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Fira de Sant Bartomeu 2006
Fidel a la seva cita, a finals d’agost, la Fira
de Sant Bartomeu atreu un gran nombre de
visitants, que poden gaudir d’un variat programa d’activitats i de les degustacions de
productes com el meló, la coca de samfaina, el formatge, els embotits... i el vi.

Palanca
PUBLICACIÓ DELS MUNICIPIS D’ARTESA DE SEGRE,
VILANOVA DE MEIÀ, CUBELLS, ALÒS DE BALAGUER,
FORADADA I DEL POBLE DE MONTCLAR
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L’Ag
enda
’Agenda

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.

28, 29, 30 de setembre i 1 d’octubre:
Festa Major d’Artesa de Segre (veure programa a la
pàg. 21)
7 d’octubre:
Recorregut per la geologia de Súria i pel poble vell
(sortida de Camarasa, 8:45h; de Cubells, 9:00h),
organitzat per l’Associació Cultural Terres del
Marquesat
8 d’octubre:
- A Montserrat, Cloenda del 60è Aniversari de la Colla
i 35è Aniversari de l’Obra Sardanista Violetes del
Bosc (sortida de la Pl. Ajuntament d’Artesa: 7:00h),
organitzat per Amics de la Sardana d’Artesa de Segre
- A les 18:30h, al local social de La Travessa d’Anya,
Ball de tarda amb Sisco Coma
12 d’octubre:
- Al Santuari de Refet, celebració d’Acció de gràcies
- Berenar solidari, organitzat per Càritas Parroquial
d’Artesa de Segre (veure programa a la pàg. 7)
- A les 12h, al local social de La Travessa d’Anya,
Inauguració de l’exposició “Antics molinets de cafè”
(veure dates i horaris a la pàg. 10)

Fe d’errates
Correcció de dades d’un naixement a Artesa de Segre.
6 de juny: Jacob Gilabert i Gutiérrez, fill de Miquel i de M. Àngels
JULIOL
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 3: Rut Maza i Martí, filla d’Ismael i de Carme
dia 10: Eva Júlia Llinàs i Fassi, filla d’Ignasi i de Gladys
Albert Cairol i Beltran, fill d’Antoni i de M. Elena
dia 14: Denisa Florin i Vajas, filla de Florin i d’Evae
dia 21: Auoub Taleb, fill de Hassen i de Fatyma
Àlex Leone i Estrada, fill de Riccardo i d’Ester
dia 27: Denis Tanga, fill de Iurie i de Natalia
dia 31: Júlia Trepat i Puigpinós,
Laura Trepat i Puigpinós, filles de Pere R. i de Dolors
Defuncions:
dia 28: Josep Garriga i Finestres (73 anys), natural de Montargull
Matrimonis:
dia 15: Albert Guiu i Hernàndez (d’Artesa)
Márcia José de Araujo (del Brasil)
dia 29: Florin Ion Pacurar (veí d’Artesa)
Alexandra Maria Chis (veïna d’Artesa)
AGOST
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 3: Letícia Campos i Fonseca, filla de Jonàs i de Rosana
dia 10: Ricard Martos i Majoral, fill de Josep L. i de M. Àngels
dia 13: Clara Batalla i Santacreu, filla de Pere i d’Agnès
dia 31: Ares Camats i Jaile, filla de Xavier i de Núria
Matrimonis:
dia 3: Eduard Clemente i Peralta (veí de Lleida)
Renata Brito i Amaral (veïna de Lleida)
dia 12: Carles Torredeflot i Bosch (d’Alentorn)
Gemma Vilaseca i Casafont (d’Alentorn)
dia 26: Ivet Fernàndez i Calveres (d’Artesa)
Gavin Russell (d’Irlanda)

Meteor
olo
gia
Meteorolo
ologia
Dades facilitades pels ajuntaments d’Artesa de Segre, de Vilanova
de Meià i de Foradada.
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JULIOL
Municipi d’Artesa de Segre
Temperatura mitjana del mes: 26,8°
Temperatura màxima:
38° (dies 13 i 26)
Temperatura mínima:
15° (dia 7)
Amplitud tèrmica màxima:
20° (dies 25 i 30)
Amplitud tèrmica mínima:
10º (dia 6: màx. 29º i mín. 19º)
Dies amb precipitacions:
4
Precipitació màxima:
13 mm (dia 16)
Total precipitacions:
23 mm

Meteor
olo
gia
Meteorolo
ologia
Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 26,5°
Temperatura màxima:
37,2° (dia 30)
Temperatura mínima:
12,6º (dia 7)
Dies amb precipitacions:
3
Precipitació màxima:
14,6 mm (dia 16)
Total precipitacions:
18,6 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
4
Precipitació màxima:
14 mm (dia 16)
Total precipitacions:
26 mm
AGOST
Municipi d’Artesa de Segre
Temperatura mitjana del mes: 21,5°
Temperatura màxima:
34° (dia 1)
Temperatura mínima:
11° (dies 13, 14 i 15)
Amplitud tèrmica màxima:
19° (dies 22 i 23)
Amplitud tèrmica mínima:
8º (dia 24: màx. 25º i
mín. 17º)
Dies amb precipitacions:
2
Precipitació màxima:
27 mm (dia 16)
Total precipitacions:
52 mm
Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 21,1°
Temperatura màxima:
33,6° (dia 1)
Temperatura mínima:
9º (dia 13)
Dies amb precipitacions:
3
Precipitació màxima:
12,8 mm (dia 15)
Total precipitacions:
24,4 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
1 (dia 15: 30 mm)
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Editorial

Tardor calenta
Recordant un article inèdit que el desaparegut Sícoris va escriure justament
fa un any i que reproduïm en la secció El País dels Pirineus, ens permetem
la llicència de copiar-li part del títol, atès que la situació política del moment dóna peu perfectament a qualificar la tardor que comença com a calenta.
Qui li havia de dir al Sícoris que, poc després d’escriure aquell article tan
crític amb la classe política i les negociacions per a la redacció d’un nou
Estatut de Catalunya, el 30 de setembre de 2005 s’aprovaria amb un ampli
consens del Parlament un text força ambiciós que, a hores d’ara, ja ha quedat definitivament aprovat i en vigor, amb les retallades que tothom més o
menys coneixem. Això sí, pendent dels diferents recursos constitucionals
presentats que podrien aigualir –encara més– l’anomenat Estatut de Miravet.
Les circumstàncies polítiques que tots coneixem en major o menor grau
han ocasionat l’expulsió d’ERC del Govern tripartit, la convocatòria d’eleccions avançades al Parlament de Catalunya i la renúncia de Maragall a tornar-se a presentar.
Les últimes enquestes també mostren que gairebé la meitat dels catalans
no estan satisfets amb el nou Estatut. Recordem que, malgrat ser aprovat
per un alt percentatge de vots, l’abstenció va superar lleugerament el 50%.
Per altra banda, la manca d’un polític prou carismàtic com a possible
president de la Generalitat, planteja un panorama més obert que mai. Artur
Mas, el líder de CiU, ens ha deixat amb el dubte sobre si hauria estat possible anar més enllà en les aspiracions d’un Estatut més potent, després de
tancar la negociació tot sol amb el president espanyol. A més, el seu tarannà
no és del gust de tothom.
Montilla, el candidat socialista, no acaba de convèncer pel seu caràcter
poc expressiu i, per alguns, el fet de no haver nascut a Catalunya també li
resta simpaties. La seva gairebé més que segura dependència del PSOE és,
però, el que li pot fer més mal entre les esquerres catalanistes.
Pel que fa al cap d’ERC, Carod-Rovira, ha estat envoltat de diversos
afers polèmics que si més no han provocat molt rebombori. A més, el pas
pel Govern català del partit republicà ha posat de manifest la poca experiència d’ERC en no sortir gaire ben parat dels conflictes amb els seus socis. La
postura del no a l’Estatut, tot i mantenir la coherència amb la línia del partit,
va posar la formació al mateix costat de la balança que el PP, cosa que no va
ser ben digerida per una part important dels seus votants.
Amb tots els respectes pels líders del PPC i d’ICV, Piqué i Saura respectivament, no creiem que cap dels dos tingui possibilitats reals d’arribar a la
presidència de la Generalitat. En canvi, sí que ambdós podrien entrar en un
govern de coalició en funció dels resultats.
Així les coses, s’obre un ampli ventall de possibilitats de pactes
postelectorals, atès que no es preveu que ningú pugui governar en solitari.
Des de la renovació del tripartit fins a un pacte entre socialistes i CiU, altres
possibilitats que es podrien donar són CiU+ERC o bé CiU+PPC.
En definitiva, tant la precampanya (que de fet ja ha començat) com la
campanya ens donaran un inici de tardor ben mogut. De ben segur que,
passat el dia de les eleccions (l’u de novembre), la temperatura pujarà encara més fins que es tanqui el pacte definitiu que ens doni un nou Govern.
Mentrestant, preparem-nos a gaudir de la Festa Major d’Artesa, que la
resta ja vindrà.

Col·laboradors/es del mes: Pere Santacreu, Sira Baró, Paquita Marsà, Terres del Marquesat, Rosa Porta, Noemí Farré, Carme Barril, Jordi Alins, David
Fusté, Ramon Monfà, Jordi Esteban
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Dipòsit Legal: L - 283 - 1981

Noticiari
Eva Maza, candidata al Parlament

tre el CENG perdia a la pista de l’Igualada per 76
a 66, el CE Artesa no va poder passat de l’empat
a zero a casa contra l’Almacelles. Enguany, tant
els uns com els altres estrenen “míster”. Així els
futbolistes estan entrenats pel balaguerí Josan i
els basquetbolistes pel lleidatà Joan Ramon Estrada. A més, el CE Artesa ha renovat la seva junta directiva, amb Josep Bonet com a nou president en substitució de Joan Macià.

Dos circs en un mes

Eva Maza i Batlle, veïna d’Alentorn i regidora per ERC al consistori artesenc, va ser escollida com a candidata al Parlament de
Catalunya per la Noguera, en un congrés comarcal d’aquesta formació política el passat mes de juliol. Posteriorment, els òrgans
del partit encarregats de confeccionar les llistes amb els candidats
de cada comarca van decidir col·locar-la en una interessant cinquena posició. Maza va estrenar-se públicament com a candidata
el passat 16 de setembre a Montsonís, on va ser l’encarregada de
presentar un acte d’ERC amb la presència del seu secretari general, Joan Puigcercós. Aquest acte s’emmarca dins la campanya de
proximitat que està duent el partit republicà entre juny i setembre,
sota el lema “L’Esquerra t’escolta”, que consisteix en un total de
75 reunions arreu del país amb la presència de Carod-Rovira o de
Puigcercós.

Festa de les Marededéus Trobades a Refet
Quan arriba el mes de setembre, el dia 8 té lloc aquesta tradicional
festa. La comunitat religiosa de Refet celebra la diada des de fa
uns anys. Enguany ho han fet el diumenge 3 de setembre i, igual
que l’any anterior, va comptar amb la participació de l’Orfeó
Artesenc. La jornada va començar amb una celebració religiosa,
passats dos quarts de sis de la tarda, que és bàsicament una acció
de gràcies a la Mare de Déu. En finalitzar, l’Orfeó Artesenc va
oferir un concert i, tot seguit, la comunitat religiosa va oferir un
refrigeri a tots els assistents.

Comença la temporada esportiva 2006-2007
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El dissabte 16 de setembre van començar les lligues de bàsquet i
de futbol de les màximes categories on intervenen equips artesencs.
No es pot dir que hagin començat amb gaire bon peu, ja que men-

Dos circs han visitat Artesa amb pocs dies de diferència. En les últimes setmanes han vingut el
Circ Zavatta (18 i 19 d’agost) i el Circ Tonelly (8,
9 i 10 de setembre), amb diferent acollida per part
del públic. Així el Zavatta va oferir un espectacle
amb amfibis i rèptils, on el públic local respongué emplenant les funcions. Menys sort tingué el
prestigiós Circ Tonelly, que amb una carpa grandiosa i trapezistes, pallassos i feres salvatges, no
aconseguí atreure el públic artesenc i hagué
d’anul·lar les funcions per falta de quòrum.

Intenten robar a “la Caixa” de Cubells
La matinada del dijous al divendres 15 de setembre uns desconeguts van forçar el caixer automàtic de l’oficina de “la Caixa” de Cubells. Segons
sembla, els lladres haurien accedit per la força a
l’interior de l’oficina i un cop inutilitzada l’alarma haurien provat de rebentar el caixer dispensador de bitllets, sense aconseguir-ho. Aquesta
corresponsalia de petites dimensions es troba a
peu de carretera i va ser inaugurada la passada
primavera.

La No
guer
a
Noguer
guera
Obres a l’Algerri-Balaguer

Ajut per a restaurar les muralles de Balaguer

L’empresa pública Regsa, ha adjudicat a l’empresa
Construcciones y Desmontes Marco SA les obres d’ampliació del bombatge d’Alfarràs per al reg de l’Algerri-Balaguer
des de la Noguera Ribagorçana. Aquesta actuació
comportarà la instal·lació de dues bombes més a
l’estació de bombatge, on actualment n’hi ha quatre, ja que a l’augmentar la superfície a regar cal
incrementar la impulsió per a què l’aigua arribi a
totes les hectàrees que s’han posat en regadiu, integrades dins de la zona B.

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
va aprovar, a principis de setembre, una subvenció que té
com a objectiu l’execució de les obres de restauració i millorar la consolidació estructural d’un tram de les
muralles medievals de la capital de la Noguera.

Castelló recupera l’Aplec de St. Domènec
Després de més de 50 anys, Castelló de Farfanya
va tornar a celebrar l’Aplec de Sant Domènec.
Més de 150 persones van assistir a l’Aplec, amb
una celebració en què es va realitzar la benedicció de la imatge de Sant Domènec. Entre les iniciatives impulsades per a la celebració d’aquest
aplec, destaca l’aixecament al costat de les ermites d’una
creu de més de set metres d’alçada, un altar de formigó i un
petit pilar dedicat a Sant Domènec.

6a Fira d’Entitats
El dia 3 de setembre es va celebrar la 6a Fira
d’Entitats de Balaguer. Hi van participar unes 40 associacions culturals, lúdiques i esportives sense ànim de lucre de
Balaguer i la Noguera. Com a novetat d’aquest any, també
es va comptar amb la participació de les dues associacions
d’immigrants de la capital de la Noguera: l’associació d’africans i l’associació àrab. Paral·lels a la Fira, es van realitzar
diferents actes, com ara un concurs de dibuix infantil, una
ballada de sardanes a la plaça Mercadal i un berenar popular, així com la instal·lació d’una parada on es podien adquirir fruites i verdures de la terra.

Fusió de dos clubs de futbol sala
El CFS Balaguer, el primer equip del qual, el Cristec, milita
a Primera Nacional B de futbol sala, i el Confecciones
Fernández, que va fer la passada campanya a la Territorial
Catalana, s’han fusionat de cara a la pròxima temporada.
D’aquesta forma, el Cristec seguirà jugant a nacional i el
seu filial, anomenat Construccions de l’Àguila, ho farà a la
Divisió d’Honor lleidatana.
Anna Maria Vilanova

Reobertura de Transalfals
El jutjat contenciós administratiu de Lleida va aixecar de
forma provisional, durant dues setmanes, l’ordre de tancament que va obligar a clausurar les instal·lacions de
Transalfals a Bellcaire d’Urgell (vegeu La Palanca núm. 289)
per excés de soroll. Aquesta resolució, que estima un recurs
presentat per l’Ajuntament, autoritzava la cooperativa a mantenir la planta en funcionament en horari diürn, durant el
qual el complex s’havia de sotmetre a un nou peritatge judicial per verificar que les mesures correctores introduïdes eren
suficients per reduir les emissions acústiques.

BERENAR SOLIDARI!
El proper 12 d’octubre a 2/4 de 5 de la tarda actuació del grup d’animació infantil ALBERT SHOW
a la plaça de l’Ajuntamnet.
A continuació realitzarem un berenar per a tothom! Constarà d’un entrepà i una beguda. El preu serà
de 3 euros si es compra el mateix dia i 2 euros si el tiquet s’adquireix de manera anticipada als següents
punts de venda:
Supermercat CONDIS
Farmàcia Aldavó
Quitxalla
Al finalitzar el berenar i haurà una ballada de sardanes amb la cobla JOVENIL LO CASTELL
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Organitza: Càritas Parroquial d’Artesa de Segre
Col·labora: Ajuntament d’Artesa de Segre, Supermercat CONDIS i Amics de la Sardana.

Municipis

Activitats d’estiu a Vilanova de Meià
Teatre
A l’estiu, des de fa dos anys, una colla
d’amigues d’entre vuit i catorze anys
muntaven obres de teatre a la plaça de
l’Ereta per divertir-se: Mel Martín,
Jihane Al Maydki, Aina Cienfuegos,
Nazik Al Maydki, Clara Cebrián, Sílvia
Miró, Anna Triginer, Sandra Eroles i
Laia Gàmez, a més del nen Isak Martín.
Aquest any es va fer el teatre a la Sala
del Casal Municipal i alguns pares i
amics, en veure l’entusiasme que hi
posen, els han col·laborat en fer-los-hi
els decorats.
Varen portar a escena dues obres de
teatre durant el mes d’agost; amb tant
d’èxit que se’ls hi va proposar repetirles a la Festa Major de Vilanova, cosa
que varen fer el diumenge dia 10 de
setembre, també a la Sala del Casal
Municipal i novament amb molt d’èxit.

Festa homenatge a la gent gran
2006

Com ja és tradicional, el proppassat 6
d’agost, organitzat per l’Associació de
la Tercera Edat Verge de Meià, es va
celebrar la festa d’homenatge a la gent
gran.
Pel matí es va celebrar una missa i a
la tarda, al pati de les escoles, es va fer
una sessió de ball a càrrec del Dj. Archi.
Es va repartir un obsequi recordatori de
la festa als socis i coca i refrescos per
a tothom.

muntar una tenda amb els diversos productes a benefici de la lluita contra el
càncer.
Durant l’estiu també han organitzat
uns cursets per aprendre a ballar sardanes i també s’han fet dos cursets de
decoració i escultura de fruites i vegetals.

anys.
La pintura és realitzada amb una inspiració subjectiva i mecànica de temes
paisatgístics i abstractes; paisatges imaginaris com altres abstractes, utilitzant
la tècnica de relleus matèrics com pedretes, pols de fang i marbre i palla a
trossets. Seguidament un cop sec és
pintat amb alguns colors a l’oli. Se sent
realitzat com a pintor artístic i encara
té inquietuds d’experimentació en el
món visual abstracte.

Exposició de pintura
Durant aquest estiu hem pogut gaudir
d’una exposició de l’artista Jordi Figuera López. L’obra presentada ha sigut
realitzada durant els darrers dos anys i
mig al seu estudi de Barcelona, al barri
de Gràcia, inspirada en el record de
Vilanova de Meià. Durant aquest període de temps, l’artista ha rebut un diploma certificat del Museu de les
Amèriques de Miami i inscrit en el llibre nacional d’art “Can Art”.
Figuera va néixer a Barcelona l’any
1964, però amb arrels de Vilanova de
Meià, ja que els seu avis hi tenien una
casa on, des de petit, hi passava tots els
estius amb ells. Per això l’obra es veu
influenciada per l’estima que sent per
Vilanova. Va començar a pintar als vuit

Text: P. Santacreu
Fotos: P. Santacreu, D. Puigcernau,
J. Martínez, J. Argerich

Activitats de l’associació de dones “la Coma de Meià”

El dia 20 d’agost, com és tradicional, la Penya Barcelonista de Vilanova i la Vall de Meià va cel·lebrar el
seu dinar de germanor
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Durant els dies 9 i 10 de setembre, amb
motiu de la Festa Major de Vilanova,
aquesta associació, juntament amb altres persones que els hi col·laboren desinteressadament, va fer una exposició
de les manualitats i labors a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament, on varen

DIUMENGE 8 D’OCTUBRE
A les 6:30 de la tarda

FAMILIAR BALL
DE TARDA

LA TRAVESSA
D’ANYA

Com sempre,
ENTRADA GRATUÏTA
per a tothom.
SI VOLEU DIVERSIÓ,
ANYA ÉS LO MILLOR!

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ

ANTICS MOLINETS DE CAFÈ
Propietat del Sr. Ramon Parés

amb l’actuació
del conegut acordionista

SISCO COMA

DIJOUS 12 D’OCTUBRE
A les 12 del migdia

ELS ACTES TINDRAN
LLOC EN EL LOCAL
SOCIAL DE LA
TRAVESSA
D’ANYA

Exposició de molinets de cafè on es reflecteix
la història del molinet explicada a partir d’una
trentena de peces partint dels primers molinets
que van aparèixer cap a l’any 1800, amb
representació de marques nacionals i
estrangeres.
ENTRADA GRATUÏTA
HORARIS: El dia 12 d’octubre de les 12 fins
a les 2 i de 6 a 8 de la tarda. Resta de dies
laborables de 6 a 8. Dia 22 d’octubre d’11 a 2 i
de 6 a 8, finalitzant l’exposició internacional
de molinets de cafè.
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Obert als matins de 12 a 2
i per la tarda de 6 a 8
Organitza: Club de Lectures Artesenc
Col·labora: Ajuntament d’Artesa de Segre
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28, 29, 30 de setembre i 1 d’octubre
Baixos de l’Edifici de les Monges
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50 anys fent cultura

Espor ts

Irina Cluet, una promesa de futur!
d’un costat per
A companyada
l’Ariadna, la seva cosina, i per
un altre del seu germà Adrià, a la
Irina encara li brillen els ulls cada
vegada que parla del seu trofeu guanyat com a millor jugadora de la província de Lleida, el passat 10 de juliol al restaurant “Casanova” a Fraga
en companyia de tota la seva família.
Fa 4 anys que la Irina va posar-se,
per primer cop, en una pista de bàsquet
a jugar, tot i que sempre li havia agradat. Mai s’hauria pogut imaginar que
uns anys després fos nomenada millor
jugadora de la província de Lleida en
la seva categoria. Des de ben petita li
ha agradat l’esport en general, però sobretot el bàsquet. “La veritat és que vaig
començar a jugar a bàsquet perquè
m’agradava, no per cap altre motiu”,
afirma.
No obstant, encara que quatre anys
semblin pocs de trajectòria a primera
vista, ella ja te gravats moments de
màxima tensió i alegria en aquest es-

port: “Recordo el millor partit que he
jugat mai, jugàvem contra la Seu i anàvem empatats, però en l’últim segon
vaig fer un bàsquet que ens va donar la
victòria per un punt, tothom em va començar a aplaudir.” Sempre fidel jugadora al CENG d’Artesa, i havent passat per dues categories, la mini i la
preinfantil, mai s’hauria imaginat guanyar aquest trofeu: “la veritat és que no
sabia que aquest premi existia, tot i que
crec que si que me’l mereixo.”
La Irina, però, és totalment conscient que els seus entrenadors i companyes tenen una bona part de culpa pel
fet que ella hagi estat premiada,
especialment gràcies al seu entrenador,
el Joan Ramon Estrada, els seus pares,
el seu germà i la seva cosina: “Tots
m’han ajudat a aconseguir-ho, és per
això que els he d’estar agraïda”, afirma sense cap mena de dubte.
Però com sempre hi ha d’haver alguna anècdota i a la Irina no li’n podia
faltar una aquest dia: “En el moment
que em van fer entrega del premi, em
pensava que havia quedat segona, ja
que, normalment, primer donen el trofeu al segon. Aquest cop, sense que jo
ho sabés, va ser al contrari, i jo estava
satisfeta, perquè amb una segona posició hagués estat contenta, però quan
vaig mirar la copa i vaig veure que hi
posava guanyadora, vaig sentir una alegria enorme! De cop em va venir una
imatge al cap, la d’una àrbitre i amiga
meva, la Gemma, que va ser la que em
va dir que estava nominada al premi, a
més de que sempre em va donar ànims
a lluitar per aconseguir-lo, i, ràpidament, vaig ser conscient que havia do-

Nom: Irina
Cognoms:
Cluet Vall
Data de naixement: 3-1-1994
Curs que estudia: 1r d’ESO
Poble on viu: Montclar
Hobbies: Jugar a bàsquet, el futbol,
els esports en general
El teus millors amics: Albert París
i Kevin
Les teves millors amigues:
Gemma Gilabert i Kènia Belchi
El moment més bonic que hagis
passat: El moment de guanyar el títol
Un programa de televisió:
Rebelde
De gran t’agradaria ser: Jugadora
de bàsquet
Un grup de música: El canto del loco
nat un pas molt important per poder
arribar a ser una gran jugadora.”
Finalment, la Irina aprofita l’ocasió
per dedicar aquest premi a totes les seves companyes d’equip, als seus entrenadors, a tots els seus amics i amigues
i a la seva família. I és que, la veritat,
els artesencs i artesenques ens sentim
molt orgullosos de poder tenir al nostre poble la millor jugadora de tota la
província de Lleida, en la seva categoria, i l’animen a continuar treballant i
esforçant-se per algun dia poder arribar a complir el seu somni, ser una jugadora professional de bàsquet.
Sira Baró

Si vas néixer l’any 56...
Si aquest any en fas 50, fes que això sigui un motiu de gresca i alegria i comparteix-ho amb tots els qui,
com tu, arriben al mig segle.
Apunta’t a la festa que farem el dia 22 d’octubre i plegats farem dels 50 un número màgic.
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Per a qualsevol dubte, o per informar-te millor, pots trucar als següents telèfons:
973 40 09 18
973 40 04 39
973 40 05 21
973 40 09 04
973 40 04 81

Entr
evista
Entre

Ferran Salvat, quelcom més que un alcalde
de la barriada de la Sagrada
D esFamília
al poble d’Anya... Com

La teva experiència laboral?
Jo vaig començar a treballar de molt
jovenet, donat que a casa meva estàvem vivint, com totes les famílies de
Catalunya, la postguerra. Què vull dirte amb això? Doncs que, si volies estudiar una mica, havies de treballar molt.
O sigui, treballar pel matí i estudiar per
la tarda.
El meu primer treball legalitzat va
ser de “botones” en un banc. En aquesta entitat podria dir que feia de “chico
de los recados”. Després hi vaig fer alguns treballs com a oficinista, fet que
em va permetre conèixer clients del
banc. Un d’ells em va contractar com a
oficinista a la seva empresa. Més endavant, vaig passar a treballar en una
companyia de capitalització. I finalment, vaig entrar com a apoderat en una
empresa d’articles de marroquineria
anomenada Pielnoble.
Vas assumir responsabilitats d’empresa?
Posteriorment, en aquesta empresa anomenada Pielnoble, vaig ser nomenat
gerent amb la responsabilitat que el

Diferències essencials dels dos estils
de vida.
Com et deia abans, les diferències estan en què a la ciutat som molts i ens
trobem sols i en un petit poble som pocs
habitants però ens sentim molt protegits. M’agradaria poder dir que som
pocs i molt units, però lamentablement,
com a totes les millors famílies, sempre hi ha un cigró negre.

càrrec comporta, en una empresa de
més de 150 treballadors contractats,
amb fàbriques a la localitat d’Ubrique
(Cádiz) i amb oficines comercials a
Barcelona ciutat.
Com van ser els teus principis a
Anya?
Doncs imagina’t, tot eren novetats per
un nouvingut de “can Fanga”, que contínuament jo, la meva esposa i una filla
de quatre anys anàvem descobrint. Poder veure com creixien els aliments,
conèixer més el que era un enciam, conèixer el sabor de les bledes, que anys
enrera per la ciutat de Barcelona no se’n
veien, sentir l’aroma d’un tomàquet
recent collit... Ah! I compartir a la vora
del foc un sopar amb la família de cal
Periquet amb l’olla al foc que feia xupxup, perquè tot el que la mestressa de
casa, la Sra. Carme, cuinava per nosaltres era dels menjars més exquisits que
et pots imaginar.
Després, amb el nostre 600, vàrem
descobrir masies, poblets del voltant,
indrets meravellosos i vàrem fer moltes amistats que avui, 40 anys després,
s’han enfortit. Ara, anomenar-los tots
seria un pecat perquè em deixaria algú,
però no vull oblidar-me de la masia de
ca l’Andreu de Montmagastre, on vaig
poder conviure i compartir taula en una
casa on eren molt feliços sense llum
13

la Palanca

va ser que vas venir a viure a Anya?
Fa més de 40 anys, cada cap de setmana, amb la família i amb el meu 600,
anàvem visitant diferents poblets de
Catalunya, donat que la nostra il·lusió
era plantar una fita en un punt de muntanya tranquil, sense turisme i dins la
natura. Així, vam conèixer un matí de
boira el poble d’Anya. Recordo, que
aquell primer dia que vam arribar a
Anya estava tot desolat, com et deia
abans per la immensa boira que hi havia. Però ens vam trobar a una padrina
de cal Gassó, que ens va acompanyar
fins al Mirador del Roc i ens va mostrar la meravellosa vista que ella havia
vist anys enrera, ja que en aquells moments era impossible veure un metre
més enllà. Ens va impressionar molt la
seva exposició i vam poder comprovar
que lamentablement ella ens ho deia
recordant-ho, perquè en aquells moments era pràcticament cega.

elèctrica. Recordo moltes anècdotes
d’aquella masia, per un que ve de
Barcelona; com per exemple, quan vaig
saber que és un boc.

Al principi de la democràcia, la gent,
el jovent, tenia ganes de fer coses, de
fer país. Creus que encara continuen aquests ideals?
Jo crec que, lamentablement, haig de
dir-te que no. Lentament i salvant excepcions, es van perdent els ideals. La
mostra, la tenim en el referèndum del
nou Estatut celebrat el passat 18 de
juny, en què l’abstinència va ser del
50% aproximadament. No em posaré a
polititzar aquest tant per cent, però sí
que em dóna la impressió, per comentaris fets amb la joventut, que “passen”
d’assolir la plena sobirania nacional, de
conèixer la realitat econòmica i cultural, d’incrementar la convivència entre
tots els ciutadans de Catalunya. I “passen” també, de l’interès per un nou finançament, oblidant que, totes aquestes llavors que avui olímpicament
menyspreen, seran o han de ser el fruit
de la seva majoria d’edat.
Com veus l’actual moment polític a
Catalunya?
Considero que la suma d’aquells tres
partits perdedors no van formar un bon
govern, cosa que s’ha pogut veure després d’aquests dos anys i mig de govern del tripartit. Crec que hi ha hagut
una manca d’obra de govern i de projectes, els incompliments de les seves
promeses han sigut i són constants, i el
desprestigi de Catalunya ha sigut i és
evident. Avui, que visc en aquest medi
rural, jo li demanaria a l’actual govern
o al proper, perquè sembla que aquesta

Entr
evista
Entre

Com veus l’Artesa d’avui?
Jo crec que, encara que lentament,
Artesa de Segre va recuperant la seva
vitalitat com a segona ciutat de la comarca de la Noguera. Hi ha un mercat
setmanal molt important els diumenges,
s’està promocionant força bé la fira de
St. Bartomeu, antigament anomenada
Fira del Meló, avui molt promocionada
com a fira del vi, degut a les grans plantacions de vinyes que envolten el municipi i amb els fonaments d’un nou
casal cultural que tots els ciutadans
d’Artesa anhelen.
Com va ser que vas ser nomenat alcalde d’Anya?
Mira, l’any 1983, quan va cessar com
a alcalde el Sr. Francisco Capell i va
ser nomenat nou alcalde el Sr. Josep
Antillach, jo vaig passar a ser membre
de la Junta Administrativa del poble.
Després, l’any 1987, i per majoria absoluta de tots els veïns presents, em van
nomenar nou Alcalde-President de la
Junta Administrativa d’Anya.
Des d’aleshores, més ben dit des que
vaig passar a ser membre de la Junta
Administrativa que presidia el Sr. Josep

Antillach, ens vam posar a treballar per
millorar el poble. Recordo que vam
aconseguir que la Diputació ens pavimentés el sòl des de la carretera local
L-512 fins a l’entrada del poble. Després, quan ja depenia la representació
a càrrec meu, em vaig proposar millorar tot el poble: els carrers, la llum pública, la xarxa d’aigua i la seva qualitat, el servei de telèfons. Recordo que,
per aquell temps, tan sols hi havia un
telèfon públic a tot el poble. També
millorar els camins rurals, l’església
(signe d’identitat d’un poble), millorar
també tot l’entorn d’Anya, per a què
els veïns visquessin millor i se sentissin orgullosos del seu poble. Volia aconseguir una qualitat de vida que fes que
els veïns del poble no haguessin d’anar
a viure a Artesa de Segre, a Lleida o a
altres ciutats.
Avui, puc dir-te que molts (sinó tots)
els projectes que portava al meu cap els
hem fet realitat. Ja tenim la carretera
asfaltada, ja tenim una primera fase de
pavimentació del carrer i la plaça Major i la instal·lació de tota la nova xarxa
d’aigua potable, amb el seu adequat
tractament. S’ha construït una nova
depuradora d’aigües residuals. S’han
instal·lat els telèfons a totes les cases i
una bàscula pública per a què la puguin
utilitzar tots els veïns. Hem restaurat la
nostra església, fins aconseguir que sigui declarada per la Generalitat de
Catalunya com a Monument d’Interès
Local. Hem realitzat obres al cementiri, de tal manera que les persones que
vénen a recordar els seus avantpassats
allà enterrats, no deixen de valorar la
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tardor tindrem nou govern, que prestés
més atenció a la gent gran del medi rural, perquè la mitjana d’edat és molt
alta. Com que la satisfacció de les necessitats ciutadanes és allò que dóna
sentit a l’existència de l’administració
pública, no es tracta de conformar una
administració amb mentalitat de prestació de serveis, sinó amb mentalitat de
servir al ciutadà.

bellesa del lloc restaurat. Hem plantat
més de 100 arbres al voltant d’Anya i
hem realitzat altres millores urbanístiques dins el marc del nostre poble.
I ara, durant aquest any 2006, probablement realitzarem la segona fase de
pavimentació de la resta del carrer
Major, del carrer de l’Església i del carrer Raval de Ponts, així com la instal·lació en aquests carrers d’una nova xarxa d’aigua potable. També està previst
el condicionament de les voreres i de
la nova xarxa d’aigua potable en les
cases del sot del poble, o sigui, les quatre cases que hi ha a l’entrada del poble.
Com va sorgir la idea de “La Travessa”?
La idea de constituir el Grup Cultural
La Travessa va néixer un 12 d’octubre
de 1991, i la vàrem iniciar entre un grup
de persones que ens vam engrescar amb
la tasca de treballar i col·laborar per a
la millora d’Anya. Entre altres coses,
per promoure activitats culturals, col·loquis, conferències útils per a la gent
del poble, entenent com a útil les conferències de temàtiques com ara primeres cures de medicina o orientació, sempre recordant que la major part de la
població és gent gran. També, la idea
de crear una biblioteca, d’organitzar
recitals musicals, representacions teatrals i de dansa... En fi, tot el que pugui
enriquir els veïns i amics del poble
d’Anya.
D’altra banda, organitzar les festes
populars del poble, actes de caràcter
cívic i social, mantenir i recuperar el

Entr
evista
Entre

Quina diferència hi ha entre la “Junta Administrativa” i el “Grup Cultural La Travessa d’Anya”?
La Junta Administrativa és la Junta que
anomena l’Alcalde Pedani del poble, és
la que administra els ingressos que pugui tenir el poble i es fa càrrec de les
despeses que es produeixen dins el
marc del poble, mentre que el Grup
Cultural La Travessa d’Anya té un àmbit si més no de tot el poble, molt més
cultural i organitzatiu, d’actes per als
veïns del poble, pels familiars i per als
amics. Pensa que si la Junta Administrativa administra els 28 veïns censats
al poble, el Grup Cultural La Travessa
està format per més de 160 socis i sòcies que recolzen totes les activitats que
realitzem.
Quines activitats feu durant l’any a
“La Travessa?
És molt difícil explicar tot el que s’ha
fet durant un any, i no pretenc fer una
enumeració de tots i cadascun dels actes, festes, reunions, col·laboracions,
etc. Personalment, em sembla que en
termes globals ens hem de felicitar per
com hem funcionat fins ara. I que ha
valgut la pena que ens embarquéssim
l’any 1991 en una aventura associativa
com aquesta, perquè feia molta falta al
poble. Hi ha qui pensava que no ens
consolidaríem o que plegaríem al cap
de 4 dies, però malgrat els inconvenients amb un petit grup de veïns del poble, tot i que sempre s’ha procurat que
hi hagués una bona entesa entre tots.
Crec que tots volem el millor per al
poble, precisament per això estem “condemnats” a millorar la nostra entesa, i
confio que així serà. Per tant, estem
disposats a seguir així per molts entrebancs que ens anem trobant.
Hem posat molta voluntat per tirar
endavant, no ha estat gens fàcil i estem
dedicant un munt d’hores a organitzar
actes pel poble, però ens falta recolzament des de l’administració local.
Bé, de les activitats realitzades aquest

any, jo ho destacaria tot plegat, amb els
ànims que s’hi posen en cadascuna de
les activitats programades i la voluntat
de tirar-les endavant, deixant de banda
que som un poble petit i agregat
d’Artesa de Segre i que molta gent només contempla la nostra oferta lúdicofestiva des de fora del poble.
En una entitat local petita sempre hi
ha divisions d’opinions. Com ho has
fet per unificar criteris?
Jo crec que la forma més convincent
per unificar criteris és la predisposició
de treballar pels ideals amb els què vam
constituir La Travessa. I el mateix serveix per a l’administració del poble. El
compromís de treballar per Anya és el
fil conductor que ha fet realitat, que des
de l’any 1987 a la Junta Administrativa, i des de 1991 al Grup Cultural La
Travessa, s’hagin fet realitat una sèrie
de projectes que en principi podien
semblar un somni, però que avui són
aquesta realitat, que ajuda a llimar les
divisions d’opinió que puguin existir.
Sempre es recull el que se sembra.
Què has sembrat i què esperes recollir?
Em preguntes què és el que espero recollir del que he sembrat. Jo sempre he
estat una persona molt compromesa
amb la societat i amb això crec que entendràs la meva resposta. Un dels meus
plaers és veure i fer feliç a la gent. Aleshores, jo també em sento feliç. I així és
com recullo el que he sembrat, amb
molta il·lusió i amb moltes ganes de
continuar col·laborant per aconseguir
que la gent visiti i conegui el nostre
poble.
Per què t’agrada viure en l’àmbit del
món rural?
Mira, viure en el mon rural tot l’any és
viure tranquil, amb una millor qualitat
de vida, amb una major solidaritat ciutadana, amb un tracte molt humà, amb
una millor atmosfera i amb una millor
qualitat dels fruits de la terra.
Conclusions.
Escolta’m bé. Avui, els habitants amb
residència permanent a Anya som 28,
amb 30 cases. S’ha patit una reculada
importantíssima de població durant tot
15
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patrimoni artístic del poble i tenir cura
del seu entorn, de la convivència i de
les relacions del veïnat i els amics
d’Anya, i ser capaços de transmetre-ho
a tots aquells que ens visitin o ens coneguin.

el segle XX, essent especialment important a partir dels anys 60. La pèrdua
de població ens va obligar a formar part
del municipi d’Artesa de Segre, i per
tant espero i desitjo que el nostre Ajuntament d’Artesa de Segre i el seu alcalde, senyor Domènec París, que és el
nostre alcalde, s’involucri més amb els
pobles agregats. Mira, els pobles agregats tenim les mateixes necessitats que
la ciutat d’Artesa ó més, físicament no
ens distingim en res, que si els carrers,
les places, l’enllumenat públic, l’abastament i tractament de l’aigua potable,
que el tractament de les aigües residuals, que la neteja dels espais públics,
que les escombraries, que el manteniment del cementiri... Mira, realment
som un petit municipi sense ingressos
propis com a tal, i a més la llei del
PUOSC és discriminatòria per a nosaltres. D’entrada la nostra opció de subvencions és proporcionalment molt inferior a la de l’Ajuntament d’Artesa de
Segre per ser un poble agregat. Ah!
També estem molt necessitats de rebre
la banda ampla d’Internet, et recordo
que avui és una eina molt necessària
per viure al segle XXI en qualsevol lloc
del món.
Jo crec que el nostre Ajuntament hauria de vetllar més pels pobles agregats.
Pensa que per Artesa de Segre els pobles agregats com Anya som una riquesa. Aquests petits nuclis donen molta
vida als comerços d’Artesa, entre totes
les famílies que hi viuen tot l’any i les
que tenen una casa com a segona residència, i que són compradors impulsius
(que si la botiga de queviures, que si la
carnisseria, que si la peixateria... I pensa, Bartomeu, que després aquestes cases de primera o segona residència necessiten pel seu manteniment dels paletes, dels fusters, dels electricistes, dels
pintors, dels calefactors, de la ferreteria, de la farmàcia... I pensa també que
qualsevol persona que vol llogar una
casa com a segona residència no ho fa
a Artesa. La lloga o compra en qualsevol dels pobles del voltant, mai a la ciutat d’Artesa. Aquesta és una realitat
palpable.

Bartomeu Jové i Serra

Des del P
aís dels Pirineus
País

Tardor calenta a la veïna Catalunya
veïna Catalunya, les aigües de
A lalapolítica
baixen tèrboles i esva-

parlamentaris, incapaços fins ara d’arribar a un consens per a la redacció definitiva del projecte al·ludit, anteposant
els dogmes dels seus respectius partits
polítics, i fins i tot els seus ressentiments, a la consecució d’un projecte
d’Estatut el més ampli possible.
Cal dir, perquè és veritat, que després
d’anys i panys d’hegemonia convergent
al Parlament català, sense que una sola
veu proposés la necessària reforma

Fossar de les Moreres, en el qual i segons Pitarra “no s’hi enterra cap traïlotades, en referència a l’assoliment
dor”, haguessin aixecat la testa, haguesdel consens necessari per la redacció
sin tornat a la fredor de ses tombes amb
definitiva del projecte del nou Estal’ànima gelada per haver contemplat
tut de la referida nació sense Estat.
aquest incomprensible atemptat contra
I tot això, encara que la Presidenta
la seva memòria, i contra la personalide la Comunitat de Madrid, una tal
tat d’un poble en quina defensa ofrenaEsperanza Aguirre, hagi conferit recentren llurs vides.
ment a la terra catalana la categoria esMalgrat tot, hom espera que, finaltatal, al manifestar ofesa i amb la mala
ment, els parlamentaris en qüestió,
bava que la caracteconscients del comritza, que el possible
...després d’anys i panys d’hegemonia convergent promís contret entrasllat d’ENDESA,
el seu poble,
al Parlament català, [...] quan ha arribat l’hora de vers
la multinacional esdeixin de banda resla veritat amb la instauració del govern tripartit, és sentiments i protapanyola, a Catalunya, seria molt de
vertaderament deplorable la imatge que donen els gonismes, i enllesdoldre, ja que la dita
d’una vegada
reiterats parlamentaris, entestats en perdre el temps teixin
parapública marxaria
aquest nou projecte
discutint sobre el sexe dels àngels...
“fora del territori nad’Estatut, car, de no
cional”. És a dir, que
fer-ho, sobre les sel’esmentada ciutadana reconeixia implí- ampliativa del susdit Estatut –a excep- ves espatlles recaurà la més negra rescitament que Catalunya no és Espanya... ció dels republicans–, quan ha arribat ponsabilitat.
Però, i en el supòsit que el reiterat i
No cal pas dir que l’enrenou fou gros l’hora de la veritat amb la instauració
i la rectificació immediata, doncs la del govern tripartit, és vertaderament nou projecte estatutari sigui degudacomunitat madrilenya va emetre tot se- deplorable la imatge que donen els rei- ment aprovat pel Parlament català, coguit un comunicat indicant que la seva terats parlamentaris, entestats en per- mençarà la segona part d’aquesta mena
presidenta havia sofert un lapsus, per- dre el temps discutint sobre el sexe dels de pel·lícula de suspens, que es desenquè volia dir “fuera del territorio regi- àngels i empesos per un vituperable voluparà en el marc de les Corts Espaonal”. Quina llàstima...
afany de protagonisme, per quin motiu nyoles, en quin cenacle es discutirà la
Aquesta mena de traïció del subcons- i causa són molts els que comencem a ratificació o el rebuig del reiterat i nou
cient, ens va recordar al futbolista del dubtar del seu pressuposat patriotisme. projecte d’Estatut. No cal pas estar lliReal Madrid, Chendo, quan amb moPer nostra part, que seguim creient cenciat en esoterismes, ni en fututiu d’haver assolit el Barça la Copa del fermament en els drets històrics del rologia, per vaticinar que la consecuRei i fent gala d’una intel·ligència cla- poble català, no ens estranyen ni mica ció de la definitiva confirmació serà
rivident, va manifestar, textualment, ni molla les escridassades i els aldarulls vertaderament àrdua i costeruda, car,
que l’únic que li sabia greu era que la materialitzats en el decurs de la recent amb tota seguretat, els defensors de la
dita copa l’hagués guanyat un equip es- Diada de l’onze de setembre. Solament sacrosanta unitat de la pàtria espanyotranger.
ens mancava per fer vessar el got de la la, s’estriparan els abillaments i portaPerò tornant als treballs concernents paciència que, en la dita jornada en què ran a terme la més frontal oposició a la
a la redacció del projecte del nou Esta- el poble català ret homenatge als cai- definitiva aprovació del nou projecte
tut, cal dir que són molts els residents guts en defensa de la pàtria catalana d’Estatut català.
Es prepara, doncs, una tardor calenta a
catalans al nostre Principat que se sen- enfront els estols del Borbó Felip V, haten decebuts per la forma d’actuar dels guéssim d’escoltar un recital de flamenc. la veïna i catalana nació i lo que sia sonarà.
Sícoris
Ben segurament
Setembre 2005
que si els enterrats al
Nota del Consell de Redacció
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Són molts els textos d’aquests darrers anys del nostre prolífic col·laborador
Sícoris, traspassat el mes de gener d’enguany, que han quedat sense publicar. Cada mes acostumava a enviar-nos diversos articles exposant la seva
opinió sobre temes d’actualitat, tradicions... N’havíem d’escollir un seguint
criteris com la data de rebuda, interès del tema o la prioritat que ens marcava
el propi autor. Així doncs, durant aquest any intentarem publicar aquells
textos inèdits que, malgrat el pas del temps, puguin tenir encara interès, evitant que restin en l’oblit.

Car tes a la R
edacció
Redacció

N’hem fet quaranta... i us hem trobat a faltar
Els que vam néixer l’any 1966, aquests
dies hem estat preparant la Festa del 40
anys. Hi havia dos llocs buits.
Julià, Lolita, amb vosaltres vam
compartir el primer dia d’escola, el primer repte, el primer fracàs, el primer
enamorament, la primera gran decepció, la primera “juerga”, la primera
“nòvia”, les primeres cançons, els primers poemes...
Vam compartir tantes i tantes primeres coses que se’ns fa estrany parlar-ne
ara en un escrit i no al Pub, o al Salud,
o en una cantonada del nostre poble.

Però, com diuen, així és la vida i avui
volem dir-vos que, tot i que hi havia
dos llocs buits, vosaltres estàveu molt
presents.
Probablement ens varen prendre
l’oportunitat de continuar compartint
primeres experiències junts, però el més
important ja estava fet: vàreu estimar i
us vàreu fer estimar.
En aquells moments ens van envair
sentiments de ràbia, desconsol, impotència... Però ara, amb la perspectiva
que dóna el temps, estem contents, molt
contents d’haver pogut compartir tan-

tes i tantes primeres experiències amb
unes persones com vosaltres: generoses, divertides, alegres, emprenedores...
Recordant una de les frases que llegíem, quan érem adolescents, sense
entendre-ho massa: “Allò essencial és
invisible als ulls”, ens hem adonat que
realment podem estar contents i molt
tranquils perquè ara sabem de ben segur que l’essencial estarà amb nosaltres per sempre més.

jugava de defensa lateral esquerre o de
central, però al principi jugava
d’interior esquerre i jugava molt bé.
També venien els seus pares i el seu
oncle Ramon, amb els quals ens vèiem
i parlàvem.
Aquest estiu el vaig veure algunes
vegades a Artesa i una d’aquestes vaig
parlar amb ell. Li vaig preguntar:
“Roger, que fas vacances?”. Em va
contestar: “No. Ja no jugaré més amb
el Barça”. Em vaig quedar parat, però
acte seguit em diu: “Segur que fitxaré
pel Balaguer”. Jo li vaig dir: “Lo que

més convingui, Roger”. Al futbol ja
solen passar aquestes coses, tant a
primera com a segona i tercera divisió.
Els uns marxen i els altres vénen. Així
és el futbol.
Des d’aquestes línies, Roger, et dic
de tot cor que et desitjo molta sort i
molt èxit, perquè juguis amb l’equip
que juguis, no deixaràs de ser un fill
del poble d’Artesa de Segre. Molta sort,
Roger.

Els vostres amics

Un artesenc
Vull fer unes línies a un artesenc que
durant uns anys va defensar els colors
del FC Barcelona, el millor club del món.
Em refereixo al jove Roger Giribet i
Sabartés, que la temporada passada
jugava amb l’equip de 3a divisió. El
seu nom era “Giri” quan anunciaven
els noms pels altaveus. Sempre
l’anomenaven així, i els seus companys
també.
Vaig tenir la sort que, cada partit que
jugaven al Mini Estadi, l’anava a veure.
Primer perquè és un artesenc i segon
perquè ho feia molt bé. Últimament

Un artesenc de soca-rel
Ramon Camats i Solé

Coses del Brimero
der ser, lo d’abans que venia amb el
diari Segre, perquè ara ens hem quedat
sense.
Us vull dir que jo d’alguna manera
també ajudo els nens del tercer món.
Fa uns anys que la Creu Roja em porta
un material i els faig uns cistellets sense cap benefici.

Ràdio
Artesa
91.2
FM
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Jo, Ton Bonet, sóc home de poca cultura; però, com hauré dit alguna vegada, penso que tinc la suficient per a
poder conviure amb les altres persones.
Ara vull tocar un instrument. Penso
que faré alguna pífia, perquè no sé solfa; però ho provaré.
Lo tema és lo següent (anirem al gra).
Informat com tothom que les entitats
bancàries ajuden el tercer món en allò
que poden, en aquest poble hi ha un
local que se’n diu Residència que s’assembla molt al tercer món. La majoria
de residents paguem més del que cobrem. Amb això voldria dir a aquests
honorables senyors que, si poden, ens
fessin arribar un diari esportiu. A po-

Per acabar, els hi dono les gràcies. I
si no poden, també passarem; però si
poden, millor.
Aquí hi ha bons clients de la Caixa.
Lo vostre afectíssim, sempre a la vostra disposició.
Ton Bonet

Festa Nacional de Ca
talun
ya
Catalun
taluny

11 de setembre
any més, en els actes de la Festa Nacional de
U nCatalunya,
l’Ajuntament d’Artesa de Segre va organitzar diversos actes: al matí, hissada de la Senyera a
la Roca del Cudós; a migdia, una visita guiada a les excavacions d’Antona; i ballada de sardanes al vespre.
La Diada va començar amb la concentració a la plaça de
l’Ajuntament sobre 2/4 de 10 del matí. Si bé l’any passat ja
s’hi va incorporar un jove grup d’Artesa (gralles, caixa, bombo...), consolidat ara amb el nom Els Esporrets, enguany
van afegir-s’hi també les Caramelles la Dàlia Blanca, que
van tornar a actuar en públic, després de molts anys, fora de
la tradicional cantada dels diumenges de Pasqua.
Així doncs, acompanyats per aquest grup de grallers, molts
artesencs i artesenques, tenint en compte que era un cap de
setmana de tres dies, van reunir-se a la Roca del Cudós. Passades les 10 del matí, va començar l’acte amb la interpretació de La Samba del Castellot i El Cant del Poble per part
de les Caramelles. Tot seguit unes paraules de l’alcalde
d’Artesa, Sr. Domènec París. Finalment, les Caramelles interpretaren El Cant de la Senyera, i sota el so de Els Segadors, a càrrec dels grallers, es va hissar la Senyera, finalitzant amb la cantada solemne de l’Himne Nacional de
Catalunya. Per acabar aquest primer acte, els Bombers Voluntaris van repartir coca –aquest any es va fer curt– i beure.
A migdia, unes seixanta persones van arribar-se fins al
jaciment arqueològic d’Antona, on s’ha realitzat la novena
campanya d’excavacions. Josep Ros, Eva Solanes i Anna
Camats, directors del projecte, va realitzar les explicacions
corresponents. La principal novetat d’aquesta campanya és
que l’excavació del castell medieval (Malagastre) es dóna
gairebé per finalitzada. No obstant, s’ha de restaurar i consolidar.
La Festa va acabar amb una ballada de sardanes a la plaça
de l’Ajuntament, on havia començat al matí, amb la cobla
Quatre Vents d’Agramunt.
Per altra banda, un grup d’Alentorn van col·locar també
una Senyera a la muntanya més alta del terme d’aquesta
població, Sant Armengol. Així mateix, tenim notícies que es
va pujar al turó del castell de Montmagastre.

Les Caramelles, per primera vegada en l’acte de l’11 de setembre a la Roca
del Cudós

Visita guiada al jaciment arqueològic d’Antona

La Palanca
Durant el 2006, les parelles que
es casin o tinguin 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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Grup d’Alentorn a la muntanya de Sant Armengol

Pr
o g r ama de la F
esta Major d’Ar tesa
Pro
Festa
DIMECRES, 27 DE SETEMBRE
21:30h- Sorteig públic de llotges
LLOC: Sala d’actes de l’Ajuntament
22:30h- Havaneres i cremada de rom
amb ELS PESCADORS DE L’ESCALA
LLOC: Pl. Ball

20:30h- Ball de tarda amb l’orquestra
MONTGRINS
LLOC: Pavelló Poliesportiu
23:00h- ORGIA DE FOC (Correfocs)
LLOC: C/ Bisbe Bernaus
00:30h- Sarau amb MONTGRINS,
HOTEL COCHAMBRE i ESBAT
LLOC: Pavelló Poliesportiu

DIJOUS, 28 DE SETEMBRE
17:30h- Traca i repic de campanes
LLOC: C/ Bisbe Bernaus
Seguidament, cercavila amb XIP XAP
amb RUM-RUM, TRASTO KARTS
19:00h- Xocolatada. Organitzen:
AMPA CEIP Els Planells i AMPA Llar
d’Infants
LLOC: Pl. Escoles Velles
19:00h- Ball amb DUO JOAN
CARBONELL
LLOC: Casal de la Gent Gran

DISSABTE, 30 DE SETEMBRE

13:00h- Sardanes amb la cobla
RIELLA
LLOC: Pl. Ball

A partir de les 16:30h- Partits de
futbol base del CE Artesa de Segre
LLOC: Camp municipal d’esports

16:30h- Emocionant encontre de
futbol entre CE ARTESA DE SEGRE
i CFJ MOLLERUSSA
LLOC: Camp municipal d’esports

18:00h- Animació infantil amb el grup
ENCARA FAREM SALAT: La volta
al món
LLOC: Pl. Ball

DIVENDRES, 29 DE SETEMBRE

19:00h- Concert amb l’orquestra
VOLCÁN
LLOC: Pavelló Poliesportiu

19:00h- Concert amb l’orquestra
MONTGRINS
LLOC: Pavelló Poliesportiu

20:30h- Ball de tarda amb l’orquestra
VOLCÁN
LLOC: Pavelló Poliesportiu
20:30h- Missa vespertina
LLOC: Església Parroquial
23:00h- Teatre amb l’obra ”En Narcís
s’ha tornat boig” de la companyia
BAT de Tàrrega
LLOC: C/ Anselm Clavé (cruïlla amb
St. Antoni M. Claret)
00:30h- Sarau amb VOLCÁN,
CERCAVINS i APACHE
LLOC: Pavelló Poliesportiu
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18:00h- Jocs amb el grup GUIXOT
DE 8: GARGOT DE JOC
LLOC: Pl. Major

11:30h- Cercavila de grallers,
capgrossos i gegants, encapçalats
pels ESPORRETS D’ARTESA
LLOC: Pl. Escoles Velles

13:00h- Sardanes amb la cobla
QUATRE VENTS
LLOC: Pl. Ball

06:00h- A la matinada, en finalitzar la
marxa, Salsitxada popular i esmorzar
per a tothom.
LLOC: Davant del pavelló

16:00h- X Concurs de botifarra
LLOC: Pavelló Poliesportiu

09:30h- Santa missa
LLOC: Església Parroquial

12:00h- Missa solemne
LLOC: Església Parroquial

17:00h- Festa de l’Atletisme
Hi haurà activitats per a infants i adults,
berenar i obsequi per als participants.
Organitza CUDOS
LLOC: Parc de Bombers

13:00h- Sardanes amb la cobla
MONTGRINS
LLOC: Pl. Ball

09:00h- Tir al plat (Tirada local i
socis)
LLOC: Camp de tir Antona

11:00h- Missa pels difunts
LLOC: Església Parroquial

22:00h- XV Sopar de germanor
LLOC: Pavelló Poliesportiu
Seguidament, ball amb els grups E-2 i
CIMARRON. Després, DISCO MÒBIL

12:00h: Missa en honor dels patrons
sant Cosme i sant Damià
LLOC: Església Parroquial

DIUMENGE, 1 D’OCTUBRE

18:00h- Partit de bàsquet entre CENG
Cooperativa i CB IMMA “A”
LLOC: Pavelló Poliesportiu
18:00h- Animació amb MARCEL
GROS: Cap problema
LLOC: Pl. Ball
20:00h- Ball de tarda amb l’orquestra
MUSICALIA
LLOC: Pavelló Poliesportiu
00:00h- Concert amb l’orquestra
MUSICALIA. En acabar, sarau i fi
de festa amb la mateixa orquestra.
LLOC: Pavelló Poliesportiu
Durant tota la Festa Major el Club
de Lectures Artesenc organitza
l’EXPOSICIÓ
50 anys fent cultura

LLOC: Edifici de les Monges
HORARI: Matins de 12 a 2
Tardes de 6 a 8

Tema del Mes
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La Fira en imatges
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Fira de Sant Bartomeu 2006
lloc a dubte, podem afirmar
S ense
que la Fira d’enguany és de les

imatges més antigues.
Mentre les autoritats realitzaven la
visita de rigor per les diferents zones
de la Fira, s’anava preparant la típica
paella de cada any. El problema va ser
que el conseller, l’alcalde i companyia
es van entretenir tant, entre visita a la
Fira, parlaments... que quan van arribar al lloc preparat per al dinar popular
–diuen que almenys amb una hora de
retard– la gent ja estava impacient i, a
més, es van trobar l’arròs covat.
Per la tarda, diferents actes representaven el preludi d’un dels esdeveniments més populars de la Fira dels últims anys: el gran tast de vins. Així, hi
va haver entrenaments al camp de Tir
Olímpic Antona, el Torneig de Bitlles
arribava a la seva vintena edició (també ens han dit que hi havia qui s’ho
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més exitoses que es recorden, en línies generals.
En primer lloc, l’afluència de públic
va ser important degut a una climatologia inhabitual per aquelles dates, ja
que feia un temps molt agradable gràcies a un agost que ha resultat poc calorós. Tots tenim en ment aquelles fires de forta calor o, tot al contrari, alguna d’esguerrada per les tempestes.
Per altra banda, cal felicitar els organitzadors de l’esdeveniment per l’acurada imatge que s’ha procurat donar.
De fet, el primer acte va tenir lloc la
nit del divendres a la sala d’actes de la
Cooperativa d’Artesa. Es tracta d’una
xerrada sobre el futur del canal SegarraGarrigues organitzada pel sindicat agrari JARC.
El dissabte a mig matí, mentre tots
els estands acabaven de posar-se a punt,
va començar el torneig de bàsquet a 3.
Posteriorment, a les dotze, el nou conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Hble. Sr. Jordi William Carnes,
acompanyat de l’alcalde d’Artesa i d’altres autoritats locals i comarcals, va ser
el responsable de la inauguració oficial de la present edició de la Fira de Sant
Bartomeu.
Enguany, immediatament després de
l’entrada al recinte firal, hi havia una
carpa amb diversos plafons plens
d’imatges de fires d’altres anys, on la
gent s’entretenia buscant coneguts i se
sorprenia de “lo joves que eren” en les

agafava més a broma que d’altres) i
s’anava confeccionat el graffiti a la zona
del tast. Amb gran afluència de públic,
el tast va ser dirigit pel ja habitual Pere
Tàpias i l’enòleg de l’INCAVI Sr.
Albert Gonzalo. Mentrestant el juvenils
del CE Artesa s’enfrontaven als del
Tàrrega i es disputava la final de bàsquet a 3.
Després del tast de vins va tenir lloc
la inauguració de la XIV Mostra de Vins
DO Costers del Segre i, tot seguit, una
novetat d’enguany: un càsting de moda
per a seleccionar nois i noies de més de
14 anys com a models en les desfilades
de moda de Mollerussa que tindran lloc
entre el 30 de setembre i el 8 d’octubre
A la nit, un dels actes més esperats:
la Festa del Vi. Tothom s’afanyava a
buscar taula per a compartir amb parents i amics els productes i els vins de
la terra. Durant la vetllada, un grup
musical amenitzava l’ambient passant
per les diferents zones.
Després de l’obligat descans nocturn,
que alguns van necessitar més que d’altres perquè van anar a Festa Major a
Baldomar, va començar el diumenge
amb la trobada de puntaires, el concurs
de pintura ràpida, el concurs de pintors
locals i la mostra canina. Mentrestant,
el grup de grallers i capgrossos d’Artesa
Els Esporrets circulava per la Fira en
cercavila.
La novetat més important d’aquest
anys va ser el primer tast de pernil popular. La gent va escoltar atentament
les explicacions del tècnic abans de

Tema del Mes
poder tastar aquells temptadors talls de pernil. Malgrat la bona iniciativa, potser no era el lloc més indicat, ja que moltes persones
que volien entrar a la carpa de les entitats van ser
privades d’accedir-hi quan
estava ple. Això resulta lògic, però en una de les hores de més afluència de
gent a la Fira no sembla
adequat impedir l’accés a
la carpa de les entitats,
empreses i comerços. I potser va faltar que el pernil fos servit en un plat i amb tovalló als assistents, que el van haver
d’aguantar una bona estona a les mans.
A mitja tarda es van repartir els premis dels concursos de
pintura i del tradicional concurs de productes estranys del
camp, just abans de l’inici del partit de futbol entre l’Artesa
i el Tàrrega (dues categories superior), que va acabar amb
una treballada victòria de l’equip visitant degut a la forta
resistència del conjunt artesenc.
Tot i que la Fira arribava a les acaballes, la gent es resistia
a tornar a casa i fins ben tard un gran nombre de persones es
passejaven amunt i avall, o bé adquirien els tiquets per a
realitzar les últimes degustacions.
Abans d’acabar, cal fer especial esment a la mostra de
productes artesans (aquest any es mostraven molt satisfets
amb les vendes), la mostra d’oficis artesans i la mostra de
punta de coixí. I no oblidem les diferents exposicions que
algunes associacions i la pròpia organització mostraven als
visitants dins la carpa de les entitats.
Com ja és habitual des de fa temps, la presència dels melons a la Fira es manté gràcies a alguns constants pagesos
que cada any són menys. I el vi? Tot i que la DO Costers del
Segre cada vegada compta amb més embotelladores, la presència del vi no sembla anar en augment, sinó més aviat al
revés. Toc d’atenció, doncs, a l’organització. Mentre actes
com el tast popular tenen una gran acceptació, la representació d’embotelladores planteja un gran interrogant i un repte
de futur.
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Text: Ramon Giribet
Fotos: J.M. Espinal, R. Orpinell, M. Regué, S. Valls
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Amics de l’Arquitectura Popular
al 4 d’agost es reaD ellitzà31 elde7èjuliol
curset d’estiu d’Arquitectura Popular, que aquest any s’ha
centrat en el tema “Turisme, pagesia
i arquitectura popular”. En concret
el dimecres, dia 2, va estar dedicat a
Montargull i rodalies.
El turisme cultural té connexions
amb la pagesia. L’agricultura passa per
un període de canvi. Turisme i agricultura s’estan apropant gràcies a la moda
del turisme rural.
L’arquitectura popular ens mostra les
petjades de la gent que ha treballat el
camp per tal de domesticar la natura.
Té raó d’ésser sense
l’agricultura l’arquitectura popular? Quan
aquesta és només la punta de l’iceberg dels diferents usos que n’ha fet la
gent del camp, com ara
els pagesos, els caçadors, els boletaires, els
excursionistes, els devots d’una ermita, els
amants de la flora... tot
un conjunt d’oficis i avui
aficions que engloben un
patrimoni cultural rural,
en el qual, quan un s’hi
endinsa, s’adona de la riquesa que hi
conté. Cal pensar que el patrimoni és
més que un recurs turístic, d’aquí que
es reivindiqui la bona entesa entre els
oficis tradicionals del camp i els nous.
Arribar a aconseguir una bona combinació entre tradició i modernitat és un
dels objectius d’aquest curset.
Pel que fa a la planificació del dimecres, vam iniciar la jornada a
Montargull amb la lliçó 5 L’experiència al Bages. Les Barraques i les tines,
amb el ponent, Jaume Plans. Després

de dinar la típica
coca de recapte, al
cafè del poble, vam
visitar el carrer Major, que en època
medieval tenia portes a banda i banda
per defensar-se de
possibles assetjaments; la nova plaça, recentment
construïda, des
d’on es divisa una
esplèndida panoràmica al Pla; l’antiEl grup d’Amics de l’Arquitectura Popular amb el forcaire Casimiro Brescó
ga església
vella dedicada a Santa Maria, de la construcció. La jornada va acabar
actualment en ruïnes, i a la qual a Anya tot veient un interessant conurgeix “apadrinament”; i per úl- junt de trulls i, com no podia ser d’altra
tim, vam accedir a uns trulls manera, amb un esplèndid “ressopó”.
Espero que la lectura d’aquest escrit
particulars. A continuació ens
vam atansar a Vallebrerola, on us animi a participar i a formar part dels
vam visitar una casa restaura- Amics de l’Arquitectura Popular. Com
da, coneguda com “la Petita” de més gran sigui el col·lectiu, més activical Pedrol, dedicada al turisme tats realitzarem i més influència tindrem
rural. L’itinerari va seguir cap a per assolir l’objectiu de salvaguardar el
Alentorn, on ens esperava el patrimoni rural.
Casimiro Brescó (l’últim
forcaire en actiu de Catalunya)
Paquita Marsà
per ensenyar-nos el seu taller i
explicarnos, amb tota mena
de detalls, el complex i llarg procés
de fabricació d’una
forca. Tot seguit
vam apropar-nos a
Boada per visitar les
obres d’actual restauració d’una masia. El seu propietari ens va expressar
la seva voluntat de
ser fidel als orígens Ruïnes de l’església vella de Sta. Maria de Montargull
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Concurs per a la portada de la revista del 25è aniversari

25è

ANIVERSARI

PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE I COMARCA
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Amb motiu de la celebració del 25è aniversari de la revista La Palanca,
l’Associació Cultural La Palanca convoca un concurs per al disseny de
la portada de la revista de desembre de 2006 (mes en que es compleixen els 25 anys).

Termini de presentació
el 31 d’octubre de 2006
Trobareu les BASES a
www.lapalanca.cat
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ts
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Activitats de les Terres del Marquesat
Visita a l’antiga Sucrera de
Menàrguens i a l’empresa
Sorigué
A la primera quinzena d’agost vam realitzar una visita d’arqueologia industrial a l’antiga Sucrera de Menàrguens
i a l’empresa Sorigué, capdavantera en
la recuperació de l’or al·luvial.
Ens vàrem endinsar dins el món de
la geologia a través d’un DVD molt
didàctic que ens va oferir l’empresa
Sorigué, dins del seu museu dedicat als
diferents tipus de productes obtinguts
de la gravera de la Plana del Corb. Hi
destaca la recuperació de l’or al·luvial.
Es tracta d’un procés sofisticadíssim,
tal com ens va explicar el senyor
Osvaldo Josa de la mateixa empresa.
Vàrem veure com es separaven els minerals, concretament l’or, sobre una taula tipus Wilfley 2000. Aquesta taula
consisteix en una superfície inclinada
romboèdrica amb un dels laterals més
allargats, també inclou unes dutxes
d’aigua que per la inclinació de la taula
es desplaça cap al lateral més curt mitjançant unes vibracions constants en
una direcció perpendicular a la làmina

d’aigua. Si hom no ho veu, es fa difícil
entendre el procés. És clar que l’or s’obté de remoure grans quantitats de graves, però estem parlant d’una empresa
capdavantera, la qual empra la tecnologia més avançada.
Per últim vàrem fer un tomb per la
gravera i, com era d’esperar, no hi manca cap detall de seguretat, ja sigui a nivell de sostenibilitat com a nivell ambiental. De l’explotació no en surten
residus, tot es recicla. Fins i tot s’està
muntant una planta de cogeneració alimentada amb gas per produir electricitat suficient per alimentar tota la planta
i vendre la restant a l’empresa subministradora. Es tracta de tot un exemple
a seguir en la conservació mediambiental.
Cap al migdia vàrem anar a
Menàrguens, on ens esperava l’Antoni
Josa, autor del llibre “La història de la
sucrera de Menàrguens”, que ens va dur
per les dependències de la fàbrica, actualment en propietat d’Actel de
Térmens. Poc en queda d’aquella indústria que en temps passats va ser el
motor econòmic de la zona. Hom sent
certa nostàlgia en
veure aquests edificis modernistes: la
xemeneia tan majestuosa, signe
d’identitat de la fàbrica, l’estació del
trenet que anava de
Mollerussa a Menàrguens amb extensió a Balaguer,
el magnífic pont de
ferro, nexe d’unió
entre poblacions de
Térmens i Menàr-

guens. Després vàrem gaudir del
visionat d’un DVD a la biblioteca de
l’escola, en el qual es veia la maquinària de l’època de l’antiga sucrera. Després ens vàrem dirigir tots plegats a dinar en un conegut local de Balaguer.

Visita a Sant Pere de Ponts i a
Santa Maria de Gualter
Tres dies més tard de la sortida de
Menàrguens ens vàrem presentar a
Ponts, on ens esperaven el senyor Joan
Viladot, president dels Amics de Sant
Pere de Ponts, i l’historiador local
Manuel Gabriel, autor del llibre “La
Baronia de Rialb: un esbós històric” i
la revista “El procés de recuperació de
Sant Pere de Ponts”.
De la seva mà ens vàrem endinsar
en la història d’aquesta obra monumental, rescatada de la més absoluta ruïna i
que, a través dels seus amics de Sant
Pere de Ponts i la voluntat de la gent,
està recuperada al cent per cent. Els
pontsicans es poden sentir orgullosos
d’aquesta fita. Vàrem gaudir molt de
l’explicació del Manuel Gabriel, tot tan
ben narrat cronològicament, pas a pas i
tan didàctic.
Ens vàrem acomiadar del senyor
Joan Viladot i, continuant amb el guiatge de l’historiador local, vàrem gaudir d’una panoràmica de l’horta de
Ponts i el Segre a través d’un camí interior que desemboca a la vila. Ens
vàrem dirigir a Gualter per la carretera
d’Andorra, visitant l’antiga minicentral
de Ponts, una petita joia de l’arqueologia industrial de l’any 1913. Els senyors
Armengol i Deza de l’empresa
Hidrodata ens varen atendre molt cordialment.
Abans de dinar vàrem anar a Santa

SOPAR DELS 40 ANYS
Dia: 21 d’octubre a les 21 hores
Lloc: Celler de l’Arnau
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Interessats trucar abans del dia 6 d’octubre als telèfons:
Ramon Camats (973400498) Ferran Fontanet (973400421) Lurdes Garí (973400821) Rosa Pallarés (973400908)
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len les Entita
ts
arlen
Entitats

Cloenda de les activitats d’estiu
a Agramunt i a la Donzell
Després d’una primavera-estiu pletòrica d’activitats i sortides de tipus cultural, l’associació Terres del Marquesat
va celebrar la cloenda d’aquesta tem-

Agramunt i la tradició torronera
El divendres 25 d’agost a les 6 de la
tarda ens trobàvem el grup davant de
la fàbrica de torrons Vicens. La visita
començava amb un vídeo on s’explicava l’elaboració actual dels torrons
d’Agramunt i la resta de torrons i dolços que s’elaboren a la fàbrica. Cal no
oblidar que els Vicens de cal Torrat
d’Agramunt elaboren torrons, com a
mínim, des de la segona meitat del segle XVIII. Aquestes imatges van servir
d’introducció a una explicació del company Ramon Bernaus sobre la història
de la tradició torronera agramuntina,
més llargament explicada en un dossier que es va lliurar als presents. Només
cal recordar que els ingredients dels
torrons d’Agramunt són les avellanes
torrades, la mel cuita, les clares d’ou
per blanquejar la pasta i les neules de
pa d’àngel.
Les explicacions
anaven acompanyades de les imatges
del dossier i d’alguns dels estris que
es conserven en un
petit museu tocant
de la botiga. Vam
veure la torradora
d’avellanes, la sotana per pelar-les, les
arnes de canya per
la mel, la foganya
amb el perol i els
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Maria de Gualter, monestir seu de
l’Ajuntament de la Baronia de Rialb i
oficina de turisme. Fa aproximadament
uns 3 anys que el vàrem visitar, però
tal com ens van dir val la pena tornarhi, ja que s’han consolidat i assegurat
les restes des d’una escalinata metàl·lica que vola per damunt dels arcs del
monestir, on es pot gaudir d’un exemple únic a Europa de la construcció,
gruix i arquitectura d’aquesta magnífica obra.
Després de dinar a Ponts vàrem donar un tomb pel poble visitant la plaça
del Planell, les porxades del carrer
Major, la plaça del Blat i l’església dedicada a la Mare de Déu del Roser.
Dediquem un agraïment a tots els nostres col·laboradors i en especial a en
Manuel Gabriel.

porada a Agramunt
i el seu municipi.
L’església de
Santa Maria, l’Espai Guinovart i Lo
Pardal ja havien
format part d’una
sortida celebrada fa
tres anys, i amb tota
seguretat aviat tornaran a ser objecte
de la nostra atenció.
Però Agramunt i els
pobles que formen
el seu municipi donen per molt i des de punts de vista força diversos; per això aquesta vegada ens
vàrem centrar en la tradició torronera
agramuntina i en la vila closa medieval
de la Donzell d’Urgell.

rems, les balances per pesar les tretes,
els neulers i les tauletes de torrons rodones. Cal recordar que les tauletes de
torrons antigues solien pesar un quilo,
una lliura (400 gr.) i mitja lliura (200
gr.).
En el dossier queda constància de la
primera recepta de torrons d’avellanes
que data del segle XV, i és exactament
igual que la des torrons actuals
d’Agramunt. De la tradició torronera
d’altres poblacions dels Països Catalans
com Alacant i Xixona i com els torronaires d’aquestes poblacions van competir amb els torronaires d’Agramunt a
la Fira de Santa Llúcia de Barcelona
des del segle XIX fins a la Guerra Civil. De quan els torronaires d’Agramunt
anaven per fires, mercats i festes majors venent torrons o bé sortejant-los
jugant al Catxo. Finalment queda constància de les dues grans fàbriques agramuntines: Torrons Vicens i Torrons
Roig, i dels dos obradors artesanals:
torrons Lluc i Torrons Fèlix. La visita
va acabar amb una degustació dels torrons elaborats a cal Vicens, acompanyats de vi ranci i la possibilitat de comprar-ne a la botiga que serveix també
d’exposició dels seus productes.
La vila closa de la Donzell d’Urgell
Cap a quarts de vuit vam pujar a la vila
closa de Donzell d’Urgell, que es troba
emplaçada en un lloc privilegiat al cim
d’un turonet (475 m.) a migdia de la
serra de Montclar, amb una vista privilegiada cap al Pla d’Urgell, la Segarra i
les serres del Montsec de Meià i Sant
Mamet. Contemplar la posta de sol des
de l’ermita de Sant Roc és un plaer únic
que mereix la visita a la població.
Aquí també ens va acompanyar el Sr.
Josep Rovira, del Castell, i vàrem visitar en primer lloc l’església parroquial
de Sant Pere, notable edifici amb aires
renaixentistes de la segona meitat del
segle XVII, on vam conèixer la història del delme que els veïns del poble es
van imposar perquè el senyor avancés
els diners per poder construir el campanar i el procés judicial per a la seva
redempció.
Després vam visitar l’ermita de Sant
Roc, recentment restaurada a l’entorn
d’una magnífica zona enjardinada, lloc
ideal per fer-hi una bona berenada.

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats
la dona que anava a buscar càntirs d’aigua al canal d’Urgell (obra de J. Borrell) en record de l’època en que a la
població no tenien aigua directa i solament s’abastaven de les basses i cisternes, però en temps de fortes sequeres
s’havia d’anar a buscar al canal, a
Mafet.
Finalment vàrem fer un tomb per
la vila closa, admirant els seus carrerons ombrívols
amb coberts i
placetes, així com
el noble edifici del
castell i la senyorial i ben arranjada
casa de turisme rural. Aquest passeig
és com un salt en el
temps que et transporta a l’època medieval. La Donzell
d’Urgell és un lloc
molt desconegut
que mereix una visita pel seu entorn
i per l’amabilitat de
la seva gent.

31

la Palanca

Vàrem conèixer també el vot que la
gent del poble van fer al sant, que els
va deslliurar del flagel d’una epidèmia
de còlera i que encara avui fan la treta
de la imatge de l’ermita per portar-la
en solemne processó a l’església de
Sant Pere, on roman durant vuit dies.
Una antiga tradició que encara es manté. També vam admirar el monument a

El sopar al Blanc i Negre
La jornada va acabar amb un sopar de
germanor al restaurant Blanc i Negre
d’Agramunt, on no hi podien faltar
l’amanida de Lo Pardal (amb fruites
diverses) i el llenguado al torró
d’Agramunt. Als postres es van lliurar
uns premis a la constància per participar a les activitats de l’associació, consistents en un diploma, a la Sra. Carme
Joval i al Sr. Ferran Martínez, i un centre floral a la Sra. Generosa Àngel.
Finalment, el Sr. Mateu d’Artesa ens
va mostrar un magnífic reportatge en
vídeo de la visita que es va fer a Ponts
mentre el Sr. Josep Roqué ens va passar un bon grapat d’imatges, comentades amb molt d’enginy, de les activitats realitzades aquest estiu.
Només era la cloenda d’estiu, ja que
enguany encara queden una visita a la
Baronia del Rialb i Peramola (el 16 de
setembre) i un recorregut per la geologia i la història de la vila de Súria (el 7
d’octubre).

Associació Cultural Terres del Marquesat
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JAS, tot un èxit, torna a actuar
La Palanca del mes passat, us
E npresentàvem
JAS, Jovent

de l’Ajuntament, de grups de diables d’altres
pobles i de gent que, desinteressadament,
els ha ofert la seva ajuda.
Totes aquestes activitats podran ser
mostrades a “La Comarkalada”, una
trobada d’associacions juvenils de la
comarca de la Noguera, que es durà a
terme a mitjans d’octubre a Térmens i
que pretén que totes aquestes noves
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d’Artesa de Segre, l’associació de
joves artesencs amb ganes de
participar en projectes comuns, que
molt aviat tornarà a actuar.
JAS es va fer conèixer a la Fira de
Sant Bartomeu d’aquest any, portant el
servei de bar, tot presentant els seus
objectius i propòsits a tota la població
i animant altres joves a què s’hi
incorporessin. Aquesta primera tasca
va rebre una gran participació per part
de tots els components del grup,
aconseguint d’aquesta manera un gran
èxit, sobretot pel que fa als entrepans
que van vendre dissabte a la nit, com
ja és costum.
La seva pròxima activitat serà ben
aviat, per la Festa Major, on duran a
terme els correfocs, juntament amb un
espectacle representat en 4 escenaris.
L’ “Orgia de foc” s’ubicarà pels carrers
del nucli antic. El recorregut exacte es
proporcionarà a la població i, sobretot,
als veïns de la zona vella per tal d’evitar
perills i accidents innecessaris.
JAS té moltes ganes de recuperar
aquest projecte fogós, i per això ha
rebut l’ajuda de la Comissió de Festes

organitzacions puguin mostrar i vendre
el seu producte, a part d’activitats i
concerts que s’hi faran.
Per acabar, JAS vol invitar, un cop
més, a tots els que es sentin joves a
formar part de totes aquestes il·lusions;
només així podrà seguir funcionant.
Rosa Porta

Par tits P
olítics
Polítics

Rectificar és de savis
Artesa, no tenim la capacitat que té
l’alcalde del nostre municipi per inventar-se coses quan no sap què dir.
Per què ho diem això? Doncs ho
diem, perquè en l’últim Ple del passat 7 de setembre, durant una de les
nostres intervencions, vàrem fer una
sèrie de propostes i també una sèrie
de crítiques per millorar la Fira de
cara a properes edicions.
Una de les crítiques va ser que, durant el Tast de Pernil del diumenge, els
seients de la filera del davant havien
estat reservats, directa o indirectament,
a gent de Convergència, i ens queixàvem perquè a nosaltres no ens havia
arribat cap invitació. L’alcalde va
MENTIR dient que nosaltres hi havíem estat convidats igual que a la Cata
de Vins i que, durant aquesta, un dels
nostres militants estava a les fileres reservades. Doncs bé, un cop revisades
les invitacions que se’ns van fer arri-

bar (no volíem respondre sense assegurar-nos del que anàvem a dir) podem
dir que l’alcalde va dir una MENTIDA perquè, així com per l’Acte Inaugural, pel Dinar, per la Mostra de Vins
i per la Cata se’ns va fer arribar la corresponent invitació, pel Tast de Pernil
no va ser així. Per això continuem sense entendre perquè a les primeres fileres hi havia seients reservats i van ser
ocupats per càrrecs convergents. Va
voler l’alcalde que aquest fos un acte
partidista, deixant de banda la resta de
Grups Municipals? (No ens serveix que
l’alcalde doni la culpa als organitzadors
de la Fira, el màxim responsable és ell).
Volem pensar que no, que amb els
diners de la gent del municipi no
s’afavoreixen actes pro-convergents,
però l’evidència ens diu que sí.
Poques paraules després, l’alcalde
va tornar a MENTIR, afirmant que
durant el dinar a la zona reservada a les
autoritats, hi havia convidats nostres,
és a dir, gent d’ERC, asseguts. Això
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omençarem dient que nosaltres,

C el grup municipal d’ERC a

tampoc va ser així, ja que els dos convidats nostres, en Vicent Font (president Regional d’ERC) i en Miquel Àngel Estradé (diputat al Parlament de
Catalunya) van marxar, fins i tot, abans
dels parlaments.
No creiem que Artesa i els pobles del
municipi siguin mereixedors d’un alcalde
(que ha de ser el nostre representant) que
digui mentides per guardar-se les seves espatlles. Normalment, les persones honestes, quan s’equivoquen, ho admeten, demanen disculpes i procuren rectificar.
Nosaltres sabem que l’alcalde s’ha
equivocat moltes vegades, però no ho
ha admès. Encara menys ha demanat disculpes i, evidentment, no ha rectificat.
Les nostres propostes eren per millorar la Fira, tot i que sabem que cadascú
ho disfressarà segons el seu interès, però
la veritat sempre serà la veritat.

Grup Municipal d’ERC
Artesa de Segre

Música, Mestr
e!
Mestre!

Joan Carbonell enregistra un CD
estiu ha sortit al carrer un
A quest
disc compacte del músic artesenc
Joan Carbonell, que inclou 14 temes
del seu repertori, i porta per títol:
“Joan Carbonell. La vida fóra molt
trista, sense una mica de música”.
Sombra, Quiero ser como tú, Mariana, El de los ojos negros, Quien como
tú, Se me perdió la cadenita, Cara de
gitana, La camisa negra, Rosó, Tres
veces guapa, Que seas feliz, El 039,
l’Italiano i Vino negro són els 14 temes que s’inclouen en aquest CD que
Joan Carbonell ha enregistat durant
aquest 2006 en uns estudis de Lleida i
que ha sortit al carrer a finals del passat més d’agost. El CD que inclou més
de 50 minuts de música, ha estat interpretat íntegrament per Joan Carbonell,
i cal dir que tant la qualitat de la
gravació com la interpretació que en fa
Joan Carbonell, em fan recomanar-lo a
tots aquells que els agradi aquest estil
de música.
Sergi Valls i Jové

Canvi de direcció a l’Aula Municipal de Música
Municipal de Música coL’Aula
mença aquest curs amb una nova

diferents, per sort, a les actuals. Durant
aquells anys l’Escola es va situar en
diverses aules de l’edifici de les Escoles Velles. A mitjans dels 90, va fer-se
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direcció i amb una aposta important,
per part de l’Ajuntament, per consolidar i millorar l’oferta musical al
nostre municipi.
Com a tot Catalunya, arribat el mes
de setembre, la vida torna als centres
escolars (Llars d’infants, Col·legis, Instituts, Escoles de música i dansa, Acadèmies...). L’Aula de Música, que ja ha
complert de llarg els vint anys, no ha
estat menys.
Ara ja queda lluny quan, a mitjans
dels anys 80, va començar aquesta
aventura. Inicialment, la direcció va
anar a càrrec de Ricard Bertran,
d’Agramunt. Aquells primers anys,
molt difícils, van començar a formar
una bona colla d’infants de les nostres
contrades, amb unes condicions molt

càrrec de la direcció Dolors Espinal. El
nombre d’alumnes ja començava a ser
força important. Continuaren aquesta
tasca Marta Mesalles i Sergi Valls. Aleshores van començar els tràmits de legalització com a Aula de Música de
l’Escola de Música de Balaguer i es van
adequar noves instal·lacions a la dreta
de la Biblioteca Municipal.
Durant els darrers anys, Ester Lara,
de Lleida, ha estat la directora del centre; però enguany, s’ha fet càrrec de la
direcció Jordi Morera, que ja n’era professor. L’Ajuntament ha fet un pas més
per consolidar l’Aula Municipal de
Música i evitar la marxa constant de
professorat del centre. Amb un equip
força renovat i nou director, ha començat el curs el passat 12 de setembre.
Sergi Valls i Jové

Psicologia de Cada Dia

El fracàs, un pas més en el trajecte
frase? I quantes vegades l’hem
pronunciada nosaltres mateixos?
Sabem que som humans i que com a
tals tenim el dret d’equivocar-nos.
També sabem que l’error és un pas molt
valuós per poder avançar. Finalment,
sabem sobradament que aprenem
mitjançant l’assaig-error. No obstant,
sembla ser que la nostra societat
competitiva no accepta el fracàs. Els
guanyadors són els ben vistos i els
perdedors, els grans frustrats!
Són moltes les derrotes contra les
quals hem de lluitar al llarg de la vida,
i és que en el camp personal podem
sentir-nos frustrats força sovint:
suspendre un examen, perdre una feina,
fer front a una malaltia, deixar una relació
amorosa... poden ser motius de fracàs.
Les persones amb una autoestima
baixa són sempre les més susceptibles
a sentir aquesta emoció. Les seves
expectatives són grans i, per tant,
difícilment podran ser complertes, i
això els afectarà molt negativament.
Els mitjans de comunicació ens
presenten l’èxit com un assoliment
fàcil i ràpid, i no ens adonem que
gairebé sempre aquest èxit és patrimoni
de molt pocs. I és que, en general, no
ens han educat per assumir derrotes i
fracassos sense traumes que afectin el
nostre benestar personal i per tant no

estem prou preparats per tolerar el
Només l’experiència, la maduresa i
sentiment de frustració.
la responsa-bilitat ajudarà a fer-nos
Segurament la clau estaria en la veure que simplement som com som.
distància entre el jo real i el jo ideal. Possiblement no destaquem ni en “guaÉs a dir, tothom es crea unes pesa”, ni en intel·ligència, ni en
expectatives com a persona i un habilitats socials o artístiques, però som
projecte de vida, el problema és que humans, únics i irrepetibles, amb drets
moltes vegades les nostres ambicions i deures i mereixedors de felicitat. Cal
no permeten
Els mitjans de comunicació ens presenten
establir una
meta real
l’èxit com un assoliment fàcil i ràpid, i no
perquè les
ens adonem que gairebé sempre aquest èxit
nostres
és patrimoni de molt pocs
possibilitats
estan molt
lluny de la realitat. Això crea desil·lusió que acceptem que només som
i frustració perquè l’èxit que crèiem que importants per algunes persones, i no
aconseguiríem no l’hem tingut. Per viure pensant que tothom ens ha
evitar aquest malentès cal que ens d’estimar i que hem de caure bé a tothom...
coneguem molt bé a nosaltres mateixos Aquest principi irracional només ajuda a
i que siguem coherents entre allò que alimentar el sentiment de frustració i a
som i allò que volem.
sentir-nos contínuament fracassats.
A banda d’això, també hi ha aquelles
Cal que no dramatitzem davant d’un
persones que malgrat aconsegueixen fracàs. Pensem que tots i totes tenim el
èxits tenen una idea molt pèssima de si dret a fallar i a equivocar-nos. Mirem
mateixos: res del que tenen els sembla de buscar totes aquelles coses que hem
prou important i semblen viure aconseguit exitosament i, en general,
envoltats de frustració. Les seves prenem-nos la vida amb més calma,
expectatives són altes i mai creuen desaccelerem el ritme i intentem viure
haver-les aconseguit.
sense fer constantment plans de futur.
A l’altre extrem de la corda tenim Es tracta de ser feliç ara mateix, de
els perfeccionistes, que pensen que mai viure i gaudir del present, sense voler
fan les coses el suficientment exitoses. arribar a ser, sempre, allò que no som.
Per tant, viuen la seva vida com un
cúmul d’imperfeccions.
Noemí Farré Cortadelles
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un fracassat! Quantes
S óc
vegades hem sentit aquesta
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Mes d’agost
S’aprova, per unanimitat, l’acta
ordinària de 06-07-06.
S’aprova, per unanimitat, acceptar la subvenció de 62.875,72 euros que
l’Agència Catalana de l’Aigua ha concedit a l’Ajuntament d’Artesa de Segre
amb destí a finançar les despeses per a
noves actuacions d’abastament en alta
en matèria d’aigua per a la Portada d’aigua en alta a Artesa de Segre.
S’aprova, per unanimitat, acceptar la subvenció de 8.699,57 euros que
l’Agència Catalana de l’Aigua ha concedit a l’Ajuntament d’Artesa de Segre
amb destí a finançar les despeses per
noves actuacions d’abastament en alta
en matèria d’aigua per a la Portada d’aigua en alta a Comiols.
S’aprova, per unanimitat, prorrogar el contracte de prestació del Servei de Llar d’Infants, subscrit amb na
Roser Betriu i Caubet amb les dades
que consten a l’expedient fins el dia 31
de juliol de l’any 2007, amb efectes des
del dia 1 de setembre de 2006.
S’aprova l’expedient de Modificació de Crèdits núm. 1 del Pressupost Municipal del 2006, a finançar
amb la previsió que s’ha fet del romanent líquid de tresoreria i de majors ingressos. La quantitat que resulta
suplementar del pressupost municipal
ascendeix a un import total de
1.138.186,25 euros.
Vots favorables: 6 (5 CIU, 1 PSC)
Abstencions: 3 (ERC)
Vots desfavorables: cap
S’aprova inicialment, per unanimitat, el projecte tècnic d’obra, de les
obres d’ urbanització de l’entorn del
futur tanatori municipal d’Artesa de
Segre, amb un pressupost d’execució
per contracta de 233.164,45 euros.
S’aprova inicialment, per unanimitat, el projecte tècnic d’obra, de les
obres d’urbanització d’un tram del carrer Vescomte d’Àger d’Artesa de Segre,
amb un pressupost d’execució per contracta de 29.865,01 euros.
S’aprova inicialment el projecte
tècnic d’obra, Casal Cultural, 2a fase,

Activitats Culturals i Biblioteca, amb
un pressupost d’execució per contracta
de 1.775.453 euros.
Vots a favor: 5 (CIU)
Abstencions: 4 (3 ERC, 1 PSC)
Vots desfavorables: cap

S’aproven, per unanimitat, les
següents certificacions d’obres:
- Certificació núm. 1, per import de
22.009,91 euros, corresponent a l’obra
Pl. de les Forques d’Alentorn, signada
per l’arquitecte Miquel Ortiz i Terré i
realitzada per l’empresa Construccions
Montsec SCCL.
- Certificació núm. 3, per import de
12.990,18 euros, corresponent a l’obra
Urbanització d’un tram del carrer Sant
Sebastià d’Artesa de Segre, signada per
l’arquitecta M. Àngels Espar i Canal i
realitzada per l’empresa Consgestprom
SA.
- Certificació núm. 1, per import de
28.710,42 euros, corresponent a l’obra
Connexió xarxa sanejament de la urbanització d’un tram del c/ Sant
Sebastià d’Artesa de Segre, signada per
l’arquitecta M. Àngels Espar i Canal i
realitzada per l’empresa Art-Cons SCP.
S’aprova inicialment, per unanimitat, la relació de béns i drets afectats
per l’expropiació dels sòls afectats pel
Projecte d’Urbanització del Tram Viari entre el c/ Vescomte d’Àger i Camí
de Vilves del Terme Municipal d’Artesa
de Segre.
S’aprova, per unanimitat, acceptar la cessió gratuïta a l’Ajuntament de
la porció de 50,31 m2 de la finca inscrita en el registre de la propietat de
Balaguer, propietat del senyor Joan
Triginer i March.
S’aprova, per unanimitat, inici38
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SESSIONS DE PLE
Ple ordinari: 03-08-2006

ar l’expedient per a la compra als hereus de Nicolau Juan Maluquer de
Motes, la superfície de 168,40 m2, del
solar situat al costat del CAP d’Artesa
de Segre, cruïlla dels carrers Àngel
Guimerà i M. Anzizu de la ciutat
d’Artesa de Segre, pel preu de
35.569,64 euros.
S’aprova definitivament la relació de béns i drets afectats del projecte
de canalització de bombeig i xarxa
d’abastaments i distribució al nucli de
Collfred.
Vots a favor: 6 (5 CIU, 1 PSC)
Abstencions: 3 (ERC)
Vots desfavorables: cap
S’aprova iniciar la fase d’apreuament dels béns i drets afectats del
projecte de canalització de bombeig i
xarxa d’abastaments i distribució al
nucli de Collfred.
Vots a favor: 6 (5 CIU, 1 PSC)
Abstencions: 3 (ERC)
Vots desfavorables: cap
S’aprova la declaració d’inadmissibilitat de recurs contra acord de
declaració de lesivitat de llicència
d’obres presentat pel Sr. Antoni Mallol.
Vots a favor: 6 (5 CIU, 1 PSC)
Abstencions: 3 (ERC)
Vots desfavorables: cap
S’aprova, per unanimitat, acceptar la ratificació del conveni urbanístic
signat entre l’Ajuntament d’Artesa de
Segre i Ros 1 SA, de cessió a l’Ajuntament de terreny situat a la Partida Ermita i Creu Sabater, destinat a equipaments.
ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 1, 10 i 31 d’agost)
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres:
- A Jesús García Lladós, per fer tancament amb tanca de 2 metres màxim
d’alt, del recinte de la seva propietat
situat als Afores d’Alentorn.
- A José Suárez Recio, per arranjaments
diversos, anivellar i col·locar terres, i
instal·lacions de banys i cuina, a l’edifici propietat de Josep M. Grael

Inf
or mació Municipal d’Ar tesa
Infor

Preinscripció i
informació:
Ajuntament d’Artesa de Segre
De 9h a 14h
Tel. 973 40 00 13

Vilves.
- A Explotació Agropecuària La Guàrdia SCP, per l’ampliació i modificació
d’una explotació ramadera porcina de
reproducció, a desenvolupar al polígon
20, parcel·la 93, a Sant Marc de Batlliu.
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències de
gual:
- A la Comunitat de Propietaris Anselm
Clavé núm. 4-6, per la concessió de
l’autorització d’entrada de vehicles a
través de la vorera, a l’edifici situat al
carrer Anselm Clavé 4-6, amb entrada
per Enric Granados, 7, d’Artesa de
Segre.
- A M. Teresa Solé Isanta, la concessió
de canvi de nom a favor de Comunitat
de veïns del carrer Balmes 25, de la
concessió de l’autorització d’entrada de
vehicles a través de la vorera, a l’edifici situat al c/ Sants Cosme i Damià, 4,
d’Artesa de Segre.
- A Ramon Vila Verdeny, per la concessió de l’autorització d’entrada de
vehicles a través de la vorera, a l’edifici situat a l’Av. Maria Anzizu, 12, amb
entrada per c/ Guimerà, d’Artesa de
Segre.
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències i
comunicacions ambientals:
- A Ramon Bròvia Pijuan, llicència
ambiental per a la legalització d’una
explotació porcina d’engreix, situada al
polígon 25, parcel·la 161, d’Artesa de
Segre.
- A Josep Riera Torné, llicència ambiental pel canvi no substancial, amb la
unificació de dues explotacions ramaderes, una de boví d’engreix en règim
intensiu i una altra de boví en règim
extensiu, donant lloc a una explotació
semi-extensiva, situada al polígon 12,
parcel·les 146 i 149, terme municipal
d’Artesa de Segre.

CURSOS DE
CATALÀ
PER ADULTS
Organitza:

Amb el suport del:
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Domingo, situat al c/ Església, s/n de
Collfred.
- A Anna Pedrós Llorens, per l’enderroc de l’edifici d’habitatges i local, situat al c/ Nou, 5 d’Artesa de Segre.
- A Anna Pedrós Llorens, per la construcció d’un habitatge unifamiliar, a situar al carrer Nou, 5 d’Artesa de Segre.
- A Roqué Oliva SL, per la construcció
de dos habitatges unifamiliars en filera, a situar al c/ Roc del Cudós 29AB,
d’Artesa de Segre.
- A Josep Brescó Solé, per refer el mur
de pedra amb façana al c/ del Pont i
ctra. de Vilanova, de l’habitatge situat
al c/ del Ponts, 18, d’Alentorn.
- A Valeria Peres Martins, per les obres
d’adequació i distribució d’un local per
destinar-lo a l’activitat de bar, situat a
la ctra. de Ponts, 1 d’Artesa de Segre.
- A Joan Roca Rosell, per la construcció d’un magatzem agrícola, a situar al
polígon 1, parcel·la 39, terme municipal d’Artesa de Segre.
- A Jordi D. Fontanet Ribera, per la
construcció d’un habitatge unifamiliar
entre mitgeres, a situar al c/ Balmes,
20, d’Artesa de Segre.
- A Raquel Mallol Castellà, per l’execució de la segona fase i la construcció
d’una nau d’una explotació porcina
d’engreix, situada al polígon 12,
parcel·la 67 a Collfred.
- A Josep Pijuan Boliart, per fer una rasa
d’uns 15 m de llarg per 1,5 m de fons
per poder connectar a la xarxa de claveguera i aigua les instal·lacions de la
indústria situada al c/ Únic, 13 de la
Colònia la Fàbrica.
- A Antoni Galceran Fusté, per canviar
teules i posar aïllant a la teulada annexa de l’habitatge situat al c/ de la Costa
de la Secla, s/n de Baldomar.
- A Josep Sinca Espinal, per netejar i
canviar rajoles de la cuina i bany de
l’habitatge situat al c/ Raval, 4 de

- A Corporación Industrial Aneto SA,
llicència ambiental pel canvi d’orientació productiva no substancial d’una
explotació porcina existent fins a 950
places de porcs d’engreix (la capacitat
inicial és de 420 places de porcs de transició i 815 places de porcs d’engreix),
situada al polígon 9, parcel·la 74, terme municipal d’Artesa de Segre.
- A Explotació Agropecuària La Guàrdia, SCP, llicència ambiental per a l’ampliació i modificació d’una explotació
ramadera porcina de reproducció, a
desenvolupar al polígon 20, parcel·la
93, del terme municipal d’Artesa de
Segre.
- A M. Rosa Riart i Colom, llicència
ambiental per la legalització d’una explotació de cria intensiva de bestiar
porcí, situada al polígon 20, parcel·la
50, del terme municipal d’Artesa de
Segre.
- A Tradia Telecom SAU, pel canvi no
substancial, amb la ubicació dels equips
de radiocomunicació de l’operador de
serveis finals d’IBERBANDA, a la infrastructura de telecomunicacions situada al camí del Castellot, terme municipal d’Artesa de Segre.
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de canvi de llicència d’obertura d’establiment a nom d’Irina Stoliar
per activitat destinada a Bar, a desenvolupar al local de planta baixa de l’edifici situat a la ctra. d’Agramunt,1,
d’Artesa de Segre.
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió d’autorització de connexió a
la xarxa d’aigua:
- A Jaume Farràs Farràs, per la installació d’una escomesa d’aigua potable
per dotació d’aquest servei general
d’abastament d’aigua a l’habitatge situada al c/ Jesús Santacreu, 3 d’Artesa
de Segre.
- A Jordi Font Roca, per la instal·lació

Termini de preinscripció
per al Nivell A:
9 d’octubre
Per a la resta de Nivells:
fins el dia 30 d’octubre
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INFORMES DE L’ALCALDIA
En aquest punt s’informa per la presidència dels següents temes:

El Circ Zavatta ha demanat poder instal·lar la mostra internacional de
rèptils i amfibis, Amazonas In Tour, els
propers dies 18 i 19 d’agost. S’acorda
demanar si la tenen autoritzada i registrada i si és així autoritzar-los per
instal·lar-la en les dates sol·licitades.
El Departament de Presidència
ha comunicat la concessió d’una subvenció de 6.700 euros dins la línia
d’ajuts per a inversions en béns immobles per a joves.
L’Agencia de Residus de Catalunya ha comunicat la concessió d’una
subvenció de 5.787,29 euros dins la
línia d’ajuts per a projectes de prevenció de residus municipals i per
l’ambientalització de festes populars.
S’està millorant la il·luminació de
la pista gran del Pavelló Poliesportiu a
requeriment de la Federació de Bàsquet.
Amb ocasió del 50è aniversari
del Club de Lectures
es farà una exposició i un dinar de germanor i durant la
Festa Major una exposició de Fotografies a la Capella de
Les Monges.
El Circ Tonelly ha
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d’una escomesa d’aigua potable per
dotació d’aquest servei general d’abastament d’aigua a l’habitatge situada al
c/ Roc del Cudós 20, d’Artesa de Segre.
- A Joan Macià Cercós, per la installació d’una escomesa d’aigua potable
per dotació d’aquest servei general
d’abastament d’aigua a una cabana i un
magatzem, en sòl no urbanitzable, situats en el camí d’Antona d’Artesa de
Segre.
- A Maria Vidal Riart, per la instal·lació
d’una escomesa d’aigua potable per
dotació d’aquest servei general d’abastament d’aigua a una cabana agrícola
situada a la parcel·la 261 del polígon 6,
de Vernet, d’Artesa de Segre.

demanat poder actuar a la nostra ciutat
els propers dies 8, 9 i 10 de setembre.
S’acorda autoritzar-ho per a aquests
dies, amb la condició que el dia 12 han
d’haver desallotjat.
Han estat concedides les següents subvencions a l’Ajuntament:
- 4.900 euros del Departament de Presidència per al Pla Trofeijo, dins els Pla
Local de Joventut.
- 1.900 euros del Consell Comarcal per
a la Fira de Sant Bartomeu.
- 1.000 euros de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs per l’Escola Municipal de
Música.
- 6.000 euros de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs per a les excavacions
d’Antona.
- 3.800 euros de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs per Ràdio Artesa de Segre.
- 2.000 euros de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs pels trulls de Vernet.
- 2.000 euros de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs per a la restauració de la Coberta de l’Església de la Vedrenya.
- 6.000 euros de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs per la restauració de la 2a.
Fase de l’Església de Vilves.

Carme Barril i Brescó

Palanc-oci

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Horitzontals
1. Que es reprodueix.- 2. El nom d’un con-tinent. Tot i que és brut, el
respirem.- 3. Allò que cal tenir quan es va per carretera. La sisena lletra de
l’alfabet.- 4. Interjecció que expressa queixa. Al revés, ressalt helicoïdal
que es pot trobar en un cargol. Qualitat especial d’una persona.- 5.
Consonant velar. El nom d’una lletra usada per imitar el tren. Màquina
usada per fer un teixit.- 6. Província de l’Equador. Aliment considerat
com a bàsic a Occident. Al revés, deu centenes.- 7. Símbol de l’argó.
Abocador incontrolat. Lloc d’on s’extreu mineral.- 8. Beguda que prenien
els déus i que donava la immortalitat. Moro.- 9. La casa d’un animal.
Pronom de primera persona. Negació. Mitja centena.- 10. Vocal tancada.
Al revés, metall preciós. Al revés i plural, pronom. Pronom de tercera
persona.- 11. Plural, vehicle usat per transpor-tar malalts.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Verticals
1. Acció de sentir aversió.- 2. Prefix procedent del grec que significa ample.
Tros de pla. La tretzena lletra de l’alfabet.- 3. Prefix que significa abans.
Interjecció. Al revés, gènere d’arbust de la família de les ericàcies.- 4. Formatge de taques blaves. Singular, en ponen els coloms.5. Femení que no deixa passar la llum. Al revés, negació. Mitja centena.- 6. Cossos geomètrics de sis cares usats per jugar. Virtut
relacionada amb el sexe.- 7. Vocal tancada usada per fer por. Bata usada pels escolans. Consonants sonores.- 8. Aresta formada
per dues cares que es tallen. Lloc per on es pot agafar una paella.- 9. Soca que caga torrons. El nom d’una flor. Vocal tancada.- 10.
Metall usat pels joiers. Mamífer posat com exemple de lleugeresa. Pronom reflexiu.- 11. Plural, que es poden reformar.

Jeroglífic

Problema d’escacs

Sense Perdre els Orígens

per David Fusté

per Ramon Monfà - www.bidmonfa.com

per Jordi Esteban

Juguen les blanques

L’estraperlo

On tens la dona?

A Europa, cap als anys 30, Strauss i
Perlo, dos comerciants francesos, havien dissenyat una espècie de ruleta trucada (anomenada Straperlo). La van
introduir a Espanya –on eren prohibits
els jocs d’atzar– i la van presentar, amb
la col·laboració d’un fill adoptiu d’un
polític important, com a joc de societat
i d’habilitat en què l’important era la
rapidesa, el càlcul i la serenitat dels jugadors. La denúncia de l’afer i el descobriment de qui era el col·laborador
van provocar un gran escàndol que va
arribar a les Corts i als jutjats l’any
1934. A partir d’aleshores s’anomena
estraperlo tot negoci fraudulent.
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SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Reproductor.- 2. Europa. Aire.- 3. Precaució. F.- 4. Ui. acsoR. Do.- 5. G. Efa.
Telar.- 6. Napo. Pal. liM.- 7. Ar. Riu. Mina.- 8. Nèctar. Àrab.- 9. Cau. Me. Nil L.- 10. I. rO. slE. Se.- 11.
Ambulàncies.
VERTICALS: A partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Estic solter (és tic, sol, Ter).
Problema d’escacs
1- Dxd7, Axd7 (si Da5+; 2- Rf2, Axd7; 3- Cf6+, Rf8; 4-Cgxh7+, Re7; 5- Txd7++); 2- Cf6+, Rf8; 3Ac5+, Te7; 4- Cgxh7++
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Diccionari Etimològic Complementari
de la Llengua Catalana III,
794 (Joan Coromines)

revista@lapalanca.org
revista@lapalanca.cat
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Elefants a la Carretera. 1993

és, per sobre de tot, insòliL ata:foto
cinc elefants passejant plàcidament per la carretera d’Agramunt.
No cal dir que aquells dies havia
aterrat un circ de varietats a Artesa,
però amb tot no deixa de ser sorprenent veure cinc elefants pels carrers
de la ciutat.
La gent sortia de les botigues, dels
bars i als balcons, davant d’un fet tant
poc corrent. A més, amb els altaveus

feien música i xivarri per a què tothom
se n’assabentés. Era un dia de circ.
La història no dóna per a massa comentaris, més enllà de l’anècdota. Sols
dir que el Vicent del Pub acabava
d’obrir el “Cafè del Poble”, el “Kay
Kots” encara funcionava i l’edifici de
Cal Simon estava per obrar, i no tal com
avui és.
També podem dir que, amb tant sols
13 anys de distància en el temps, el parc

dels cotxes que circulaven llavors, pel
que es veu, era un poc diferent.
Com tothom sap, la Carretera era, i
encara és, amb les seves botigues,
bancs i bars, l’artèria principal del poble. Esperem que continuarà així en el
futur. És també la part més visible, la
imatge que s’emporten d’Artesa els
passavolants.
Bartomeu Jové i Serra

BBC*

Aquesta parelleta tan castissa, el dia 15 d’agost va
celebrar les seves bodes de plata
Felicitats!
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Per la Fira del Meló, el Gavin i la Ivet s’han enfirat
de debò.
BBC* són les sigles de la secció Bodes, Batejos i altres Celebracions. Feu-nos arribar una
Moltes Felicitats!
foto i un text ben graciosos i us ho publicarem. Només cal ser subscriptor de la Palanca

La F
oto
Foto

Per primera vegada les Caramelles van participar en l’acte que se celebra cada 11 de setembre al peu de la Roca
del Cudós, recuperant la tradició de fer altres cantades, a més de l’habitual de Pasqua. (Foto: J. M. Espinal)

