
Producció i ajudant (molt) la direcció: Dolors Morera
Responsable de tot aquest embolic: Joan Roca

RRRRReeeeeporporporporportatatatatatgtgtgtgtgeeeee

Fitxa tècnica

Agraïment de la família Leal-Planes
La família Leal-Planes agraeix als ciutadans d’Artesa de Segre i Comarca l’interès i preocupació que han demostrat envers
el Daniel, arran de l’accident que va patir el passat 14 de març. Així mateix, esperem poder seguir comptant amb la vostra
amistat per tal que aviat estigui recuperat.

Molt agraïts i moltes gràcies
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L’apunt del PSC-PM... L’encant del nostre territori
l nostre extens municipi, lluny de
ser un problema, és una virtut.

Sol ens falta conèixer-lo per a valo-
rar-lo.
    Es curiós que no gaires ciutadans del
municipi sentin devoció i estima per tot
el que tenim. Paisatge, espai, tranquil·-
litat, patrimoni arquitectònic i cultural,
i sobretot Història! Quanta i quanta,
que no sabem. Muralles que guardaven
els pobles, que s’intueixen enllaçant
parets de cases velles o traient l’herba
de murs obsolets, com a Vall-llebrera.
Places, porxos i grans cases com a
Artesa. Tradicions centenàries que qua-
si costa creure, com la verema als Trulls
de Vernet, a Anya o a Baldomar o les
forques per als pagesos a Alentorn.
Esglésies amb classe social de “zona
alta” com la de Clua, d’estil barroc.
Castells situats en llocs molt estratègics
agrícola, militar o religiosament, turons
i conques fluvials, com Antona, Grealó
de Colldelrat, Comiols, Castell d’Ari-
et, Castellot, Vall-llebrerola, Comiols,
Vilves, Collfred, Tudela, Seró i

Montmagastre, on també hi ha quanti-
tat de masies enormes i tradició pasto-
rívola com a Folquer, Sant Marc i La
Vedrenya. Llocs per “avituallament” al
Pont d’Alentorn i Montargull, restes del
passat industrial a La Colònia la Fàbri-
ca, i restes prehistòriques amb les pet-
jades de dinosaure de la Vall d’Ariet.
Al municipi d’Artesa tenim més d’una
dotzena de BCIN (llocs reconeguts com
a Bé Cultural d’Interès Nacional).
    Poder conèixer la nostra història
farà que creixi la nostra estima. Això
aconseguirà que respectem més les co-
ses que van fer els nostres avantpassats.
I també que tinguem ganes de mante-
nir-les, d’ensenyar-les i explicar-les.
Evidentment del nostre passat combi-
nat amb el nostre present (amb el mer-
cat, fira, productes locals, comerç i ser-
veis, i zones de picnic), també pot sor-
tir-ne el nostre futur. És a dir, si cui-
dem el que tenim i ho donem a conèi-
xer, promocionarem el sector serveis, i
podrem tenir alternatives, com ara el
turisme, a la nostra manera actual de

guanyar-nos la vida.
    Valorant el resultat del referèndum
de l’Estatut, he de manifestar la meva
satisfacció per veure la maduresa polí-
tica de l’electorat, donat que s’ha com-
plert amb la responsabilitat que com a
ciutadans teníem (a Artesa, amb el 53%,
hem superat la mitjana de participació
de Catalunya). Hem fet el que calia, dir
SÍ clarament, per continuar avançant.
(a la Constitució Europea, el NO de
França i Holanda ha deixat Europa en-
callada). Ara, aquesta nova eina que
hem posat a disposició dels governants
autonòmics, toca a ells interpretar i fer-
la treballar de la millor manera possi-
ble. Toca a ells, aquesta responsabilitat
i posar cura per anar guanyant la confi-
ança que durant tot el tràmit de l’esta-
tut han anat perdent.

Josep Galceran i Sellart
Portaveu del grup municipal PSC-PM

a l’Ajuntament d’Artesa de Segre

E
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Un sac de palla
La gent no sap lo que és un sac de pa-
lla. Jo us ho diré: un sac de palla és un
home quan està borratxo, que va pel
món igual que un badejo sens cap. Ales-
hores, és clar, com que no té cap, no
sap on va, agafa lo cotxe i... a matar
gent s’ha dit. I ell tan panxo! Com que
no sap lo que ha fet, no passa res. Com
que estava borratxo, no se li pot fer res.
I a tornar-hi s’ha dit!
    Jo crec que això s’acabaria retirant-
li lo carnet durant cinc anys. Així s’evi-
taria un noranta per cent dels accidents.
Però si els seus amics l’agafessin i el
portessin a un lloc a dormir, també es

podrien evitar aquests accidents. Els
companys han de saber que si agafa lo
cotxe, sembrarà perills i, com és nor-
mal, si sembres perills, recolliràs acci-
dents.
    Lo que passa és que quan un surt amb
lo cotxe i veuen que fa tortes, es fan un
tip de riure. I després... “no ens ho pen-
sàvem”. La culpa d’aquests accidents
la faria pagar als companys per haver-
lo deixat sortir. Però com que avui val
tot, no passa res.
    Tot això ho dic per aquests nois que
haurien de saber que quan van beguts,
no saben on tenen la mà dreta, per la

qual cosa els és igual un costat com l’al-
tre.
    Quan jo tenia 79 anys, vam fer un
viatge a l’Argentina, a la província de
Buenos Aires. Allà hi tinc molta famí-
lia. Durant un mes vaig voltar molt. En
un d’aquests tombs vam parar en una
gasolinera i no m’ha marxat mai del cap
un rètol que deia: “Tractorista, no
siembres peligros, porque recogerás
accidentes”.
    Coses del Brimero.

Ton Bonet

In MemoriamIn MemoriamIn MemoriamIn MemoriamIn Memoriam

Nota d’agraïment

Les famílies Solé-Bernaus i Solé-Benach agraïm les mostres de condol que
em rebut per la perdua de la nostra mare i padrina Teresa.
També agraïm als metges i infermeres del CAP l’ajuda rebuda.
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Juguem Cantant a Cervera
om cada any, el Secretariat de
Corals Infantils de Catalunya

(SCIC) organitza el popular i cone-
gut Juguem Cantant. Aquesta troba-
da reuneix tots els cantaires d’entre
5 i 7 anys de totes les corals lleidata-
nes. Enguany, el 28 de maig, es va ce-
lebrar la 33ena edició a la ciutat de
Cervera.
    L’objectiu prioritari musical d’aques-
ta trobada és la realització d’un con-
cert, la preparació del qual ha estat dur
però agradable pel caràcter amè de les
diferents peces musicals. Els cantaires
han estat treballant constantment dia
rere dia des de gener fins ben bé el
mateix dia del concert. Ara bé, el SCIC
també té un objectiu lúdic en aquesta
trobada: la de passar-s’ho bé cantant,
vet aquí el nom de la trobada: Juguem
cantant.
    Tot aquest gran dia comença a les
10h del matí, hora en la qual tots els
cantaires es van trobar a Cervera plens
d’energia i entusiasme. No obstant, com
a bons professionals de la música que

són, primer van realitzar un assaig con-
junt per acabar de perfeccionar l’ento-
nació, per treballar la coordinació dels
gests que acompanyen algunes can-
çons... en fi, per perfilar el magnífic
concert del migdia.
    Després d’una hora d’assaig, els can-
taires van tenir una estona de temps lliu-
re per esmorzar, per esbargir-se, per
arreglar-se pel concert i, sobretot, per
canviar-se i estrenar el nou uniforme
de l’AMM! Els nervis previs abans de
l’actuació no deixen indiferents a
aquesta jovenalla, tot i que són uns ex-
perts en canalitzar-los de la forma més
correcta.
    El concert es va realitzar al Gran
Teatre de la Passió a la una de migdia.
El repertori del qual va constar de dues
parts: la primera amb cançons d’oficis
(fideuer, serrador...) i en la segona la
cantata Rebel·lió a la cuina, l’argument
de la qual fa evident la indignació dels
diferents estris de la cuina causada pel
rebuig, per part dels nens de la família
per la qual cuinen, del menjar que ela-

boren. Aquesta cantata es caracteritza
per la peculiar orquestra que acompa-
nyarà els cantaires, formada amb ins-
truments de cuina enlloc d’instruments
orquestrals (va ser interpretada a Artesa
de Segre el 2001 en el 28è Juguem Can-
tant).
    Un cop finalitzat el concert, cantai-
res i acompanyants es van traslladar als
patis de la Universitat van dinar tots
plegats. La Coral Nova Cervera, encar-
regada enguany d’organitzar aquest 33è
Juguem cantant, va encarregar-se que
no faltés res als més petits.
    El grup d’animació Fadunito, amb
l’espectacle Cuina de nassos, i un bo-
níssim berenar, van ser els encarregats
de posar punt i final a aquest dia tan
divertit. L’èxit evident del concert i de
la diada en general va crear una gran
satisfacció a tots els menuts i no tan
menuts participants que, de ben segur,
l’any vinent repetiran.

Aula Municipal de Música

C

L’Orfeó Artesenc a Montcada i Reixac
l dissabte 3 de juny, l’Orfeó
Artesenc va fer un concert amb

la Coral Xiribec de Castellar del
Vallès i la Jove Escolania de
Montcada i Reixac a l’església de
Montcada i Reixac fruit d’un inter-
canvi d’aquestes tres corals que va
iniciar-se l’any passat amb un con-
cert a Castellar del Vallès.
    El 21 de maig de 2005, aquestes tres
corals van trobar-se per primera vega-
da a Castellar del Vallès amb la inten-
ció de repetir el concert a aquestes tres
ciutats catalanes. Així doncs, enguany
s’han retrobat a Montcada i Reixac,
després de la gratificant experiència de
l’any passat.
    Les tres corals es van trobar passa-
des les 8 del vespre a l’església de San-
ta Engràcia de Montcada i Reixac per
fer una prova de so i l’assaig del cant
comú, que enguany interpretaven El
Cavaller enamorat (sardana), El Ros-

sinyol i el Cànon de
la Pau. En primer
lloc els més petits de
la Jove Escolania
(nens) van interpre-
tar diverses can-
çons, a les quals se-
guiren cançó tradi-
cional catalana per
part de la Coral Xi-
ribec. L’Orfeó Ar-
tesenc començant
amb La Raimundeta, i continuant ex-
portant les nostres tradicions arreu, va
interpretar també, Les xiques de per
avall, Cançó d’amor (ambdues arran-
jades per Mn. Vives), L’esbarzer, No-
més tu i Wimohew. Finalment el grup
de grans de la Jove Escolania va fina-
litzar el concert amb un repertori més
modern.
    Acabat el concert, i com que era la
festa major d’aquesta ciutat, vàrem po-

der presenciar un fantàstic castell de
focs que va començar tot just acabat el
concert. Després, un ressopó les tres
corals juntes, i finalment la tornada cap
a Artesa ben entrada la matinada.
    Ara, només restarà el tercer concert
que la propera primavera podrem sen-
tir a Artesa.

Sergi Valls i Jové
www.orfeoartesenc.cat

E
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Trobada-intercanvi a Olot
ls dies 3 i 4 de juny, els Vailets i
Minyons de la Coral Infantil van

participar en una trobada intercanvi
amb el cor Icària de Barcelona a la
Vall de Vianya, al Mas La Coromina
d’Olot.
    Any rere any, d’ençà la fundació de
la Coral Infantil Brots d’Il·lusió a
mitjans dels 70, tots els cantaires
(principalment els alumnes de l’Aula
Municipal de Música, puig que la coral
infantil està integrada en l’estructura
curricular de l’escola) participen en les
trobades, intercanvis, excursions i totes
les activitats del SCIC (Secretariat de
Corals Infantils de Catalunya).
    Aquest any varem participar de nou
a la Trobada. El grup de mitjans i grans
(actuals Vailets i Minyons respec-
tivament) els hi tocava fer un intercanvi
amb algun altre cor català. Els hi tocava
anar a dormir a cases d’altres cantaires,
que després vindrien a passar un cap

de setmana a Artesa, una convivència
amb intercanvi de famílies. Per raons
alienes, no es va poder realitzar
d’aquesta manera i vam decidir anar
tots plegats a passar un cap de setmana
a Olot.
    Dit i fet,  la Coral Icària de Barcelona
i la Coral Infantil Brots d’Il·lusió
d’Artesa de Segre vam agafar els
respectius autocars i ens vam trobar a
Olot, concretament a la Vall de Vianya,
al Mas “La Coromina”, a la terra dels
volcans.
    El dissabte 3 de juny a les 10 h del
matí, 11 nens i nenes d’Artesa de Segre
i 3 mestres vam emprendre viatge. Allà
a la una arribàvem al Mas, quin Mas!
Amb estil tirant a gaudinià (el va
dissenyar una alumne seu).
    Vam arribar i directes a la piscina,
que feia molta calor. Més tard: dinar,
migdiada i, com no, piscina altre cop
fins a l’hora de berenar. Després, l’hora

de la feina, assajos pel concert de pares
obert que es feia a l’endemà, sopar i
un altre cop assaig. Després, una mica
de ballaruga amb una discomòbil
situada en una antiga quadra, llums i
fins i tot discjockey.
    L’endemà va costar llevar-se, ja que
la nit va ser una mica moguda... però
ambdues corals s’havien fet molt
amigues. Després de remugar molt,
però força ràpid, assaig i concert, un
molt bon concert malgrat els in-
convenients que havien pogut sorgir
entre les dues corals a l’hora de cantar.
Finalment un dinar de germanor amb
pares inclosos i, amb recança, tocà
tornar cap a casa, puig el cap de
setmana s’havia fet curt.

Ester Lara
Aula Municipal de Música

E

Primavera Musical d’Artesa
mb tres concerts el mes de juny,
l’11 el concert de fi de curs de

l’Aula Municipal de Música i l’Or-
feó Artesenc, el 18 amb el Cor Xera
de Barcelona i el 25 amb l’orquestra
de flautes Amalgama, van cloure
aquest cicle de concerts, una inicia-
tiva molt encertada i que ha augmen-
tat l’oferta cultural d’Artesa durant
els mesos d’abril, maig i juny. Espe-
rem doncs, que tingui una continuï-
tat el proper any, amb més concerts
encara.

Concert de fi de curs
    L’Aula Municipal de Música, la Co-
ral Infantil Brots d’Il·lusió i l’Orfeó
Artesenc, van oferir el passat diumen-
ge 11 de juny el concert de cloenda del
present curs, amb Mozart, que enguany
se celebra el 250è aniversari del seu nai-
xement, com a eix principal del concert.
    La primera part va anar a càrrec de
l’Aula Municipal de Música i la Coral
Infantil amb un conte que ens explica-
va, amb música, la vida del geni, W.A.
Mozart. En aquest conte hi van partici-

par des dels més petits fins als més
grans, l’orquestra i tots els conjunts de
cambra de l’escola. La segona part va
encetar-la l’Orfeó Artesenc, a qui se-

guiren els conjunts corals i instrumen-
tals de l’escola, finalitzant tots junts
amb un cànon, O, companys alcem els
braços, de W. A. Mozart.

AA
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Concert del Cor Xera de Barcelona
Amb una benvinguda musical per part de l’Orfeó Artesenc, el Cor Xera va oferir un concert passada la una de migdia a
l’església Parroquial d’Artesa, molt interessant i de força qualitat musical.

Concert de l’Orquestra de Flautes Amalgama
Finalment, amb solemnitat i amb una orquestra, única en el seu format al nostre País, es va cloure aquest cicle de concerts.
El concert va tenir un repertori força variat, i poguérem veure dos artesencs que formen part d’aquesta orquestra d’ençà la
seua fundació, Pau Mora i Andreu Sala. Esperem tornar-los a veure i sentir ben aviat a Artesa, puig el concert va ser molt
variat i força interessant.

Cor Xera de Barcelona Montse Malet intercanviant obsequis amb el Cor Xera
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Què penses, què sents?
robablement en un moment o al-
tre tots ens hem trobat davant de

persones que semblen no immutar-
se per res, persones que no senten ni
fred ni calor i que sovint hem definit
com a poc emotives, fredes, seques,
insensibles, etc. Persones que davant
d’una pregunta del tipus: què faries
si ens trobéssim davant d’un edifici en
flames? Responen no ho sé. O bé, què
sentiries si et despertessis a mit-
ja nit i veiessis que hi ha algú
robant a casa teva? Responen
res.
    Aquestes persones són anome-
nades alexitímies i tenen un tret
de personalitat comú, la incapa-
citat d’expressar emocions. Són
persones força callades amb una per-
sonalitat introvertida, que resulten avor-
rides, amb dificultats per crear vincles
afectius i amb poca capacitat creativa.
Són incapaces de mostrar dolor davant
d’una desgràcia o de mostrar felicitat
davant d’una gran alegria. Per totes
aquestes característiques els és molt
difícil la convivència, ja que les perso-
nes del seu voltant mai poden saber què

pensa o què sent i les seves paraules es
redueixen al just i indispensable, sovint
semblant sec i irrespectuós.
    El cert és que ells mateixos ignoren
el que senten, no saben com dir-ho en
paraules, no distingeixen una emoció
d’una altra i, per tant, la majoria no són
conscients de tenir un problema i no
pateixen per aquesta incapacitat emo-
tiva.

    Els estudiosos sovint no es posen
d’acord en si cal o no tractament per
aquestes persones, ja que segons alguns
es tracta d’una manera de ser, d’un tret
de caràcter i per tant això no mereixen
ser psiquiatritzats. Per altra banda, al-
tres especialistes pretenen tractar aques-
ta problemàtica a través de la psicote-
ràpia, pretenent que els “pacients”
aprenguin a reconèixer els seus senti-

ments i a expressar-los.
    Segurament per tal de trobar les cau-
ses d’aquesta problemàtica caldria es-
tudiar a nivell individual la infantesa,
l’educació, els orígens d’aquestes per-
sones... però això ja serien figues d’un
altre paner.
    Està clar que tots hem de ser consci-
ents de la seva existència, sovint més
acusada en els homes que en les dones.

I és que possiblement mentre anà-
veu llegint aquestes línies us han
vingut a la ment alguns noms i
cognoms de persones que ja sigui
per la seva manera de ser, o per
algun tipus de problema cerebral
no són capaces d’experimentar
emocions ni agradables ni desa-

gradables.
    En la mesura que puguem, hauríem
d’intentar posar el nostre granet d’are-
na per tal que els alexitímics poguessin
viure les emocions, mirant d’enten-
dre’ls i ajudant-los a expressar-se, no-
més així podran aconseguir un major
benestar personal i social.

Noemí Farré Cortadelles

Són persones força callades amb
una personalitat introvertida, que
resulten avorrides, amb dificultats
per crear vincles afectius i amb
poca capacitat creativa

www.lapalanca.cat
www.lapalanca.org   revista@lapalanca.org

P
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Mes de maig
SESSIÓ DE PLE

Ple ordinari: 04-05-2006

S’aprova, per unanimitat, l’acta
ordinària de 06-04-06.

S’aprova, per unanimitat, el re-
coneixement de crèdit núm. 1 del Pres-
supost Municipal i el núm 1 del Pres-
supost del Patronat de l’Emissora Mu-
nicipal de Ràdio.

S’acorda unànimement aprovar
les propostes referents a la imposició
de Contribucions Especials i a la licita-
ció de la totalitat de les següents obres:
- Pavimentació del carrer les Eres i con-
dicionament de la rotonda d’entrada a
Seró, amb un pressupost d’execució per
contracta de 106.723,70 euros.
- Adequació del carrer la Mesquita de
Baldomar, amb un pressupost d’execu-
ció per contracta de 85.826,37 euros.
- Pavimentació de carrers a Anya, amb
un pressupost d’execució per contracta
de 70.588,56 euros.
- Prospecció de captació d’aigua pel
nucli de Comiols, amb un pressupost
d’execució per contracta de 101.773,76
euros.
- Cobriment metàl·lic de dipòsit a Clua
amb un pressupost d’execució per con-
tracta de 4.040,28 euros.
- Vestidors del Camp de Futbol, amb
un pressupost d’execució per contracta
de 159.265,27 euros.

L’obra “Casal Cultural”, amb un
pressupost d’execució per contracta de
1.082.369,32 euros se sotmet a votació
amb el següent resultat:
Vots a favor: 8 (CIU i ERC)
Abstencions: 2 (1 PSC-PM i 1 PP)

S’aprova, per unanimitat, adju-
dicar l’alienació de la parcel·la núm. 19
del Polígon Industrial el Pla d’Artesa
de Segre, per un import de 131.200,00
euros a l’Empresa Proyectia i l’aliena-
ció de la parcel·la núm. 21  per un im-
port de 98.500,00 euros a l’Empresa
Olis J. Macià.

S’aprova la proposta de compra
de l’edifici ubicat al carrer Les Mon-
ges, 2,  amb una superfície total cons-
truïda de 1.711,67 m2, pel preu de
214.414 euros amb la següent votació:

Vots a favor: 5 (CiU)
Vots en contra: 5 (ERC, PSC-PM i PP)
La proposta s’aprova amb el vot de
qualitat del Sr. Alcalde.

S’aprova, per unanimitat, con-
córrer a la convocatòria de petites aju-
des de la Diputació de Lleida.

S’aprova, per unanimitat, con-
córrer a les convocatòries del PERC i
PLEGAC.

S’aprova, per unanimitat, con-
córrer a la convocatòria del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, per a la concessió de sub-
vencions per realitzar intervencions ar-
queològiques i paleontològiques.

S’aprova, per unanimitat, la pro-
posta inicial de l’ordenança reguladora
de l’accés de vehicles a través de la
vorera.

S’aprova, per unanimitat, inici-
ar els tràmits necessaris davant del De-
partament de Sanitat i el Bisbat d’Urgell
per a la clausura definitiva dels antics
cementiris de Baldomar i de Collfred.

S’aprova, per unanimitat, trami-
tar davant de “la Confederación
Hidrográfica del Ebro” la concessió
d’aigües de la Font de Sant Isidre i del
Pou ubicat al marge dret del Barranc
d’Alentorn per a l’abastament del nu-
cli de població d’Alentorn.

S’aprova, per unanimitat, la pro-
posta de relació de béns i drets afectats
pel projecte de canalització de bombeig
i la xarxa d’abastament i distribució al
nucli rural de Collfred.

S’aprova, per unanimitat, pror-
rogar la concessió, a l’empresa Centre
Geriàtric del Pirineu SL, del servei de
gestió i funcionament de la Llar Resi-
dència Municipal fins al dia 31 de de-

sembre de l’any 2006.

ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(del dies 11, 18 i 25 de maig)

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres i autoritzacions de guals:
- A Roser Puigpinós Cirera, per canvi-
ar teules de l’edifici situat al c/
Balaguer, 11.
- A Josep Betriu Ariasol, per l’obertu-
ra, en planta baixa, d’una porta a l’edi-
fici del c/ Calvari, 66.
- A Josep M. Foix Cortadellas, per pa-
vimentar i enrajolar bany i cuina de
l’edifici situat al c/ Metge Pau Pla, 24
d’Alentorn.
- A Josep Vendrell Tarré, per canalitzar
l’aigua de la teulada i repassar l’escala
de l’edifici situat al c/ del Forn, 3
d’Alentorn.
- A Montse Vela Fontanet, per tirar en-
vans de l’habitatge situat al c/ Balmes,
17, 4t. 1a.
- A Ramon Ros Canosa, pel cobriment
d’una terrassa en l’edifici situat al c/
Ponent, 2.
- A Josep Riera Torné, per a la legalit-
zació i l’ampliació d’explotació porci-
na d’engreix, situada al polígon 12,
parcel·la 192, d’Artesa de Segre.
- A Pere Estany Espuga, per a la ade-
quació i l’ampliació d’una explotació
porcina d’engreix, situada al polígon
12, parcel·la 63, d’Artesa de Segre.
- A Vicent Jou Lluch, llicència ambien-
tal per a dur a terme l’ampliació de can-
vi no substancial de l’activitat de bar
musical i restaurant, a desenvolupar al
c/ Escoles, 36 - Monges, 71.
- A Anna Baella Guiu, per a l’arranja-
ment de façana i paret mitgera de l’edi-
fici situat a la Ctra. d’Agramunt, 15.
- A Granja Els Planells, SCP, per es-
brossar i aplanar un terreny de 0,5 ha.
situat al polígon 9, parcel·les 157 i 158.
- A Maria Codina Botanch, per repicar
parets interiors i pintar sostre de l’en-
trada, de la Masia “Cal Pedrol” de Vall-
llebrerola.
- A David Saura Gasset, per fer rasa per
soterrar canonada d’aigua de 125 cm.
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de diàmetre creuant els camins de
Torreblanca i Sant Joan a Anya.
- A Alexan Artesa, SL., per a la instal-
lació d’una planta satèl·lit de gas natu-
ral liquat de 19,9 m3, a situar al c/ Lluís
Companys, 3 del Polígon Industrial el
Pla.
- A la Sociedad Estatal “Correos y
Telegrafos, SA.”, l’autorització d’esta-
cionament de vehicles per càrrega i
descàrrega, a l’accés de l’oficina de
correus, situat al c/ Sants Cosme i
Damià, 2.
- A Jordi Trepat Terré, la concessió de
l’autorització d’entrada de vehicles a
través de la vorera, a l’edifici situat al
c/ Sant Antoni M. Claret, 32.
- A David Aubets Oriola i Josep Ariet
Roig, per a la instal·lació i obertura de
l’activitat destinada a consultoria infor-
màtica, a desenvolupar a la Ctra.
d’Agramunt, 5.
- A Said Dahmani, per pintar la façana
de l’edifici situat a la Ctra. de Ponts, 7.
- A Pere Cluet Pijuan, per refer una pa-
ret, a l’edifici del c/ Escoles, s/n de
Seró.

- A Miquel Castells Figuera, per modi-
ficar en alçada la porta d’accés a co-
bert, situat a polígon 13, parcel·la 44
d’Alentorn.

- A Jaume Areny Caelles, per a l’am-
pliació de porta d’accés a nau porcina
per a pas de vehicle, situada al polígon
24, parcel·la 397 de Seró.
- A Daniel Galceran Porta, per fer tan-
ca per evitar l’accés a finques situades
al polígon 6, parcel·les 295 i 82 de
Baldomar.
- A Promocions Ros Gené, SL., per a la
construcció d’un edifici plurifamiliar,
a situar entre els carrers Sitges, 19 i

M.D. de Salgar, 34.
- A Celurubi, SL, per a la construcció
d’un edifici plurifamiliar de 34 habi-
tatges, a situar al c/ Marcel·lí Farré, 5.
- A Pere Cirera Armengol, per a la con-
cessió de l’autorització d’entrada de
vehicles a través de la vorera, a l’edifi-
ci situat al c/ Monges, 79.
- A Josep Garí Canes, per a la segrega-
ció de dos porcions de terreny d’una
finca urbana de Tudela de Segre.

INFORMES DE L’ALCALDIA

En la reunió de la Comissió Eco-
nòmica del Municipi es van proposar
les següents accions: l’arranjament dels
Trulls de Vernet, la creació de rutes tu-
rístiques municipals, el disseny de car-
tells promocionals i la creació d’un li-
cor típic del municipi.

Hi ha una proposta per a la
instal·lació de dos repetidors de telefo-
nia mòbil al municipi: un a Montargull
i l’altre a Alentorn.

Carme Barril i Brescó

InfInfInfInfInfororororormació Municipal d’Armació Municipal d’Armació Municipal d’Armació Municipal d’Armació Municipal d’Artesatesatesatesatesa

Biblioparc
A partir del dilluns 3 de juliol s’obre el Biblioparc. Restarà
obert de dilluns a divendres de 19h a 21h. Lloc: Pl.
Ajuntament. Durada: mesos de juliol i agost (primeres
setmanes de setembre, si el temps acompanya).
    Durant els mesos d’estiu, els nens i nenes que estan a la
plaça, a més de gaudir dels jocs que hi han muntats (tobogan,
sorral, gronxadors, etc.), podran llegir contes, còmics, pintar
dibuixos dels seus personatges predilectes, llegir
endevinalles, etc. Els pares, les mares i altres familiars que
els acompanyin també podran gaudir de la lectura: revistes,
publicacions dedicades a l’oci, revistes de viatges, de
gastronomia, rutes turístiques, etc.

Aquaestiu 2006.
Cursets de natació

Torns del curset de natació infantil:
- Del 26 de juny al 7 de juliol
- Del 10 al 21 de juliol
- Del 24 de juliol al 4 d’agost
- Del 7 al 18 d’agost
    Els nens i nenes de P5 a ESO realitzen el curset de les 11h
a les 12h. Mentre que els més menuts (de P2 a P4) realitzen
sessions de mitja hora (de 12h a 12:30h i de 12:30 a 13h).
    El dia 19 d’agost es durà a terme la Festa de Final de
Curs de l’AQUAESTIU 2006

Natació per adults
Al migdia hi ha curs de natació per adults en dos grups: de
14h a 15h i de 15 a 16h. Els torns dels adults van del 3 al de
28 juliol i del 31 de juliol a l’1 de setembre.
    Al vespre, i només durant el mes de juliol, hi ha un altre
curs de natació per adults, de 20h a 21h.

www.artesadesegre.com
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Lo “Xoldi” i la “Xurri”
s’han tornat a casar.

Felicitats!

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

Jeroglífic
per David Fusté

Avui hi ha...

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

Juguen les blanques

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans

Espatllar-se

Abans de la Revolució Industrial, els
ases eren la base del transport i de les
feines preindustrials: llaurar, remolcar,
empènyer, extreure aigua de pous...
Quan un ase queia daltabaix d’algun
lloc i es trencava el llom (l’espatlla), ja
no servia per a res. S’havia “espatllat”.
De fa segles es va generalitzar el signi-
ficat als objectes. La Revolució Indus-
trial va comportar la substitució dels
animals per les màquines i el terme es-
patllat es va aplicar també a elles. Hi
ha un refrany català que usa aquesta
expressió amb el significat antic del
mot: “Home casat, burro espatllat”.

Diccionari Etimològic
Complementari

de la Llengua Catalana III, 628
(Joan Coromines)

Horitzontals
1. Repetir una suma un nombre determinat de vegades.- 2. Fórmula
comercial usada per vendre més i per fer comprar allò que no es ne-
cessita. Només n’hi ha dos i cadascú té el seu al mateix lloc.- 3. Con-
sonant vibrant. Al revés, terminació usada en química per indicar que
un element actua amb la valència més alta. Individu ros i ben plantat.-
4. Senyal usada com a límit d’un terreny. Al revés, en llenguatge in-
fantívol, àvia. Vocal oberta.- 5. Comarca que té com a capital la po-
blació de Vic. Estri usat per separar el gra de la palla.- 6. Individu que
no segueix la norma. Símbol del magnesi.- 7. Lloc de moltes eres.
Allò que puja i baixa segons les circumstàncies. Lletra rodona.- 8.
Consonants. Obre un pot o una llauna per primera vegada. Mitja cen-
tena.- 9. Conjunt de troncs que baixaven lligats pel riu. Símbol de
l’oxigen. Gos. Símbol del sodi.- 10. Vocal tancada. Vall seca i desèrti-
ca d’Àfrica. Al revés, un parell.- 11. Mètode per a elaborar la història
que utilitza diferents tipus de materials deixats pels homes.
Verticals
1. Estudi quantitatiu de les formes del relleu.- 2. Interjec-ció que de-

nota opressió, aclaparament. Femení, persona esquerpa. Consonant vibrant.- 3. Femení, persona que llegeix. Al revés,
paraula usada per buscar el subjecte d’una oració.- 5. Polígon de tres costats. Ocell.- 6. Al revés, símbol del titani. Interjec-
ció que expressa queixa. Singular, punts en què un astre talla l’eclíptica.- 6. El nom d’un teixit tèxtil. Al revés, contracció
que significa la casa d’en. Àtom que ha perdut un electró.- 7. La dotzena lletra de l’abecedari. Interjecció que demana la
confirmació de l’interlocutor. El nom d’un ocell aquàtic. Mitja centena.- 8. Membre del poble d’Israel. Lletra que pot
representar dos fonemes vocàlics.- 9. Renunciar a un dret. Part de l’extremitat superior. Consonants.- 10. Forma prefixada
procedent del llatí que significa eix. Pronom de primera persona. Xicot jove.- 11. Dit de la cua dels porcs quan està girada
sobre si mateixa.

SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Multiplicar.- 2. Oferta. Sexe.- 3. R. cI. Nòrdic.- 4. Fita. aiaI. A.- 5. Osona. Erer.-
6. Marginal. Mg.- 7. Eral. Ànim. O.- 8. TD. Enceta. L.- 9. Rai. O. Ca. Na.- 10. I. Uadi. soD.- 11.
Arqueologia.
VERTICALS: A partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Lluna plena (L, L, una P, L en A).
Problema d’escacs
1- Dh5+, gxh5; 2- g5+, Dxg5; 3- hxg5++

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

50 50
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Vista parcial d’Artesa. 1929

stem davant la imatge d’un po-
ble molt petit, tal com era. Per a

centrar la perspectiva direm que la
muntanya del davant és la Serra del
Munt, amb Montsonís a l’esquerra i
l’estret de Salgar, més o menys al mig
de la foto. Crida l’atenció la poca di-
mensió de la massa de cases existents,
comparades amb les d’avui dia.
    De fet, domina la carretera
d’Agramunt, el carrer Calvari, el car-
rer de les Monges i ben poca cosa més.
Com a referència, el camp de futbol
estava a tocar de les cases de la serra-
dora del Quim, que s’identifica. I en la
resta de l’anomenada “Planta de la
Granja” no s’hi veu cap edifici. Si de
cas, algun corral i alguns arbres. La
zona que avui és la plaça de l’Ajunta-
ment, queda fora de l’enfocament, i
molt més el carrer Bisbe Bernaus i l’an-
tiga església.
    A l’entrada destaquen cal Simon i cal
Plens. L’edifici del fons, de teulada
blanca, és les Escoles Velles (llavors les
Escoles Noves, que s’havien acabat el
1923).
    La foto està agafada des de la pri-
mera falda del Castellot, amb vista par-
cial sobre la zona de les eres. S’hi veu
la part del darrere de moltes cases i al-

guna pallera coberta. Les cases i teu-
lats semblen una mica atrotinats, però
és el que hi havia i la gent hi vivia.
    L’estranya cabana blanca de la dreta
de la foto mereix un comentari especi-
al. S’hi desenvolupava un ofici artesa-
nal avui desaparegut. Hi havia tres ca-
banes com aquesta a les primeres fal-
des del Castellot, on s’hi cardava el
cànem i l’espart per a fabricar esparde-
nyes. En deien La Roda. Empraven
unes fileres llargues de 20 o 30 metres,
on l’espart anava girant fins a donar el
tomb.
    Eren dos conreus de l’horta d’Artesa
que nodrien els tres fabricants d’espar-
denyes. El Patac, a la plaça Major; el
“Potetes de Cristo”, a l’entrada de la
plaça Daniel Riu o del Ball; i el de ca
la Magina, a la carretera. A més, hi ha-
via una casa antiga que es deia ca l’Es-
parter. Cada fabricant tenia a casa un
banc per a fer l’acabat final de l’espar-
denya. Les de cànem eren més suaus al
tacte que les d’espart, per tant més ca-
res.
    Hi havia un gran consum d’esparde-
nyes d’espart, que eren les més fortes.
Hi havia qui volia anar còmode i en te-
nia unes d’especials, per mudar els diu-
menges i la Festa Major. En deien “les

silencioses” perquè feien menys soroll
que les sabates. A més, en aquella èpo-
ca i en anys anteriors, a Artesa hi esta-
va de moda calçar polaines, també per
mudar. Hi havia qui volia anar ben
empolainat.
    Abans de la guerra, quan es va fer el
pantà de Camarasa, la gent d’Artesa
anava a treballar-hi (als dos rius, en de-
ien). Hi havia jovent d’Artesa empre-
nedor que van comprar camionetes i
van fer contractes amb “La Canaden-
ca”, empresa que construí el pantà, i tre-
ballaven també en la seva construcció.
Tots anaven amb polaines i eren l’ad-
miració dels pobles de la comarca.
    El cultiu d’espart a l’horta va ser
bastant important abans de la guerra, si
bé després va minvar; però encara ve-
nien amb uns camions de Balaguer a
carregar-lo a la zona de la plaça del
“Cuartel”. Als pagesos els hi donaven
la llavor.
    Als anys 50 potser ja només queda-
va La Roda de ca la Magina. Del fet de
fabricar espardenyes encara potser algú
en té memòria visual.

Bartomeu Jové i Serra
Foto cedida per Josep M. Castellà

E





La FLa FLa FLa FLa Fotootootootooto

Rememorant aquella foto de les artesenques per l’Estatut de 1932, publicada el mes passat a la secció Imatges
d’Ahir, un grup de dones de les Artesenques Actives van acceptar fotografiar-se -creiem que al mateix lloc- el
passat 18 de juny, data del referèndum pel nou Estatut de Catalunya. (Foto: Josep M. Espinal)


