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De Nadal a Reis...

Des de les vigílies de Nadal fins a Reis, tot
un seguit de festes, celebracions i activi-
tats omplen aquests dies, els més curts i
freds de tot l’any. Són dates d’alegria i ger-
manor en què uns ens desitgem felicitat als
altres.

Fotos: Josep M. Espinal
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Agenda ciutadana Actes que sabem que es faran

LLLLL’Ag’Ag’Ag’Ag’Agendaendaendaendaenda

Fonts: Ajuntament d’Artesa de Segre, Ajuntament de Vilanova de Meià, Ajuntament de Foradada i Servei Meteorològic de Catalunya.

MeteorMeteorMeteorMeteorMeteorolooloolooloologiagiagiagiagia

Fonts: Registres Civil d’Artesa de Segre, Arxiprestat d’Artesa de
Segre, Ajuntament de Foradada i Ajuntament de Vilanova de Meià.

DESEMBRE

Municipi d’Alòs de Balaguer

Defuncions:
dia 15: Cristino Sánchez i Guijarro (42 anys),

natural de Castril (Granada)

Municipi d’Artesa de Segre

Naixements:
dia 8: Alisia Romaniuc, filla de Vasilovisi i d’Iliana
dia 10: Rabab Dahmani, filla de Said i de Khadija
dia 12: Jan Galceran i Cardona, fill de David i de Natàlia

Defuncions:
dia 7: Maria Pedrol i Trepat (90 anys),

natural de Baldomar
dia 12: Rafael Muñoz i Guerrero (73 anys),

natural de Alcaucín (Màlaga)
dia 24: Manuel Baena i Peláez (36 anys),

natural de Barcelona
Enriqueta Camats i Caelles (89 anys),
natural de Montmagastre

dia 28: Mercè Serra i Cardeñes (81 anys),
natural de Tudela de Segre

dia 29: Josep Pallarés i Martí (76 anys),
natural de l’Hospitalet de Llobregat

Fe d’errates: Rectifiquem les dades publicades el mes passat d’una
defunció a Foradada.
3 de novembre: Josep Mases i Codó (58 anys), natural de Foradada.

6 de febrer:
A les 21:30h, a la Sala d’actes de la Cooperativa
d’Artesa, conferència Cap a la independència de
Catalunya a càrrec d’Alfons López Tena (veure pàg.
31)

Del 21 al 24 de febrer:
Festes de Carnaval a Artesa de Segre (veure pàg. 45)

28 de febrer:
Matança del porc a Baldomar

DESEMBRE

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 3,1°
Temperatura màxima: 14,2° (dia 5)
Temperatura mínima: -6,4º (dia 25)
Dies amb precipitacions: 10
Precipitació màxima: 12,2 mm (dia 13)
Total precipitacions: 39,7 mm

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima: 18 mm (dia 14)
Total precipitacions: 43 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana del mes: 3,5°
Temperatura màxima: 16º (dia 7)
Temperatura mínima: -6º (dia 12)
Dies amb precipitacions: 7
Precipitació màxima: 15 mm (dia 14)
Total precipitacions: 41 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana del mes: 3°
Temperatura màxima: 15,4° (dia 7)
Temperatura mínima: -5,2º (dia 11)
Dies amb precipitacions: 14
Precipitació màxima: 9,4 mm (dia 13)
Total precipitacions: 30,7 mm
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-Premi Tasis-Torrent al millor reportage publicat a la
Premsa Comarcal Catalana 1997.

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

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

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

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

Yes, we can
A hores d’ara ja podem dir que aquesta frase del nou president dels Estats
Units, Barack Obama, quedarà per a la història, com tantes altres de
personatges més o menys coneguts. El cas és que aquesta vegada hi hem
estat presents, com en el cas del “Ja sóc aquí” del president Tarradellas,
que molts vam poder viure en directe.
    Són frases molt curtes però carregades de contingut, cada una en un
moment i en un lloc determinats. La del president Obama, tot i referir-se
als EUA, té una transcendència que va més enllà de les seves fronteres.
Que el primer president negre de la història de la principal potència mundial
ens digui “Nosaltres podem”, quan estem immersos en una crisi global, és
quelcom més que un simple missatge per als nordamericans.
    L’any nou ha començat amb greus problemes arreu del món que, més
tard o més d’hora, també ens acaben afectant. Dos dels exemples més
rellevants els trobem en la tancada de l’aixeta del gas cap a Europa per part
de Rússia i, sobretot, els atacs indiscriminats d’Israel sobre Gaza que han
acabat amb uns 1.300 morts, la majoria població civil, entre els quals molts
infants. De moment aquests casos s’han aturat, però s’han encès molts llums
d’alerta per avisar-nos que el món no va massa bé.
    A Catalunya, mentre continua el serial del finançament, l’IPC ha pujat
només un 1,6%, això sí, dues dècimes més que la mitjana de l’Estat. Les
hipoteques tornen a baixar, però els experts encara no es posen d’acord si
aquesta crisi la començarem a superar en aquest any o fins al 2010. I que no
sigui més enllà!
    En altres àmbits, podem estar contents que durant el 2008 a Catalunya
s’ha reduït gairebé a la meitat la sinistralitat a les nostres carreteres. Per
contra, encara han mort deu dones a causa de l’anomenada violència de
gènere.
    En un altre ordre de coses, continuen apareixent notícies d’empreses
ubicades a Catalunya que presenten expedients de regulació d’ocupació i
molta gent pateix per l’estabilitat del seu lloc de treball. Mentrestant, la
construcció ha fet una aturada espectacular. No obstant, el preu dels
habitatges ha baixat molt poc, tenint en compte el que es podia esperar.
    En definitiva, embolica que fa fort!
    Tornant al president Obama, esperem que tingui ganes de contribuir a
posar remei al canvi climàtic i als conflictes internacionals on estan posats
els EUA, perquè tot ésser viu d’aquest planeta hi sortirà guanyant. Ara bé,
no ens fem massa il·lusions, que els poders fàctics segur que li posaran
molt difícil.
    No cal que patim, però; perquè, d’acord amb el refranyer popular i com
dèiem el mes passat: Any de neu, any de Déu. I Déu n’hi do com està
nevant aquest hivern!

Col·laboradors/es del mes: Martí Regué, Josep Roig, Brígida Mateu,
Salvador Soldevila, Iolanda Masanés, Antònia Estrada, Mar Eroles, Ricard
Masanés, Jordi Regué, Àlex Trepat, Ferran Marín, CE Artesa de Segre,
Agustí Cucurulls, El Lokal, Jordana Avelar, Eva Maza, Teresa Ribó, Josep
Sellart, AEiG M.D. del Pla, Junta Veïnal de Baldomar, Ester Pérez, Francesc
Alcàzar, Comissió 300, deumil.cat, Artesenques Actives, Ferran Sánchez,
Joan Jiménez, Albert Vidal, Noemí Farré, Biblioteca d’Artesa, Jordi
Serradell, Virgilio Gabaldon, Pere Serra, Jordi Alins, David Fusté, Ramon
Monfà, Jordi Esteban
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NoticiariNoticiariNoticiariNoticiariNoticiari

Festa del vi i l’oli novells

El passat dissabte 17 de gener, el Celler de la Cooperativa
d’Artesa va acollir la “2a Festa del Vi Novell i de l’Oli No-
vell”. Aquesta acte, organitzat per la Cooperativa i per Olis
Macià, amb el suport de l’Ajuntament d’Artesa, va servir per
presentar al públic el vi i l’oli d’aquesta última campanya. La
Festa va estar apadrinada pel president de la Diputació de Lleida
Jaume Gilabert, qui va lloar la qualitat d’aquests productes
artesencs i va ser l’encarregat de tastar el vi i l’oli sota les
indicacions de Josep Canal i David Garcia, president i enòleg
de la Cooperativa, respectivament, i dels germans Joan i Josep
Macià, propietaris d’Olis Macià. La festa va comptar amb un
centenar d’assistents, els quals van esmorzar a base de torra-
des amb oli Macià i sardines a la brasa, acompanyat tot per vi
jove de la Cooperativa. La primera edició de la Festa es va
celebrar el 2008 i era exclusiva per als socis de la Cooperati-
va. Enguany es va fer extensiva a tots els veïns de les nostres
contrades i en properes edicions s’espera que la Festa vagi
agafant embranzida.

70 anys de l’ocupació feixista d’Artesa
El 4 de gener de 1939 les tropes nacionals van conquerir la
ciutat d’Artesa, en una ofensiva que va significar el principi
del final de l’ocupació de Catalunya per les tropes de Franco.
Artesa va caure després de setmanes de resistència per part
dels soldats republicans i en els dies i setmanes següents van
anar caient Ponts, Agramunt i, finalment, la capital Barcelona.
Enguany es commemora el 70è aniversari d’aquells fets que van
comportar la pèrdua de llibertats individuals i col·lectives per als
pobles català i espanyol. La Palanca està preparant un treball so-
bre la Guerra Civil a Artesa i Comarca, que s’editarà properament.

Artesa ja té 3948 habitants
El municipi d’Artesa compta a 1 de gener de 2009 amb 3948
habitants. Aquesta xifra representa un nou rècord de població
des dels anys 1960, en què hi havia empadronats uns 4400
habitants. Durant aquesta última dècada el nombre d’habitants
del municipi artesenc ha augmentat en més d’un 20%, passant
dels 3068 de l’any 1996 (anys en què es va assolir el padró
més baix dels anys 80 i 90) als 3242 del 2001, als 3555 del

2003 i als 3696 del 2007. El estrangers empa-
dronats són 990, la qual cosa representa un 25%
del total de població. Pel que fa a la ciutat
d’Artesa, consten inscrites 3118 persones i la
resta dels nuclis agregats sumen 830 habitants.

La “grossa” passa per casa nostra
El primer premi de la Loteria de Nadal va re-
caure en el número 32365 i la sort es va repartir
entre diverses administracions de Barcelona,
Torrevella, Sòria, Saragossa, Quesada (Jaén),
Madrid, Allariz (Ourense) i Oñati (Guipúscoa).
Un pessic va fer cap a Artesa a través d’unes
participacions del Gremi de Llegums de
Barcelona. I és que el matrimoni format per
Xavier Serradell de cal Camats de Montmagastre
i Rosa Eroles de cal Casanova d’Anya regenten
una parada de llegums en un mercat barceloní i
van ser els encarregats de portar algunes butlle-
tes a alguns familiars i veïns d’Artesa. No han
transcendit les quantitats dels premis, però ben
cert que alguns artesencs i comarcans van aca-
bar l’any amb uns quants milers d’euros de més
a la butxaca.

Els Petrov al Karakia

La família d’origen búlgar Petrov, resident a Artesa
des de fa uns anys, va ser la protagonista del pro-
grama Karakia del Canal 33 emès el passat 7 d’oc-
tubre. Aquest espai televisiu tracta el tema de la
immigració tot conversant amb famílies nouvin-
gudes, amb la cuina del seu país com a fil conduc-
tor. Els Petrov van mostrar com elaboren l’amani-
da del pastor, la cassola de porc i la llet de Bulgària,
plats típics del seu país. El programa va ficar
d’exemple Artesa com a lloc d’integració dels
nombrosos estrangers establerts a Catalunya. Els
Petrov, que actualment regenten la papereria De-
talls, van explicar alguns costums del seu país
mentre brindaven amb vodka i rakia, que són les
begudes nacionals de Bulgària. El reportatge tam-
bé va mostrar la botiga d’alimentació Viktoria
d’Artesa i alguns dels productes alimentaris que s’hi
venen, provinents dels països de l’Est d’Europa.
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Artesa pressuposta 4,6 milions d’euros
n el Ple celebrat el passat 15 de
gener, l’Ajuntament d’Artesa va

aprovar el pressupost municipal per
al 2009 que ascendeix a 4.589.242
euros; amb el vots a favor d’ERC (5)
i les abstencions de CiU (4) i PSC (2).
    Enguany s’ha preparat el pressupost
amb celeritat, bàsicament perquè
l’aprovació d’aquest durant el mes de
gener era una condició indispensable
per poder concórrer a les ajudes
anticrisi del govern central (al que po-
pularment es coneix per Decret
Zapatero i que comportarà uns 661 mil
euros per Artesa).
    El regidor de Finances d’ERC Joan
Camats va qualificar el pressupost
d’ambiciós, realista i també de conten-
ció per la crisi global que es viu.

Domènec París (CiU) va manifestar que
era un pressupost poc ambiciós i que
contemplava obres que ja s’haurien
d’haver executat en anys anteriors, però
que el seu grup facilitaria l’aprovació
abstenint-se en la votació. Josep
Galceran (PSC) va exposar que el pres-
supost contemplava les seves propos-
tes però que s’hi abstindrien per no es-
tar d’acord amb la gestió municipal, que
va qualificar de poc rigorosa. Camats
va defensar-se dient que és cert que el
pressupost 2009 contempla obres
d’anys anteriors, però si no es van poder
executar va ser perquè el pressupost 2008
no es va poder aprovar fins a l’estiu. Res-
pecte a la gestió municipal, Camats va
dir que s’estan millorant tant el funcio-
nament com el control de la despesa.

    En relació al pressupost, la partida
d’inversions ascendeix a 1.791.564
euros i contempla obres diverses com
l’ampliació de la Residència d’Avis i
un nou Casal per la Gent Gran, l’aca-
bament dels Vestidors del Camp de
Futbol, la rehabilitació de la plaça Ma-
jor, l’arranjament de la Casa Consisto-
rial, la pavimentació de carrers a la
Colònia, un dipòsit a Tudela, nou cla-
vegueram a Vilves i algunes electrifi-
cacions a masies, entre altres. Enguany
també s’ha contemplat la creació de 2
noves places laborals a l’Ajuntament,
una de conserge per al col·legi i l’altra
d’arquitecte municipal a jornada com-
pleta.

Miquel Regué i Gili

Rehabilitaran les Monges amb el Pla Anticrisi
En el Ple municipal del passat 15 de gener, l’Ajuntament d’Artesa va aprovar presentar el projecte de rehabilitació de les
Monges al “Decret Zapatero” del Govern Central, amb els vots a favor d’ERC i CiU (9) i l’abstenció del PSC (2). Es tracta
d’una subvenció de 177 euros per habitant destinada a projectes de nova redacció, en un intent de reactivar el sector de la
construcció (obra pública) i d’ajudar els Ajuntaments a executar obres amb caire urgent. Artesa rebrà 661.449 euros que es
destinaran íntegrament a adequar les aules de l’edifici de les Monges per dedicar-les a Hotel d’Entitats. També es construirà
una plaça al pati de l’antic col·legi, tirant el mur a terra i obrint l’espai al poble. Aquesta obra s’ha de fer en un temps
rècord i a finals de 2009 ja ha de ser una realitat. Queda per decidir què es farà amb el vetllatori, si serà compatible amb els
nous usos de l’edifici o bé s’haurà de traslladar. D’altra banda, el Consistori també es va comprometre a destinar la part
proporcional d’aquesta subvenció a cadascun dels nuclis agregats d’Artesa, a càrrec de fons municipals.

E

Pepita Balasch presenta el seu llibre a Artesa
n mes després de la presentació
oficial a Barcelona, Pepita

Balasch va presentar el seu llibre
Natalia davant del seus conciutadans
artesencs.
    El 4 de desembre va tenir lloc la
presentació oficial, organitzada per
l’editorial La Plana, a la Sala d’Àmbit
Cultural d’El Corte Inglés (Barcelona).
La sala estava plena fins al punt que
no s’hi cabia. I és que un bon nombre
de gent d’Artesa i comarca van voler
acompanyar la Pepita en aquest
esdeveniment, alguns vinguts des
d’Artesa i d’altres que treballen a la
capital catalana.
    Aproximadament un mes després, el
2 de gener, la presentació va tenir lloc
a Artesa, a la sala d’actes de la

Cooperativa. L’acte,
que també va comptar
amb la col·laboració
de l’Ajuntament i de la
Biblioteca Municipal,
va ser organitzat per
les Artesenques Acti-
ves i el Club de Lectu-
res. Ràdio Artesa i La
Palanca van contribuir
en la difusió de l’acte,
que va respondre a les
expectatives perquè la
sala estava plena com
poques vegades s‘ha
vist. En definitiva, bona part d’Artesa
hi estava representada d’una manera o
altra, fent pinya amb la Pepita.
    Va ser un acte senzill i emotiu que

va començar amb la presentació per
part de Josefina París, la responsable
de la Biblioteca Municipal Joan
Maluquer i Viladot. Tot seguit, Mercè
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Activitats per la Marató de TV3
airebé un miler d’activitats
organitzades arreu de Catalunya

han contribuït a recaptar diners per
a la 17a edició de la Marató de TV3,
celebrada el passat 14 de desembre.
    A l’espera de tancar la recepció de
donacions, el proper 31 de gener, la
recaptació provisional d’aquesta
edició, dedicada a les malalties mentals
greus, és de gairebé 6 milions d’euros.
Recordem que el 2007, dedicada a les
malaties cardiovasculars, es va arribar
a la xifra de 7,9 milions d’euros, la
segona més alta en la història de la
Marató.
    A les nostres contrades i com ja és
habitual, els més primerencs van ser la
gent de Vilanova de Meià, amb un
sopar organitzat per l’associació de
dones on es van recpatar 885 euros.
D’aquest acte ja es va informar a la

G revista del mes
anterior.
    Pel que fa a
Artesa de Segre,
mentre el Gimnàs
Altis organitzava un
Festival el mateix
dia de la Marató, les
A r t e s e n q u e s
Actives ens van
oferir una obra de
teatre el diumenge
següent. Les dues
activitats van tenir
lloc a la Dàlia
Blanca i les recaptacions van ser de 950
i 1.500 euros respectivament,
destinades a la Marató. En la secció
Parlen les Entitats d’aquest mes,
trobareu un breu article de les
Artesenques Actives.

    Només tenim notícies d’un altre acte
a Cubells, del qual ens n’informa un
dels nostres col·laboradors en aquest
municipi.

La Palanca

Cubells amb la Marató de TV3
El passat 14 de desembre es va dur a
terme un any més la Marató de TV3
amb l’objectiu de recaptar fons pel
tractament de les malalties mentals
greus com l’ansietat, la depressió, la
hiperactivitat, l’esquizofrènia,
l’autisme o el transtorn bipolar entre
altres.
    La vila de Cubells es va voler sumar
de nou a la iniciativa organitzant el
mateix dia una sèrie d’actes. En primer
lloc, a la sala d’actes de la Casa de la
Vila es va celebrar una conferència
oficiada pels metges Joan Bargés i Joan
Pere Fabregat, on es va parlar sobre les
malalties mentals greus.

    Acte seguit, i en
una trobada orga-
nitzada per l’asso-
ciació de joves “jo
Qblls” i la regidoria
de Joventut de
l’Ajuntament al
restaurant la Llosa,
es va celebrar una
xocolatada popular
a c o m p a n y a d a
d’una sessió de
bingo solidari que,
juntament amb els
beneficis de la venda de loteria per part
de l’Associació de Dones Mareselva,
van obtenir una recaptació final de 245

euros que es van enviar íntegrament a
la Marató.

Martí Regué i Roig

NoticiariNoticiariNoticiariNoticiariNoticiari

Sanahuja, especialista en teràpies
alternatives, va centrar-se en la
presentació del llibre i en la personalitat
de la Pepita, que va intervenir a
continuació i que estava francament
emocionada. L’autora es va mostrar
molt satisfeta d’haver aconseguit
publicar aquest llibre i molt agraïda per
l’acollida que havia tingut entre la gent
d’Artesa. Va afirmar que era “una
història escrita amb amor i sentiment”.
Després, l’alcalde Mingo Sabanés va
expressar el seu orgull de participar en

un acte com aquest, mentre que Vicent
Roca, president del Club de Lectures,
va intervenir en representació de les
entitats que havien donat suport a
aquest acte. Per acabar, Leocàdia Gil,
presidenta de les Artesenques Actives
va oferir un ram de flors a la Pepita.
    Posteriorment, mentre se servia un
refrigeri ofert per l’Ajuntament, es va
formar una llarga cua de gent amb el
llibre a la mà, ja que molts volien que
la Pepita els hi dediqués.
    Des d’aquestes línies, els membres

del Consell de Redacció de La Palanca
volem felicitar la Pepita i animar-la a
que continuï escrivint.

Text: Ramon Giribet
Fotos: Josep M. Espinal
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Notícies de Cubells
Homenatge al metge Joan Bargés
El passat 14 de desembre de 2008, coincidint amb la xerrada
que el doctor Bargés i el doctor Fabregat van dur a terme
referent a la malaltia a la que es dedica anualment la Marató
de TV3, l’associació de dones Mareselva de Cubells i els
ajuntaments de Cubells i Foradada, en nom i representació
de les sòcies i els municipis, van rendir homenatge als 25
anys de dedicació del Doctor Bargés com a metge de Cubells
i de tota la zona, amb l’entrega de diversos obsequis i
paraules de gratitud i de reconeixement per la seva tasca
personal, professional i humana, desenvolupada al llarg dels
anys i amb el suport de la seva família i de les persones del
seu voltant.
    Moltes gràcies, Joan!

Josep Roig Armengou (alcalde)
Foto: Brígida Mateu

El 28 de novembre, el Consell de Mi-
nistres va aprovar com a “mesura
anticrisi” una aportació de 177 euros
per habitant, fet que per a Cubells sig-
nificarà un total de 68.140 euros, que
sense IVA són 58.741,37 euros, que
s’hauran de destinar a actuacions per
tal de millorar la situació conjuntural
del moment i alhora generar ocupació
en tant que això sigui possible.
    També diu el Decret que les sol·-
licituds caldrà presentar-les abans del
24 de gener i aniran acompanyades
d’una memòria explicativa del projec-
te a realitzar. Tenint en compte que grà-
cies a aquests diners l’Ajuntament de
Cubells podrà dur a terme un projecte
relativament important i donat que ac-
tualment la pista poliesportiva s’està
adequant a mides reglamentàries, és

voluntat de tot l’Ajuntament destinar
aquests diners a la remodelació i am-
pliació dels vestidors de la piscina, que
també serviran per les diferents pràcti-
ques esportives que es realitzaran a tot
el complex esportiu. Cal fer esment
de la conveniència de ser tots molt cu-
rosos en la conservació i manteniment
d’aquestes instal·lacions.
    Aquest fons serà gestionat pel Mi-
nisteri d’Administracions Públiques i
inclourà un procediment d’urgència per
a l’aprovació, licitació i execució dels
projectes presentats. Una presentació
de projecte que s’haurà de realitzar
entre el 10 de desembre i el 24 de ge-
ner de 2009. Les obres finançades hau-
ran de començar entre l’11 de gener i
el 13 d’abril del 2009 i ser executades
al llarg de l’any. Catalunya rebrà

1.276.175.284 euros, les comarques de
Lleida 73.275.793 d’euros i Cubells
68.140 d’euros.
    Aquest RDL no dóna solució al que
es reclama des de fa molt de temps per
part dels ajuntaments catalans: una mi-
llora del sistema de finançament local
desvinculat de la millora del finança-
ment autonòmic. És més, l’anunci que
la revisió del finançament local s’ajor-
na fins l’any 2011 és una mala noticia
i fa que el Govern espanyol incomplei-
xi de nou les seves promeses.
    Aquest nou Fons d’Inversió Local no
deixa de ser una cortina de fum per no
abordar en terminis propers una veri-
table reforma de les finances locals.

Salvador Soldevila i Pedrol

El fons estatal d’inversió local deixarà 68.140 euros a Cubells
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Dos avis centenaris a Cubells
Dissabte 10 de gener de 2009, després de ploure tota la nit i
bona part de matí, de sobte s’obrien els núvols i fins i tot
clarejava el sol a Cubells, semblava ser un bon preludi per
una gran tarda de festa, dia en què el senyor Ramon Camarasa
i Gilabert i la senyora Elvira Ros i Barrera celebraven el seu
aniversari.
    No era un aniversari qualsevol, era molt especial, ja que
els dos complien 100 anys. L’Ajuntament va creure oportú,
amb el vistiplau dels seus familiars, obrir la festa a tot el
poble, de manera que es decidí celebrar l’emotiva festa del
seu Centenari a la sala d’actes. Familiars, institucions i ve-
ïns volgueren estar prop dels homenatjats i feren petita la
sala.
    Amb l’absència d’última hora del Ramon per una petita
indisposició i després que l’alcalde donés la benvinguda a
tots els assistents, l’acte començà a dos quarts de cinc i fou
presidit pel delegat del Govern a Lleida, Miquel Pueyo, que
després de signar al Llibre d’Honor de l’Ajuntament, i jun-
tament amb el director dels Serveis Territorials d’Acció i
Ciutadania, Carles Vega, van lliurar la medalla centenària.
Pueyo va pronunciar unes tendres paraules dignificant la tra-
jectòria dels dos avis; Vicent Font, president del Consell
Comarcal de la Noguera, va fer el lliurament d’unes plaques
commemoratives; i Josep Roig, alcalde de Cubells, va fer
referència com d’històric era el dia per a Cubells, en què dos
dels seus veïns arribaven a ser centenaris i amb l’afegitó de
ser el mateix dia. Ell mateix, en nom de l’Ajuntament i de
tot el poble, els va obsequiar amb uns pergamins emmarcats
i signats per tots els regidors, amb la següent inscripció que
va llegir una besnéta de la Sra. Elvira, la Mireia:
    “L’Ajuntament de Cubells, en representació de tot el po-
ble, us vol retre homenatge perquè heu estat tot un exemple,
heu marcat camins que han contribuït a fer poble, heu for-
mat una família, amb fills i néts, i sou per a ells un referent
de treball, estima i respecte vers els altres. En record d’aquests
100 anys, us fem lliurament d’aquest pergamí com a mostra
d’afecte a vós i a la vostra família”.
    Tot seguit, els besnéts van interpretar unes peces musi-
cals i l’acte va concloure amb un grapat de sentiments i sen-
sacions, aflorats per la interpretació de la melodia de pau i
amor, El cant dels Ocells, a càrrec de la Mireia.
    Els dos avis de Cubells formen part dels més de 1000 avis
centenaris de tot Catalunya i que malgrat haver-ne viscut de
tots colors i tenir alguns problemes de salut, normals a la
seva edat, i amb l’ajuda dels seus familiars, tenen una vida
més o menys autònoma.
    De ben segur que l’any 2009 serà recordat per infinitats
d’esdeveniments, però el que sí és segur que al poble de
Cubells serà recordat com l’any en què el Ramon de “Cal
Fils” i l’Elvira de “Ca l’Esquirol” vam complir 100 anys.
    Gràcies a tots dos per compartir la vostra festa amb tots
nosaltres.
    Per molts anys.

Salvador Soldevila i Pedrol
Fotos: Josep M. Espinal
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Notícies de Vilanova de Meià
El Pare Noel visita l’escola de Vilanova

S’atansaven les Festes de Nadal, clar reflex d’alegria i va-
cances per tots els nens i nenes. L’últim dia abans de l’inici
de les Festes, no podia faltar pas la celebració de la tradicio-
nal festa del Caga Tió. El gran tió de l’escola, ja feia molts
dies que era a punt, estava ben tip de menjar i ara només li
mancava poder anar donant els seus presents, això sí, acom-
panyat cada cop amb les seves cançons preferides. Per tant,
pares i familiars dels alumnes de l’escola de Vilanova de
Meià, varen reunir-se per gaudir d’una tarda esplendorosa,
la qual va veure’s fortament gratificada amb l’inesperada
visita del Pare Noel.
    El Pare Noel, que en aquells dies estava de visita al nostre
país, va passar també per aquest poblet de la muntanya i
venia com no, carregadíssim de regals per tots els nens, se-
gons va comentar, havia vist i sentit que s’havien portat molt
bé durant l’any.
    Pels més petits que encara no ho sabeu, el Pare Noel ve
d’un país molt llunyà  que es diu Finlàndia. A la regió de

Lapònia, al nord
del país, es tro-
ba la seva casa,
on es pot visitar
durant molts
mesos de l’any.
Allí hi ha una
granja de nens,
on es pot veure
l’activitat del
Pare Noel i tots
els seus col·-
laboradors per
preparar els re-
gals que s’envi-
en a tot el món.
Segons m’han
explicat, aquest
magnífic se-

nyor, atén a tots els visitants, un per un, i fins i tot, els saluda
en el seu idioma.
    En fi, la festa de l’escola va ser d’allò més divertida i tots
van acomiadar al tió i al Pare Noel fins l’any vinent amb
molta alegria.
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“Caure bé quan es recapten impostos i ser savi quan s’estima són virtuts que no han
estat concedides als homes”.

Edmund Burke. Escriptor, esteta i pensador polític britànic conservador.
(Dublín, 12 de gener 1729 - Beaconsfield, 9 de juliol 1797)

MunicipisMunicipisMunicipisMunicipisMunicipis

Cantada de nadales a l’església
Un any més, un grup de nens del municipi de Vilanova de
Meià van estar preparant durant molts dies un recital de na-
dales, per poder oferir-lo amb gran il·lusió a tots els famili-
ars i assistents a la missa de Nadal de l’església de Sant Sal-
vador de Vilanova de Meià.
    Els nens varen comptar amb l’ajuda i el suport de la Sra.
Concepció Niubó, qui té una veu d’encant i a la qual l’últim
dia d’assaigs, varen fer-li un obsequi per agrair-li tota la seva
dedicació.
    El dia de Nadal, després de la tradicional missa, els petits
cantaires varen oferir amb alegria i entusiasme, el seu reper-
tori de cançons, el qual fou fortament aplaudit i esperant que
el Nadal vinent tornin a repetir.

Els Reis Mags d’Orient a Vilanova de Meià

Entre molta xerinola i soroll de petards, varen arribar els
Reis Mags d’Orient (Melcior, Gaspar i Baltasar) a Vilanova
de Meià el passat 5 de gener.
    Ses Majestats varen arribar a la vila prop de les vuit de la
tarda, carregats de caramels i regals per a tots els nens. Por-
taven molts paquets, però això sí que ens ho varen dir, en
duien per tots aquells que durant l’any s’havien portat bé. A
aquells que havien fet alguna que altra malifeta, els hi dei-
xarien algun obsequi que no els agradaria gens.
    Enmig d’un gran seguici i amb el neguit de tots els nens,
Ses Majestats varen arribar a l’Ajuntament del poble, on un
cop allí varen fer l’entrega de regals. Hi va haver presents
per grans i petits, encara que el que no sabem si a algú en-
guany li havien deixat una mica de carbó.

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Mar Eroles, Antònia Estrada i Ricard Masanés
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La NoLa NoLa NoLa NoLa Noguerguerguerguergueraaaaa

Prohibit posar cartells
Els propietaris del Kàrting de Menàrguens van denunciar
que, després de més de dos anys de tràmits burocràtics, la
Direcció General de Carreteres els impedeix posar plafons
informatius a la C-12 per anunciar el circuit i el servei de
restaurant que s’ofereix. Consideren que hi ha un greuge
comparatiu, ja que a la mateixa carretera hi ha els senyals
indicatius de diverses empreses.

Contra la variant de Ponts
La Plataforma Salvem Ponts – Plataforma Antivariant (ve-
geu La Palanca del mes de desembre), va aconseguir unes
800 firmes que avalen les 30 al·legacions que el col·lectiu
va presentar el dilluns 5 de gener en contra de l’estudi gene-
ral de la variant.

El Monestir rep visites
El Monestir de Santa Maria de les Avellanes ofereix tots els
caps de setmana visites guiades gratuïtes per donar a conèi-
xer la seva història. Les visites són els diumenges al matí a
partir de les 11 i duren aproximadament uns 40 minuts.

Nadal musical a Ponts
L’Escola Municipal de Música de Ponts va oferir als via-
nants de la població una cantada de nadales tradicionals al
carrer, amb el nom de Nadales al carrer. Van traslladar l’ar-
relat costum de les Caramelles de Pasqua al desembre, amb
l’objectiu de donar color a les festes nadalenques. Per altra
banda, el dia 21 de desembre es va oferir un concert de Nadal,

protagonitzat pels alumnes de l’Escola de Música l’Intèr-
pret de Lleida i els alumnes de l’Escola Municipal de Músi-
ca de Ponts.

Hereus inesperats
Les associacions i entitats de Balaguer seran beneficiats amb
una herència calculada en 2,2 milions d’euros. L’herència
prové de Milagros Escrivà i Miró, que va morir fa 6 anys
sense fer testament i la qual no tenia parents dins del quart
grau. Ha sigut la decisió de la Junta distribuïdora d’Herènci-
es, organisme que s’encarrega de gestionar, distribuir i li-
quidar el patrimoni de la Generalitat.

Projecte Mosaic
Durant aquest mes de gener s’ha pogut veure a Balaguer
(del 7 a l’11) i a Ponts (del 16 al 18) l’exposició del projecte
Mosaic d’enguany. El projecte Mosaic és un programa de
sensibilització sobre els temes d’immigració, solidaritat, to-
lerància i relacions socials, realitzat als instituts de la co-
marca de la Noguera (Artesa de Segre, Balaguer, Bellcaire i
Ponts) i dut a terme per la Creu Roja a la Noguera. Ha comptat
amb la participació i el finançament del Consell Comarcal
de la Noguera i l’Ajuntament de Balaguer. També hi han
col·laborat l’Ajuntament de Ponts i les AMPES dels dife-
rents IES, a més de voluntaris/es i col·laboradors/es de la
Creu Roja.

Anna M. Vilanova

Inauguren el COU
l divendres dia 16 de gener es va
inaugurar el Centre d’Observa-

ció de l’Univers (COU), situat a Àger.
L’acte d’inauguració va ser presidit
pel vicepresident del Govern Josep
Lluís Carod Rovira.
    Aquest centre està format per tres es-
tructures principals: Un edifici central
que dóna cabuda a l’exposició perma-
nent sobre l’astronomia, geologia i fau-
na i flora de l’entorn del Montsec, l’aula
informàtica i la recepció i
administració. Un segon edifici, que
sota el nom de L’Ull del Montsec, és
un planetari digital multimèdia que per-
met la recreació del cel i també es con-
verteix en una plataforma per a l’ob-
servació del cel en directe. Amb capa-
citat per a 70 persones, el planetari dis-
posa d’una cúpula abatible de 12 me-
tres de diàmetre on s’hi podran fer pro-
jeccions. Aquest equipament també
compta amb una paret frontal mòbil
que, com la cúpula, s’obre totalment i

permet l’observació del cel, que
s’acompanyarà de les imatges
obtingudes per un telescopi de
30 centímetres de diàmetre
instal·lat a la mateixa sala. Fi-
nalment, el centre disposa d’un
tercer espai, el Parc dels Teles-
copis, reservat a l’observació del
firmament de dia i de nit. Aquest
consta de dos edificis amb cú-
pules d’observació. 
    Es preveu que el Centre sigui
visitat per uns 3.000 escolars a
l’any. A part però de la vessant educa-
tiva, el centre també busca connectar
amb la creixent demanda de turisme
científic i astronòmic d’alguns països
europeus. L’equipament s’obrirà al pú-
blic en general el proper mes de març. 
    La posada en funcionament del Cen-
tre d’Observació de l’Univers signifi-
ca la culminació del Parc Astronòmic
del Montsec que compta també amb
l’Observatori Astronòmic del Montsec

que es va inaugurar el passat mes d’oc-
tubre. La inversió total efectuada al Parc
és de sis milions d’euros, 4’3 dels quals
s’han destinat al Centre d’Observació
de l’Univers. La resta s’ha invertit a
l’Observatori que està dedicat a la re-
cerca i la docència astronòmica de mà-
xim nivell i és el tercer observatori as-
tronòmic professional de Catalunya.

Anna M. Vilanova

E
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In MemoriamIn MemoriamIn MemoriamIn MemoriamIn Memoriam

Al nostre company i amic Josep
Els Amics de la Sardana d’Artesa de
Segre et recordarem sempre pel teu ta-
rannà de persona complidora i amant
de la sardana.
    Per la meva part, com a president
d’aquesta entitat, et trobaré molt a fal-
tar. Cada estiu, amb motiu de les Sar-
danes a la Fresca, no faltaves a la plaça
de l’Ajuntament. Algunes vegades, en
coincidir els divendres amb els assaigs
de l’Orfeó Artesenc, et presentaves a
fer alguna ballada quan acabàveu de
cantar.
    Sempre puntual, recordo que entre
sardana i sardana, quan es fa un petit
descans, si s’allargava la xerrada més

del compte m’avisaves: “Josep!, torna
a posar una altra sardana”. També re-
cordo que sempre ajudaves a plegar
l’equip de so i les cadires. La teva ma-
nera de ballar era suau i amb posat molt
seriós, sense perdre mai els punts.
    Com a testimoni fotogràfic i record
del Josep deixem aquesta foto, que cor-
respon al 60è aniversari de la colla sar-
danista Violetes del Bosc, amb data de
8 d’octubre de 2006, a la plaça del
monestir de Montserrat.
    Josep, fins sempre.

Josep Criado i Garcia

A reveure, Pallarés
Acomiadar un company sempre és trist.
Sempre que et diuen que algú proper
ha mort, et sorprèn i t’impressiona, no
ens deixa pas indiferents.
    En aquest cas, la proximitat del
Josep i la immediatesa de la seva mort
ens han colpit especialment. Fa “dos
dies” encara va venir a l’assaig. De fet,
si hagués pogut, el dia de Nadal hagués
vingut a cantar.
    És complicat parlar de les persones
perquè es fàcil que et passin moltes
coses per alt. Nosaltres podem parlar
per les estones que hem passat junts, i
que han estat moltes.
    El Josep era una persona
complidora. No es perdia ni cap assaig
ni cap concert. Això ja dóna pistes de
com era.

    Ell ha estat un bon company, un
company discret però que sempre hi ha
estat. Era seriós, formal, puntual,
constant, compromès, i com no, quan
hi havia gresca, també li agradava... li
agradava però actuava igualment amb
discreció.
    Ens costa recordar algun moment de
l’Orfeó sense el Josep. En els bons i
també en els mals moments.
    Ens costarà acostumar-nos a estar
sense la seva presència física. El
tindrem, però, en la memòria i en els
nostres cants.
    Pallarés!!!, continuaràs estant amb
nosaltres!!!

L’Orfeó Artesenc
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El vell lleó republicà ens ha dit adéu

osar-se a fer un escrit per glosar
públicament una persona desa-

pareguda recentment és, al menys i
pel que fa a mi personalment, molt
més complicat del que podria sem-
blar.
    No pretenc ni em pertoca a mi fer
un repàs personal de la vida del Tonet,
tot i tenir-hi lligams familiars un xic
llunyans.
    Faig l’escrit a petició de la Executi-
va Local d’ERC, que creu que he de
ser jo qui faci un resum des del punt de
vista més social, pels anys de convi-
vència i pels ideals de poble i de país
que vam compartir tots plegats.
    Crec que homes com el Tonet n’hi
ha hagut i n’hi ha arreu del món. Són
gent senzilla, treballadora, amb il·lu-
sions i amb les febleses que té qualse-
vol mortal. Al Tonet sempre el recor-
daré amb el seu posat seriós però afa-
ble, amb el cabell blanc i amb el bigoti
donant-li una expressió de fermesa no
exempta d’una gran tendresa i huma-
nitat.
    Però el que recordaré per sempre
més serà el seu indomable sentit de la
dignitat. La dignitat en tot el seu més
ampli sentit humà, portada amb ferme-
sa fins als últims dies de la seva llarga
vida.
    El Tonet era un home demòcrata i
catalanista, de profundes conviccions.
Per convicció era profundament repu-
blicà… i per dignitat era independen-

tista. Va ser arrel de trobades i dinars
familiars que mantinguérem sempre
unes interessants converses i confron-
tarem punts de vista sobre els afers so-
cials i polítics que es donaven al nos-
tre voltant, fossin locals o nacionals,
així com episodis històrics més o
menys recents. Procurava tenir una
bona informació per poder tenir una
opinió formada i pròpia, per poder evi-
tar arribar a ser manipulat. Sempre va
ser un home molt interessat pel seu
entorn més immediat i pel seu país. Li
agradava molt estar sempre ben infor-
mat del què passava pel món.
    Ell i d’altres ciutadans i ciutadanes
d’Artesa foren l’embrió del que anys
més tard arribaria a ser la Secció Local
d’ERC a Artesa de Segre, una de les
principals i més actives de les terres de
Lleida.
    Però abans que això passés, el Tonet
i els seus companys treballaren de va-
lent per configurar el republicanisme
democràtic dins el municipi d’Artesa.
Només cal fer memòria per recordar
que els quatre primers anys de
reinstauració dels ajuntaments demo-
cràtics, ERC no hi va poder accedir.
Només les formacions que es munta-
ven des del Govern Civil de Lleida te-
nien el suport per a poder “presentar”
candidatures, com el cas de la UCD
espanyola del Suárez, o els democràta-
cristians d’Unió del Duran Lleida. No
cal dir que les anomenades “agrupaci-
ons d’electors”, o millor dit candida-
tures d’independents, eren les que ho
tenien més fàcil per a poder presentar
candidats, que sempre solia ser gent de
l’anomenat “sector de l’ordre”… és a
dir, “dels de l’ordre de sempre”.
    Els companys de llavors no tingue-
ren l’oportunitat de poder presentar una
candidatura amb el nom d’ERC. En
aquella època, ser d’Esquerra i repu-
blicà era per a molts ser el “dimoni” i
no era gens fàcil trobar gent compro-
mesa que vulgués passar al capdavant.
Però no per això defalliren i abando-
naren, més aviat al contrari. Eren uns
anys que calia compromís ciutadà i que
calia aprofitar qualsevol petita esclet-
xa per anar aprofundint en els valors

de la participació i del republicanisme
dins la societat artesenca del moment.
Eren temps en què tothom hi havia de
posar el seu gra de sorra, des de tots
els sectors associatius, culturals, sin-
dicals i polítics locals. Des de la feina
fins al lleure i la diversió, des de la fa-
mília i els amics fins a la societat en
general.
    Finalment, amb altres ciutadans i
ciutadanes, vam decidir donar el pas
endavant i ens afiliàrem a ERC, amb
qui la majoria ja feia temps –algú fins
i tot anys– que hi col·laborava assídu-
ament. Vam organitzar la candidatura
que sí es va poder presentar al cap dels
quatre anys de les primeres eleccions
municiplas i vam assolir representació
amb quatre regidors, entre ells el Tonet.
    No cal dir que a partir de llavors
ERC sempre ha estat present al con-
sistori municipal fins arribar a assolir
l’alcaldia l’any 1991, per primer cop
des de la caiguda de la República i du-
rant tres mandats consecutius, amb el
Jaume Campabadal al capdavant. Du-
rant aquests anys, el Tonet fou presi-
dent de la Secció Local i conseller na-
cional.
    El partit li va fer un merescut home-
natge pels seus anys de militància i de
lluita al capdavant d’ERC a Artesa,
fent-li entrega de la medalla de plata
Presidents Macià i Companys.
    Durant aquests anys i com si fos
avui, recordo que teníem regulars tro-
bades per repassar l’actualitat local i
municipal. Trobades i reunions que te-
nien lloc a dalt (a les golfes) de la casa
del Tonet, on mai hi faltava el porró de
mistela, les galetes, les ametlles torra-
des o simplement un got d’aigua, tot
gentilment preparat –sempre– per la
seva estimada Palmira… Trobades i
assemblees que sempre eren molt
enrequidores i, quan ens en donàvem
compte, ja tocava la una de la nit al
campanar. D’aquelles trobades, anys
més tard sorgiria molta gent disposada
a dur endavant el projecte social i polí-
tic d’ERC a les nostres contrades i que,
sense el seu càlid alè de suport, potser
mai hagués arribat a ser una realitat
com l’actual.

P



19

la
 P

al
an

ca

In MemoriamIn MemoriamIn MemoriamIn MemoriamIn Memoriam

Nota d’agraïment

La família París-Pedrol agraeix les nombroses mostres d’afecte i
de condol rebudes en motiu de la pèrdua de la nostra estimada
mare, iaia i besàvia Maria Pedrol Trepat el passat 7 de desembre.
    En especial, el nostre agraïment al personal del CAP d’Artesa
de Segre i del servei d’ambulàncies pel tracte rebut en tot moment.
    El seu record estarà sempre amb nosaltres.
    Moltes gràcies a tothom.

    El vell lleó republicà mai va defa-
llir. Sempre ben plantat i dempeus, com
un gran homenot que era. Sí, el Tonet
va ser un gran homenot, tal i com deia
l’escriptor empurdanès Josep Pla quan
es referia a persones de gran caràcter,
personalitat i dignitat, com la del Tonet
Fons.
    El seu coratge davant les adversitats

i la seva dignitat han de servir d’exem-
ple per a molts de nosaltres per poder
continuar la tasca que ens dugui, com
a poble, a l’assoliment de la plena so-
birania nacional.
    La seva memòria restarà sempre ple-
na dins la ment de la gent que el vam
conèixer, així com l’estima de tots i
cada un dels companys i companyes

militants de la Secció Local d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, que ell
va ajudar a fundar.
    Per sempre més, salut!, ciutadà
Antoni Fons i Armengol.

Sisco Cases-Mianes
Militant d’ERC a la Secció Local

d’Artesa de Segre

Nota de condol
La Secció Local d’ERC d’Artesa de Segre, en nom i representació de tot l’entorn polític que representa, vol
expressar el seu més sincer condol a la família del nostre estimat Antoni Fons i Armengol, lo Tonet del Sord, el
qual ha estat i continua sent per a tots nosaltres un referent de compromís amb els ideals nacionals, republicans i
d’esquerres.
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Resultats esportius de novembre

Sènior masculí. Territorial A
CB Alpicat - CENG Coop. Artesa 77 - 45
CENG Coop. Artesa - CB Sort 55 - 70
CB Secà St. Pere - CENG Coop. Artesa 79 - 46

Sènior masculí. Territorial B
CB Juneda - CENG Calvet 76 - 61
CENG Calvet - ACLE Guissona 62 - 47
CB Torà - CENG Calvet 56 - 37

Júnior masculí
CENG Alexan - CN Tàrrega 92 - 38
CENG Alexan -CE Maristes 82 - 60
Sícoris - CENG Alexan 45 - 60

Cadet masculí
P. Fragatina - CENG JR Miró 63 - 69

Mini Masculí
CB Bellpuig - CENG Miró 77 - 44

Pre Mini Masculí
CB Bellpuig - CENG Autoxami 25 - 61

Sènior femení
CB Calaf - CENG Jack’s   2 - 0
CB Cervera - CENG Jack’s 75 - 10

Cadet femení
CENG Jubete - CB Cervera 36 - 29

Infantil femení
CENG Aquí Natura - CB Secà 56 - 06

Mini Femení
CENG Segrevest - CB Cervera 21 - 72

FUTBOL SALA

CENG. Preferent Catalana. Grup 5
De la jornada 11 (06-12-2008) a la jornada 13 (20-12-2008)

CENG Artesa S. - Llardecans FS 5 - 8
CENG Artesa S. - Guissona UE 3 - 6
Juneda FS - CENG Artesa S. 7 - 4
Torrefarrera FS - CENG Artesa S. 4 - 1

BÀSQUET

CENG
Del 14-12-08 al 11-01-09

FUTBOL

CE Artesa de Segre. Primera Regional. Grup 5
De la jornada 15 (06-12-2008) a la jornada 17 (21-12-2008)

CE Artesa S. - Cervera 1 - 2 (Nacho)
Tàrrega - CE Artesa S. 1 - 4 (Ilie 3, Jaume 1)
CE Artesa S. - Linyola 1 - 0 (Nacho)

Classificació de l’equip
Partits guanyats: 7 Empatats: 4 Perduts: 5
Gols a favor: 28 Gols en contra: 24
1r: Mollerussa (36 punts). 8è: CE Artesa (23 punts).

Informació facilitada per Jordi Regué, Àlex Trepat i Ferran Marín
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Un altre patrocinador pel CE Artesa
 la temporada 2008-2009, s’ha
pogut incorporar un nou patro-

cinador important per poder ajudar
el CE Artesa de Segre a arribar amb
bon fi, a les nostres fites a final de
temporada.
    Aquest patrocinador, tal i com es veu
a la fotografia, és la firma canadenca
TECHNOPIEUX, representada a tot
l’Estat per en Gerard Rovira Pijuan.
    Aquesta nota és per agraïment, no
només a aquesta empresa sinó a totes
les que ens han ajudat en la llarga his-
tòria del CE Artesa de Segre, i per cons-
tatar que en els últims anys hi ha hagut
una gran ajuda per part de la societat
artesenca. Gràcies una vegada mes.

Junta CE Artesa de Segre

AA

Cloenda de  la temporada de BTT

Foto de família del Bassella-MC Segre-Conor en la qual falten el Xavi
Domènech (que estava participant en la Copa d'Espanya amb la selecció
catalana), l'Anna Herreros i l'Oriol Badia. En Josep Mª Pascuet, puntal tam-
bé de l’equip, tampoc no va poder sortir a la foto perqué estava dirigint el
sopar.

Camil Gómez coordinador d'esports de la Diputació de Lleida fa l'entrega
del reconeixement a l'Albert Aubet.

Núria Ramon, representant territorial a Lleida de la Secretaria General de
l'Esport, entregant el reconeixement a Josep. Mª Puigpinós

Josep Mª Puigpinós i Albert Aubet, guardonats en el sopar de cloenda de la
temporada 2008, juntament amb els pilots d’enduro de primer nivell mundial
Xavi Galindo i Ivan Cervantes (ausent).

Fotos d’Agusti Cucurulls
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II Olimpíada Rossi Delight
quest Nadal, l’Associació de
Lleure el Lokal d’Artesa de

Segre hem organitzat la II Olimpiada
Rossi Delight.
    Es tracta d’un torneig multiesport
molt particular, ja que els equips (for-
mats per 4 o 5 jugadors) s’enfronten
entre ells a quatre esports amb normes
diferents a les que es disputen tradicio-
nalment. Aquests esports i les seves
variants són: futbol (3x3 sense fores),
bàsquet (3x3 en una cistella de mini),
voleibol (4x4) i ping-pong (amb 4 tau-
les, on cada jugador participa de ma-
nera individual).
    Aquest any, vist la bona acceptació
que va tenir l’any passat, vam organit-
zar el torneig per 20 equips. El dia 3 de
gener estàvem tots convocats al pave-
lló a les 16:30 per començar a gaudir
d’una tarda d’esport, de festa i de bon
rotllo.
    Hi van prendre part un gran nombre
d’equips formats per artesencs i dels
pobles de les rodalies, així com equips
de Cubells, Ponts, Torà, Lleida o
Balaguer, tot jugant durant una hora a
cada un dels quatre esports. Vam orga-
nitzar els equips en quatre grups de 5
equips i els dos primers passaven al
quadre final, amb quarts de final, se-
mifinals i final.
    Així doncs, després de 4 hores d’es-
port, tots contra tots, vam passar a la
fase final amb 8 equips, fins arribar a

la final, tot repetint-se la de l’any ante-
rior, que va enfrontar l’equip Damià
Team contra un equip del Lokal, reva-
lidant la victòria Damià Team, ja que
van vèncer en tres dels quatre esports.
    Més enllà dels resultats, vam tenir
l’honor d’aconseguir ajuntar tot el jo-
vent del poble i rodalies en un Torneig
que fomenta els hàbits saludables, com
és en aquest cas l’esport, durant una
tarda sencera i en un ambient fantàstic,
donant peu a que s’organitzin més ac-
tivitats d’aquest caire lúdic i festiu.
    Finalment, volem agrair a l’Ajunta-

AA

ment d’Artesa de Segre, al Consell
Comarcal, a les inventores d’aquest
Torneig, a la brigada de l’Ajuntament
d’Artesa de Segre, al responsable del
Pavelló i a tots els que ens van cedir
materials per poder realitzar aquest
Torneig la seva col·laboració.
    Moltes gràcies a tots els que ens heu
ajudat i als que heu participat en aquest
Torneig. Esperem repetir-ho l’any que
ve!

El Lokal
Associació de lleure

www.lapalanca.catwww.lapalanca.cat
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Salvador Pastoret, el músic de Vilves
l Salvador Pastoret Jordana va
néixer a Vilves el 19 d’abril de

1923 a cal Boter. Fill de Joan i de
Concepció, era el petit de 4 germans.
Ha fet la seva carrera professional a
Barcelona, per la qual cosa la gent
d’Artesa –majoritàriament– no el
coneix massa, llevat d’alguns amics.
    Com que era adolescent, va viure la
guerra i el començament de la postguer-
ra a casa seva. Va cursar els estudis
normals d’aquella època a Vilves, que
llavors com molts altres pobles de les
rodalies, tenia escola i mestra.
     Als 16 anys va començar a estudiar
música, amb el Benjamí Baella de cal
Boter d’Artesa, el qual li va ensenyar
solfeig i a tocar la trompeta. En els anys
30 i 40 hi havia bons músics al nostre
poble i el jovent anava formant orques-
tres.
    Quan va anar a la “mili”, va estar
quatre anys a la Banda Militar. Allí, el
director li va aconsellar que es matri-
culés en una institució oficial, que va
ser el Conservatori del Liceu, on va fer
tots els cursos de solfeig i de trompeta.
    Ha viscut en diferents llocs, sempre
a Barcelona. Als anys 30 va viure al
carrer de Ferlandina, primer de solter i
després de casat. D’allí es traslladà a la
Rambla de les Flors, on ha viscut 26
anys. Actualment viu al carrer Sant Pere
més Baix, a tocar de la Via Laietana.
    A Vilves sols hi tornava alguna
Festa Major i amb motiu de festes fa-
miliars. Era retrobar-se amb el pas-
sat, tornar a recordar els primers
anys, els primers amics, la vida de
petit i de jovenet.

Les seves actuacions
El seu currículum professional és molt
ample. Ha tocat al cabaret Barcelona
de Noche, al Teatre Còmic amb
l’Augusto Algueró de director, al Tea-
tre Espanyol amb la revista Vienesos,
Teatre Talia, Jardins de Bagdad, més de
10 anys al Teatre Liceu, a les Rambles,
amb les orquestres de cada local. Amb
el grup Esbart Gaudí i Grups Sagrada
Família van seguir totes les ciutats
d’Europa. Ha tocat a la Cobla-Orques-
tra Montjuïc, a la sala de festes La Pa-
loma, i ara toca sardanes els diumen-
ges i festius amb la Cobla Popular.
    Al llarg dels anys ha acompanyat la
Concha Velasco, la Marujita Díaz,
l’Antonio Machín, el Josep Guardiola,
el Ramon Calduch i molts altres més.
    Personalment, la música clàssica li
agrada més que cap, i de ballables, tots
els balls antics que són els clàssics de

sempre, els que tothom coneix. Entre
els seus cantants favorits s’hi troba la
Montserrat Caballé, l’Alfredo Kraus i
el Josep Carreras, entre altres lírics; i
dels ballables, tots els que eren famo-
sos a la seva joventut.
    El que més li agrada fer és la músi-
ca, que ha estat la seva vida, i encara
avui que malgrat tenir 85 anys, conti-
nua tocant tots els festius sardanes a la
Catedral. Segur que molta gent d’Artesa
l’ha escoltat, sense saber-ho.
    Diu que ha viscut un canvi gran a
Barcelona. De jove, hi havia 20 teatres
i 40 cabarets. Ara han desaparegut 16
teatres i de cabarets d’aquells d’abans,
no en queda cap. Ell havia tocat a molts
d’ells i la ciutat ha viscut un canvi en-
cara més gran, ja que l’ha vist créixer
el doble o més.

Altres feines
A més de la música, als matins treba-
llava a la Cristalería Española, va tenir
una lleteria i durant un temps un taxi,
perquè eren uns anys en què la música
no donava per a tot. Abans de la “mili”,
a Vilves havia treballat al Canal
d’Urgell.
    Comentant les diferències de Vilves
i d’Artesa, diu que a Vilves abans totes
les cases estaven habitades i avui sols
en queden cinc i poques persones, i que
Artesa ha crescut molt, però creu que
podia evolucionar més del que ha fet.
    Dels músics de la comarca ha cone-
gut a més dels Boters, al Dodó Escolà,
al Miquel Massana, al Coma, al David
Fusté i al Llorenç, entre altres.
    Parlant dels països que ha tocat, diu

E
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que durant cinc anys va tocar a tots els
països d’Europa i a Nova York. Actu-
alment és membre de la Federació In-
ternacional de Músics. Es troba a l’En-
ciclopèdia de la Música Catalana, que
va del segle XIII fins al segle XXI.
    Per acabar, comentem algunes anèc-
dotes i explica que, anant a tocar a la
Seu d’Urgell, La Trinca el van voler a
ell per acompanyar-los a Andorra, o si
no, no hi anaven. A la inauguració del
Poliesportiu de Manresa, un dels bis-
bes que hi havia li va demanar que to-
qués el típic Islas Canarias i el pavelló
es va aixecar en pes.
    Conduint el taxi, va carregar Joan
Manel Serrat, que li va oferir d’anar a
Sud-Amèrica amb ell, cosa que no va
poder acceptar. Al llarg dels anys de
professió, li van passar moltes anècdo-
tes més, petites històries normals que

avui no venen al cas, però la major part
sempre relacionades amb la música.
    Aquesta ha estat fins avui la seva

vida. Per molts anys la pugui gaudir.

Bartomeu Jové i Serra

Des del 10 de gener de 2009
a les 9 de la nit

Hem reprès els assaigs

A la sala de l’Orfeó
a l’edifici de les Escoles Velles

Vine a fer rotllana!

Vine a cantar que ens ho
pasarem d’allò més bé

Caramellaires d’Artesa
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De Nadal a Reis...

Durant els dies 22 i 23 de desembre, els infants van poder gaudir un any més de les activitats del Parc de Nadal d’Artesa

Els Amics del Castellot vans instal·lar el tradicional pesse-
bre als peus del Sagrat Cor que corona aquest turó

El supermercat Condis va organitzar, amb la col·laboració de
l’Ajuntament i d’altres entitats, la rua del Pare Noel
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Després d’ajornar dues vegades la pujada a Sant Mamet, fi-
nalment es va fer el 4 de gener, amb boira i fred

A Alentorn van escollir el dia dels Sants Innocents per orga-
nitzar un Caga Tió Popular

El Camarlenc Reial va rebre les peticions dels infants a l’es-
calf de la Dàlia Blanca

La Família Estrada-Coma va resultar guanyadora del con-
curs “Troba la figura”, organitzat per l’Associació de Co-
merç i Serveis

Com resulta evident, els Reis Mags són omnipresents. A dalt:
Alentorn i Baldomar. A baix: Cubells i Artesa. Fotos: J. Avelar, JM Espinal, E. Maza, M. Regué, T. Ribó, J. Sellart
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Presa de pèl al Cau
 les nostres contrades tots sabem
què és el Cau. Una associació

sense ànim de lucre on cada dissabte
joves del poble destinem unes hores
a infants i adolescents.
    No volem ser ni professors, ni uns
germans grans, ni tampoc el que podrí-
em anomenar “col·legues”, simplement
som els seus caps, que setmana a set-
mana els intentem brindar el millor de
nosaltres, ja bé sigui a través de jocs,
rondalles o simplement parlant amb ells
de tu a tu.
    Dins el nostre curs també realitzem
diferents sortides, la primera és la del
Pas de Branca. En aquesta, els nens
saben qui seran els seus nous caps per
al proper curs. Enguany, nosaltres
vàrem celebrar el nostre Pas de Branca
a la casa de colònies de Santa Maria de
Meià. Tot va funcionar correctament
fins al moment de marxar. La persona
responsable de la casa ens va dir que
havíem de pagar 200 euros per no dei-

xar la casa igual de neta que l’havíem
trobat. Mai en els 36 anys que portem
fent Cau a Artesa de Segre ens havíem
trobat amb un cas així. Ens hem sentit
estafats, perquè podem ser bons i tole-
rants, però no babaus!
    Si bé és cert que a la casa hi havia
papers penjats on s’informava que si no
es tornaven les instal·lacions en les
mateixes condicions que s’havien tro-
bat s’hauria de pagar 200 euros. Ens
sentim víctimes d’una estafa perquè
se’ns va dir que aquests diners eren per
pagar la dona de la neteja i que aquesta
cobrava 20 euros l’hora. Si és així, pot-
ser que deixem tots les nostres feines i
ens posem a netejar cases com la de
Santa Maria! Se’ns fa pagar 200 euros
per no haver posat les bosses d’escom-
braries a les papereres, i perquè al terra
de la cuina hi havia 4 gotes d’aigua –
paraules textuals de l’encarregada. A
més a més, cal tenir en compte que la
casa tampoc estava impecable quan hi

vam arribar.
    Amb això l’únic que volem és fer
arribar la nostra indignació per la in-
justícia que des del nostre punt de vista
creiem què s’ha comès. Ho trobem una
presa de pèl enorme i creiem que el Cau
no es mereix càstigs com aquest.

Equip de Caps

Agrupament Escolta i Guia
Mare de Déu del Pla

AA

NOTA DE LA REDACCIÓ
Aquest text havia de ser publicat en
la revista anterior, però degut a
problemes amb el correu electrònic
no imputables a l’entitat que signa
l’article no ho hem pogut fer fins ara.

Activitats de l’associació “La Coma de Meià”
acostava Nadal i les sòcies de
l’associació de dones “La Coma

de Meià”, amb motiu d’aquestes tra-
dicionals festes, volien elaborar unes
postres d’allò més exquisides i per
llepar-se’n ben bé els dits.
    Així, el passat 15 de desembre orga-
nitzaren un petit taller de cuina on van
convidar un excel·lent pastisser que,
amb la seva gentil col·laboració, els va
ensenyar a elaborar un tronc de Nadal i
un tortell de Reis, darreries que no po-

S’ dien faltar a la taula en aquests dies tan
assenyalats.
    Després de fer “les postres”, les sò-
cies assistents al taller varen poder pro-
var tan dolç resultat. Fins i tot els que
per motius de feina no vàrem poder as-
sistir-hi, també després ens convidaren
a fer-hi un petit mos.

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Antònia Estrada
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Pròxima edició de les Jornades Medievals de Baldomar
a Junta Veïnal de Baldomar i
Medieval Cercós, organitzadors

de les Jornades de Recreació Medie-
val de Baldomar, anuncien les dates
de la pròxima edició.
    Els propers dies 28 i 29 de març de
2009, es celebraran a Baldomar (muni-
cipi d’Artesa de Segre, comarca de La
Noguera) les IV Jornades de Recreació
Medieval.
    Durant dos dies, Baldomar es tras-

llada a l’ambient medieval, amb els
carrers decorats a tal efecte, amb esten-
dards personalitzats de cada casa, amb
les persones vestides d’època i amb els
menjars adequats a l’esdeveniment.
Diferents grups de recreació medieval
de diverses contrades van realitzant di-
ferents actes i representacions durant les
jornades.
    Com a novetats hi haurà:
- L’església, com a punt central del

mercat i de les activitats.
- Els àpats s’ubicarien de nou a la Pl.
Major.
- Oficis de l’època.
- Parades de la mateixa gent del poble.
    I també, com a preàmbul, quinze dies
abans s’organitzarà una conferència
històrica, situant Baldomar en el con-
text medieval.

Junta Veïnal de Baldomar

L
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La nevada de Sant Esteve va impedir
la realització del 2n Sardanadal

Neu i boira

Camí de la Colònia la Fàbrica

La nevada al poble d’Alentorn

Boada, amb el Montsec de Rúbies al fons

El turó de Montmagastre s’eleva per sobre un mar de boira

Quan la boira ens envaeix, des de Comiols es veu Montserrat

Montargull, al límit entre el sol i la boira, oferia un aspecte
fantasmagòric

Fotos: Jordana Avelar, Ramon Giribet, Ester Pérez i Francesc Alcàzar
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Alfons López Tena
lfons López Tena (Sagunt, 1957)
és llicenciat en Dret per la Uni-

versitat de València i vocal del Con-
sell General del Poder Judicial.
    El seu currículum en el món jurídic
és molt extens, començant com a nota-
ri de Tàrrega, Xàtiva i Barcelona. Fun-
dador i directiu de la Subcomissió Jo-
venívola de l’Ateneu Mercantil i de la
Falla King Kong. A la Facultat de Dret
de València fundà la Junta Democràti-
ca i del Consell de Forces Polítiques i
Sindicals del País Valencià. També ha
sigut fundador i directiu de Fòrum No-
tarial, la Societat Catalana d’Estudis
Jurídics, pertanyent a l’Institut d’Estu-
dis Catalans, i la Fundació Catalunya
Oberta. President del Centre Comarcal
de Cultura de l’Urgell.
    Membre del Consell Social de la
Facultat de Dret de la Universitat
Ramon Llull-ESADE, d’Òmnium Cul-
tural, del Grup Hayek, de Barcelona
2020, i del consell assessor d’Acció
Cultural del País Valencià. Ha estat pre-
sident de la Sectorial de Justícia,
vicepresident de l’Agrupació d’Esquer-
ra de l’Eixample, i conseller nacional
de Convergència Democràtica de
Catalunya. Forma part del Comitè Exe-
cutiu de la International Organisation
for Judicial Training, i ha constituït la

Comissió de la Veritat per investigar els
crims de la dictadura al País Valencià.
    Nomenat, a proposta de CiU pel
Congrés dels Diputats, vocal del Con-
sell General del Poder Judicial, on s’in-
tegra en les Comissions d’Escola Judi-
cial, Relacions Internacionals, Igualtat
de Gènere, i de relacions amb el Mi-
nisteri de Justícia i les Comunitats Au-
tònomes.
    És autor de nombroses publicacions
i conferències sobre temes jurídics i ha
escrit l’assaig Catalunya sota Espanya.
L’opressió nacional en democràcia, on
es replanteja la relació entre Catalunya
i Espanya, i ho fa des d’una sòlida for-
mació jurídica, política i econòmica i

un profund coneixement del corpus te-
òric dels moviments d’alliberament
nacional que han reeixit en processos
d’independència al llarg dels segles
XIX i XX.
    L’agost del 2007 va anunciar, junta-
ment amb l’escriptor Hèctor López
Bofill, proper a ERC, la creació del
Cercle d’Estudis Sobiranistes, un espai
de debat per explorar els diversos as-
pectes del camí de Catalunya cap a la
consecució d'un Estat propi (http://
www.cercleestudissobiranistes.cat).

Comissió 300 anys

AA

Divendres, 6 de febrer a les 21:30h

Conferència-col·loqui
“Cap a la independència de Catalunya”

amb Alfons López Tena

Lloc: Sala d’actes de la Cooperativa d’Artesa
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De Catalunya a Brussel·les, cap a la nostra llibertat
om una taca d’oli s’està estenent
una iniciativa que comença a

trencar la grisor de l’horitzó de l’ac-
tualitat política i social de casa nos-
tra.
    “Deu mil a Brussel·les per l’Auto-
determinació de la nació catalana”
(Deumil.cat) és una plataforma que està
treballant per aconseguir l’èxit d’una
fita ben específica: anar el 7 de març a
Brussel·les sota el crit “Volem l’Estat
propi”, tot reivindicant la independèn-
cia de la nostra nació.
    Deumil.cat és un projecte de caràc-
ter transversal, atès que pretenem anar
a Brussel·les com a país, sense el
sotmetiment ni en representació de cap
sigla política, d’entitat o grup. En can-
vi, sí cerquem la implicació del teixit
associatiu de la nostra societat civil i
ens dirigim a les plataformes
sobiranistes que ens el darrers temps
han protagonitzat les més grans mobi-
litzacions en resposta a les agressions
a les nostres llibertats i reclamen el dret
de decidir. Però, per damunt de tot,
demanem la mobilització del ciutadà del
carrer, que cansat de que no se l’escolti,
reclama el seu protagonisme i dignitat.
    Aquesta no serà una manifestació de
tantes. Les reformes estatutàries ens han
dut a un cul-de-sac on la manca d’un
finançament just evidencia un continu
i depredador espoli fiscal. Som a punt,
a més, de veure com Catalunya resta
sotmesa al dictat d’una sentència del

Tribunal Constitucio-
nal, on se li retallaran
més competències dei-
xant sense efecte, i com
un paper mullat, la so-
birania popular. Certa-
ment, l’encaix a Espa-
nya ha esdevingut una
sagnia econòmica i con-
trari a la democràcia
dels catalans, als nostres
interessos, al nostre futur.
    Manifestant-nos a Brussel·les el
proper 7 de març reivindiquem a
Europa i al món la inclusió de l’auto-
determinació de la nació catalana en la
seva agenda. I també, amb la nostra
acció, estarem forçant als partits polí-
tics catalans que es posicionin ferma-
ment a favor de la independència i es
comprometin a aconseguir-la. També
demanem el compromís de tothom, des
de tots els àmbits de la nostra societat,
a què ajudin a aconseguir el dret dels
catalans a decidir per la nostra pròpia
sobirania.
    Deumil.cat i la marxa a Brussel·les
és una iniciativa nascuda gràcies a les
possibilitats de les noves tecnologies
(Societat 2.0, facebook, blogs, internet),
amb la participació de les xarxes soci-
als, que poden esdevenir útils en la di-
fusió, promoció i canalització d’una ini-
ciativa ciutadana. Necessitem de la im-
plicació i participació de tothom en els
propers mesos per a fer que la marxa a

Brussel·les tingui èxit (entreu al web
www.deumil.cat i enregistreu-vos).
S’està creant una xarxa de col·-
laboradors pel territori i arreu del món
que tenen la missió de promocionar la
iniciativa i, sobretot, d’aconseguir em-
plenar autobusos, trens i avions. Per a
fer això possible s’ha dissenyat conjun-
tament amb un dels més importants
tour-operadors de Catalunya un paquet
d’ofertes de viatge (autocar, trens i avió)
i allotjaments per 1 ó 2 dies a la capital
brussel·lenca (al web deumil.cat teniu
tota la informació i podeu fer efectiva
la reserva i compra del vostre bitllet des
del 8 de gener fins el 15 de febrer).
    Ha arribat l’hora de fer realitat el
nostre somni i posar-nos a caminar ple-
gats. Perquè un dia no gaire llunyà els
catalans i catalanes puguem decidir lliu-
rement un futur millor. Vens amb no-
saltres a Brussel·les? Junts, farem camí
cap a la nostra llibertat.

Deumil.cat

C

Artesenques Actives amb la Marató
ada any, l’associació Artesenques
Actives col·labora amb la Mara-

tó de TV3 i aquest també ho hem fet.
    Hem col·laborat amb 1.500 euros,
que són els beneficis que han quedat
de la  representació de l’obra de teatre
Creuant el riu i a través del bosc, que
es va fer el dia 21 de desembre a la
Dàlia Blanca.
    Des d’aquí donem les gracies a tot-
hom que hi ha contribuït, al grup de
teatre Ateneu de Gràcia per la posada
en escena de l’obra, a totes les perso-

nes que van venir al teatre
a pesar del fred que feia i a
les donacions desin-
teressades que ens van fer.
    Moltísimes gràcies a
tots.

La Junta

C
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Sícoris (a tres anys del seu traspàs)
l cor del poeta de la República
Antonio Machado es va apagar

vora la mar de Cotlliure als 63 anys
l’inclement i injust febrer de 1939. I
escrigué: La mort és una cosa que no
hem de témer perquè mentre som, la
mort no és i quan la mort és, nosaltres
no som.
    Res no passa tret de nosaltres. Trans-
corre el temps, ningú no el perd ni el
guanya. Però arriba un moment
a la vida en què ens atrapa i,
quan ja ens té agafats, a partir
d’una determinada edat, ens ve-
iem dominats i obligats a tenir-
lo en compte. Aquells que d’en-
çà uns anys tenim allotjat el
temps al nostre rebost, rebem
sovint manifestacions maldes-
tres del seu implacable pas que
malmet, trenca vincles, fereix lle-
ialtats i converteix amors en
desencontres. I quan el temps
s’emporta persones i sentiments
ens trasllada un missatge de ma-
lenconia mesclat amb la coragró
de la nostàlgia.
    Devem a la ploma àgil, fàcil, culta i
plural del Sícoris tot allò que ens va
deixar escrit. Amb l’últim viatge, sen-
se retorn i sense deure res a ningú, el
Rossendo, lleuger d’equipatge, ens va
enviar una consigna sideral: llegir cada
dia, fins ben entrada la nit i viatjar cap
el sud a l’hivern. Afligit pel dolorós tras-
pàs del seu germà gran i crivellat en l’àni-
ma per la mort accidental del seu nét
Arnau el 2005, quan despenjava els úl-
tims fulls del calendari el 2005, traspas-
sà, massa jove, a pesar de tenir 83 anys
Rossendo Marsol i Clua “el Bepeta pe-
tit” o “el Bruixot de Fontargent”.
    Patriota de la primera hora, va saber
mantenir el seu credo polític per damunt de
conjuntures i oportunismes amb un perma-
nent compromís poètic, periodístic, ètic
i militant esquerranós, últimament d’es-
querra, però primer del partit comunista,
“el partit” li’n dèiem, l’únic que va man-
tenir encès el pebeter identitari del país,
va resistir i desafiar amb fets i paraules
la llarga nit de pedra franquista.
    Aterrà a Andorra la Nit de Reis de
1957 travessant amb passamuntanyes

al dret per la Farga de Moles. En aque-
lla bonhomiosa terra vertader oasi de
pau, llavors principat, ara república, va
trobar franca i humana acollida. Des de
la condició d’Humil Refugiat Polític va
ascendir, transcorregut mig segle
d’existència vital i per mèrits propis, a
la categoria de Notable Ciutadà Andor-
rà ja que, a risc d’oblidar alguna face-
ta, el popular advocat dels Pobres, la

Seca, la Meca i les Valls d’Andorra
exercí de gestor i assessor, fou alma
mater de la Nit Literària del Cercle de
les Arts i de les Lletres, presentador dels
Jocs Florals, cofundador del Centre de
la Cultura Catalana, Mag Baltasar a la
Cavalcada de Reis, animador de prime-
ra al Carnestoltes i el Pessebre Vivent,
locutor a Ràdio Valira i Ràdio Andorra.
    A més de devorador d’encreuats i em-
pedreït lector, escrigué els poemaris Cel
i Muntanya, La Ciutat dels Tres Castells,
Festa Major, La Terra dels Valires, Temps
de Lluita i Esperança. Va escriure a El
Noticiero Universal, La Vanguardia, El
Correo Catalán, La Mañana, el Caste-
llot d’Artesa i Diari d’Andorra.
    Fent gala d’una equilibrada dosi de
seny i fair play, per Santa Bàrbara de
1986 va acudir com a testimoni de la
meva defensa de l’escapada a Andorra
per comprar sense ànim de lucre en
aquell agradable programa Vostè Jutja
de TVC presentat per Joaquim M.
Puyal amb la col·laboració d’Antoni
Bassas. El matrimoni en qüestió era una
parella de luxe de l’humor català: Mari

Santpere i Cassen (epd). L’últim epi-
sodi de la litúrgia habitual del viatge
consistia, consisteix, en omplir el di-
pòsit del cotxe. I quan es preparaven
per creuar la duana, vestit de gasoliner,
per saber si era tot plegat un acte tole-
rable o inadmissible, apareixia l’inefa-
ble actor pallarès Carles Canut en el
paper de Jutge Rafeques i els prometia
un judici com cal.

    El Rossendo i un servidor
vam estar habituals columnistes
de La Palanca des de la seva
fundació aquell llunyà 1981.
Col·laborador de Ràdio Artesa
de Segre, caramellaire emèrit
d’Artesa, prologà manta vega-
des el programa de la Festa
Major i fou secretari-mestre de
Vall-llebrera, pàtria de la seva
muller.
    El Rossendo era un antic co-
negut del meu sogre Pepito
Guàrdia (epd). Havien convis-
cut en aquella Artesa de la Re-
pública. Aquell era el grum del
Dr. Soler i aquest aprenia l’ofi-

ci de mecànic al garatge que després
va ser magatzem d’adobs del Bartomeu
Jové i abans taller de construcció d’un
avió que no va arribar a volar mai per
culpa de la guerra.
    Aquella contemporaneïtat, unida a
compartir el plaer i les fragàncies que
s’experimenten a l’hora de cremar, que
no fumar, un puro havà i coincidir en
un cert sibaritisme pels caldos afruitats,
dolços i generosos, va enfortir encara
més la nostra amistat nascuda entre les
tertúlies de cal Petit i cal Jubete.
    Brindant amb un got de vi blanc de
Montmagastre, marca de l’imaginari
artesenc, o tenint en compte que meta-
fòricament val més un got de vi negre
que tota l’aigua del Segre, protagonit-
zàvem actes d’aquell llinatge que faci-
lita l’eloqüència i multiplica la fanta-
sia alhora que ens empeny a la bene-
volència, ens predisposa a l’alegria i
ens transmet aquell sentit d’eufòria tan
necessari per tal que la vida discorri
suau, lleu i tranquil·la.
    Espontanis discursos, recitacions
patriòtiques o relats costumistes delec-

E
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Per educar cal implicar-s’hi!
n vell proverbi diu: “Si tens plans
per un any, cultiva arròs, si els

tens per una dècada, planta arbres i
si els tens per tota una vida, educa
persones.” Però el fet d’educar resul-
ta en la societat d’avui dia una tasca
cada vegada més complexa.
    Sens dubte, fa temps que existeix una
certa confusió sobre quin és el paper
real de l’escola. És evident que aques-
ta facilita el pas de la família a la soci-
etat. L’escola obre les portes a tothom,
acull i ajuda l’alumnat a interpretar el
món, però la funció principal de l’es-
cola és ensenyar. Ensenyar a escriu-
re, a llegir, a comptar, a desvetllar
l’interès per adquirir coneixements,
i tot això des de la disciplina,
l’autoexigència i el respecte mutu
entre professorat i alumnat.
    La majoria d’experts creuen que
la implicació de la família en l’educa-
ció dels fills/es no és tan ferma com
anys enrere. Cada vegada més es ten-
deix a delegar certs aspectes de l’edu-
cació dels fills/es a l’escola, fins al punt
que un sector de la societat hi carrega
bona part de l’educació. Escola i famí-
lia haurien de caminar cap a una matei-
xa direcció, fomentar i treballar els ma-
teixos objectius a través de les normes,
els valors i les actituds necessàries, per-
què els fills/es arribin a convertir-se en
ciutadans/es compromesos/es amb la
societat. De res serveix que certs com-
portaments només siguin qüestionats o
sancionats a l’escola si després quan els
nois i noies arriben a casa es fingeix
que no passa res o bé no se li dóna la
importància que en realitat té.
    És cert que, per a la majoria de fa-

mílies, conciliar vida laboral i domès-
tica resulta complicat, però cal fer l’es-
forç perquè determinades mancances
que l’escola ha d’assumir com a pròpi-
es quan no ho són se solucionin des de
casa.
    Agnès Boixader, mestra i professora
de didàctica a la UAB, afirma de for-
ma contundent en un article de prem-
sa: “em preocupa que hi hagi petits dic-
tadors als tres anys i grans energúmens
a l’adolescència.”
    Realment, el tema de l’educació és
convuls i de fervent actualitat. Última-

ment es parla molt del projecte de la
llei d’educació. Hi ha un sentiment de
desencís per part del professorat, tips/
es d’entomar canvis continus i de ser
jutjats/des com a culpables de molts
mals de la societat. A més a més, un
país no pot canviar de lleis cada dos
per tres. Els governants haurien de te-
nir un model propi d’escola pública que
permetés una estabilitat, cosa que de
moment no existeix.
    A mode de cloenda, com a mare,
voldria comentar un fet que no pretén
ser una crítica, sinó una invitació a
l’autoreflexió.
    El divendres 21 de novembre, a les
10 de la nit, l’AMPA del CEIP “Els Pla-
nells” va convocar la reunió anual d’ini-
ci de curs, com a associació de mares i
pares del centre educatiu. L’AMPA par-

ticipa i reivindica aspectes que tenen a
veure amb l’educació dels nostres fills/
es i organitza serveis complementaris:
activitats extraescolars, l’aula de des-
cans i l’aula complementària. A més a
més, contribueix econòmicament amb
algunes activitats del centre com ara la
Castanyada, el Tió, Reis, la Setmana
Cultural i la festa de fi de curs.
    Tot això es fa sense ànim de lucre.
Els pares i mares que en són membres
voluntaris/es o electes per la resta de
famílies treballen pel bé col·lectiu i no
hi prevalen els interessos particulars.

Tot es decideix democràticament.
Una vegada a l’any convoquen una
assemblea de caràcter informatiu pels
socis/es, on es fa balanç de les acti-
vitats realitzades l’any anterior i s’ex-
posen les novetats i tot allò previst
pel curs que comença. També es de-

tallen els ingressos i les despeses.
    Actualment, dels 365 alumnes ins-
crits al centre, 332 formen part de l’as-
sociació de l’AMPA. Això significa un
nombre considerable de famílies.
    Gestionar i coordinar totes les acti-
vitats, tramitar paperassa i assistir a les
reunions periòdiques de l’agrupació
requereix dedicació per part de tot el
col·lectiu. És cert que aquell/a qui de-
cideix lliurement formar-ne part i re-
galar una xic del seu temps de lleure a
una associació d’aquest caire no busca
grans compensacions, però el dia de
l’assemblea davant dels sempre il·-
lusionats/des representants/es de
l’AMPA hi havia 16 persones. Per re-
flexionar-hi, oi?

Joana Jiménez i Farran

U

La majoria d’experts creuen
que la implicació de la família
en l’educació dels fills/es no és
tan ferma com anys enrere

taven la clientela i suposaven un valor
afegit de franc als productes que es con-
sumien o s’adquirien en aquells desa-
pareguts, enyorats i artesanals comer-
ços de la vella Artesa. Personalment,
aquell Rossendo comunicador de par-
la abrandada, senyor de mirada clara
com els que estimen sense esperar cap
llei de recompensa, m’impregnava

d’una silenciada admiració que encara con-
servo com si el temps s’hagués aturat tot
embolcallat per aquells instants màgics.
    L’absència del Sícoris despoblà par-
cialment l’horitzó de la nostra, la vos-
tra memòria, la de tots. Va obrir un pas-
sadís d’aquest fred intens que sempre
ens sorprèn entre el res i l’infinit. Tan-
mateix, no existirà millor homenatge

permanent que guardar el somriure del
Sícoris a la nostra retina, mai compun-
gits ni abatuts, sinó tot el contrari, ani-
mats tothora a practicar un saludable
exercici d’enyorança completat amb
tota mena de bons records sobre la seva
persona.

Ferran Sánchez Agustí

Des del MirDes del MirDes del MirDes del MirDes del Mirador del Montsecador del Montsecador del Montsecador del Montsecador del Montsec
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Agraïment
La família Estrada-Coma vol donar les
gràcies a l’Associació de Comerç i Ser-
veis d’Artesa pel premi que va rebre la
passada Campanya Nadalenca.

    Començant per l’Ajuntament, va ser
l’esforç de molta gent anònima del co-
merç artesenc, que amb la seva aporta-
ció van fer possible el premi valuós que

nosaltres hem rebut.
    Entenem que la
finalitat primera era
potenciar el comerç,
que la gent d’Artesa

es quedi a comprar a les botigues del
poble, però a més de motivar i tenir
molta acceptació popular, aquesta Cam-
panya de Nadal és una activitat que dig-
nifica i enalteix el comerç d’Artesa.
    Molt contents i agraïts.

Família Estrada-Coma

L’apunt del PSC-PM... Modificació de crèdit  1/2008
l 18 de desembre va passar pel
Ple, la primera modificació del

pressupost del 2008.
    La proposta de despesa plantejada
pel govern d’ERC, era la següent:
- Increment de partides: 492.933,16
euros
- Baixa de partides: -100.000,00 euros
    Això es pagaria amb:
- Romanent líquid de Tresoreria per
crèdits extraordinaris: 66.381,73
- Romanent líquid de Tresoreria per
suplements: 209.055,82
- Altres ingressos diversos: 117.495,61
    I això quedaria de la següent mane-
ra, un cop modificat el pressupost:
- Suma pressupost original:
5.457.692,00 euros
- Modificació 1/2008: 392.933,16 euros
- Suma total del pressupost:
5.850.625,16 euros
    La proposta va ser rebutjada per 5
vots a favor (ERC) i 6 en contra (CiU-
4 i PSC-PM-2).

    Nosaltres vàrem votar en contra per-
què la majoria de les partides a les quals
s’hi afegia diners eren de despesa cor-
rent, és a dir, les del funcionament ge-
neral de l’ajuntament, que s’han supe-
rat amb escreix.
    Tampoc estàvem d’acord en aprovar
prop de 60.000 euros pel pagament de
l’obra feta al costat del col·legi, mal
executada i sense poder participar-hi
abans de fer-se. També sembla evident
que els terminis d’exposició pública, si
s’hagués aprovat, no complien amb els
establerts per la llei, com a conseqüèn-
cia d’haver-ho proposat quan l’any ja
s’acaba.
    Nosaltres sempre hem estat crítics
amb la mala gestió de l’actual govern,
per això en el seu dia ja vàrem votar en
contra del pressupost, argumentant tam-
bé un desordre en el control de la des-
pesa. Evidentment, ara s’ha demostrat
aquest desgavell, donat que l’increment
és molt exagerat.

    Tot i així, donat que aquests diners ja es-
tan gastats, i per no perjudicar els proveï-
dors, hi havia la possibilitat de canviar el
sentit del vot, sempre i quan el govern
s’hagués compromès a adoptar mesures
reals perquè això no tornés a succeir.
    En un altre ordre de coses, s’han per-
dut dues petites ajudes de 12.000 euros
cadascuna, que abans donava la Dipu-
tació de Lleida. Una era per l’obra del
2004, de la xarxa d’aigua de Collfred,
que encara no s’ha executat, i l’altra pel
carrer Sant Sebastià, per no haver-la
justificat correctament.
    En definitiva, tant en el control de la
despesa, com en l’administració de
l’Ajuntament, cal una altra actitud.

Josep Galceran i Sellart
Carme Miquel i Brufau

Membres del Grup municipal PSC-PM
a l’Ajuntament d’Artesa de Segre

E

www.lapalanca.cat
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Gener de 1984

LA FITXA

Número: 25
Data: gener de 1984
Preu: 75 ptes.
Pàgines: 20

er una banda, el tema del projec-
te de la miniresidència estava a

l’ordre del dia. Per una altra, desta-
co els articles d’opinió que apareixen
en aquest número, que demostren un
esperit crític i constructiu –hi estiguis
a favor o no– que avui dia es troba
bastant a faltar.
    PORTADA. Un collage format per
una dotzena de fotos amb el títol Els
12 de 1983 representa el resum de l’any
que ja havia acabat.
    EDITORIAL. Amb el mateix títol
que la portada, l’editorial destaca algu-
nes institucions, entitats i empreses per
la seva tasca durant el 1983: Corpora-
ció Municipal, Creu Roja, Bombers
Voluntaris, Amics de la Natura de
Salgar, CENG, Agrupament Escolta i
Guia, Associació de Jubilats, Club Es-
portiu Artesa (amb una cinquena posi-
ció a Preferent en acabar la temporada
82-83), Museu-Arxiu, La Palanca, Co-
operativa del Camp i Mobles Ros.
    LOCAL. La Informació Municipal
exposa la relació de les llicències
d’obres i de les factures aprovades.
També informa que s’està elaborant les
Normes Subsidiàries de Planejament
Urbanístic. Finalment es fa una crida a
aportar, de forma voluntària, 500 ptes.
per família amb la finalitat de sufragar
les 280.000 ptes. que va costar la instal·-
lació del repetidor per a poder veure
TV3.
    En el Noticiari Local, Josep M. So-
lans informa de diversos esdeveni-
ments, entre els quals l’assemblea anu-
al de l’Agrupació de Defensa Sanità-
ria, l’inici d’un curs de català organit-
zat per la Jove Cambra, la inauguració
de les obres de restauració del santuari
del Pla, la primera recepció de TV3 a
Artesa (14 de desembre) i el resultat
dels 26è Concurs de Pessebres.
    A Comarca, el col·laborador PEESE
ens ofereix un article sobre el poble de
Seró, on parla de la història, els monu-
ments, les festes, l’economia i la gent
d’aquesta població agregada al muni-
cipi d’Artesa de Segre l’any 1965 (amb
Tudela i Colldelrat, ja que els tres po-
bles formaven el municipi de Tudela).
    CAMP. En l’article La declaració de

renda dels pagesos,
Jesús Santacreu ex-
posa els pros i els
contres de la reforma
fiscal, que dóna dues
opcions als pagesos:
l’estimació objectiva
singular o l’estimació
directa.
    D.S.G. ens parla de
la noguera (o noguer)
i dels seu fruits a Els
nostres arbres (VI):
“l’arbre més noble
de la nostra penínsu-
la per la qualitat de
la fusta i el valor dels
seus fruits”.
    INFORME. Amb
el títol La miniresi-
dència de la 3a edat i
el poliesportiu, Jesús
Santacreu entrevista
tres regidors de CiU:
Ramon Regué (1r ti-
nent d’alcalde), Pere
Vidal i Josefina
Sabartés. El motiu de
l’entrevista queda clar en el títol: dos
importants projectes que es comença-
ven a tirar endavant en aquella època.
Pel que fa al poliesportiu, es va fer en
els terrenys cedits per Joan Macià a
canvi de contemplar-li com a cessió
urbanística de cara a una futura trans-
formació dels terrenys en sòl urbà.
    M’HAN DIT QUE... En aquesta re-
cent secció veiem com hi ha coses que
malgrat el pas del temps no canvien
(denúncia de petits cementiris de cot-
xes als carrers d’Artesa), mentre altres
sí que han millorat (manca d’il·-
luminació nadalenca). Només són dos
exemples d’aquest poti-poti de petits
comentaris sobre temes molt diversos.
    OPINIÓ. Amb motiu dels cinquanta
anys de la mort d’aquest personatge
recordat com a “l’avi” i que va ser el
primer president de la Generalitat de
Catalunya des del Decret de Nova Plan-
ta, Recordant Francesc Macià és un
article de F. Solé i Clotet en què glossa
la seva figura: “Home esvelt i de gran
presència física, d’una elegància gai-

rebé refinada, d’ulls vius i penetrants
però d’una dolcesa infinita en el marc
d’un rostre benèvol, amable, cordial”.
Reproduïm la foto que acompanya el
text pel seu interès històric, ja que es
tracta de la visita que Macià va fer a
Artesa (en aquella època l’Ajuntament
estava ubicat on avui hi ha la Bibliote-
ca).
    Jaume Farrando i Alés escriu Quo
Vadis Artesa?, on fa una crítica a la
gestió dels recursos públics del muni-
cipi. Proposa invertir pensant en el fu-
tur, amb l’adquisició de terrenys per a
la industrialització i la consecució de
l’ensenyament secundari.
    La llibertat, de Joan Clua i Caubet,
és una crítica al principal grup de l’opo-

P
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sició al consistori artesenc –encara que
no ho diu, era el grup d’ERC– pels seus
dubtes a l’hora de donar recolzament
al projecte de la miniresidència.
    Joan Aranès i Clua fa una anàlisi for-
ça crítica del fet cultural a Artes en l’ar-
ticle Cultura sota zero. Després d’un
repàs de la cultura del vídeo, de la dis-
coteca i, en general, de la cultura del
consum, afirma: “La solució és
claríssima: activar la creació d’entitats

culturals i esportives. I si més no,
flexibilitzar les ja existents”.
    La difícil i necessària normalització
lingüística, signat per C.S.F., és una
crítica al consistori artesenc pels retards
en la tasca de normalització lingüística
al·legant problemes econòmics.
    RACÓ DE POESIA. Un poema de-
dicat als dos anys d’existència de La
Palanca, signat per Poeta de Secà, i un
altre de Núria Cervantes i Boldú: A la

Anuncis per a la història

Anunci d’un sisè de pàgina d’un establiment (botiga i
taverna) on era costum degustar productes típics de la terra

meva àvia.
    CARTES A LA REDACCIÓ. Una
primera carta, de Brunet d’Artesa, amb
el títol Gent del segle passat, és un
emotiu record per al Portomeu (pare
polític de l’autor de la carta), pastor que
“no coneixia res més que fer el bé amb
rectitud” i que de forma altruista tam-
bé arreglava “torçats, trencats, esquer-
dats...”
    Una segona carta, sense títol i signa-
da per Un Grup de Jubilats, és la res-
posta a la carta del mes anterior de
R.T.G., que criticava les visites al met-
ge dels jubilats després de les seves
excursions de cap de setmana: “Si us ex-
pliquéssim la nostra joventut, els sacri-
ficis i els mals temps passats (...), potser
comprendríeu que aquest petit i inofen-
siu benestar el tenim ben guanyat”.
    HUMOR. Aquesta vegada, la darre-
ra secció és la de Les converses de
Quimet i Cosme, amb un parell acudits,
un d’ells dedicat a la residència de la
gent gran, un tema que en aquell mo-
ment estava d’actualitat.

Ramon Giribet i Boneta
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PPPPPer què diem...?er què diem...?er què diem...?er què diem...?er què diem...?

Els casats que es volien descasar
na vegada, a Bellvís, la Maria
Serrano ens contava aquesta

rondalla, que ella ja havia sentit de
boca de la seva mare i aquesta de la
seva, i que ves a saber quant temps
feia que s’explicava.
    Una vegada hi havia un matrimoni
tan mal avingut que sovint es tiraven
els plats pel cap i els crits eren la menja
de cada dia.
    A ell se’l sentia bramar: “Totes les
dones sou iguals, sempre voleu tenir
raó”.
    I ella que li replicava: “Tu, que no
serveixes per a res, ni per treure un ruc
del blat”.
    I així cada dia i cada nit, cada set-
mana i cada mes. Fins que un veí, fart i
tip de tanta gresca, ja no va poder més
i s’encarà a la parella cridanera: “En
comptes de tan discutir, el que heu de
fer és separar-vos”.
    “Què vols dir?”, li feu el matrimoni.
I el veí que respongué: “Que us desca-
seu?”
    “Que ens descasem? I com es fa
això?”
    “No us va casar el senyor rector?
Doncs ell és qui us ha de descasar”.
    I ja veus que tot dos, sempre discu-
tint però, que se’n van de pet a la recto-
ria. “Senyor rector, venim per a què ens
descaseu”

    I el rector, que no tenia un pèl de toix
i molts de murri, que els diu: “Molt bé,
molt bé, però heu de tornar demà i ben
mudats, que l’ocasió ho requereix”.
    Aquell vespre, els casats van bara-
llar-se novament també, aquesta vega-
da per veure quin vestit es posaven: que
si aquest era massa “quillo”, aquell al-
tre poc vistós, el de més enllà massa
tronat... Fins que cadascun va fer la seva
i l’endemà al matí van presentar-se da-
vant el rector el més endreçats que van
saber, no sense que l’home remugués
de la roba tan xarona que duia la dona,
i ella del vestit tan poc galdós que lluïa
l’encara marit seu. Fos com fos, els dos sem-
blaven acabats de sortir d’una capsa, de
guarnits, nets i ben planxats que anaven.
    Van estar a la rectoria, esperant que
el senyor rector vingués de dir la mis-
sa, més dolemnes i tibats com no els
havia vist mai ningú. Quan el rector va
arribar, en veure’ls empolainats d’aque-
lla manera, amb prou feines podia
aguantar-se el riure per dintre. Tot i així,
molt seriós per fora, que els va fer: “I
què, ja us hi heu pensat bé?
    “Sí, senyor rector”, que van respon-
dre els dos gairebé a l’hora.
    “Doncs, molt bé, comencem”.
    El rector que es retirà una mica cap
a un cantó i va posar-se a fer veure que
remugava unes oracions que feien al

cas. Però, vet aquí que, tot d’una, que
va prendre una verga que tenia en un
racó i cop que va i cop que ve sobre
l’espatlla de l’home. Va parar un mo-
ment, tornà a remugar unes suposades
oracions i tronem-hi: cop amunt i cop
avall. Va deixar descansar la parella una
petita estona, fent com qui estava molt
pensarós, i en refer-se, altra vegada:
mastegant oracions misterioses i bran-
dant cops a trot i a dret sobre el pobre
home que ja no s’hi veia de cap ull de
tantes garrotades que estava rebent.
Fins que tot baldat, que li demanà al
rector: “Que ha de durar gaire això?”
“Oh, i tant! Fins que la mà de Déu pari
la meva”.
    Aleshores l’home, no tenint gens clar
que en algun moment s’aparegués la mà
de Déu per a aturar la del capellà, que
li va fer a la dona: “Noia, què et sem-
bla si ho deixem aquí?” A la qual cosa,
ella respongué: “Sí, més val, o acaba-
ràs amb l’espatlla feta un cristo”.
    I de bracet, com si mai no hagués
passat res, se’n van anar cap a casa. I
diuen els vells del poble que mai més,
mai més, se’ls va sentir ni el més petit
crit, ni la més minsa baralla, perquè
se’ls havien tret totes les ganes de des-
casar-se.

Albert Vidal

... fer portar la lliura?
n un número anterior de La
Palanca ja avançàvem que

comentaríem el significat d’aquesta
dita, apareguda en la secció “El que
ens han contat”.
    L’expressió vol dir prendre algú com
a riota, tot fent-lo rebedor de tota mena
de burles i befes. També es refereix a
carregar a algú la part més pesada i
difícil en qualsevol assumpte.
    L’origen ve de la “lliura”, que no era

altra cosa que una pedra de mida molt
gran i extraordinàriament pesada, d’un
quintar aproximat de pes que es feia
servir com a contrapès en les antigues
premses d’oli i que calia posar-la al
capdamunt perquè fes l’efecte que es
pretenia.
    Així, l’operari a qui tocava traginar
la pedra, és a dir la lliura, era el qui
s’enduia la part més feixuga de tota la
feina del molí, i sovint era el més

maldestre i curt de gambals (*) a qui
tocava, ja que no servia per cap altra
cosa. Per això, també, era motiu de
burla.

Albert Vidal

* (veure el significat d’aquesta dita
en un proper número de La Palanca,
en aquesta mateixa secció)

E
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L’art d’escriure
om gairebé tothom d’Artesa, em
vaig assabentar pel diari de la

presentació d’una novel·la d’una es-
criptora artesenca. Pel nom no la co-
neixia, però com que la notícia duia
una fotografia de la novel·lista, doncs
la vaig reconèixer encara que jo no-
més la “tenia vista”.
    És curiós com una persona anò-
nima per a mi fins aquell moment,
va arribar a adquirir una dimensió
de familiaritat; el fet que fos una
persona amb la qual em creuava pels
carrers del poble la que havia acon-
seguit publicar una novel·la, la feia
especial als meus ulls. Les persones
convivim, ens creuem, ens saludem
de lluny, etc, però de sobte algun fet
ens les apropa entranyablement i co-
mencem a sentir una empatia forta per
elles, una proximitat i admiració i fins
i tot un orgull de poder-les tenir a
l’abast.
    El fet d’escriure per a mi és un art,
potser l’art que més admiro; escriure

sobre sentiments, emocions, saber lli-
gar-ho tot i donar-hi forma per crear un
món de fantasia que sigui capaç d’es-
tremir el lector, de fer-lo somiar, riure
o plorar..., què és sinó un art?
    La Pepita per mi és una artista, la
persona que ha sigut capaç de lligar tan

coherentment unes frases posant-hi la
dosi exacta de sentiment per fer-la una
història emocionant.
    Una vegada la novel·la publicada i
llegida per diferents persones, hi haurà
opinions per a tots els gustos i així ha
de ser, només caldria que tothom da-

vant d’una obra tingués la mateixa re-
acció, però el que sí està clar és que
l’èxit és el fet d’escriure-la, de publi-
car-la, al marge del bon acolliment que
tingui. Estic segura que l’escriptora es
dóna per molt satisfeta pel sol fet d’ha-
ver-la publicada.

    Sembla que la Pepita en algun mo-
ment de l’entrevista al diari o a la
presentació del llibre demani “dis-
culpes” per haver escrit una novel·-
la romàntica. Com si el romanticis-
me fos d’un temps i d’un lloc. El ro-
manticisme es basa en l’expressió
dels sentiments i les emocions i
aquests són intemporals, i si, com diu
la contraportada del llibre: els prag-
màtics o escèptics no llegeixen

novel·les d’amor,  ells s’ho perden!
    Felicitats Pepita! Jo t’admiro... ara
ja has trencat el gel... continua regalant-
nos els teus escrits!

Noemí Farré Cortadelles

Escriure sobre sentiments,
emocions, saber lligar-ho tot
i donar-hi forma per crear
un món de fantasia que si-
gui capaç d’estremir el lec-
tor, de fer-lo somiar, riure o
plorar..., què és sinó un art?

C

Notícies de la BibliotecaNotícies de la BibliotecaNotícies de la BibliotecaNotícies de la BibliotecaNotícies de la Biblioteca

Novetats de gener
Novel·la
Digueu-ne son. Henry Roth. Ed. El
Gall Editor
Als anys trenta, en plena crisi econò-
mica, un nen jueu creix a la  ciutat de
Nova York. Al centre d’un pare obses-
sionat i a cops violent, i d’un a mare
bondadosa, lluita per traspassar els lí-
mits del gueto. Assistim de la seva mà
a aquests descobriments vitals que no-
més els ulls d’un infant ens poden ofe-
rir.
La mutació sentimental. Carme
Torras. Ed. Pagès Editors

Premi Pedrolo 2007.
L’interès científic es
fon amb el literari en
una societat futura on
els robots personals
han modificat el pen-
sament, les relacions i
els sentiments, per

millorar-los o empitjorar-los, segons
l’apreciació de cadascú.
La llegenda de Sant Bevedor. Joseph
Roth. Ed. El cercle de Viena
Aquesta novel·la va inspirar la pel·lícula
d’Ermanno Olmi que va guanyar el
Lleó d’Or de Venècia l’any 1988.

Novel·la Juvenil
Contra el vent. Fina Casalderrey. Ed.
Bromera
Hi ha hagut massa coses que no han
anat bé per a l’Andreu en els tres anys
que ha passat a l’institut...

Varis
Mirades a Catalunya, el País Valen-
cià i a les Illes Balears. Ed.  Caixa
Sabadell
Les imatges d’aquest llibre han estat
realitzades amb la voluntat de mostrar
les transformacions dels darrers anys.

Tíbet, entre el olvido y la memoria.
T. Baldizzone. Ed. Blume

Fotografies de
gran bellesa
d’aquesta terra
de llum i de con-
trastos, de vents
furiosos en les
altes planícies...

HORARI

De dilluns a divendres:
De 16:30h a 20:30h
Dissabte:
D’11h a 13h
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Concert de Nadal a Artesa
n any més, arribat el dia de Nadal, l’Orfeó Artesenc, la Coral Infantil Brots d’Il·lusió i l’Aula Municipal de
Música ens van oferir el tradicional Concert de Nadal amb una església plena a vessar. Després de més d’una

hora, el concert va finalitzar amb la interpretació d’una nadala de Jordi Domingo Mombiela interpretada per tots
els assistents, públic i cantaires.

U

Text i fotos: La Palanca
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Dissabte, 21 de febrer

- 20h. CONCENTRACIÓ DE COMPARSES i
COMPARSITES a l’Av. Maria Anzizu (cruïlla amb Bal-
mes).
INSCRIPCIÓ: del 9 al 16 de febrer, a les oficines de l’Ajun-
tament (de 9 a 14h) o al telèfon 973 40 00 13 (extensió 031
o 032, en el mateix horari).
-Seguidament, amb Sa Majestat el Rei Carnestoltes, ens tras-
lladarem a la Pl. Ajuntament, on el SALTASEKLES XVIIè
ens farà el tradicional pregó des del balcó de l’Ajuntament.
- A continuació, RUA DE COMPARSES i
COMPARSITES pels carrers d’Artesa, encapçalada pel
SALTASEKLES XVIIè.
-En finalitzar la Rua hi haurà, gratuïtament, SOPAR DE
CARNESTOLTES al Pavelló per a totes les COMPARSES
i COMPARSITES que s’hagin inscrit.
- Després del Sopar, SESSIÓ DE BALL DE CARNES-
TOLTES amb l’orquestra MAGNUM.
- Mitja part amb DISCOMÒBIL-TETE
PRODUCTIONS.
- A partir de l’1:30h. SESSIÓ DE MARXA, amb la matei-
xa orquestra MAGNUM.
- I a continuació DISCOMÒBIL-TETE PRODUCTIONS.

Diumenge, 22 de febrer

- 17h. TROBADA DE DISFRESSES al Pavelló.
- 17:30h. GRAN DESFILADA DE DISFRESSES.
- A continuació, BERENAR POPULAR i FESTA INFAN-
TIL amb la companyia ¾ DE 15.

Dimarts, 24 de febrer

- MATANÇA DEL PORC
Durant el matí, ELABORACIÓ DE LLONGANISSES I
BOTIFARRES a les Sitges.
- A partir de 17:30h. BERENAR DE GERMANOR, a les
Sitges, amb derivats del porc, cuits a la brasa i acompanyats
amb pa i vi del país.

INFORMACIONS D’INTERÈS

COMPARSES i COMPARSITES
- La Rua de Carnestoltes estarà formada per COMPARSES
(grups de més de 10 persones) i COMPARSITES (grups de
2 a 9 persones).
- Durant els matins podeu recollir un full informatiu a les
oficines de l’Ajuntament i apuntar-vos.
- Les COMPARSES i COMPARSITES es concentraran a
l’Av. Maria Anzizu (cruïlla amb Balmes).
- Els vehicles de les COMPARSES s’hauran d’aparcar al
voltant de la Pl. Ajuntament. Els vehicles es col·locaran per
ordre d’arribada, des de davant del Disbo, continuant per
l’Av. Maria Anzizu, fins el rentador.
- Les COMPARSES i COMPARSITES s’hauran de traslla-
dar a peu cap a l’Av. Maria Anzizu (cruïlla amb Balmes).

Allí ens recollirà el SALTASEKLES XVIIè.
- Caldrà que cada COMPARSA i COMPARSITA porti mú-
sica o elements que facin soroll.
- Recordar-vos que mentre el SALTASEKLES XVIIè realit-
zi el seu discurs caldrà que els vehicles tinguin el motor apa-
gat i la música també.
- Itinerari de la rua: Pl. Ajuntament, Balmes, Monges, Prat
de la Riba, Ctra. Agramunt, Escoles, Ctra. Montsonís i Pa-
velló (es prega la col·laboració dels veïns en no deixar vehi-
cles ni obstacles en aquests carrers).
- Tant les COMPARSES com les COMPARSITES podran
assistir gratuïtament al Sopar que tindrà lloc al Pavelló.
- Les COMPARSES seran obsequiades amb un valuós i ener-
gètic premi.
- En cas de pluja, no es farà el recorregut. Les COM-
PARSES i COMPARSITES aniran directament al pave-
lló, on es farà el tradicional pregó i el SOPAR DE CAR-
NESTOLTES.

BALLS
- Tots els dies l’entrada és gratuïta.

DESFILADA INFANTIL
- La desfilada té caràcter local
- Cal apuntar-se a l’Ajuntament fins el 18 de febrer (en
horari d’oficina).
- Les disfresses que concursaran han d’estar confeccionades
a mà. No podran entrar a concurs les disfresses llogades o
comprades, però si que podran participar a la desfilada.
- El Jurat del Concurs de disfresses valorarà l’originalitat,
l’elaboració, els complements, la fantasia, la desfilada con-
sonant, la gràcia i els més aplaudits.
- Tots els participants rebran un petit obsequi.

BERENAR DE GERMANOR DEL DIA DE LA
MATANÇA
- Venda anticipada de tiquets a 0,50• fins el dia 23 de febrer
als següents llocs: Frankfurt Balmes, Cal Cristòfol, Estanc
Massana i Detalls.
- La venda de tiquets el dimarts de la Matança serà al mateix
recinte i al preu d’1• en horari de 4 a 7 de la tarda.

Aquest programa és provisional. L’organització es
reserva el dret d’alterar-lo.

Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre, Comissió de Fes-
tes, Comissió de Carnestoltes i Comissió de Matança del Porc
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Mes de desembre
SESSIONS DEL PLE

Ple ordinari (4 de desembre)

S’aprova, per unanimitat, el re-
coneixement de crèdit 4/2008 per un
import de 84.627,26 euros.

S’aprova, per unanimitat, la cer-
tificació d’obra núm. 3, per un import
de 5.303,01 euros, de l’obra “Pavimen-
tació C/ Eres i condicionament de la
rotonda d’entrada a Seró”, realitzada
per l’empresa Àrids Romà, SAU.

S’aprova la certificació de
l’obra “Supressió de barreres arquitec-
tòniques a Av. Maria Anzizu” per un
import de 22.237,98 euros, realitzada
per l’empresa JF Riegos.
- A favor: 5 vots (ERC)
- En contra: 4 vots (CIU)
- Abstencions: 2 vots (PSC)

S’acorda, per unanimitat, la ra-
tificació del decret d’alcaldia pel qual
es mostra la voluntat que l’Ajuntament
d’Artesa de Segre participi com a be-
neficiari dels serveis d’integració
tarifària dins el Consorci del Transport

Públic de l’Àrea de Lleida.

Ple extraordinari (18 de desembre)

No s’aprova l’expedient de mo-
dificació de Crèdit núm. 1 del Pressu-
post Municipal de 2008 per un import
de 492.933,16 euros.
- A favor: 5 vots (ERC)
- En contra: 6 vots (4 CIU, 2 PSC)

JUNTES DE GOVERN
(extraordinàries: 17 i 30 de desembre;
ordinària 11 de desembre)

S’acorda proposar a l’alcaldia
l’aprovació de les relacions de factu-

res, majors de 120,20 euros, pendents
d’aprovació, que pugen la quantitat de
199.727,50 euros.

S’acorda autoritzar la instal·lació
d’una escomesa definitiva d’aigua po-
table a Juan José Martínez Ferrero, C/
Bisbe Bernaus 5 d’Artesa de Segre.

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de llicència d’obres a
Francesc Xavier Farràs Serentill, per la
legalització de l’ampliació de l’edifici
d’habitatge unifamiliar, situat al C/ de
Baix, 9 de Tudela de Segre.

S’acorda concedir llicència de
primera ocupació a Reigbet SL, pels 12
habitatges d’un bloc plurifamiliar en-
tre mitgeres, situat a la Ctra.
d’Agramunt, 48-50 d’Artesa de Segre.

S’acorda aprovar inicialment la
memòria valorada de l’obra “Cobri-
ment d’una pista Poliesportiva i Poli-
valent a Baldomar” amb un pressupost
d’execució per contracte de 36.789,06
euros.

Eva Maza i Batlle

L’Ajuntament d’Artesa de Segre informa
Tots els pares i mares amb fills i filles nascuts durant l’any 2008 poden passar a buscar per les oficines munici-
pals la Guia que recull els serveis i els recursos per a infants de 0 a 3 anys del municipi d’Artesa de Segre.

La Guia els serà lliurada per l’Educadora Social,
els dijous de 9:15h a 11:15h.

L’esmentada publicació, que porta el nom de Benvingut a casa, ha estat editada pel Consell Comarcal de la
Noguera amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Artesa de Segre i el Departament d’Acció Social i Ciutadania
de la Generalitat de Catalunya.

Des de l’AjuntamentDes de l’AjuntamentDes de l’AjuntamentDes de l’AjuntamentDes de l’Ajuntament
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A l’Esperança
Ulls blaus, cabells rossos
són tes portes exteriors
per adornar una façana
amb senyals de glòria interiors.

Aquesta glòria diversa
que tots a dins hi portem
és la riquesa més gran
que al planeta tots hi aportem.

Que molts ens voldríem comportar
si tinguéssim aquesta capacitat,
que de ganes no ens en manca
però que no tothom podem aportar.

Esperança a tu te’n sobra
d’aquesta capacitat,
des de la teva infantesa has demostrat
unes forces difícils de superar.

Des de l’inici la vida és dura de natural,
alguns molt fàcil l’han trobat,
a la majoria els costa de revèncer-la
i tots sabem que sense empenta no es pot superar.

El teu cas jo diria
que ha estat exemplar,
per l’empenta que demostres
ja és una realitat.

A tu se’t voldríem assemblar
els que et coneixem per alt,
perquè el món està faltat
d’aquesta gent celestial.

Per tot això i molt més
jo espero que et reconeguin
com una persona sincera i legal,
que a tots els que et coneixem ja ens ho has demostrat.

Per acabar jo et desitjo
que tinguis una bona i llarga vida,
que tu has sabut estimar i superar,
per tot el teu esforç ja és una realitat

Virgilio Gabaldon

La mel
quest mes parlarem sobre la mel,
un producte molt apreciat tant

en cuina com en pastisseria.
    És un aliment molt energètic i tam-
bé un magnífic remei per a malalties,
així com un bon reconstituent per a es-
portistes i persones amb símptomes de
fatiga. El seu consum regular dona una
acció molt positiva pel cor o per la gent
que pateix d’estrès. També és un mag-
nífic complement de la llet per als na-
dons, ja que porta ferro, incrementa la
gana i és de molt fàcil digestió. Pro-
porciona unes 330cal/100g i conté frui-
tosa, glucosa, sacarosa, sals minerals i
vitamines.
    La mel és un dels productes més an-
tics que coneixem. Els seus inicis es
remunten a la civilització egípcia i tam-
bé als àrabs, que la consumien en for-
ma de dolços que avui encara conser-
vem en la nostra gastronomia.
    És un dels aliments naturals per
excel·lència, que produeixen les abelles

a partir del nèctar de les flors que
predigereixen i després transformen
combinant amb substàncies especifi-
ques pròpies, d’aquí surt la mel que
també fan servir per alimentar les se-
ves larves. Tot aquest curs natural de la
mel fa que les abelles, a més de poder-
se alimentar, també pol·linitzin els con-
reus i boscos.

Jordi Serradell Camats

AA Rostit de porc amb mel i sidra
Ingredients
- Una peça de porc (si pot ser del per-
nil) per poder rostir, que no porti molt
greix i del pes desitjat.
- Mel.
- Xalotes; també podrem utilitzar ceba
tendra o alls tendres.
- Un got de sidra.
- 50 ml de nata (aprox.).
- Mantega, pebre i sal.

Elaboració
- Passarem la mantega a desfer en una cassola.
- Untarem la carn amb la mel líquida per tots els costats i la posarem a daurar amb
la mantega donant-li tombs (si es torra una mica millor). Un cop rostida la carn, la
treiem de la cassola i la reservem.
- Afegirem a la mantega i la mel les xalotes picades molt fines o tallades al gust i
les daurarem.
- Afegir la sidra de forma que hi hagi 3 o 4 cm de líquid al fons i deixar bullir.
- Tornar a posar la carn al suc de la cocció i salpebrar.
- El temps necessari per coure depèn de la grandària de la peça (1 hora per quilo),
a foc mig i donant-li voltes de tant en tant. Una estona abans d’acabar la cocció,
quan el suc estigui gairebé espès i reduït, treurem la carn i la tallarem al gust
- Al suc li afegirem la nata i deixarem bullir fins espessir.
- Servirem el suquet damunt la carn.
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BBC*BBC*BBC*BBC*BBC*

El Jordi
dóna la benvinguda
 al seu germà Martí,

nascut el 13 de gener.

Moltes felicitats!

BBC* són les sigles de la secció Bodes, Batejos i altres Celebracions. Feu-nos arribar una foto i un text
ben graciosos i us ho publicarem. Només cal ser subscriptor de La Palanca.
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SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Gastronomia.- 2. Inèrcia. Ala.- 3. Nota. Rusc. S.- 4. Enemic. Oest.- 5. Ci. Al.
Mur. E.- 6. Oms. Llosa. L.- 7. L. Atall. Ral.- 8. Op. Adiar. Mà- 9. Gerra. R. Ran.- 10. iL. R. O. Soni.-
11. Ascendència.
VERTICALS: a partir de les horitzontals.
Jeroglífic
No facis res més. (no fa, C, is, res, mes)
Problema d’escacs
1- Rc7, a3; 2- Aa4, a2; 3- Rc6, a1=D; 4-Ab5++

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans

Horitzontals
1. Referent a la gastronomia.- 2. Ens fa perdre l’equilibri quan de sobte
frena l’autobús. El braç d’un ocell.- 3. Singular, l’escala musical en té
set. La casa de les abelles. Consonant que serpenteja.- 4. Individu a qui
cal combatre. Punt per on es pon el Sol.- 5. L’inici de la cirera. Alumi-
ni. Paret de jardí. Est.- 6. Plural, arbre de poques paraules. Pedra plana
usada en pavimentació. Consonant cantonera.- 7. Cinquanta. Drecera.
La quarta part de la pesseta.- 8. Totes les òperes comencen igual. Fixar
una data. Part del cos que pot escriure.- 9. Recipient florit. Consonant
tossuda. Arran.- 10. Al revés, pronom xinès. Consonant que s’equivo-
ca. Vocal rodona. Que toqui un instrument.- 11. Part de la família de la
qual se’n prové.

Verticals
1. Branca de la medicina que estudia l’aparell genital de la dona.- 2.
Escrit que no té autor reconegut. Els elements de l’abric natural dels
mamífers.- 3. Després del sisè. Contrari de malalt. Vocal tant tossuda

que es repeteix. Cent.- 4. Maquinació secreta, intriga. Al revés, equivocat.- 5. Les consonants del roc. Regió compresa entre
les costelles falses i els ossos de la pelvis. Nord.- 6. Al revés, educo. Fibra tèxtil d’origen vegetal. Al revés, nota musical.-
7. Embarcació. Singular, les pedres del molí. Tres de dretes.- 8. És al bell mig del Sol. Salaris. La inicial del Ricard.
Consonants que tenen son.- 9. Estovar alguna cosa tenint-la submergida un quant temps en un líquid. Sant que té nom de
pedra.- 10. Les acaballes del pernil. Consonant que serpenteja. Posà a punt l’enciam, la tomata...- 11. Territori que pertany
a un castell.

Sense Perdre els Orígens
per Jordi Esteban

Jeroglífic
per David Fusté

Què he de fer ara?

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

Juguen les blanques

El saxòfon

Vet aquí un instrument musical que no
té gaire més de cent cinquanta anys. El
nom li ve del seu creador, Antoine
Joseph Sax, un belga fabricant d’ins-
truments musicals. El va construir amb
la voluntat de millorar el clarinet pel
que fa a la intensitat i a la força. Sem-
bla que ho va aconseguir, ja que el com-
positor Hèctor Berlioz el va incloure en
alguna de les seves composicions i va
lloar-ne el seu invent amb aquestes pa-
raules: “No conec cap instrument actu-
al que es pugui comparar amb el
saxòfon: és ple, bla, vibrant, d’una for-
ça enorme, i és, sobretot, susceptible
d’endolcir”.

Diccionari Etimològic Complementari
de la Llengua Catalana VII, 724

(Joan Coromines)

do, re, mi... sol, la, si

100       IS100       IS100       IS100       IS100       IS

RE RE RE RE RE

AAAAAGOSTGOSTGOSTGOSTGOST

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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La fira de mitja Quaresma. 1908

ra va fer 100 anys, per la qual
cosa és excusable la manca de

qualitat de la imatge. Llavors Artesa
tenia quatre fires i totes tenien la seva
funcionalitat.
    A la de Mitja Quaresma que ens ocu-
pa, els pagesos havien de comprar o
renovar els animals per la llarga tem-
porada de segar i batre, a més de la
sembra de cereals que venia a continu-
ació. Calia escollir amb cura, ja que
l’economia familiar sovint depenia de
l’encert en l’elecció. De fet, es com-
praven i venien animals tot l’any, però
aquesta era una fira específica on hi
havia molta oferta.
    La Fira d’Agost, de Sant Bartomeu,
quan ja s’havia collit el gra i els pagesos
tornaven a tenir diners de la collita nova.
    La Fira de Santa Cecília, en què els
agricultors i menestrals compraven els
porquets que després engreixarien per
assegurar-se la menja bàsica de l’any.
L’engreix es feia amb les sobres de les
cases i de l’hort. Era d’un o dos porcs,
no de manera industrial com avui. Els
productors hi portaven baconades de
petits. Els compradors triaven els mi-
llors i, a la tarda, s’havien d’abaixar
els preus si es volien vendre els que
quedaven.

    La quarta Fira era la de Nadal, que
era la dels mossos. Aquí s’ajustava el
preu dels mossos que havien de treba-
llar per la finca de l’amo durant un any.
Si era bo, se’l quedaven; si no, a l’any se
l’acomiadava, en acabar el contracte.
    A les masies i les cases de pagès im-
portants tenien un mínim de 7 mossos:
2 mossos d’aixada, 2 de mules, 2 de
ramats (se suposa que tenien 2 ramats)
i el mosso major. Aquest era responsa-
ble davant de l’amo de que tot funcio-
nés molt bé. Havia de tenir tres quali-
tats: era bo, era llest i era “el que mai
dormia”. A la nit s’havia de llevar 3
vegades per a donar menjar i abeurar
els animals. A més, s’havia de llevar
abans que ningú per a preparar les al-
bardes i distribuir la feina dels altres
mossos. Si sols s’aixecava dues vega-
des no era bo, els animals (i els homes)
havien de fer una feina dura i calia
menjar bé.
    No hi havia adobs, per la qual cosa
s’aprofitava el fem dels animals i, a
més, es fabricava un adob casolà cre-
mant buïcs i branques seques. Es tapa-
va les branques amb terra seca i es ca-
lava foc al sota. Es feia una terra negra
cendrosa, que era l’adob dels trossos i
els horts.

    La gent baixava a aquesta Fira des
de Tremp i Salàs, i feien nit a les pla-
nes del Segre, prop del Pont
d’Alentorn. Els que baixaven d’Or-
ganyà i més amunt amb els ramats
d’animals feien nit a una bassa gran a
la cruïlla de Seró, prop de Cal Barrina.
Es reunia una enorme quantitat d’ani-
mals que ocupaven part de les carrete-
res de Tremp i Ponts, a més del carrers
Calvari i Sant Jordi (lo Firal), d’on ja
vam publicar una foto.
    En aquesta Fira s’hi aplegava molta
gent d’arreu. Era el temps dels tragi-
ners, els tràilers d’avui dia. La pressa i
el temps esmerçat no comptaven gai-
re. El meu avi anava amb carro a des-
carregar i a carregar al port de
Tarragona i, de vegades, en algun tram
feia una becaina sobre els sacs i els
animals  seguien el camí d’esma. Anar
amb carro o tartana (era el cotxe parti-
cular d’avui) fins a Lleida era bastant
corrent. Els grans propietaris pujaven
i baixaven de Barcelona amb tartana i
tres dies de viatge.

Bartomeu Jové i Serra
Foto cedida per Joan Nogués

AA





La FLa FLa FLa FLa Fotootootootooto

El Celler de la Cooperativa d’Artesa va acollir la 2a Festa de l’Oli i el Vi Novells, on es van presentar al
públic el vi i l’oli d’aquesta última campanya. L’acte el va presdidir Jaume Gilabert. (Foto: Miquel Regué)


