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PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE I COMARCA

Alentorn estrena piscines

Alentorn estrena piscines
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En arribar l’estiu en aquestes contrades
tan caloroses, tothom que pot busca la
manera de refrescar-se. Des de fa uns 50
anys ençà, s’han anat construint piscines
en diverses poblacions de la rodalia. La
darrera, aquest estiu, és la d’Alentorn.

PUBLICACIÓ DELS MUNICIPIS D’ARTESA DE SEGRE,
VILANOVA DE MEIÀ, CUBELLS, ALÒS DE BALAGUER,
FORADADA I DEL POBLE DE MONTCLAR

Foto: Miquel Regué i Gili
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L’AGENDA

Agenda ciutadana

Actes que sabem que es faran

Fonts: Registre Civil d’Artesa de Segre, Arxiprestat d’Artesa
de Segre i Ajuntaments de Foradada i de Vilanova de Meià.

7 d’agost:
- A les 24h, al Parc Recreatiu de Vilanova de
Meià, revetlla Música a la fresca (veure pàg. 9)

JUNY
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 1: Jana Farré i Pujol, filla d’Agustí i de Gemma
Sergi Martínez i Ribó, fill de Carlos i de Montserrat
dia 20Sergi Farré i Solé, fill de Jaume i de M. Isabel
dia 26:Caroline I. De Araujo i Conceiçao, filla de
Lindomar F. i de Celma M.
dia 28:Laura Silva i Meneses, filla de José J. i d’Eliane
Defuncions:
dia 18:Cecília Jou i Alet (83 anys),
natural d’Anya
Fe d’errates
Rectifiquem una informació incorrecta de l’AGENDA CIUTADANA de la revista del mes de maig. Isolda Porta i Esteve,
nascuda el 8 d’abril, és filla de Jordi i de M. Lurdes.

18 d’agost:
- A les 9h, sortida des de Cubells i dinar de
restaurant: Visita a Vall-llebrera, Vall-llebrerola
i Montargull. Organitza: Terres del Marquesat
21 d’agost:
- A les 24h, al Parc Recreatiu de Vilanova de
Meià, revetlla Música a la fresca (veure pàg. 9)
21 i 22 d’agost:
Fira de Sant Bartomeu a Artesa de Segre (veure
pàg. 40 i 41)
25 d’agost:
- A les 17:30h, des de la capella de St. Isidre de
Camarasa: Recorregut per la memòria
històrica de Camarasa. Després, Sopar de
cloenda amb resum audiovisual de les activitats
d’estiu. Organitza: Terres del Marquesat

Municipi de Vilanova de Meià

FESTES MAJORS
Matrimonis:
dia 26:Núria Codina i Bròvia (veïna de Vilanova de Meià)
Jordi Arqués i Bardají (veí de Juneda)
dia 26:Núria Almacelles i Moreno (veïna de Lleida)
Eloi Rufas i Correcher (veí de Lleida)
Defuncions:
Pendent del 21 de maig:
Generosa Fité i Vidal (83 anys),
natural de Montenartró
dia 28:Núria París i Castells (76 anys),
natural de Vilanova de Meià

6, 7 i 8 d’agost: Alentorn i Alòs de Balaguer
7 i 8 d’agost: Tòrrec
13, 14 i 15 d’agost: Sta. Maria de Meià
14 i 15 d’agost: Vall-llebrera
19 al 22 d’agost: Cubells
20 i 21 d’agost: Boada
21 d’agost: Montsonís
21 i 22 d’agost: Anya i Seró
26 al 29 d’agost: Torre de Fluvià
28 i 29 d’agost: Baldomar

METEOROLOGIA
Fonts: Ajuntaments d’Artesa de Segre, de Foradada i de Vilanova de Meià, i Servei Meteorològic de Catalunya.
JUNY
Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana:
18,5°
Temperatura màxima:
30,8° (dia 5)
Temperatura mínima:
5,7º (dia 21)
Dies amb precipitacions:
11
Precipitació màxima:
58,2 mm (dia 13)
Total precipitacions:
208,7 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:
4 la Palanca

7
17 mm (dia 10)
57 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:
21,6°
Temperatura màxima:
36° (dia 27)
Temperatura mínima:
8º (dia 21)
Dies amb precipitacions:
9
Precipitació màxima:
24 mm (dia 9)
Total precipitacions:
68,5 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana:
19,6°
manquen dades
Temp. màx. i mín.:
Dies amb precipitacions:
9
Precipitació màxima:
27,4 mm (dia 9)
Total precipitacions:
79,3 mm
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Malgrat tot, som una nació
Per fi s’ha acabat el serial de l’Estatut. Cap sorpresa, però. És a
dir, més o menys és el que ens esperàvem. O no?... Au va!, no
ens digueu que sou d’aquells que tenien esperances que no tocarien ni una coma d’allò que va decidir el poble català el 2006?
Santa innocència!
Ara bé, la visió dels fets és molt diferent segons els casos. Per
exemple, segons el Govern central és manté l’esperit de l’Estatut. La realitat és que la majoria de catalans i catalanes no opinem el mateix, sinó que ho preguntin al més d’un milió de persones –algunes fonts diuen un milió i mig– que es van manifestar a
Barcelona el 10 de juliol sota el lema “Som una nació. Nosaltres
decidim”. Per cert, ens consta que hi havia unes quantes desenes de persones de les nostres contrades.
El que resulta encara més indignant, si és que és possible
indignar-se més, és veure com el PSOE i el PP es donen mútuament la culpa de tot plegat i com utilitzen aquesta situació per a
les seves finalitats electoralistes. Hi ha, però, un fet objectiu indiscutible: va ser el PP qui va presentar el recurs contra l’Estatut
davant del Tribunal Constitucional.
Bé, podríem donar-li molts tombs al tema i segur que emplenaríem moltes pàgines, cosa que ja s’ha fet en tot les mitjans de
comunicació, però nosaltres també volíem dir-hi la nostra. El cas
és que, peti a qui peti, som una nació. Per què? Per motius històrics, culturals, lingüístics... però sobretot perquè així ho sentim la
majoria.
Dintre d’aquest sentiment hi podem encabir diferents sensibilitats. A algunes persones ja els està bé gaudir de certa autonomia dins d’Espanya, altres voldrien federar-se amb les altres nacions de l’Estat i uns tercers reclamen obertament la independència de Catalunya dins de la Unió Europea. Són diferents maneres d’enfocar les relacions amb un Estat que no ens acaba de
comprendre, però totes coincideixen en afirmar –en diferent grau–
que ens sentim més catalans que espanyols.
El que està clar és que per molt que el Tribunal Constitucional
ens vulgui negar de forma legal el reconeixement com a nació,
els catalans i catalanes opinem de forma legítima que “Som una
nació!”

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

NOTA: La Palanca està oberta a totes les
col·laboracions, però només s’admetran els
escrits signats amb el nom de l’autor o autors. Amb tot, la revista es reserva el dret de
publicar-los.
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.
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NOTICIARI

El conseller Huguet visita Artesa
l 2 de juliol, el conseller del
Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa
(DIUE), Josep Huguet, va realitzar
una visita al Pallars Jussà i a la
Noguera.
Després dels actes del matí, a
la tarda va presentar la Ruta Arnau
Mir de Tost a Isona. Aquesta ruta,
impulsada conjuntament pel Consorci del Montsec i el DIUE, proposa un recorregut pel Castell i Col·legiata de Sant Pere d’Àger, el Castell de Mur i Col·legiata de Santa
Maria de Mur, i el Castell Palau
Residencial de Llordà, tres punts de
gran interès del llegat d’Arnau Mir
de Tost. Aquest personatge històric va deixar un important llegat
patrimonial amb més de 30 castells,
nombroses esglésies i extenses
possessions agràries.
Finalment, el conseller va fer cap
a Artesa de Segre, acompanyat del
director territorial a Lleida del DIUE,
Vidal Vidal, i del president del Con-

E

Nova junta de Caramelles
Fa poc que l’Agrupació de Caramelles de la Dàlia Blanca ha renovat la junta. El nou president
és Toni Belchi Escobosa, que
substitueix Maria Jovell Solé, la
qual passa a ser la tresorera,
mentre que Trini Moreno Pozo
n’és la secretària. La resta de la
junta està formada pels següents
vocals: Pere Batalla Sala,
Joaquín Fernández González,
Àngel Fernández Jiménez,
Jaume Gonzàlez Gil, Josep Riart
Camats i Carme Solé Alonso.

Pedregada a Montargull
La tempesta del 4 de juliol va afectar diferents nuclis de la zona. A
Montargull, més de 700 Ha. de
cereal van sofrir danys d’entre el
80% i el 90%, amb una precipitació superior als 90 litres per m2 en
poca estona, acompanyada de
pedra. La tempesta, que també

sell Comarcal,
Vicent Font. Tot i
que la seva intenció era visitar la
zona comercial de
la ciutat, per qüestions de temps,
l’acte oficial es va
limitar a la tradicional signatura en
el llibre de l’Ajuntament i a una reunió amb l’alcalde
i alguns regidors.
En aquesta reunió, Huguet va
aconsellar a les autoritats municipals que centressin els seus esforços de promoció turística en participar de les diferents rutes que s’estan creant en el territori, com és el
cas de la Ruta Arnau Mir de Tost.
Els exponents més emblemàtics
del municipi relacionats amb aquest
personatge
els
tenim
a
Montmagastre, amb les restes del
va afectar camins i edificacions, va
impedir la celebració del ball de la
festa major de Collfred.

Roben 300 cebes a Baldomar
A finals de juliol, un pagès de
Baldomar va patir el robatori d’unes
300 cebes. El destí d’aquestes podria ser la venda directa en mercats ambulants. Durant aquest estiu altres horts de la nostra comarca han patit diferents furts de tomàquets, enciams i patates en quantitats superiors a les que podríem
qualificar com habituals. Aquesta
nova “plaga agrícola” s’afegeix a les
tradicionals, entre les quals també
la dels porcs senglars.

Sobtada mort d’un artesenc
Xavier Joval i París, de 47 anys, va
morir sobtadament el passat 26 de
juliol pel que sembla ser un atac de
cor, tot i que les causes definitives
les ha de determinar el resultat de

castell i la canònica de Sant Miquel, declarades Bé Cultural d’Interès nacional el 1949. El conseller també va destacar que el santuari de Salgar (municipi de Foradada) podria ser un important centre d’interès turístic. Finalment, va
recomanar la recuperació i promoció del patrimoni de la Guerra
Civil.
l’autòpsia. Els fets van passar a
la platja d’Aiguablava, a Begur
(Baix Empordà), després de
practicar submarinisme, quan
l’artesenc ja havia pujat a l’embarcació. La notícia va causar
gran consternació a la societat
artesenca en ser una persona
molt coneguda i apreciada, membre del grup de veterans dels
Bombers Voluntaris.

La variant no s’atura
Segons les previsions del departament de Política Territorial i
Obres Públiques, la variant
d’Artesa estarà acabada a finals
de la primavera de l’any que ve.
Tot i el retard que porta l’obra,
que es va començar un any més
tard de la seva adjudicació per
problemes econòmics, la bona notícia és que no es veurà afectada
per les retallades pressupostàries
anunciades en l’obra pública.
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Maquis 2010
ls passats dies 4, 5 i 6 de
juny van tenir lloc a Vilanova
de Meià les jornades en
record dels maquis, amb activitats
i actes molt diversos.
El dia 4, a la Sala del Casal
Municipal, va tenir lloc la
presentació del llibre «Tren Correu
1104» a càrrec del seu autor Joan
Ventura, i la representació de l’obra
de teatre «Goig a Sant Pancraç»
a càrrec de la companyia El Gall
Roig. A la nit, al camp de futbol, «II
Resistència Rock», que comptà
amb l’actuació dels grups Hostel
Roy, Evidor, Bodega Bodega i
Name Out.
El dia 5 i amb una assistència
molt important, va tenir lloc la
sortida cap a Roca Alta a càrrec de
Pol Galitó, membre de l’Associació
Estudiosos del Front del Segre, una
xerrada sobre el paper de la 26a
Divisió (antiga Columna Durruti) i,
tot seguit, un dinar campestre a la
zona. A la tarda, a la Sala del Casal
Municipal, projecció de la pel·lícula
«Quico Sabaté» i xerrada sobre el
mateix personatge, a càrrec de la
doctora en història Dolors Marín i
Lucio Urtubia, històric militant

E

Vilanova de Mieià va acollir unes jornades sobre maquis els passats 4, 5 i 6 de juliol

anarquista. Tot seguit, sopar i
concert al camp de futbol, «VII
Maquis Rock», amb diversos grups
de rock.
El dia 6, i últim dia d’actes, es
va realitzar una marxa a peu,
visitant els llocs d’interès de la
Guerra Civil i Maquis, a la vila de
Vilanova de Meià. La visita guiada

va anar a càrrec de l’historiador
Ferran Sánchez Agustí, el qual va
inaugurar
una
placa
commemorativa en record als
Maquis al nou carrer de la població
«Carrer dels Maquis».
Text: Iolanda Masanés
Fotos: Jordi Marcó

revista@la
lapalanca
palanca.cat
la
palanca
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Inauguració del dipòsit d’aigua de Lluçars
l passat 9 de juliol va tenir
lloc la inauguració d’un nou
dipòsit d’aigua a la localitat
de Lluçars. L’acte inaugural va anar
a càrrec del director general d’Administració
Local,
Carles
Bassaganya, acompanyat també
del director dels Serveis Territorials
de Governació a Lleida, Tomàs
Pujol, i de l’alcalde de Vilanova de
Meià, Xavier Terré.
Les autoritats varen arribar a
l’ajuntament cap a les 11 del matí.
Un cop allí i després d’una petita
reunió de treball, el Sr. Carles
Bassaganya va procedir a la signatura al Llibre d’Honor de la vila.
Tot seguit, varen anar a veure totes les obres que comprenien l’acte del dia.
L’obra inaugural ja feia temps
que es veia necessària per tal de
donar solució als greus problemes
d’abastament d’aigua que patien
els veïns de Lluçars i altres nuclis
agregats al municipi de Vilanova de
Meià. En aquesta època de l’any,

E

quan arribava la calor, i també en
temps de sequera, la principal font
de la Teulera que els abastia per a
tot el seu consum, s’assecava. Era
llavors quan havien de buscar alternatives tals com les
cisternes per poder donar aquest recurs, tan
preuat i necessari, a tota
la població.
Ara, amb el nou dipòsit, es solucionarà
aquesta gran falta, a part
de ser font d’abastament
per a altres nuclis veïns
del municipi, com és el
cas de Tòrrec.
Aquesta gran
infraestructura va haver-

se de fer en diverses fases, entre
les quals estava la perforació d’un
pou, el condicionament del camí
d’accés, la col·locació dels mecanismes d’elevació d’aigua, la xarxa
de canonades que va cap a les poblacions de Lluçars i Tòrrec i la
construcció del dipòsit d’abastament d’aigua de Lluçars.
L’obra ha tingut un pressupost
510.955 euros, dels quals 165.068
han estat finançats pel Departament de Governació i Administracions Públiques, 252.800 euros per
l’Agència Catalana de l’Aigua i la
resta amb recursos propis de l’ajuntament de Vilanova de Meià.
Ajuntament de Vilanova de Meià

MÚSICA A LA FRESCA
El Parc Recreatiu Municipal de les piscines de Vilanova de Meià,
informa de les revetlles que se celebraran en aquest recinte els
pròxims dies 7 i 21 d’agost a partir de les 12 de la nit.
Us hi esperem. Tots a ballar!!
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III Activitats d’estiu a Vilanova de Meià
l passat 5 de juliol varen
començar les III Activitats
d’estiu a Vilanova de Meià,
adreçades a tots els nens i nenes
veïns de les nostres poblacions i
també estiuejants que durant
aquests mesos estan en aquest
municipi.
Un cop més, s’ha donat l’èxit de
les
passades
edicions.
L’organització dels membres del
Centre Excursionista de Vilanova
de Meià, les diverses persones
voluntàries en algunes de les
activitats i la col·laboració de
l’ajuntament de la vila han fet
possible que aquest es tornés a
repetir.
Totes les tardes d’aquests
mesos d’estiu, Vilanova de Meià
està en ple esport, moviment i
activitat. Es fan diferents esports
com tennis, bàsquet, futbol,
voleibol, natació, excursions a la
muntanya i BTT, i altres activitats,
com tallers de dibuix a la natura,
hora del conte, tallers de

E

manualitats d’estiu i sessions
d’astronomia, entre algunes altres.
L’èxit és gràcies a la participació
de molts nens i nenes i el seu gran
interès en aquestes activitats. Les

activitats s’acabaran el dia 27
d’agost amb una festa de cloenda
per a tots els participants.
Text: Iolanda Masanés
Fotos: Antònia Estrada

Setmana Cultural de
Santa Maria de Meià
Dilluns 9 d’agost
23:00 h Nit de ball
Dimarts 10 d’agost
19:00 h Campionat de ping pong
Dimecres 11 d’agost
19:30 h Xerrada i visita guiada a l’antic Priorat de
Meià de Santa Maria de Meià, a càrrec de l’historiador Ramon Bernaus Santacreu
Dijous 12 d’agost
22:00 h Espectacle AUDIÈNCIA I-REAL, amb l’actor del programa «Polònia» de TV3, Toni Albà
Diumenge 15 d’agost
11:30 h Plantada i rua de gegants, a càrrec del
Col·lectiu Cultural de Cappont de Lleida
Divendres 20 d’agost
19:00 h Acte de cloenda de la celebració dels 25
anys del Centre Cultural de Santa Maria de Meià a
càrrec del l’Hble. conseller Ernest Maragall

la
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Inauguració del Camí del Segre
l passat 25 de juliol, diada
de Sant Jaume, coincidint
amb l’any jacobeu, va tenir
lloc a Ponts la inauguració oficial
del ramal del Segre del camí de
Sant Jaume, ramal que uneix les
rutes que baixen de França per la
Cerdanya al que venint de
Montserrat enfila cap l’Aragó.
L’acte es va iniciar al migdia amb
la missa del Pelegrí, oficiada per
l’arquebisbe de la Seu d’Urgell,
Mons. Joan Enric Vives i Sicilia,
concelebrada amb el rector de
Ponts. Mn. Jaume Mayoral i amb
Mn. Bonifaci Fortuny. La presència
de l’arquebisbe a la parròquia de
Ponts va fer omplir el temple de
gom a gom.

E

Acabada la cerimònia, la
comitiva presidida per l’arquebisbe;
el president de la Diputació de
Lleida, Jaume Gilabert; el president
del Consell Comarcal de la Noguera, Vicent Font; l’alcalde de Ponts,
Jaume Garcia; el director de l’Escola Universitària de Turisme de
Lleida, Josep Maria Balcells; i el
president dels Amics del Camí de
Sant Jaume de Ponts, Francesc
Alcàzar, van simbolitzar les primeres passes del camí entre l’església fins l’ajuntament de Ponts.
Arribats al consistori, la comitiva,
en què també hi participava l’alcalde d’Artesa, Domènec Sabanès, va
rebre els assistents a l’acte i es van
fer diversos parlaments entre els

quals cal destacar les paraules del
president de la Diputació en el sentit
que aquest ramal del camí «obre
una nova oportunitat al desenvolupament del turisme religiós, que
també va lligat a la gastronomia, la
cultura, la natura, l’arquitectura i el
patrimoni» i va reblar dient que «si
sabem fer les coses bé, tenim una
gran oportunitat per crear un nou
model turístic a les comarques lleidatanes».
L’acte es va cloure amb les explicacions del president dels Amics
del Camí del Segre fent una exposició del traçat pel qual transcorre
aquesta via.
Text i fotos: Ramon I. Canyelles

En la primera imatge, missa del Pelegrí oficiada per l’arquebisbe de la Seu d’Urgell. En la següent, les primeres passes del camí a càrrec de les
autoritats. En les fotos inferiors, les intervencions de Francesc Alcàzar i de l’alcalde Ponts
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Sota el cel del Montsec
a ser el primer divendres
d’aquest mes de juliol. El Consorci del Montsec va convidar
un grup de periodistes, entre els quals
hi havia representada la nostra revista, a fer una visita nocturna al Centre
d’Observació de l’Univers (COU), a
Àger.
L’experiència va resultar molt interessant i recomanable per a la gent
curiosa, amb ganes de descobrir, de
mirar una mica enlaire, cap als estels.
Ho tenim tot a l’abast. La Noguera, des
d’Àger, disposa de tot un sistema de
telescopis molt modern, fins avui en
certa forma desconegut per a la majoria de la gent. Com diuen ells: «és un
nexe d’unió entre el públic i el coneixement científic», que acosta el visitant al món engrescador de l’astronomia.
Alhora, ens apropa a l’entorn natural del Montsec, amb
la seva flora, la seva fauna i la seva geologia. En un
ambient protegit de silenci, si la nitidesa de la nit ho permet, es pot observar el nostre sistema solar. Aquella nit
vam veure Saturn des de la plaça de l’Harmonia del COU.
Ens van explicar que la seva llum trigava 70 minuts en
arribar a la terra. Evidentment, hi ha estels més allunyats.
Ets conscient que quan t’arriba la imatge que estàs mirant, aquell astre pot haver desaparegut. I que quan més
veus la immensitat de l’Univers, més petita et sembla la
Terra, el teu hàbitat natural.
Sota la tutela de Miquel Pueyo, delegat del Govern i
vicepresident del Consorci, i dels tècnics del centre, també vam gaudir d’un espectacle audiovisual a la sala del

V

planetari, «Across the Universe», un viatge virtual
que ens va fer viure la il·lusió òptica que per uns
moments viatjàvem en una nau espacial.
De vegades ens aferrissem en mirar el terra, però
per poc que miris enlaire, com és el cas que ens
ocupa, te n’adones que l’Univers és infinit i que et
convida a l’aventura de la descoberta. Et fas una
mica més conscient que encara hi ha molt per veure, que manquen tantes meravelles per descobrir i
que ara sols estem al començament.
Com deia el científic Joan Oró: «Una sola Terra
en el sistema solar. El seu futur està en les nostres
mans».
Bartomeu Jové i Serra

Ràdio Artesa de Segre 90.2 FM
Benvolguts clients
MODES GEMMA us dóna les gràcies i us agraeix
la vostra confiança dipositada durant aquests 25
anys.
Us informem que l’establiment segueix obert amb
els mateixos articles i la mateixa qualitat de sempre
amb el nom de MODES SANDRA.

la
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ENTREVISTA

L’escriptora Angela Jackson
l sopar d’anglès a la botiga
de Montsonís del passat 18
de juny ens va visitar
l’escriptora britànica Angela
Jackson, presidenta de «No
Jubilem La Memòria» i catedràtica.
És noticia per haver publicat
diversos llibres sobre la Guerra Civil
espanyola seguint la tradició
d’alguns escriptors anglesos
d’escriure sobre aquesta guerra.
El seu treball d’investigadora va
començar amb la tesi doctoral per
a obtenir, després del títol de
llicenciada, el de doctora en
Història. El treball era «Les dones
britàniques a la Guerra Civil
espanyola» (2001). Després va
continuar amb «Més enllà del
Camp de Batalla. Testimonis,
memòries i records a la Guerra Civil
espanyola». Allí descriu l’ambient
d’una cova utilitzada com a hospital
de campanya.
Ja immersa, encisada podríem
dir, en la investigació del tema, va
continuar amb la novel·la «En terra
calenta» (2007), on explica
l’ambient que es vivia a la guerra.
Eren històries d’amor i passió, però
també de tragèdia. Més que
històries són vivències, perquè en
forma de novel·la són més fàcils de
llegir. Tracta de tres dones
estrangeres que van venir aquí per
ajudar la República per uns ideals
de joventut. De moment sols està
editada en anglès i intentarà
publicar-la en català o castellà.

A

La xerrada
Ens vam posar en
contacte amb ella i ens va
dir que li interessa molt el
que diuen la gent dels
pobles i la relació que
tenien amb la gent
estrangera. És a dir, la
història oral que explica
aquesta gent, que són
encara records vius de la
guerra. De vegades, la
gent
–continua–
s’expliquen més bé amb

L’Angela Jackson al santuari de Salgar

una historiadora estrangera, que
saben que no és ni d’un bàndol ni
de l’altre. S’expliquen amb més
comoditat, és més fàcil per a ells.
Actualment viu al Priorat i ha
publicat «Pròleg i epíleg de la
darrera gran batalla de la Guerra
Civil espanyola», on descriu la
batalla de l’Ebre. Darrerament ha
traduït «Els brigadistes entre
nosaltres» (2008).
Les preguntes a partir de les
quals es va originar tot era «Per què
arriscaven les seves vides les joves
britàniques
per
a
servir
voluntàriament en unitats mèdiques
durant l’amarga Guerra Civil
espanyola?» I continua «Per què
tantes dones britàniques dedicaven

les seves energies a preparar
campanyes i organitzar comitès
d’ajuda per a les persones que
sofrien a Espanya, quan podien
trobar causes dignes més a prop
de casa?»
Les respostes a aquestes i altres
intrigants preguntes poden trobarse en les històries viscudes de les
dones extraordinàries que figuren
en les noves edicions revisades
dels llibres de l’Angela Jackson. A
través dels diàlegs i la recerca
investiga la seva motivació, la seva
particular implicació i l’efecte que
la guerra va tenir en les seves
vides.
Potser més que implicacions
morals, ètiques o polítiques, caldria
valorar l’esperit
humanitari
d’aquelles noies
anònimes que van
esmerçar el seu
impuls de joventut
en una causa en
la qual creien
cegament. La
memòria no pot
oblidar-les.

Bartomeu Jové
la
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ARTESA, PAS A PAS

40a Jornada del GRTP. Homenatge a Rafel Gomà
l Grup de Recerques de les
Terres de Ponent (GRTP)
ha celebrat enguany la
Jornada de treball número 40 a
Artesa de Segre. La tria del nostre
municipi per fer aquesta edició ha
estat motivada per dos incentius. El
primer, retre homenatge a
l’artesenc Rafel Gomà per la
dedicació al llarg de la seva vida al
món de l’arqueologia. En segon
lloc, pel tema proposat, la
continuació del que es va iniciar,
també a Artesa de Segre, l’any
2003
amb
el
títol
Megalitisme, gravats i
cupuliformes, l’imaginari de
l’home primitiu.
La present jornada ha
presentat el lema Rituals i
Simbolismes,
de
la
Prehistòria a l’actualitat. La
sessió va ser presentada per
l’alcalde d’Artesa, Domènec
Sabanés; el president del
GRTP, Miquel Torres, i el
director del Departament
d’Arqueologia de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs, Joan
Ramon González. Val a dir
que una de les comunicacions va
ser presentada pel director dels
Serveis d’Arqueologia de la
Generalitat a Lleida, Josep Gallart.
Va inaugurar el torn de
comunicacions el treball Els
objectes d’ornament de la cova del
Parco, presentada per Xavier
Mangado i Josep M. Fullola. La
segona presentació va anar a
càrrec de Jordi Trullols, de
l’Associació Cultural la Roureda,
amb el nom Novetats sobre
Megalitisme al Montsec. Tot seguit,
Núria Armentano presentà
Antropologia
i
tafonomia.
Processos tafonòmics que afecten
els ossos humans. Després va ser
el torn d’en Lluís Vidal i Carme Vila
amb el treball El visible i l’invisible.
Aproximació a la relació entre
orientacions i forces tel·lúriques en
el món megalític. En la mateixa
línia, Ramon I. Canyelles

E

presentava el treball Forces
tel·lúriques. De la Prehistòria al
món Medieval. Tancant la primera
part, Víctor Montanés va fer una
Aproximació al topònim Artesa.
En aquest punt de la Jornada es
va retre l’homenatge a Rafel Gomà,
lo «Parco». Rafel Gomà i Fontanet
s’aficionà a l’arqueologia a la
dècada del 1960, degut al seu
veïnatge amb el professor Joan
Maluquer de Motes. Pel seu
coneixement del terreny, aquest li
demana que l’acompanyi en les

seves sortides pel territori. Des
d’aleshores, en Rafel Gomà ha fet
nombroses descobertes de
jaciments arqueològics, ha
col·laborat
en
nombroses
campanyes i ha participat en la
publicació de diferents treballs junt
amb diversos autors. L’any 2005,
la Fundació Lluís Carulla el va
honorar amb el prestigiós Premi a
l’Actuació Cívica per la seva tasca
realitzada
en
l’àmbit
de
l’arqueologia. Aquest premi li va ser
entregat el dia 17 de novembre
d’aquell mateix any al Saló de Cent
de l’Ajuntament de Barcelona.
La segona part de la Jornada del
Grup de Recerques es va dedicar
als gravats rupestres i l’inicià Miquel
Torres amb la presentació de tres
treballs fets en col·laboració. El
primer, amb Albert Calvera, Gravats
a la vall de la Coma i l’Albí. Les
Garrigues. El segon, amb Rafel

Gomà i Jordi Trullols, sobre Roques
cultuals a Tòrrec i Anya. La
Noguera. I el tercer, amb Esteve
Mestre i Sebastià Garralón, que va
ser qui el va presentar, anomenat
Les Arroquetes de Linyola. El Pla
d’Urgell. Tot seguit, tornà a ser el
torn de Ramon I. Canyelles amb el
treball Nous gravats a Refet i a la
zona d’Artesa de Segre. Mateu
Esquerda va presentar la
comunicació titulada Gravats
cupuliformes a l’entorn de la Vall
Major dins dels termes de la
Granadella (les Garrigues)
i Torrebesses (Segrià). A
continuació, Josep Gallart
presentava el treball
Gravats a Maials i a l’antic
camí de la Riba. Les
Garrigues. Anna Gázquez
pujava al faristol amb el
treball conjunt amb Josep
M. Ampurdanès amb el
nom de Cupuliformes a la
zona d’Artesa. La Noguera.
Joan Ramon González va
tancar la sessió de
comunicacions amb el
treball fet conjuntament
amb José Luis Peña Els gravats de
la Vileta de Torrebesses:
microformes naturals d’alteració de
la roca o gravats rupestres?
Tot seguit es generà el debat,
inclòs en el programa, per tal
d’aclarir conceptes i treure
conclusions sobre els diferents
treballs presentats a aquesta XL
Jornada del Grup de Recerques de
les Terres de Ponent.
Va ser una Jornada que va fer
els honors a la ciutat on es
celebrava, ja que a més
d’homenatjar un dels seus veïns,
aquest acte presentat i seguit en
tota la seva extensió per l’alcalde
Domènec Sabanès, va tenir quatre
comunicants més d’Artesa de
Segre que van presentar un total
de cinc treballs que fan referència
a Artesa i la seva àrea d’influència.
Ramon I. Canyelles
la
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Trobada a Artesa de la Joventut Evangèlica
l passat pont de Sant
Joan, a darrers de
juny, la nostra ciutat
va viure la II Conferència de
la Joventut Evangèlica
organitzada per l’Assemblea
de Déu d’Artesa de Segre.
Els tres dies que va durar
l’esdeveniment, a més
d’emotius, van ser molt
alegres, amb moltes cançons
de lloança a Jesús, una petita
obra de teatre i tot un seguit
de conferències que van
donar tot un relleu inesperat
als diferents actes.
A més dels diferents
pastors convidats, l’alcalde
d’Artesa, Mingo Sabanés, va
donar suport institucional als
actes. També va ser un acte
internacional,
amb
l’assistència de pastors
d’arreu del món. Cal destacar
el discurs dels següents
pastors: Nilser del Perú, André
Santos de Brasil, Ismael, espanyol,
i l’artesenc Juan Fernández de
Brasil.
Per la seva idiosincràsia, ens va
agradar d’una manera especial el
parlament de l’Enric Romero, jueu,
que havia estat director de
multinacionals i estudià en una
Universitat als Estats Units. Entre
moltes altres coses va dir: «Estima
aquesta ciutat, integra’t, aprèn
català, pateix per aquesta terra,

E

estima aquesta terra. No parlem de
religió, sinó de relació. Parla bé
d’aquest lloc, de tot el món».
«Manifesta allò que ets,
demostra que ets més que una
al·leluia. Déu és un excel·lent
treballador i vol que tu treballis.
Demostra que ets un bon
treballador, el millor. La sort no
existeix, cal treballar-la».
«Tot el que aconsegueixis té un
cost, fes tot el que sigui necessari,
treballa, procura la Pau». Ens va
parlar de la
paraula jueva
«shalom»
que tothom

coneix. Va dir que significa
«et
desitjo
benestar
integral», «vull que estiguis
bé en tots els aspectes de
la teva vida».
«Prega perquè Déu
intercedeixi en aquest lloc,
prega per la saviesa de
l’alcalde d’Artesa, viu en la
Pau que Déu vol donar.
Proclama la paraula de Déu
en aquest lloc, parleu de la
benedicció d’aquest poble.
Parla sempre bé de tothom.
Penseu que per a vosaltres
és una benedicció de Déu el
fet de viure a Artesa de
Segre. Penseu que Déu no
fa res per casualitat.»
Parlant de l’actual situació
econòmica, va comentar
que ara els banquers han
invertit els temps dels verbs.
Abans, quan anaves a
demanar un crèdit, et
preguntaven: Qui ets?, què fas? i
què tens? Actualment et demanen:
Què tens?, què fas? i el qui ets els
importa ben poc.
El resum de la trobada és que
va ser un èxit. Hi havia dos lemes:
«Multituds, multituds a la vall de la
decisió» i «Perquè està proper el
dia de la decisió» (Joel 3:14).
La trobada va acabar amb dues
reflexions: «Senyor Jesús, reconec
que et necessito. Era una persona
amargada i ara estic ple d’alegria».
«La fe en Déu i la voluntat mouen
muntanyes».
Bartomeu Jové i Serra

Agraïment
L’església d’Artesa «Assemblea
de Déu» vol agrair al Sr. alcalde
Mingo Sabanés el seu suport i a
tota la gent la seva participació a
la nostra Festa.
Moltes gràcies a tots.

la
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Autoescoles Miró, campions de Futbol Sala
omença la calor i la cita al
camp de futbol és obligada.
Com cada any, durant els
mesos de juny i juliol s’organitza el
Torneig de Futbol Sala que amenitza les nits d’estiu a Artesa, enguany amb la 29a edició.
Esportivament parlant, el Torneig
es va organitzar amb el mateix format que l’any anterior, en tant a les
fases regulars, ja que durant les
primeres cinc setmanes els equips
estaven repartits en tres divisions.
Durant aquest període es van disputar els partits que decidirien les
classificacions per a les següents
rondes. Durant aquesta fase, a més
a més, també es decidirien els trofeus individuals, de màxim
golejador i equip menys golejat.
Així doncs, la fase regular, acabà de la següent manera:
- Grup A: Campió de grup,
Autoescoles Miró. Màxim golejador,
Isaac Pérez (Aut. Miró). Equip
menys golejat, Copiral Jack’s.
- Grup B: Campió de grup,
Thanatos. Màxim golejador, Sergi
Bertran (Alentorn). Equip menys
golejat, Thanatos.
- Grup C: Campió de grup,
Rebolechos. Màxim golejador,
Nené (Rebolechos). Equip menys
golejat, Dream Team.
Amb la fase regular acabada,
començaven els principals canvis

C
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L’equip campió Autoescoles Miró

d’enguany, ja que que els quatre
millors classificats de cada divisió
passaven a la seguent ronda, a
quarts de final. Amb aquests dotze
equips, es van organitzar quatre triangulars, on, en cada un d’ells, hi
havia un representant de cada divisió. El millor equip dels respectius triangulars, passava a semifinals.
Per altra banda, tant els equips
eliminats com els que no van entrar en la última fase van estar disputant partits per decidir la resta de

places definitives del Torneig.
Les dues semifinalis van enfrontar Autoescoles Miró amb
Rebolechos, sent l’equip brasiler la
sorpresa del campionat, Copiral
Jack’s amb Pub Trebol. La primera, sense massa color, se la van
endur els joves artesencs amb comoditat, mentre que la segona, una
mica més disputada, va ser pel
Copiral-Jack’s. Així doncs, enguany
hi hauria una final inèdita.
La cita del dissabte la van obrir
Pub Trebol i Rebolechos amb el

ESPORTS
tercer i quart lloc, que acabà amb
la victòria dels primers. I ja amb la
terrassa del camp de futbol plena
de gom a gom va començar la gran
final.
En la primera part, que va acabar en empat a un, no hi va haver
un clar dominador. No obstant, en
la represa, Autoescoles Miró va
saber sobreposar-se al gol del
Copiral-Jack’s i donar el tomb al
marcador amb el 4 a 2 a base

d’unes contres fulminants. El
Copiral-Jack’s va apretar el marcador, però ja ni hi va haver temps per
més. Amb l’alegria d’aconseguir el
seu primer campionat, Autoescoles
Miró es va proclamar campió del
XXIXè Torneig de Futbol Sala d’Estiu d’Artesa de Segre. Moltes Felicitats!
Queda agraïr a tots els organitzadors, als equips i participants la
seva presència al Torneig i a tots

els col·laboradors i espectadors
que fan tirar endavant un any més
aquesta activitat tant arrelada al
nostre poble. Moltes Gràcies!

CENG Artesa de Segre

L’equip subcampió Copiral-Jack’s

El tercer classificat Pub Trébol

El quart classificat Rebolechos

la
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El CUDOS camina... Sortida a Fontllonga
é, caminar, caminar cap a
Fontllonga... no, però si
anar-hi en bicicleta.
Després de l’èxit de la sortida
anual a Montserrat –31 participants
amb BTT i quatre persones de
suport–, s’ha volgut aprofitar
aquesta renaixent afició per aquest
estri de dues rodes i, esperonats
per alguns d’aquesta travessa, el
CUDOS ha organitzat una altra
sortida.
El 19 de juny ens vàrem reunir
un total de 14 ciclistes per anar
d’Artesa a Fontllonga i tornar un
altre cop a Artesa. Van ser un total
de 75 km, pràcticament tots per
camins. Ens vam ajuntar 14
persones al lloc habitual de sortida,
el Parc de Bombers. Eren les 8 del
matí i, amb una mica de retard (com
acostuma a passar quan s’ha
d’aplegar tanta gent), es va sortir
en direcció a Baldomar i Alòs.
Un cop a Alòs, comença la
pujada a Sant Mamet. Cadascú al
seu ritme, que això de les pujades
és molt particular. De totes maneres
es fan tres aturades per agruparnos. Quan s’arriba a la Mina –si fa
no fa la meitat del recorregut–, s’
aprofita per esmorzar: un entrepà
d’aquells que es fa petit, encara que
quan es porta a l’esquena sembla
que és per a tota la família. Tot
esmorzant es troba a faltar la bota i
el seu portador, encara que només
sigui pel vi –ai, Xavier!, on eres que
no vas poder venir!–. Encara que
la beguda sigui l’aigua, n’hi ha uns
quants que agafen prou empenta
per decidir pujar al cap damunt del
cim de Sant Mamet. De totes
maneres, la majoria opten per
agafar el trencall a mà esquerra,
uns 4 km abans d’arribar al cim, que
ens portarà al tossal de Montservó.
I comença una curta baixada.
Sempre és bo recuperar les cames
i el cor, però és tan curta que quan
te n’adones ja estàs pujant i pujant
un altre cop fins arribar a dalt del
serrat de les Pletes. Després es fa
una llarga baixada fins a Peralba,

B
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on ens vam agrupar un altre cop.
Com és normal, al Montsec els
camins es troben plens de pedres
soltes; per tant, aquest recorregut
que en altres contrades podria ser
molt ràpid, va haver de ser força
curós. A la baixada, si et
despistaves un moment, ja podies
anar encarregant una clavícula
nova.
Passem per Figuerola de Meià i,
relaxadament entre bromes,
arribem a Fontllonga.
El dinar ja us el podeu imaginar:
14 homes a veure qui la diu més
grossa, amb una afició comuna i
sobretot amb molta gana. Entre plat
i plat es comenta el que s’ha fet i el
que s’ha de fer –ui!, quina mandra!–
, però no cal pensar-s’ho massa.
Cafè i tot seguit bicicleta, que hem
de tornar. Bé, ara ens quedem en
13, n’hi ha un al qual les obligacions
li fan agafar un taxi... Perdó, la dona
el ve a buscar.
De Fontllonga, cap al camí del
coll d’Orenga. Abans s’ha parat a
Peralba per recórrer el poble. I tot
seguit continuem pujant el coll –uf!,

com pesa la llonganissa, les
postres... i el vi!–. Mirar cap amunt,
estrènyer les dents i continuar.
A la fi el coll, agrupació general i,
sense perdre massa temps –ara sí–
una relaxada baixada fins a Santa
M. de Meià. Alguns s’ho prenen
més seriosament i fan córrer les
bicicletes mes enllà de les velocitats
legals i sensates, però ja se sap...
la canalla...
A Santa M. de Meià hi ha dues
opcions: una, anar tranquil·lament
per la carretera fins a Artesa; l’altra,
pujar al coll de la Creueta fins al
castell d’Ariet. Després de més de
50 km de fer llargues pujades i
baixades ratllant la «delinqüència»,
som democràtics i es tria l’opció
acceptada per la majoria: com
encara ens sentim forts, la més
dura, passar per la Vall d’Ariet, i
d’aquí baixar relaxadament fins a
Baldomar. Aquí, altre cop
reagrupament, i ara tranquil·lament
arribem força satisfets a Artesa de
Segre.
En resum, una magnífica sortida
organitzada pel CUDOS, amb bon
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temps i força companyonia. Això és
el que es busca i fa donar idees per
a noves pedalades.
Encara que érem 14 a la sortida,
no podem oblidar els companys i
veïns d’Artesa que van anar a la
dura Quebrantahuesos, cursa
aragonesa de 210 km per carretera
amb varis ports d’alta muntanya. Té
molt de mèrit finalitzar-la per les
pèssimes
condicions
atmosfèriques: molts quilòmetres
amb pluja, calamarsa i molt, molt
de fred.
Tampoc no volem oblidar altres
amics ciclistes d’Artesa que van
anar a l’Estany d’Ivars i Vila-sana.
Tot plegat, un bon dia per tornar
a repetir!!!
CUDOS

Medalla d’or per a Noemí Torras
n el campionat d’Espanya i
de Catalunya d’aigües
obertes màster que va tenir
lloc al Canal Olímpic de
Castelldefels, amb un recorregut de
3.000 metres, el CEN Balaguer va
aconseguir 5 medalles.
L’Albert Barri ha aconseguit la
primera posició i campió estatal i
català amb un temps de 43 minuts.
En la categoria +45 femenina tenim

E

l’Imma Torné, que ha aconseguit el
quart lloc estatal i la medalla
d’argent en el català. En categoria
+35, l’artesenca Noemí Torras s’ha
proclamat medalla d’or i campiona
de Catalunya. I en la +20, la Lucía
Martínez també ha obtingut la
medalla d’or en el català.

CEN Balaguer

la
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Alentorn estrena piscines
l poble d’Alentorn va estrenar les seves piscines el
passat 9 de juliol.
Es tracta d’un equipament que
s’ha construït en un temps rècord
i que ha estat realitzat gràcies a
la imaginació i esforç dels veïns
d’aquest poble, encapçalats pel
seu alcalde pedani Ismael Maza.
Feia temps que els alentornins
parlaven de construir unes piscines a l’indret conegut com El Tros,
que durant els darrers anys s’ha
anat urbanitzant, tot convertint-se
en una àrea d’esbarjo per al poble.
Finalment, l’hivern passat van
decidir tirar endavant el projecte i
van embarcar-se en una obra que
han pagat majoritàriament les 45
famílies del poble que així ho han
volgut (a raó de 1.500 euros cadascuna).
La instal·lació està formada per
una piscina gran (16 metres de
llarg per 8 d’ample) i una petita de
5x5 metres i la depuradora funciona amb sal. L’equipament ha
costat uns 125.000 euros i s’ha
construït en poc més de 4 mesos.
L’obra ha anat a càrrec de l’empresa Aigua i Llum de Ponent.
De moment, la instal·lació
compta amb uns barracons provisionals que fan funcions de bar
i vestidors. A l’espera que a partir
de l’any vinent es construeixi el
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Damunt es pot observar una imatge presa el dia 31 de juliol, on s’aprecia una gran concurrència a les piscines d’Alentorn. Sota, dues imatges dels treballs de construcció corresponents
als dies 24 de maig i 10 de juny, respectivament

Local Social vora la piscina i es
pugui aprofitar part de la construcció per a aquestes funcions
Cal dir que les piscines estan
obertes a tothom que en desitgi
fer ús, i el preu de les entrades
s’ha establert en 2 euros la infantil i en 3 la d’adult. Els veïns que
han finançat l’obra, van descomptant el preu de les seves entrades
dels 1.500 euros que hi han ficat
per endavant.
Les piscines compten amb una

zona de gespa de més de 600 metres quadrats i fins al moment són
força concorregudes, tant pels
mateixos veïns d’Alentorn com
per altres persones provinents
d’Artesa i dels pobles propers que
no tenen piscines o que les tenen
obsoletes.

Text: Miquel Regué i Gili
Fotos: Eva Maza i MRG

TEMA DEL MES

Les altres piscines de casa nostra

Alòs de Balaguer. Any 1990. Preu entrades:

Artesa de Segre. Any 1974. Preu entrades:

adult (feiner 1,60 euros, festiu 2,60 euros); infantil (feiner 0,90 euros, festiu 1,60 euros)

adult 2 euros; infantil 1 euro

Baldomar. Any 1987. És d’un grup de socis.

Cubells. Any 1960. Preu entrades: 4 euros

Preu entrades: adult (feiner 1,20 euros, festiu
1,40); infantil (feiner 1,10 euros, festiu 1,20 euros)

Foradada. Any 1983. Preu entrades: adult 2

Vilanova de Meià. Any 1961. Gestió mixta Parc

euros; infantil 1,50 euros

Recreatiu i Ajuntament. Preu entrades: adults
3,25 euros; infantil 2,45 euros

Informació i fotos facilitades pels respectius ajuntaments

la
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Camp de treball a Montmagastre
ns plau comunicar-vos que
el passat 22 de juny, a les
13h i a l’Ajuntament d’Artesa
de Segre va tenir lloc l’acte de
presentació del camp de treball
Montmagastre’10, que tindrà lloc
entre el 3 i el 16 d’agost.
L’acte va comptar amb la
presència de l’alcalde, 2 membres
de l’associació Amics del Castell de
Montmagastre i el secretari de
l’Associació Catalana de Lleure
Formatiu (Ascalfò).
Durant l’acte es van explicar les
activitats que es duran a terme
durant el camp de treball, les feines
a realitzar per recuperar els antics
camins de Montmagastre i la

E

c a m pa n y a
d’integració dels
participants a la
p o b l a c i ó .
L’ e s m e n t a d a
c a m pa n y a
consistirà en una
festa entre els
joves de la
població i els
participants, una
activitat amb les
associacions
d’Artesa, una
tarda amb activitats per la mainada
de la vila i una festa de comiat on
es convidarà tot el poble la darrera
nit del camp de treball.

Si necessiteu mes informació en
podeu trobar a la nostra plana web:
www.ascalfo.cat.
Maik. Secretari d’Ascalfò

Montmagastre, una història de fa mil anys (i II)
Activitats al voltant de la
novel·la «L’any dels Francs»
L’expedició de Montmagastre a
Còrdova, a més d’aparèixer en els
llibres d’història medieval, també ha
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estat traslladada a la literatura. Ha
estat l’escriptor i historiador Albert
Villaró qui ha escrit una novel·la
històrica que, amb el títol «L’any dels
Francs», es fa ressò d’aquests fets

(aquesta novel·la va guanyar el premi
de novel·la històrica Néstor Lujan de
l’any 2003)1.
Els dos clubs de lectura del
municipi, el de la biblioteca Joan

PARLEN LES ENTITATS
Maluquer i el d’Alentorn, així com el
club de lectura de la Biblioteca
Margarita de Montferrat de Balaguer
s’han afegit als actes de celebració i
llegiran aquest llibre durant aquest
any. Precisament, tothom qui ho
vulgui, podrà conèixer l’autor durant la
Fira de St. Bartomeu, quan realitzarà
la xerrada «Com s’escriu una
novel·la històrica?», que compta amb
el suport de la Diputació de Lleida. A
més, l’escriptor visitarà l’estand de
l’associació, on està previst que signi
exemplars de la novel·la.
El actes al voltant d’aquesta
novel·la històrica finalitzaran el 25
d’octubre quan, en col·laboració amb
la Institució de les Lletres Catalanes,
s’ha organitzat una tertúlia literària
amb l’autor a la Biblioteca Margarida
de Montferrat de Balaguer, dirigida
als clubs de lectura de la comarca.
Tanmateix, tothom que ho desitgi
podrà gaudir d’aquest acte, ja que
està obert al públic en general.

Exposició «Montmagastre:
passat, present i futur»
Abans, però, al mes de setembre,
està prevista la realització d’una
exposició sobre el conjunt de
Montmagastre al Museu del
Montsec. Aquesta exposició, que
compta amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’Artesa de Segre, es
podrà visitar fins a finals d’octubre.
S’hi podrà contemplar tant el fons que
guarda el museu com l’exposició
fotogràfica de què disposa
l’associació sobre el patrimoni del
poble. Una bona ocasió, novament,
per conèixer Montmagastre, la seva
història i patrimoni, tant propers i,
alhora, tant desconeguts.

Cicles de conferències
«Mumaqsar-Montmagastre.
Una zona de frontera a l’Edat
Mitjana»
Els actes de celebració s’acabaran
el mes d’octubre, amb un cicle de
conferències que compta amb el
suport de diverses institucions: el
Museu de la Noguera, el Centre de
Valorització i difusió del Patrimoni
Cultural i el Grup de Recerca
Consolidat d’Estudis Medievals

«Espai, Poder i Cultura» de la
Universitat de Lleida, l’Institut
d’Estudis Ilerdencs, el Consell
Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament
d’Artesa de Segre. Les conferències
es duran a terme els divendres 15, 22
i 29 d’octubre a Artesa de Segre i
comptaran amb la presència de tres
experts en història medieval.
La primera xerrada, que porta per
títol «Montmagastre a les fonts
àrabs», correrà a càrrec de Dolors
Bramón, doctora en Filologia
Semítica i en Història Medieval per
la Universitat de Barcelona. Dolors
Bramón treballa en els camps de les
minories religioses dins la Corona
d’Aragó i del passat islàmic de les
terres catalanoparlants des del punt
de vista històric i filològic. És membre
de l’Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana (AELC), de la
Societat Catalana d’Estudis Hebraics
i de l’Institut d’Estudis Catalans des
de 1996. La Dra. Bramón col·labora
sovint amb diversos mitjans de
comunicació, escrivint articles per a
diaris i revistes, així com participant
en debats i tertúlies de ràdio i
televisió. Tenint en compte que és
autora de diverses publicacions
sobre l’Islam a Catalunya, tant de
l’actualitat com de l’època medieval,
ens ha semblat una persona adient
per mostrar-nos els fets de l’any 1010
des de la perspectiva dels cronistes
musulmans.
En segon lloc podrem gaudir de la
presència de Francesc Fité, que ens
parlarà de «L’antic priorat de
Montmagastre:
Història
i
patrimoni». Fité és llicenciat en
Filosofia i Lletres (Història de l’Art) i
doctor en Història Medieval per la
Universitat de Barcelona. Té una
llarga experiència docent a la
Universitat de Lleida i també
investigadora dins el Grup de
Recerca Consolidat d’Estudis
Medievals «Espai, Poder i Cultura»
d’aquesta universitat. En aquest
sentit, ha desenvolupat diversos
projectes de recerca centrats en l’art
romànic,
especialment
en
l’arquitectura religiosa i militar. Aquest
fet, juntament amb les seves
nombroses publicacions centrades

en la història i la història de l’art el
fan un gran coneixedor de l’època
medieval capaç d’oferir-nos una visió
global i contextualitzada de la història
de Montmagastre durant aquest
període.
Per cloure el cicle de conferències,
comptarem amb la presència de
Francesc Rodríguez Bernal, amb la
xerrada «Montmagastre i la
formació dels grans dominis
castrals: una història de fa mil
anys». Aquest doctor en Història per
la Universitat Autònoma de
Barcelona i per la Universitat de
Poiters actualment dirigeix diverses
recerques del Centre de Valorització
i Difusió del Patrimoni Cultural, així
com també forma part del Grup de
Recerca Consolidat d’Estudis
Medievals «Espai, Poder i
Cultura»de Universitat de Lleida. A
més, és autor d’una trentena de
treballs sobre diversos aspectes de
la vida de l’alta Edat Mitjana catalana
i ha dictat conferències i seminaris a
universitats d’Espanya, França, Itàlia,
Alemanya, Anglaterra i els Estats
Units d’Amèrica. Tindrem la
oportunitat d’escoltar-lo per
aprofundir en la història medieval del
nostre municipi.
Finalment, volem aprofitar aquests
pàgines per transmetre el nostre
agraïment, a totes i cadascuna de les
persones i institucions que han
col·laborat per tal que aquests actes
fossin una realitat. Sense el seu
suport, la seva implicació i el seu
interès no hagués estat possible.
Esperem que aquests actes de
celebració, que hem preparat amb
molta il·lusió, us resultin interessants.
No cal dir que us convidem, a tots i a
totes, a participar-hi i gaudir-ne.

Amics del Castell de Montmagastre
1

Villaró, Albert (2005). L’any dels Francs.

Barcelona: Columna (l’editorial Destino el
publicà per primer cop l’any 2003)

la
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Activitats de les Terres del Marquesat
Sortida a Valdellou
l dissabte 5 de juny vàrem
visitar les terres germanes
de la Llitera (Franja de Ponent), concretament el poble de
Valdellou. Aquest poble ensivellat
té un encant especial. Els seus carrers de dalt, del mig i de baix, juntament amb l’església, el torreó del
Pubill i els llindars de les cases dotades de simbolisme deixen el visitant bocabadat. També l’alberg
Casa Albano, amb capella pròpia
que denota un passat esplendorós.
Destaquem la casa rural Coçanes,
a l’estil de les cases penjants de
Cuenca, i finalment, la seva gent
encantadora i servicial, un gran
capital humà.
Els voltants de Valdellou són molt
interessants, un patrimoni natural
que mereix treure’s el rellotge i perdre la noció del temps. Les coves
de Salgar, el púdol (el segon arbre
monumental més gran d’Espanya),
la presa i el salt d’aigua del barranc
del Pubill (punt d’interès geològic),
un lloc que no té res a envejar als
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països tropicals per la
seva vegetació i frescor naturals. Al mateix lloc hi
ha una presa de reg,
possiblement d’època andalusina, un bon
exemple
d’arqueologia industrial.
L’ermita
del segle XIII, modificada i dedicada a la verge de Vilavella, es troba
en bon estat de conservació. Tornant al poble, podem veure el bonic i ben conservat pou de glaç de
Casa Solà. També vàrem passar
per davant de la casa originària de
la nissaga dels Godó, fundadors del
diari La Vanguardia.

Per últim, va tenir lloc la visita
obligada a l’església de l’Assumpció, d’absis romànic, molt modificada però ben conservada.
Donem el nostre agraïment a
l’Ajuntament de Valdellou i a tot el
personal que tan bé ens va atendre en tot moment. Segur que hi
tornarem.

Sortida a Alòs de Balaguer
issabte 3 de juliol ens vàrem
desplaçar a Alòs de
Balaguer per gaudir de 2
events importants.
Primerament, donant un tomb
per la natura d’Alòs a través del seu
patrimoni geològic, de la mà d’en
Josep Roqué, membre de les Terres del Marquesat, copsàrem la
procedència i formació dels travertins dits popularment pedra tosca.
N’hi ha al salt del Molí de Dalt, al
barranc del Prat i també a la part
del poble amb les cases suspeses
que ens recorden a Conca. També
s’assenten sobre el travertí.
Sobre les 19h ens desplaçarem
a la partida de Sant Julià on hi ha
un fenomen geològic dels més importants de la zona, els del poble
en diuen la Pedra. Aquesta petita
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elevació punxeguda i de forma irregular, està formada
d’ofita, pedra volcànica, roca
emprada en la construcció
de l’AVE.
També varem parlar dels
conglomerats de la Cova del
Parco.
Després de visitar l’església de Sant Feliu, on en
Ramon Bernaus, membre de
les Terres del Marquesat,
ens explicà de manera breu
i entenedora els retaules de Sant
Pere Màrtir i de la Verge de la Paloma.
Per finalitzar, a les 20.45h va tenir lloc la Conferència: «Les joies a
la prehistòria» al casal social del poble, coincidint amb les 9es Jornades sobre la Prehistòria a les Ter-

res del Marquesat, amb la col·laboració de l’ajuntament d’Alòs. La
conferència va córrer a càrrec de
Maria Àngels Petit i Xavier
Mangado. Va ser com sempre de
gran interès cultural.
Francesc Gessé
Terres del Marquesat
la

Palanca 29

FA 25 ANYS

Juliol de 1985
El protagonisme de la revista d’aquest mes se l’emporta sense cap dubte l’escoltisme artesenc, amb motiu del seu
10è aniversari, i crec recordar que
part de la «culpa» que fos així va
ser meua.
PORTADA. La foto reflecteix un
moment molt significatiu dels campaments escoltes d’aquella època:
l’aixecament del pal de la senyera.
EDITORIAL. Amb el títol El món
escolta, també l’editorial feia referència al tema del mes, incidint en
l’escoltisme com a moviment educatiu en el lleure.
LOCAL. La Informació Municipal
ocupa una pàgina amb la relació de
factures municipals i llicències
d’obres aprovades el mes de juny.
Josep M. Solans, en el Noticiari
Local, ens informa de coses diverses. Destaco: les subvencions de
la Generalitat per a la restauració
de 24 monuments entre els quals
les esglésies de Santa Maria de
Meià i d’Alòs de Balaguer, l’ampliació de la central telefònica
d’Artesa amb 200 línies més, la
dotació d’un nou vehicle BRP per
al Parc de Bombers d’Artesa, el
concurs de fotografia d’Anya amb
motiu de la seua Festa Major i l’inici de les obres de construcció d’una
zona poliesportiva a Alòs.
COMARCA. Ferran Sánchez
Agustí, en la seua secció Des del
Mirador del Montsec, escriu l’article Avui minerals, on ens explica els
principals minerals que podem trobar a la zona del Montsec. Ens parla especialment de les bauxites, les
caolines i les calcites.
La nostra comarca i la CEE, de
Jaume Santacreu, parla del repte
que suposa l’imminent ingrés de
l’estat espanyol a la Comunitat Econòmica Europea (avui Unió Europea), havent-se iniciat el procés
d’integració.
CULTURA. Mirant els exàmens
amb realisme és un text de Jordi
Pujol i Piñol en què l’autor ens ofereix algunes reflexions sobre un
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tema que preocupa molt als estudiants i les seus famílies.
INFORME. Aquesta secció està
dedicada a l’escoltisme i dóna continuïtat a un text publicat el mes
anterior. Ocupa cinc pàgines, distribuïdes en tres parts. La primera,
Els començaments de Baden
Powell, ens situa en els orígens de
l’escoltisme a partir del seu fundador i en com es va anar introduint a
Catalunya. Tot això passava a principis del segle XX. El contingut de
la segona part queda molt clar en

el seu títol: Història dels 10 anys
d’escoltisme a Artesa. El lema de
la celebració d’aquell aniversari era
«Una remor que no calla». La tercera part és la relació (pel que he
pogut comprovar, amb algunes errades) de tota la gent que havia
passat pel «cau» al llarg d’aquells
10 anys. Unes 240, de les quals 50
havíem fet de caps.
ASSOCIACIONS. Cambra Agrària Local d’Artesa de Segre. Àrea
de caça L-10282 és un article signat per Juan Clua Caubet, en qua-

FA 25 ANYS
litat de president de la Cambra
Agrària. Es tracta dels aclariments
relatius al funcionament del vedat i
la gestió econòmica que en feia la
Cambra. S’intueix un cert malestar
entre les beneficiaris, que segons
l’autor seria injustificat: «Vull fer
constar que aquesta Cambra Agrària que presideixo té molt clars els
números d’aquest vedat».
4t Aniversari de la Llar del Jubilat és un breu text d’aquesta entitat
on s’explica la celebració d’aquesta festa.
RETALLS D’HISTÒRIA. Fa
temps que vinc manifestant que el
Brunet d’Artesa es mereixia una
secció. I aquí la tenim. Amb el títol
Gent del segle passat, Brunet continua un text encetat el mes de maig
a la secció de cartes, en el qual
parla amb molta admiració del mestre Marcel Samarà: «Crec que perquè era dissabte el senyor mestre
no ens frenava, però avui que re-

LA FITXA
Número:
Data:
Preu:
Pàgines:

43
juliol de 1985
75 ptes.
24

cordo la seva mirada... era enyoradissa de tirar pedres, esguerrar
nius, saltar... i tornar a fer el que
estàvem fent nosaltres».
CARTES A LA REDACCIÓ. En
la carta Un artesenc rodamón,
Amado Bernaus i Marqués ens deixa constància de la defunció de
Jaume Santacreu i Santesmases
de ca l’Americanet, amb 56 anys.
Diu que durant més de 20 anys
navegà com a primer oficial de la
marina mercant noruega, però que
sempre portà Artesa al cor.
Festa Major de Montsonís, dies
17 i 18 d’agost és una carta signada per Paco, el qual ens fa cinc

cèntims dels actes previstos en
aquesta festa.
A la joventut és el títol de la poesia de Miquel Solanes que s’ha inclòs en la secció de cartes.
OPINIÓ. Com reduir el cost del
telèfon és un article sense signar
el contingut del qual és evident, tot
i que el món de la telefonia ha canviat molt en 25 anys.
URBANISME. L’article Gestió urbanística i dèficits, signat per
Ramon Morell, és per a llegir-lo
amb atenció. Amb els casos de corrupció urbanística que han sortit
avui dia, les reflexions de Morell són
perfectament vigents: «On s’està
fent una bona gestió urbanística,
els casos d’il·legalitat han baixat
considerablement».
HUMOR. Novament, l’acudit de
Quimet i Cosme tanca la revista
compartint contraportada amb un
anunci.
Ramon Giribet i Boneta

Efemèrides a recordar de l’any 1985
Aquests són fets destacats que van passar fa 25 anys, segons consta a La Palanca:
- Juny: La companyia telefònica amplia la central d’Artesa amb 200 línies per a abonats.

la
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COSES DEL BRIMERO

Històries de la guerra (II)
omencen a baixar moros
de la serra, però molts, i ja
ens tens a córrer. Travessem un camp i ja els tenim a sobre. Un oficial comença a cridar
«¡Todos aquí!» i el vam creure.
Ens parapetem allí, que feia un
serradet i foc a ells. Eren tan a
sobre que 7 o 8 moros es van veure morts i van alçar les mans, però
i havia tres metralladores que
s’emportaven tot el que trobaven
pel davant.
Va venir un enllaç i li diu al capità: «Lo comandant Pancho Villa
ha marxat». Aleshores es van reunir los oficials i van acordar que
aquell que volgués marxar ho podia fer. Així és que vam anar marxant, ara dos, ara un grupet... Lo
gros de la força van marxar tots
junts i van poder passar. Dels grupets en van agafar uns 50. Nosaltres anàvem nou. També anava
amb mi lo Ramon del Carlà, germà del Marcelino.
Ens van fer posar en fila a la
cuneta de la carretera. Al costat
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hi havia una «casilla» dels
caminers. A mi, un soldat m’havia
pres les coses que portava: les
sabates, lo rellotge, lo macuto...
Com que ens volien matar, ja no
ens feia falta res.
Fan posar un escamot a uns
deu metres al davant, a punt per
afusellar-nos, però jo sempre dic
que amb tot mana lo destí. Lo primer de la fila, un noi de Sevilla –
la resta érem tots catalans–, ens
va salvar la vida a tots. Al veure
que ens anaven a matar, es tira
de genolls a terra, s’agafa als pantalons del sergent i exclamacions
no en vulgueu més: «Por Dios, mi
sargento, que soy un padre de
familia, que todos somos
hermanos...» El sergent se’l treia
de sobre amb un cop de peu i,
amb la pistola a la mà, li deia:
«Ponte a la fila, criminal rojo, que
te pego un tiro». Però ell sabia
que si es posava a la fila era home
mort i se li tornava a agafar.
I amb aquesta comèdia devien
passar un parell de minuts. Entre

aquestes, los del piquet se n’adonen que per la carretera pujava
un soldat corrent i avisen el sergent. L’home es tomba i espera
que arribi lo soldat. Aquest saluda el sergent i li diu: «Por orden
del comandante, que pongan a
estos hombres dentro de esta
casa hasta esperar órdenes
suyas». Ja veieu amb quina facilitat se salva la vida.
Som a dins de la casa i los soldats ens vigilaven. Passa pel davant de la finestra lo soldat que
m’havia pres les sabates i li dic:
«Oye, chico, dentro del macuto
hay unas alpargatas. Si mes las
quisieras dar.» I respon: «Sí,
hombre». I va i me les porta. Almenys ja no havia d’anar descalç.
Van passar unes dues hores i
arriba un camió. Dos guàrdies civils ens van portar a Almudévar
(província de Huesca). I ja va haver passat lo perill de moment.
Continuarà.
Ton Bonet

CARTES A LA REDACCIÓ

Reivindiquem escrits com el del Sr. Tohà-Jusmet
Des de la Federació de Treballadors de l’Ensenyament de la UGT
(FETE-UGT) estem fent un exercici de recuperació de la memòria històrica i necessitem de la
participació de tothom.
El professor Serrano, fill d’espanyols exiliats i Degà de la Facultat de Dret de la Universitat
Autònoma de Mèxic, en un Congrés sobre l’Exili digué: «Al vostre país es decretà l’oblit».
El resultat d’aquella política va
ser que, sabent que la II República fou batejada com «la República dels mestres», es va perdre de
la memòria col·lectiva els noms i
cognoms de molts d’aquells do-

cents com els germans Jusmet, i
els seu record restà enclaustrat a
l’àmbit familiar.
Tenen el dret i nosaltres el deute de recuperar-los de l’oblit. Foren lluitadors de la renovació pedagògica, portadors d’aquell lema
del moviment obrer «instruïu-vos
i sereu lliures», per la qual cosa
l’urc feixista actua brutalment sobre ells; molt més del que tot plegat ens podem imaginar.
Escrits com el del Sr. Tohà
Fusté és el que reivindiquem. A
ell, el
nostre agraïment.
No voldria cloure sense fer una
crida a tothom que guarda algun

material relacionat amb FETE,
UGT o el moviment «Batec», que
ens
ho
faci
saber
(fete@lleida.ugt.org) per continuar elaborant un fons de documentació i que els historiadors puguin
tractar amb més profunditat i des
de l’àmbit de l’educació aquell
temps d’il·lusió.
Salut.

Javier Giménez
FETE-UGT Terres de Lleida
la

Palanca 33

NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA
NOVEL.LA

Miracle de Llucmajor. Sebastià
Alzamora. Ed. Proa
Novel·la inspirada en un jove pagès
de l’interior de Mallorca que, l’any
1920, va decidir construir una
màquina voladora que fos capaç
d’enlairar-se i d’aterrar verticalment
i que va anomenar cometagiroavió.

La mort a Venècia. Thomas Mann.
Ed. Edicions 62

Cartes que sempre he esperat.
Maria de la Pau Janer. Ed. Planeta
Cada matí en Miquel, el carter d’un
petit poble, passa per davant de la
finestra de na Ricarda. Ella espera
des de fa anys una carta, però quan
aquesta finalment arriba ja és
massa tard.
Venganza en Sevilla. Matilde
Asensi. Ed. Planeta
Els Curvo són una família de gran
prestigi i fortuna. Els diners els han
aconseguit robant la plata a
Amèrica de la família de Catalina
Solís (protagonista de la novel·la
Tierra firme).

Guia dels escenaris de la guerra
del francès a Catalunya.
Commemoració
del
200
aniversari de l’inici de la guerra.
Ed. Generalitat de Catalunya
Mapa-guia excursionista de Vall
de Lord, Port del Comte, Serra
del Verd, Serra de Busa. Ed.
Alpina
Noguera, 17 excursions en BTT.
David Sancho. Ed. Cossetània
Editors
Aquests itineraris han estat pensats
per recórrer els racons més
interessants de la Noguera.
Paisatges, patrimoni monumental,
història…

Horari d’estiu fins al 15 de setembre
Tardes: dilluns i dimecres de 16:30h a
20h
Matins: dimarts, dijous i divendres de 10h
a 13h
Horari reduït del 15 de juliol al 6 d’agost
Tardes: dilluns i dimecres de 18h a 20h
Matins: dimarts, dimecres i dijous de 10h
a 12h
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Excursions per la ruta dels llacs.
Sortides a peu i amb BTT
resseguint el ferrocarril de Lleida
a la Pobla de Segur. Joan Ramon
Segura. Ed. Pagès editors
Hi trobareu 57 rutes a peu i 5 rutes
en BTT.

INFANTIL
PER ALS MÉS PETITS
Un gran somni. Felipe Ugalde. Ed.
Hipòtesi
La dent de la Carla. Nathalie Pons.
Ed. Abadia de Montserrat

Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
C/ Escoles, 6
25730 Artesa de Segre
Tel.973400754
Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat
Activitats de la biblioteca
BIBLIOPARC
De juliol fins a finals d’agost, obert
de dilluns a divendres de 7 a 9 de
la tarda a la plaça de l’Ajuntament.

Préstec de llibres,
revistes i audiovisuals
Servei d’internet
i multimèdia
Conexió wifii

PARTITS POLÍTICS

I ara què?
uatre anys després de
l’aprovació del darrer Estatut de Catalunya, ens ha arribat la gran patacada. La sentència del Tribunal Constitucional (TC),
però, estava més que cantada.
Aquesta darrera tisorada havia d’arribar tard o d’hora i només podia
ser bastant greu o molt greu.
Qui defensés una altra cosa ho
podia fer per diferents raons. Per
ingenuïtat, per exemple, la qual
cosa seria fins i tot justificable. El
que resulta imperdonable és que
determinades forces polítiques ens
volguessin fer creure que l’esquifit
Estatut que vam obtenir després de
tants esforços es podia salvar. De
fet, encara ara n’hi ha que s’entesten en buscar vies de solució a un
problema que, com a mínim, fa 150
anys que dura: l’encaix de
Catalunya a Espanya.
A ERC fa temps que ho tenim
clar, tot i que alguns s’han esmerçat molt en sembrar interrogants
sobre les nostres intencions. Però
no en tingueu cap dubte, ERC és
l’únic partit de l’arc parlamentari que
defensa la independència. Així ha
quedat palès en una proposta de
resolució històrica que vam presentar al Parlament de Catalunya el
passat 16 de juliol, en la qual es
proposava el camí cap a la independència com a alternativa a la
indignant situació actual. Malauradament, només els 21 vots dels diputats i diputades d’ERC van donar-hi suport. Excepte CiU, que es
va abstenir, la resta de grups hi van
votar en contra.
PP i Ciudadanos almenys no
enganyen ningú i, com a partits
espanyolistes que són, defensen el
regionalisme amb el típic argument
de que «todos somos españoles».
I no cal explicar l’abast real
d’aquesta simple frase, perquè des
del punt de vista estrictament legal
(així ho ha ratificat el TC) la nació
catalana no existeix.
L’eterna i calculada ambigüitat
de CiU i la diguem-ne ingenuïtat del

Q

PSC i d’ICV són les causes que no
ens permeten anar més enllà. Sovint, als independentistes se’ns diu
que somiem utopies i nosaltres preguntem: No resulta més increïble
pensar en un estat federal quan els
únics federalistes són a Catalunya?
Amb qui es volen federar? A més,
per a federar-se ha de ser en igualtat de condicions i ja sabem qui té
la paella pel mànec. Això del federalisme sí que és un miratge, perquè Espanya ja ho té bé, manin els
uns o els altres.
Per contra, la independència
només depèn de nosaltres. I això
no és cap utopia. El que no s’hi val

L’eterna i calculada
ambigüitat de CiU i la
diguem-ne ingenuïtat
del PSC i d’ICV són les
causes que no ens permeten anar més enllà

és a excusar-se amb els nouvinguts
recentment i amb les famílies catalanes que són castellanoparlants,
perquè cada dia n’hi ha més que
també ho tenen clar. En canvi, molts
catalans i catalanes d’aquells que
se’n diu de soca-rel encara no veuen amb bons ulls la independència. Només ho entenem si és per
por. Algú creu, però, que la Unió
Europea permetrà cap conflicte interior? No ens enganyem tampoc i
tinguem clar que no ens ho posaran fàcil.
Per entendre millor el paper
d’ERC, repassem una mica la història recent. L’any 1980 vam donar
suport al Govern de CiU per a tirar
endavant l’Estatut de 1979, en una
difícil època de transició d’una dictadura cap a la democràcia. Donada per acabada aquesta etapa,
l’any 2003, ERC va contribuir a formar un govern catalanista d’esquerres amb la intenció d’impulsar un

nou Estatut més ambiciós i que pretenia acostar-se al model federalista. Superades ambdues etapes i
havent quedat clar –per si algú ho
dubtava– que amb Espanya no hi
ha res a fer, a ERC no estem disposats a donar suport a vies intermèdies i centrarem tots els nostres
esforços en aconseguir la independència. Qui estigui per la feina que
ens ajudi i ens acompanyi. I qui no,
esperem que més aviat que tard
s’incorpori a l’objectiu, sigui o no
amb la nostra força política. Perquè
la independència és un projecte
transversal que no és de dretes ni
d’esquerres i que no pot ser monopoli de cap partit. És clar que en
aquests moments ERC és la millor
opció política per aconseguir-la.
A nivell local, resulta lamentable
que en la moció de rebuig a la sentència del TC aprovada per unanimitat en el Ple de l’Ajuntament
d’Artesa de Segre del passat 8 de
juliol, ni CiU ni PSC estiguessin
d’acord en introduir-hi el lema de
la manifestació multitudinària del 10
de juliol a Barcelona: «Som una
nació. Nosaltres decidim». En pro
de la unitat i de forma responsable,
el grup municipal d’ERC va votar a
favor d’una moció amb aquesta i
altres mancances.
En definitiva, fa uns anys la majoria d’independentistes ho érem
simplement per sentiment. Des que
l’espoli fiscal per part de l’Estat ha
quedat sobradament demostrat –
encara n’hi, però, que volen negar
l’evidència– també hi ha independentistes per raons materials i econòmiques. Ara, amb la sentència
del TC, també hi podem afegir un
altre motiu: per dignitat.
Després del 10 de juliol, molta
gent es fa aquesta pregunta: «I ara
què?» La resposta és clara i senzilla: «Ara la independència».
Visca Catalunya lliure!

Artesa de Segre
la
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IN MEMORIAM

Padrina Cecília
Padrina, se’t va endur una brisa d’estiu, però ens has deixat el caliu del teu
amor dins nostre. Sempre recordarem les teves paraules, els teus petons i
el somriure que ens regalaves amb aquest afecte que només sabies donar
tu…
La família des d’aquí volem agrair les atencions cap a la nostra padrina a la
Sonka, la Maria i personal del CAP, i a tothom les mostres de condol que
hem rebut.

Carlos J. Maluquer de Motes i Bernet (1948-2010)
El passat 10 de juny va morir a Barcelona, de forma
sobtada, Carlos Juan Maluquer de Motes i Bernet,
Catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Barcelona,
que va tenir una estreta relació amb Artesa durant més
de més de cinquanta anys.
Pertanyia a una família molt
vinculada al Mig Segre i a la Conca
de Meià de fa més de cinc segles.
Va seguir les petjades dels
avantpassats dins de la
jurisprudència, la creació
intel·lectual i el servei públic, amb
un profund compromís catalanista.
Era fill de l’arqueòleg Joan
Maluquer de Motes, a qui
l’Ajuntament d’Artesa va nomenar
fill adoptiu l’any 1989.
Carlos J. Maluquer de Motes va
ingressar el 1974 a la Universitat
de Barcelona, on va doctorar-se l’any 1978. Professor
Titular l’any 1983, el 1988 culminava la carrera
acadèmica en guanyar la càtedra de Dret Civil de
l’Estudi General de Lleida i el 1991 es reincorporava a
la Universitat de Barcelona. Va dedicar-se en cos i
ànima a la docència, ja que sentia una responsabilitat
especial cap als alumnes, però també, i molt
intensament, a la investigació. Va publicar prop d’un
centenar de llibres i capítols de llibre, així com 24
articles a revistes científiques, i va dirigir 10 Tesis
doctorals sobre temes de les seves àrees
d’especialització: codificació civil, dret agrari, dret de
família, fundacions, dret del consum i comerç
electrònic. Fou un gran defensor del Dret Civil de
Catalunya, en l’estela del besavi Joan Maluquer i
Viladot.
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President de col·legis arbitrals de la Junta Arbitral
de Consum de Catalunya, des del 1998 va exercir la
Presidència de la Junta Arbitral de Consum, des de la
qual va promoure una tasca pionera no ja a nivell
espanyol sinó internacional. Va
posar tot l’entusiasme a
desenvolupar noves actuacions,
com ara l’ús de l’arbitratge de
consum en la resolució de
conflictes, la descentralització de
l’arbitratge amb la creació de
col·legis arbitrals als consells
comarcals (2003), la realització
d’arbitratges
per
videoconferència (2005) i la
descentralització de l’arbitratge
als
Ajuntaments,
havent
començat al de Santa Coloma de
Gramenet (2009).
Membre del Consell de Direcció de l’Agència
Catalana del Consum, des de la seva constitució l’any
2005, va participar en els treballs preliminars i en la
Comissió Redactora de la Llei del Codi de Consum,
aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 30 de
juny.
A en Carlos J. Maluquer de Motes el fet de desenvolupar vida i treball a la capital catalana no li va fer oblidar mai l’Artesa de la infància i de la joventut. El darrer
diumenge de la seva vida, el passat 6 de juny, volia
passar-lo a Artesa, on tenia molts amics, però la gran
càrrega de feina que s’havia imposat per a aquell dia
el va fer desistir a darrera hora. Tota una imatge d’una
vida dedicada al servei del país.
Jordi Maluquer de Motes i Bernet

IN MEMORIAM

Quan el que se’n va és el mestre
Fa pocs dies, més o menys
coincidint amb la celebració de la
consecució Campionat Mundial de
Futbol per part de la selecció
espanyola, ens va deixar el Sr. Lluís
Xandri Serra. Ell també va ser en
vida un campió en coses ben
senzilles. Sobretot en l’amistat i
l’afecte dels que havien estat els
seus alumnes i dels seus amics, i
aquests eren nombrosos.
Durant els anys de l’Acadèmia
Balmes que va fundar a Artesa, com
a docent havia impartit moltes
matèries, però en voldríem ressaltar
algunes que no estan en els llibres
de text. Ordre: un lloc per a cada cosa,
que comença per tenir la ment i les

idees ordenades. Actitud positiva:
pensar i sentir en positiu. Honestedat:
era bàsicament una bona persona,
per la qual cosa si algú –voluntàriament o involuntària– pretenia
fer-li mal, aquest mal li rebotava.
Fer projectes, marcar-se
objectius i després posar-los en
pràctica, capacitat de diàleg i de
raonament... Sempre intentava
ajudar la gent, els amics.
Però voldríem ressaltar-ne una
qualitat especial: el civisme.
«Civitas» en deien els romans.
Seria fer una avaluació serena de
les coses i de les situacions que es
presenten. Si algun alumne-amic
es trobava amb un problema greu,

podia pensar: «Què faria en el meu
cas el Sr. Xandri?» Era el «saber
estar», el «saber fer» en la vida.
L’absència absoluta d’enveja, de
mala fe. La capacitat d’adaptar-se
a les situacions noves. El crear
lligams. Tot des de la senzillesa.
Va deixar petjada entre la gent
que el coneixien i que l’estimaven.
Per tot això, el dia en que ens va
deixar, algú va perdre un punt de
referència. Algú es va quedar sense
mestratge. Quan el que se’n va és
el mestre, el buit és més gran.
Gràcies, Laura, per ajudar-lo a
ser com era... A lluitar i endavant...
Bartomeu Jové i Serra

Trobada d’exalumnes del mestre Xandri (1998)

Notes de condol
Els membres dels consells de redacció i administració de La Palanca volem expressar el nostre més
sincer condol a dues famílies.
Lamentem profundament la pèrdua de Xavier Joval i París, que a través de l’empresa Foto JoanPromovídeo sovint ens facilitava fotografies per a la revista.
També lamentem el traspàs de la iaia de la nostra col·laboradora Anna M. Vilanova.

la
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FIRA DE SANT BARTOMEU
Dissabte 21 d’agost

a divendres, de 9h a 14h

TORNEIG DE BÀSQUET 3X3
Durant el matí
Lloc: Camp d’esports
Organitza: CENG

TAST DE PREPARATS AMB
CARN DE CONILL CRIAT A
CATALUNYA
Hora: de 12h a 13h
Lloc: Estand Associació de
Cunicultors de la Noguera (carpa
comercial i d’entitats)
Organitza:
Associació
de
Cunicultors de la Noguera

13è CONCURS DE PINTURA
RÀPIDA
Hora: 10h
Lloc: Recinte firal
Inscripcions fins a les 12h a
informació
FINAL DE CURS DELS CURSETS
DE NATACIÓ (amb inflables)
Hora: 11h
Lloc: Piscines municipals
DESPERTADA POPULAR
Tots a la Fira!!!
Hora: 11:30h
Lloc: Recinte firal
A càrrec dels ESPORRETS
INAUGURACIÓ DE LA FIRA DE
SANT BARTOMEU
Hora: 12h
Lloc: Recinte firal
A càrrec del Sr. Miquel Pueyo i
París, delegat territorial del Govern
de la Generalitat a Lleida
TAST DE VINS (*)
A càrrec de les enòlogues Roser
Amorós i Míriam Chivite
Hora: 12h
Lloc: Sala d’actes de la Cooperativa
d’Artesa
Col·labora: Celler de la Cooperativa
d´Artesa
* Aforament limitat a 30 persones.
Consultar l’apartat de més
informacions
CONCURS GASTRONÒMIC «La
nostra cuina tradicional i el
menjar sa» (*)
Hora: A partir de les 12h,
presentació dels plats. A les 13:30h,
lliurament de premis
Lloc: Centre d’Entitats Les Monges
Organitza: Àrea Bàsica de Salut
d’Artesa de Segre i Associació de
Dones Artesenques Actives
* Podeu recollir les bases del
concurs a l’ajuntament, de dilluns
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DINAR POPULAR. TRADICIONAL
PAELLA (*)
Hora: 14h, repartiment de paella per
endur-se. 14:30h, dinar
Lloc: Zona de germanor (Pl.
Ajuntament)
* Aforament limitat. Consultar
l’apartat de més informacions
CONCURS DE BOTIFARRA
Hora: 16h
Lloc: Zona de germanor (Pl.
Ajuntament)
Organitza: Els Follets
TAST DE VINS (*)
A càrrec de les enòlogues Roser
Amorós i Míriam Chivite
Hora: 16h
Lloc: Sala d’actes de la Cooperativa
Col·labora: Celler de la Cooperativa
d´Artesa
* Aforament limitat a 30 persones.
Consultar l’apartat de més
informacions
ZONA INFANTIL
Pinta la teva fira!!!
Hora: de 18h a 20h
Lloc: Zona infantil
XERRADA: «Com s’escriu una
novel·la històrica?»
A càrrec d’Albert Villaró, autor de
la novel·la històrica «L’any dels
francs»
Hora: 18:30h
Lloc: Centre d’Entitats Les Monges
Organitza: Amics del Castell de
Montmagastre
Col·labora: Diputació de Lleida
2a JORNADA SOBRE LA CARN
DE CONILL
Hora: 19h

Lloc: Centre d’Entitats Les Monges
Organitza:
Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural, Ajuntament d’Artesa de
Segre, Associació de Cunicultors
de la Noguera, Conills Caubet i
Morros Fills SL
2n CONCURS GASTRONÒMIC
«EL CONILL A LA CUINA» (*)
Hora: 20h (Presentació dels plats,
de 17:30h a 18h)
Lloc: Centre d’Entitats Les Monges
Organitza: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural,
Ajuntament d’Artesa de Segre, Associació de Cunicultors de la Noguera, Conills Caubet i Morros Fills SL
* Podeu recollir les bases del
concurs a l’ajuntament, de dilluns
a divendres, de 9h a 14h
LLIURAMENT DE PREMIS
13è Concurs de pintura ràpida
Hora: 20h
Lloc: Sala Associació de la Gent
Gran (Av. Maria Anzizu)
FINAL TORNEIG BÀSQUET 3X3
Hora: 21h
Lloc: Camp d’esports
Organitza: CENG
FESTA DEL VI. SOPAR DE
GERMANOR
Hora: 21:30h
Lloc: Zona de germanor (Pl.
Ajuntament)
BINGO DEL MELÓ
En acabar el sopar i al mateix lloc
Organitza: El Lokal

Diumenge 22 d’agost
3r INTERCANVI DE PLAQUES DE
CAVA, 2n INTERCANVI DE
SUCRES I 1r INTERCANVI DE
CALENDARIS
Hora: de 9h a 13h
Lloc: Centre d’Entitats Les
Monges
Organitza: Associació de Dones
Artesenques Actives i Forn de Pa
Vilanova
Col·labora: Vins Galceran

FIRA DE SANT BARTOMEU
3r MERCAT DE LLIBRES DE
SEGONA MÀ
Durant tot el matí
Lloc: Estand de l’Associació de
Dones Artesenques Actives (carpa
d’entitats)
Organitza: Associació de Dones
Artesenques Actives
13a TROBADA DE PUNTAIRES
Hora: 10h
Lloc: C/ Sants Cosme i Damià
Organitza: Associació de Dones
Puntaires d’Artesa de Segre
TROBADA DE COTXES ANTICS
Hora: A partir de les 10h. A les 12h,
lliurament de premis (cotxe més
antic, el més elegant i el més
simpàtic)
Lloc: St. Antoni M. Claret i Anselm
Clavé
Organitza: Club de vehicles
històrics de Lleida
Col·labora: Associació de Dones
Artesenques Actives
DESFILCAN. Mostra Canina
Hora: 11h
Lloc: Al costat de la zona de la carpa
ZONA INFANTIL. Inflables:
Recicla tot saltant
Hora: de 11:30h a 13:30h
Lloc: Zona infantil
Col·labora: Departament de Medi
Ambient i Habitatge
TAST DE VINS (*)
A càrrec d’Ernest Flaqué
Hora: 12h
Lloc: Centre d’Entitats Les Monges
Col·labora: Celler Vall de Baldomar
* Aforament limitat a 25 persones.
Consultar l’apartat de més
informacions
TAST DE PREPARATS AMB
CARN DE CONILL CRIAT A
CATALUNYA
Hora: de 12h a 13h
Lloc: Estand Associació de

Cunicultors de la Noguera (carpa
comercial i d’entitats)
Organitza:
Associació
de
Cunicultors de la Noguera
APROPAMENT
A
LA
UTILITZACIÓ DEL MELÓ A LA
CUINA (*)
A càrrec de Sergi de Meià de
Monvínic
Hora:12:30h
Lloc: Centre d’Entitats Les Monges
Organitza: Monvínic
Col·labora: Hortalisses ecològiques
Cal Peretó
* Aforament limitat. Consultar
l’apartat de més informacions
ZONA INFANTIL. Inflables:
Recicla tot saltant
Hora: de 16:30h a 20:30h
Lloc: Zona infantil
Col·labora: Departament de Medi
Ambient i Habitatge
INAUGURACIÓ DE LA GESPA
DEL CAMP DE FUTBOL
Abans d’iniciar el partit
PARTIT DE FUTBOL. TROFEU
FIRA DEL MELÓ
CE Artesa de Segre - CF Organyà
Hora: 18h
Lloc: Camp d’esports
LLIURAMENT DE PREMIS
Concurs de productes estranys, 3r
Concurs fotogràfic, Concurs de la
portada del llibret de la festa Major,
Concurs d’aparadors
Hora: 18h
Lloc: Escenari del Recinte Firal

Lloc: Acte de cloenda a l’escenari
del Recinte firal

No et perdis...
- LES MOSTRES: vins, meló,
productes estranys, productes
artesans, punta de coixí, pobles
agregats...
- LES EXPOSICIONS: pintura,
fotografia, artistes locals,
«Racons del municipi d’Artesa de
Segre» Exposició de peces fetes
amb cabell, Associació de comerç
i serveis d’Artesa de Segre i
diverses associacions del
municipi...
- ELS CONCURSOS: productes
estranys, pintura ràpida, desfilcan,
fotogràfic, portada del llibret de la
Festa Major, aparadors, «El conill
a la cuina», «La nostra cuina
tradicional i menjar sa»...
- LES ZONES LÚDIQUES a la zona
infantil (inflables i tallers).

Més informació
- Ràdio Artesa de Segre emetrà en
directe des del Recinte Firal.
- Venda anticipada de tiquets:
del 18 al 20 d’agost, de 11h a
13h i de 20h a 21h, a la Caseta
d’informació (Pl. Ajuntament).
- Durant els dies de la Fira, els
tiquets es podran comprar a
l’estand de Venda de Tiquets.

EL MUSICAL: XIM, XIM... XIM,
XIM, XERO
Hora: 19:30h
Lloc: Escenari Recinte firal (Pl.
Ajuntament)
Organitza: Gimnàs Altis

- Preu tiquets: Dinar a la plaça,
5 euros; Paella a casa, 3 euros;
Tast de vins, 1 euro (màxim dos
tiquets
per
persona),
Apropament a la utilització del
meló, 1 euro (màxim dos tiquets
per persona), Degustacions, 8
euros

CLOENDA DE LA FIRA
Hora: 20:30h

- A la Fira hi haurà servei de BAR,
WC i aparcament.

Informació:
www.artesadesegre.cat
telèfon 973 40 00 13

info@artesadesegre.cat
estands d’informació de la Fira

fira@artesadesegre.cat
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INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

Mes de juny
SESSIONS DEL PLE
Ple ordinari (3 de juny)
S’aproven, per unanimitat, les certificacions d’obra següents:
- Certificació núm. 2, per un import
de 111.215,46 euros, corresponent
a l’obra «Casal Cultural, 2a fase»,
realitzada per l’empresa Carrers i
Obres i Electromecànica Soler SL
- UTE.
- Certificació núm. 3, per un import
de 129.326,34 euros, corresponent
a l’obra «Casal Cultural, 2a fase»,
realitzada per l’empresa Carrers i
Obres i Electromecànica Soler SL
- UTE.
- Certificació núm. 1, per un import
de 20.082,19 euros, corresponent
a l’obra «Xarxa de sanejament i
adequació dels entorns de la carretera d’Alentorn» realitzada per
l’empresa Promalòs-Olsina SL.
S’acorda, per unanimitat, adjudicar
provisionalment les següents
obres:
- «Pavimentació, xarxa de clavegueram i xarxa d’aigua potable al
carrer de Baix de Tudela de Segre»
a l’empresa Touriño y Marcos SL,
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per 105.516,69 euros (IVA inclòs).
- «Millora d’abastament d’aigua i
pavimentació del carrer de la Font
fins a l’església de Santa Maria de
Baldomar» a l’empresa Touriño y
Marcos SL, per 68.912,80 euros
(IVA inclòs).
- «Modernització de la canalització
i bombeig de la portada d’aigües al
nucli de Vall-llebrerola» a l’empresa Construccions Montsec SCCL,
per 43.268 euros (IVA inclòs).
S’acorda, per unanimitat, aprovar
inicialment el projecte de l’obra
«Revestiment de camins d’accés al
nucli de Collfred», amb un pressupost d’execució per contracte de
83.589,30 euros.
No s’aprova imposar contribucions
especials com a conseqüència de
l’execució de l’obra «Pavimentació
dels carrers de Sant Joan i de les
Carnisseries».
A favor: 5 vots (ERC)
En contra: 6 vots (4 CiU + 2 PSC)
S’aprova, per unanimitat, la contractació, mitjançant tramitació ordinària, procediment negociat amb
publicitat i varis criteris d’adjudica-

ció, de l’obra «Escola de Música»,
amb un pressupost d’execució per
contracte de 457.735,41 euros (IVA
inclòs).
S’aprova, per unanimitat, concórrer
a la convocatòria publicada pel
Departament de Medi Ambient de
la Generalitat d’ajuts a la gestió forestal sostenible per «Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció
d’incendis al TM d’Artesa de
Segre», que puja la quantitat de
14.883,15 euros.
S’acorda, per unanimitat, concórrer
a la convocatòria del PERC 20102011 (Pla d’Electrificació Rural),
demanant-hi subvenció per a les
electrificacions següents:
- Explotació Ramadera Aneto
- Explotació Ramadera Molina
- Masia Janot, ampliació instal·lació
electrificació 2009
S’aprova, per unanimitat, el conveni de cooperació entre el Consell
Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament d’Artesa de Segre per a la
cessió de la infraestructura del Centre de Coordinació d’Emergències
Comarcal de la Noguera (CCEC).

INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA
JUNTES DE GOVERN
(ordinàries 10 i 17 de juny)
S’aprova adjudicar provisionalment
l’obra «Reconstrucció de coberta a
l’edifici del Museu del Montsec» a
l’empresa Construccions Gilabert
SL, per l’import d’11.252 euros (IVA
inclòs).
S’aproven les següents llicències
d’obres:
- A Ramon Codina Lluch, per col·locació d’una plataforma elevadora especial per a discapacitats en
l’immoble situat al C/ Tarragona 15,
Artesa de Segre.
- A Josep Clotet Traveset, per netejar parcialment la façana d’obra
vista del primer pis de l’immoble
situat a la Ctra. d’Agramunt 91,
Artesa de Segre.
- A Rosario Hernández Hernández,
per canviar paviment de rajoles en
terra i ampliar menjador de l’habitatge situat a la Ctra. d’Agramunt
82, Artesa de Segre.

- A Construccions del Segre i la
Noguera SL, per col·locació d’apuntalaments, calçat de mur, en planta
baixa i enderroc de planta primera
d’edifici en testera situat al C/ M.D.
del Pla 23, Artesa de Segre.
- A Eva Galceran Rovira i Jaume
Riera Torné, per la modificació de
la llicència 110/2008, contemplant
la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar existent, al C/ Camp
de futbol 13, Artesa de Segre.
- A Xavier Serradell Sala, per la rehabilitació i ampliació d’habitatges
unifamiliar, a l’Av. Maria Anzizu 66,
Artesa de Segre.

11, 18 i 25 de juny i 2, 9, 16, 23 i 30
de juliol.
S’acorda atorgar la mateixa subvenció que l’any passat a l’Associació Cultural La Palanca i a l’Associació Artesa de Segre Solidària.

INFORMES D’ALCALDIA
S’informa que la setmana del 14 del
juny van començar les obres del
Camp de Futbol.
Per part de CAT Patrimoni, s’estan
fent actuacions de manteniment del
búnquer i les pintures a Seró.
Eva Maza i Batlle

S’acorda autoritzar la connexió a la
xarxa d’aigua potable a Miquel Cases Sciamma, en representació de
TILSIT SL, a l’habitatge situat al C/
Enric Granados 2 1r 2a, Artesa de
Segre.
S’acorda autoritzar els Amics de la
Sardana la celebració de ballades
de sardanes a la Pl. Ball els dies

Dates a
recordar
Renovació del DNI
Fins pròxim avís per part de la Policia, no
es tornarà a renovar el DNI a l’Ajuntament d’Artesa de Segre.

Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dijous 19 d’agost
Artesa de Segre: durant el mes d’agost
no hi haurà servei (propera data de
recollida: dimecres 22 de setembre)
Cal trucar per informar del lloc de recollida i dels objectes (tel. 973 40 00 13)

Ajuntament d’Artesa de Segre
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PALANC-OCI

Jeroglífic

Problema d’escacs

per David Fusté

per Ramon Monfà - www.bidmonfa.com

NOTA

VVV
i
riu
R 100
Què voleu per dinar?

Juguen les blanques

SOLUCIONS
Problema d’escacs
1-Cf6+,gxf6 (si Rf8; 2-Cgh7++); 2-Dh7+,
Rf8;3-Cxe6+ i 4-Ah6++.
Jeroglífic
Faves i porc (fa, ves, i, Po, r, C).

HUMOR
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Palanca 45

BBC*

A la Colònia de la Fàbrica ha arribat la Laura Silva Meneses.
Elianne i Julio, felicitats!!!

El passat 15 de maig varen batejar la petita Laia Besora Farràs a l’església parroquial de la Mare de Déu de
l’Assumpció d’Artesa de Segre.
Moltes felicitats petita!

Molt ben acompanyants pels components de l’Orfeó Artesenc, el passat 17 de juliol el company Sergi, de la
redacció de La Palanca, i l’Anna van contreure matrimoni a Moià.
Els desitgem molta sort en aquesta nova etapa de la seva vida i que siguin molt feliços.

* BBC són les sigles de la secció Bodes, Batejos i altres Celebracions. Feu-nos arribar una foto ben graciosa i us la publicarem. Només cal ser
subscriptor de la Palanca.
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LA FOTO

31 de juliol: final inèdita en la 29a edició del Campionat d’Estiu de Futbol Sala d’Artesa de Segre. L’equip
Autoescoles Miró va quedar campió en guanyar per 4-2 el Copiral-Jack’s. (Foto: Miquel Regué)

