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La Diada d’enguany ha estat especialment
reivindicativa i el clam independentista és
cada dia més gran. La Fira i el Túmul de
Seró són dos dels altres temes destacats
del mes
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L’AGENDA

Agenda ciutadana

19 ago.: Pere Capell i Espinal (94 anys), natural d’Artesa de
Segre

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

Matrimonis:
15 jul.: Eva Galceran i Rovira (veïna d’Artesa)
Jaume Riera i Torné (veí de Collfred)
25 ago.: Tània Duran i Cruz (veïna d’Artesa)
Daniel Martínez i Domènech (veí d’Artesa)

JULIOL i AGOST
Municipi de Foradada
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
18 jul.: Marwan Dahmani, fill de Said i de Khadija
20 jul.: Leire Juàrez i Jou, filla d’Enrique i de Cristina
25 jul.: Raul Daniel Dolha, fill de Florin D. i de Monica E.
1 ago.: Walid Lachheb, fill de Jillali i de Fatima
15 ago.: Blanca Maria Bajas, filla de Florin i d’Eva
17 ago.: Nil Trepat i Torrelles, fill de Jordi i d’Anna
22 ago.: Milana Pishch, filla de Dzmitry i de Hanna
Defuncions:
2 jul.: Josefa Monsonís i Tor (90 anys), natural d’Artesa de
Segre
Maria Tarroja i Solé (89 anys), natural de Lleida
jul.: Javier Marín i Villanueva (32 anys), natural d’Hellín
(Albacete)
17 jul.: Josefa Gallardo i Barragán (79 anys), natural de
Màlaga
jul.: Fernando Llorens i Cugueró (57 anys), natural de
Guissona
30 jul.: M. Rosa París i Galceran (63 anys), natural d’Artesa
de Segre
1 ago.: Genoveva Baró i Brescó (88 anys), natural d’Artesa
de Segre
10 ago.: Josep Torres i Camps (76 anys), natural de
Montmagastre
11 ago.: Jacqueline Laporte Ramonet (60 anys), de França
(accident)
17 ago.: José Espinosa i Bravo (87 anys), natural d’Antequera
(Màlaga)
Ramona Sabartés i Oliva (85 anys), natural d’Artesa
de Segre

Defuncions:
11 ago.: Carme Guàrdia i Canela (62 anys), natural de
Balaguer
Municipi de Vilanova de Meià
Naixements:
14 jul.: Pau Vellvé i Urbano, fill de Víctor i d’Elisabet
Defuncions:
15 jul.: Leocàdia Eroles i Capella (88 anys), natural de
Camarasa
17 jul.: Lluís Bullich i Coll (33 anys), natural de la Seu d’Urgell
13 ago.: Neus París i Ferrando (86 anys), natural de Vilanova
de Meià
26 ago.: Ramon Bernaus i Tarrat (88 anys), natural de
Vilanova de Meià

Actes que sabem que es faran
FESTES MAJORS
Montargull: 22 i 23 de setembre
Artesa de Segre: del 26 al 30 de setembre (veure pàg. 42)

METEOROLOGIA
Fonts: Ajuntaments d’Artesa de Segre, de Foradada i de Vilanova de Meià, i Servei Meteorològic de Catalunya.
JULIOL i AGOST

Municipi de Vilanova de Meià
JULIOL
AGOST
Temperatura mitjana:
22,5°
Temperatura màxima:
36,3° (dia 18)
Temperatura mínima:
10,4º (dia 2)
(sense
Dies amb precipitacions:
4
dades)
Precipitació màxima:
50,6 mm (dia 5)
Total precipitacions:
59 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:
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JULIOL
2
17 mm (dia 5)
22 mm

AGOST
2
38 mm (dia 30)
44 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
JULIOL
AGOST
Temperatura mitjana:
24,2°
26,8°
Temperatura màxima:
37° (dia 18)
39º (dia 3 i altres
Temperatura mínima:
12º (dia 16)
12º (dia 31)
Dies amb precipitacions:
3
3
Precipitació màxima:
20 mm (dia 1) 15,5 mm (dia 30)
Total precipitacions:
39,5 mm
23,5 mm
b) Observatori Baldomar
JULIOL
AGOST
Temperatura mitjana:
23,3°
26,2°
Temperatura màxima:
36,5° (dia 18) 39,6° (dia 10)
Temperatura mínima:
9,5º (dies 2)
10,3° (dia 31)
Dies amb precipitacions:
4
5
Precipitació màxima:
30,8 mm (dia 5) 15,6 mm (dia 30)
Total precipitacions:
38,8 mm
20,8 mm
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Catalunya independent?
Tornem amb les piles carregades després d’un mes de vacances. El tema d’actualitat és el fervor independentista que s’ha
desfermat durant les últimes setmanes.
La Diada va servir perquè la ciutadania parlés clar al carrer, i
més d’1,5 milions de persones es van manifestar a Barcelona
amb el lema inequívoc “Catalunya, nou Estat d’Europa”.
L’àmplia majoria de catalans i catalanes ja estem tips de ser
maltractats per un Estat espanyol que no reconeix la nostra identitat i que sembla que només ens vol per seguir-nos exprimint
econòmicament.
Tipes d’aquesta situació, moltes persones que no eren independentistes, se n’han tornat. O això és el que sembla. Falta
veure si es tracta d’independentistes convençuts o si és una flor
d’estiu, amb gent “calenta” per la crisi que patim o amb persones
que es tiraran enrere quan vegin que el procés cap a la independència pot comportar sacrificis personals.
En cas que la cosa tirés endavant, la caverna mediàtica espanyola, inclosos els botiflers autòctons, ja s’encarregarien de pintar-nos un futur negre i de ficar-nos la por al cos amb allò de si no
cobrarem les pensions, si no hi haurà diners per pagar els funcionaris, si boicotejaran les empreses catalanes i els nostres productes, si no ens voldran a Europa o, fins i tot, amenaçant-nos
d’enviar-nos els tancs.
Certament hi pot haver un temps d’impàs, en què hi hagi un
breu col·lapse social, de l’administració i de la nostra economia.
Però està clar que la gent ha d’estar ben informada i preparada
pel que significa la independència, i dels pros que sens dubte
comportaria, però també de les privacions que hauríem de sofrir
al principi.
I si realment la majoria de ciutadans al final la volem, hem
d’estar-ne convençuts i hem de ser conscients que amb el sol fet
d’aconseguir-la, no s’arreglarà l’economia per si sola ni tot seran
flors i violes i que, possiblement, continuarem tenint una classe
política mediocre i que seguirà vetllant més pels seus interessos
que pels de la societat.
Falta veure també si aquells partits polítics que s’omplen la
boca amb allò de “la sobirania plena” se seguiran venent, ara per
un pacte fiscal a la baixa com abans ho van fer per un Estatut
retallat, o si seran valents per liderar un projecte que per a molts
centenars de milers de catalans ja no té marxa enrere: la independència.

Membre de l’ACPC

NOTA: La Palanca està oberta a totes les
col·laboracions, però ens reservem el dret de
publicar-les. Només s’admetran els escrits signats amb el nom de l’autor o autors. La revista no fa seves, necessàriament, les opinions
expressades pels seus col·laboradors.
Recepció de textos per a la propera revista:
11 d’octubre

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

la

Palanca 5

NOTICIARI

La Diada més reivindicativa
esperit reivindicatiu que ha
marcat la celebració de la
Diada d’aquest any també
s’ha reflectit en el tradicional acte
que Artesa celebra a la Roca del
Cudòs. Després que l’any passat la
Comissió 300 col·loqués una gran
estelada al Forat Rodó, aquest any
la bandera independentista ha
ocupat el lloc que fins ara es
reservava per la senyera a la Roca.
A banda d’aquest canvi, l’acte
commemoratiu també va tenir un
caràcter més solemne que en
anteriors edicions. Així, després de
donar la benvinguda als assistents,
l’alcalde, Mingo Sabanés, va cedir
la paraula al regidor de Cultura,
Francesc Puigpinós. El regidor, que
primer va fer una crida a tots els
regidors del consistori perquè
l’acompanyessin en la pronunciació
del discurs, va fer, precisament una
crida a la unitat per aconseguir la
“llibertat” de Catalunya. “Ara és el
moment, no hem d’esperar que ho
acabin els nostres fills”, va afirmar.
Els Esporrets d’Artesa, que
havien acompanyat la comitiva des
del punt de concentració, a la Plaça
de la Nació Catalana, fins a la Roca,
també van acompanyar amb el cant

L’

dels Segadors la hissada de
l’Estelada.
A continuació, i ja en un to més
distès, es va repartir coca i beure
per tothom. L’acte va reunir
centenars de persones. Val a dir
que el programa d’actes de la
celebració de la Diada a Artesa ja
havia començat el dia abans amb
un concert del cantautor Cesc
Freixas, a la Plaça de la Nació
Catalana, que també va tenir molt
bona acollida.

A dalt, la Roca i l’estelada. A baix, el repartiment d’esmorzar

la
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NOTICIARI

El cinquè Cuniplec reuneix 130 persones
l Cuniplec és ja una cita marcada al calendari
de festes artesenc i enguany, tot i coincidir amb
la multitudinària manifestació de la Diada a
Barcelona, l’Associació de Comerciants va optar per
no canviar la festa de dates, precisament perquè fins
ara s’ha pogut fer sempre el mateix dia. Finalment la
participació va ser notable i aquesta festa inèdita va
registrar xifres acceptables, tot i ser molt inferiors a
les darreres convocatòries. Va aplegar mitja dotzena
de colles que en total sumaven unes 130 persones de
totes les edats. Com cada any, durant el dinar es van
votar la colla més ben equipada i la que tenia la taula
més ben parada. Així mateix, en acabar el dinar es va
fer ball i durant la tarda els més petits van poder gaudir d’un berenar de coca amb xocolata desfeta.

E
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NOTICIARI

Nou sistema de gestió a l’Escola de Música
escola de música ha deixat de ser
municipal i ara la gestiona una empresa
externa. Segons dades de l’Ajuntament,
suposarà un estalvi de fins a 100.000 euros anuals.
El canvi de gestió coincideix també amb la nova
ubicació, al Casal Cultural.
El canvi pretén acabar amb el dèficit que
suposava l’anterior sistema de funcionament. Així,
aquest curs, el cost del servei d’escola de música
per les arques municipals serà d’uns 120.000
euros, mentre que el passat va ser de 220.000.
Entre les condicions fixades en l’adjudicació del
servei hi ha el pagament per part de l’Ajuntament
de 672 euros per alumne i curs a l’empresa, una
quantitat que s’haurà de revisar a l’alça per
l’augment de l’IVA. Tenint en compte que l’escola
té 134 alumnes, suposa 92.000 euros. Així mateix,
l’Ajuntament també pagarà els costos d’energia i
facilitarà les instal·lacions, que en total suma uns
26.000 euros. En aquest aspecte també s’ha
estalviat, ja que fins ara, a les dependències
antigues, el cost en electricitat i calefacció era de

L’

El divendres dia 7 de setembre es van fer portes obertes a l’escola

30.000 euros l’any. L’escola continuarà oferint els mateixos
serveis, tot i que s’augmenta la ràtio d’alumnes a les classes
col·lectives i les classes d’instrument es faran en grup als
primers cursos.
Per altra banda, i també en matèria educativa, el ple del
mes d’agost també va aprovar un increment del 10 per cent
a la quota de la llar d’infants.
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NOTICIARI

Expectació per descobrir l’edifici del Túmul
a resposta ciutadana a la convocatòria de portes obertes que va tenir lloc el dia 19 d’agost a
l’edifici de l’Espai Transmissor del Túmul de
Seró va desbordar totes les previsions. Més d’un centenar de persones es van acostar al centre d’interpretació, les obres del qual estan pràcticament acabades. No obstant, no té data d’obertura al públic i precisament aquest fet, la incògnita sobre quan es podrà
visitar, va fer que moltes persones s’hi acostessin.
Consta d’una sala polivalent, una sala-museu, una
botiga i l’espai de les estel·les funeràries, el que té
forma de laberint i on s’instal·laran les restes que han
motivat la construcció de l’immoble. A banda, hi ha
serveis com petites sales de magatzem o lavabos. Així
mateix, la coberta també és transitable.
El mateix dia de les portes obertes, els assistents
van poder veure també les estel·les, que encara no
són a la ubicació definitiva per protegir-les.

L

La jornada de portes obertes es va fer coincidint amb la festa major

D’esquerra a dreta, la sala-museu, les estel·les, que encara no són a l’edifici, i un detall de la botiga, que té la paret coberta d’ampolles

Inscripció per grups al Sopar
de Germanor
La Comissió de festes informa que les persones que
vulguin assistir juntes al sopar de germanor de la Festa
Major, que tindrà lloc el 27 de setembre, caldrà que s’inscriguin per grups a l’ajuntament. Per més informació,
podeu dirigir-vos a l’ajuntament, al primer pis, o al telèfon
973400013 (extensions 31 o 33).

la

Palanca 11

MUNICIPIS

Festa Major de Montclar 2012
DAVID HERNÁNDEZ

l cap de setmana del 20 al
22 de juliol es va celebrar la
Festa Major de Montclar.
Les activitats van començar el divendres amb el repic de campanes,
que van anunciar l’inici d’un emotiu però a la vegada divertit pregó,
que es va realitzar per primer cop
des del balcó de l’Ajuntament.
Acabats els parlaments i al crit de
“Visca Montclar i visca Sant Jaume”,
es va encendre el “txupinazo” que
donava el tret de sortida a la festa
gran del poble, i va començar una
pluja de globus i caramels. Acte
seguit, es va fer el tradicional sopar de germanor, amb prop de 400
persones. Amb l’estómac ben ple,
va arribar un dels moments més esperats. Es van apagar tots els llums
del poble i enmig d’una musica tètrica va començar un castell de focs
que anunciava l’arribada del fantasma Jaumet. El gegant de tres metres va ser un any més l’encarregat
de fer el primer ball de la festa major.
Just després, va començar el ball
a càrrec de Ramon Pelay i entrada
la nit va donar pas al grup de versions Munt-Band, que actuava a
Montclar per tercer any consecutiu.
Dissabte, com cada any, durant
la tarda es va fer el torneig de boti-

E
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farra. Després, el ball
de tarda, que un any
més va anar a càrrec
de
l’orquestra
Mediterránea i després
d’una pausa per sopar,
van seguir amb el ball
de nit. La festa va durar tota la nit, primer
amb Tremendos, els
guanyadors del premi El públic es va bolcar en totes les propostes del programa
ARC al millor grup de
versions del país. Van fer que el jo- nor al patró i a la sortida, es va envent, de tots els indrets de la pro- cendre la tradicional traca amb cavíncia, gaudis d’allò més d’aques- ramels per la canalla. Al capvespre,
ta vetllada tan especial. La festa va l’orquestra Saturno va delectar els
continuar amb el grup de versions assistents amb un concert i una
Séptimo A, que amb cançons molt sessió contínua de ball en què no
animades va fer saltar i ballar el jo- va faltar el de rams.
vent fins ben entrada la matinada.
El dilluns es va realitzar la pintaQuan el sol ja feia estona que ha- da de murals i el dimecres 25, diavia sortit, una disco-mòbil va conti- da de Sant Jaume, una missa sonuar la celebració fins que a les 8 lemne en honor al patró clausuradel matí va aparèixer el fantasma va una festa major amb més activiJaumet. Amb moltes ganes de tats que mai. Pel jovent de Montclar
gresca i acompanyats de tambors i aquesta ha estat una festa major
petards, una cercavila va recórrer molt especial, amb la que feia anys
els carrers del poble amb els que que somniàvem i que gràcies a molt
encara tenien ganes de gresca.
d’esforç, hem aconseguit fer realiEl diumenge, la quitxalla va po- tat. Moltes gràcies a tots els assisder gaudir durant tot el dia d’un parc tents, us esperem l’any vinent.
d’inflables i altres atraccions. Al
migdia, es va fer una missa en hoDavid Hernández Galceran
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Festes d’agost a Cubells
MARTÍ REGUÉ I ROIG

ls dies 16, 17, 18 i 19 d’agost
es van dur a terme les festes d’agost de Cubells, les
FAC. Dijous es va fer una gimcana
on els petits, acompanyats dels
pares van descobrir el municipi. A
la nit va arribar el gran sopar de germanor, precedit per unes breus paraules de la regidora Clàudia
Bellostas i un gran discurs del diputat del Parlament Antoni Balasch,
de la Noguera. Després del sopar,
Jeff Toussant va dirigir una sessió
d’hipnosi col·lectiva que va deixar
bocabadats bona part dels assistents. Acabat l’àpat i l’espectacle,
els joves i no tan joves es van dirigir al Club Joc d’Ous on, des de fa
molts anys, se celebra el final de
cada nit d’estiu amb música fins
que el cos aguanta.
El divendres va ser un dia de
molta feina per la majoria de jovent
del poble, que van treballar tota la
tarda preparant la 28ena nit de Foc
i Rock de Cubells. A quarts d’una,
els Diables Bèsties Feréstegues de
Balaguer van fer un espectacular
correfoc que va acabar a la plaça
de la Castella, on els Buhos van començar la seva brillant actuació

E

interpretant La presó del rei
de França de la Companyia
Elèctrica Dharma i continuant amb el seu gran repertori. Mentre la plaça s’anava omplint, va arribar l’hora de La Banda Puig, que
va seguir animant la festa
amb temes clàssics i una
gran posada en escena.
Amb la plaça de gom a
gom, van tornar a tocar els
Buhos i de nou la Banda La nit de divendres, un dels moments més multitudinaris
Puig fins que va sortir el sol.
Dissabte va començar
amb l’espectacle Corsaris de l’es- questra Cadillac que va posar punt
puma a càrrec del grup Xip Xap que i final a les FAC 2012.
va fer les delícies dels més petits i
Des d’aquestes línies, l’ajuntaalgun que altre adult que es va dei- ment de Cubells vol agrair a totes
xar endur per l’espuma que va om- les entitats que hi ha col·laborat, la
plir la placeta de la font de Sant Penya Barcelonista el Centenari,
Julià. Al vespre, el trio De Gala va l’associació de dones Maresselva,
oferir un concert preciós seguit d’un la comissió de festes i molt
ball de tarda que va dur els assis- especialment l’associació de joves
tents fins a l’hora de sopar. A la nit, Jo Qblls, de la que forma part gaiells mateixos van fer ball fins ben rebé tot el jovent del municipi i que
tard. Com no podia ser d’altra ma- cada any aconsegueix amb el seu
nera, els que encara no en tenien esforç fer una de les festes de més
prou van acabar la nit al Club Joc renom de les nostres contrades.
d’Ous. El diumenge hi va haver una
gran sessió de ball a càrrec de l’orMartí Regué i Roig

Aniversari de l’associació Mareselva
l diumenge 5 d’agost es va
fer a Cubells un sopar per
tal de commemorar el vintè
aniversari de la constitució legal de
l’associació de dones Mareselva de
Cubells. El col·lectiu femení de
Cubells ja feia ben bé des del 1986
que es movia i promovia algunes
activitats, però no va ser fins al 22
de juliol de 1992 que ho van començar a fer de manera oficial. Compten amb una vuitantena de sòcies,
tot i que les activitats i viatges que
organitzen estan oberts a tothom.
Des d’aleshores ençà han realitzat
cursos i exposicions de matèries
tan variades com ‘patchwork’, coral, teatre, gimnàstica, manualitats,
fotografia, etc… A part de tot això,

E

sempre passen al davant a l’hora
de participar en els grans esdeveniments anuals com Carnestoltes,
la Castanyada, Sant Jordi, Santa
Àgueda, la festa major o la Diada
de Catalunya, així com muntant
anualment una recol·lecta per tal
d’ajudar el col·lectiu que centra
l’atenció a la Marató de TV3, que
es fa just abans de Nadal.
El dia de la celebració hi havia
muntada una exposició de
‘patchwork’ al local de l’associació,
a la carretera, on es van poder veure unes exquisides mostres del que
les diferents dones del poble han
après durant el curset. Després de
la visita a l’exposició, els més de
cent trenta assistents es van dirigir

a la pista poliesportiva, on hi havia
preparat un sopar de gala. Després
d’unes breus paraules de l’alcalde,
Josep Regué, i d’un discurs molt
sentit de la presidenta de l’associació, Montserrat Ros, els convidats
van començar a degustar un suculent àpat que va servir per fer tertúlia i xerinola al voltant d’una taula
que aplegava ben bé quatre generacions de cubelleses i cubellesos.
Després de sopar, es va gaudir
d’una actuació de ball que va servir per clausurar una vetllada molt
especial. Des d’aquestes línies volem desitjar a l’associació molts
més anys de vida.
Martí Regué i Roig
la
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LA NOGUERA
Montgai Màgic reunirà més de 80 mags
La Fira Montgai Màgic tindrà lloc del 5 al 7 d’octubre i
ja hi ha confirmada l’assistència de, com a mínim, una
vuitantena de mags. Els seus espectacles es podran
veure, seguint el format habitual, en 18 escenaris del
poble, la majoria a l’aire lliure. El divendres tindrà el
col·lectiu de discapacitats com a protagonista, amb
activitats pensades per a ells, mentre que dissabte al
matí serà el torn dels espectacles per a escolars i, a
partir de la tarda i durant tot el diumenge, hi haurà
activitats pel públic en general. Destaquen els concursos i demostracions de mags, un de màgia en general, que ja es va fer l’any passat, i un de nou, de màgia
d’a prop, com per exemple trucs amb cartes. La Fira
compta amb la col·laboració d’un centenar de voluntaris del poble.

Acord amb Aspid
El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Balaguer han
renovat el conveni amb l’Associació de Paraplègics i
Discapacitats Físics de Lleida (Aspid), per fomentar la
contractació de persones amb discapacitat a través
del Servei d’Intermediació Laboral (SIL) de l’entitat.
Podeu posar-vos-hi en contacte al 973 448 933 o a
aspid@aspid.cat.

Camp de treball a Penelles
Uns 15 adolescents d’arreu de Catalunya han participat aquest estiu al camp de treball Rocafinestres de
Penelles. Els joves han netejat i senyalitzar un espai
dels afores del poble. Els han acompanyat altres joves del projecte Jova de l’Oficina Jove de la Noguera.

Plafó informatiu a Camarasa
L’Ajuntament de Camarasa ha instal·lat aquest estiu
al costat del riu Segre un plafó informatiu en què s’in-

dica que la zona no està habilitada per al bany al no
disposar de mesures de seguretat i de salvament.
Aquesta iniciativa sorgeix després que en deu anys
hagin mort set persones ofegades en aquesta zona.

Reparacions a la passarel·la de Balaguer
La nova passarel·la de Balaguer ha hagut de ser reparada per l’empresa que la va construir, Excover, al
presentar esquerdes en la pavimentació i altres defectes. L’empresa ha assumit els costos de la reparació i ha constatat una tara en el material utilitzat.

Creuant l’estret de Gibraltar
Un nedador del CEN Balaguer, Gerard Nadal, ha aconseguit creuar l’estret de Gibraltar nedant. Va sortir de
Tarifa amb cinc companys més i van arribar a Punta
Ahmiar (Marroc) al cap de 4 hores i 33 minuts. El recorregut, de 18,1 quilòmetres, va haver de ser modificat degut a les condicions meteorològiques.

El Consell Comarcal crea MiraTV
El Consell Comarcal de la Noguera ha impulsat una
nova eina web per als ajuntaments de la comarca. Es
tracta de MiraTV, un portal multimèdia que permet
publicar i visualitzar vídeos, àudios, imatges i documents: www.miratv.cat Aquesta plataforma també està
preparada per veure’s a través de l’Iphone, l’Android i
Ipad.

Man teniment del pantà de Sant Llorenç
El pantà de Sant Llorenç de Montgai serà buidat parcialment l’octubre per reparar dues de les comportes
del sobreeixidor, on els sediments acumulats amb els
anys poden impedir el tancament de les taules.
Anna M. Vilanova

la
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DES DEL MIRADOR DEL MONTSEC

Camins vells i belles rutes pel Montsec
el Mira-Pallars al Tossal de les
les Torretes, la Cova de l’Aigua,
el Forat del Gel, de l’Hostal Roig
a l’avenc del Gos, de la Font Blanca a
la Cova de les Monges, Santa Cecília i
Coll de Cabeces són sis detallats i interessants itineraris que enriqueixen el
coneixement del nostrat Montsec disponibles a l’adreça electrònica http://
montsecdemeia.wordpress.com. L’ha
elaborat, després de variades sortides
acompanyat sovint de Ramon M. Puig
i qui subscriu, Jordi López Camps

D

(Barcelona, 1950), llicenciat en Biologia i estiuejant a Vilanova des de 1981.
Viu a l’històric casal del Sr. Pere, antiga
casa de cal Metge a la plaça Major, seu
de l’Ajuntament fins al 1991.
Va ser sergent de complement a
Berga, on es relacionà amb Mossèn
Jaume Armengol. També fou candidat
a senador pel PSUC, del moviment
Cristians pel Socialisme, director de serveis de personal de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet, director
d’Afers Religiosos i president del Pa-

tronat de la Muntanya de Montserrat
amb el president Montilla, cap del servei de formació de la Diputació de
Barcelona. Ara és gerent dels serveis
de cultura d’aquest ens. Ha escrit i
coescrit nombrosos llibres, entre ells Assumptes religiosos: una proposta de
política pública, El pluralisme polític dels
cristians, Montserrat és: forma relleu,
natura, història, santuari de tots i
Aprender Liderazgo Político, entre
molts d’altres.
Ferran Sànchez

PER QUÈ DIEM...

Dura com la bota de Sant Ferriol?
ixò es diu quan alguna cosa
dura molt de temps; pot ser
una activitat, un espectacle
o, fins i tot, un àpat que s’allarga
més del que seria normal. Abans
que res, una precisió: al santoral
català hi trobem dos Sant Ferriol,
encara que de cap se’n tenen massa notícies fidedignes. Un era prevere i l’altre, un tribú romà que es
va convertir al cristianisme: els dos
van ser màrtirs de la seva fe. El primer, celebra la seva festa patronal
el 16 de juny i el segon, el 18 de
setembre.
La llegenda, la tradició, però, va
per altres camins, segurament més
romàntics però, alhora, més fantasiosos. Així doncs, diu la llegenda
que Sant Ferriol, abans de ser sant,
era el capità d’una banda de lladres i
que després de cometre un crim se
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n’anava a confessar tot exigint al
capellà la seva absolució. Vist que el
mossèn de torn no podia acceptar
aquesta imposició, Ferriol el matava.
Un cop, però, trobà un capellà
qui, després d’engegar-li un contundent sermó, li va prometre que
l’absoldria si li jurava que mai més
no faria cap crim. Les paraules del
clergue van arribar a l‘endurit cor
del bandit fins al punt que va decidir fer-li cas. El seus homes, però,
s’ho van prendre com acte de covardia i van matar Ferriol en un
hostal, enterrant el seu cos sota les
botes del celler.
Va passar molt de temps fins que
a l’hostaler se li fes evident que una
de les botes rajava més del que
seria normal i abastia de més vi del
que caldria esperar vista la seva
capacitat. Estranyat per aquesta

circumstància, va alçar la bota i va
comprovar, amb sorpresa, que sota
d’ella un braç sortia de terra i que
un dit la tocava. En cavar en aquell
lloc va aparèixer el cos del bandoler mort però en perfecte estat de
conservació, com si talment l’acabessin d’enterrar. I això és el que
va manifestar la seva indubtable
santedat per a la gent de l’època.
Hi ha una lleugera variant de la
llegenda que diu que el capellà va
donar a Ferriol un anell en què hi
havia escrit, amb caràcters molt
grans, la paraula ‘moriràs’. Al tenir
sempre al davant aquest mot, el
bandit recordà constantment el sermó que li havia etzibat i es penedí
de les seves malifetes. La resta de
la llegenda continua igual, tal com
hem explicat.
Albert Vidal

NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats d’agost
El prisionero del cielo. Carlos Ruiz
Zafón. Ed. Planeta.
És la tercera part de la tetralogia
d’El cementiri dels llibres oblidats
iniciada amb L’ombra del vent i El
joc de l’àngel.

ADULTS
El llibre de les ànimes. Glenn
Cooper. Ed. Alisis.
El futur de la humanitat és un secret ocult entre les pàgines d’aquest
llibre, que va ser escrit amb sang
l’any 1297 per una orde d’escrivans
de cabells vermells i ulls verds que
semblaven tocats per la gràcia divina o bé per la mà del diable. El
llibre de les ànimes no pot sortir a
la llum, perquè el secret que oculta
és el nostre destí.

Escenografies de l’oblit. Norbert
Tomàs. Consell Insular de
Menorca.
NOVEL·LA JUVENIL

Una novel·la francesa. Frédéric
Beigbeder. Ed. Amsterdam.
El 28 de gener de 2008, Frédéric
Beigbeder era detingut per consum
de cocaïna en la via pública i passava quaranta-vuit hores sota detenció preventiva. Irònicament, uns
dies més tard, el seu germà, l’empresari Charles Beigbeder, rebia la
Legió d’Honor de mans del president francès. D’aquest succés real
naixeria poc temps després Una
novel·la francesa.

El metge d’Atenes. Premi Ciutat de
Palma Llorenç Villalonga de Novel·la 2010. Teresa Pous. Ed. Moll.
Alexandre -un metge d’Atenes,
condeixeble d’Hipòcrates- escriu
les seves memòries... I l’autora ho
fa de manera excepcional i tendra.
Ambientada a la Grècia de Pericles,
Teresa Pous ens descriu la vida
d’aquest metge inventat però possible.

La porta dels tres panys. Sònia
Fernández-Vidal. Ed. Narrativa Singular.
Niko és un noi de 14 anys que un
bon matí tria un altre camí per anar
a l’institut i troba una casa que no
havia vist mai. Atret pel misteri, hi
entra i es troba immers en un univers estrany. Dins del món quàntic
passen coses sorprenents.
Préstec de llibres, revistes i
audiovisuals
Servei d’internet i multimèdia
Conexió wifi
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
C/ Escoles, 28
25730 ARTESA DE SEGRE
Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat
Tel: 973400754

Horari
De dilluns a divendres de 16:30
a 20:30 h.
Dissabtes de 10 a 13 h.

la
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EL CAP INFORMA

Caminada ‘Enganxa’t a la Fira’
er segon any consecutiu
hem començat la Fira fent
esport. Aquesta vegada
hem estat 150 persones de totes
les edats les que hem compartit el
camí, en bicicleta, corrent o caminant. Abans de sortir hem recollit
la motxilla i l’aigua i hem fet escalfament per evitar lesions. A l’arribar al CAP, ens esperava una bona
selecció de fruits secs i fruita fresca per proveïr energies.
Després, hem fet entrega dels
premis del concurs de cuina infantil i juvenil. Hi ha hagut 9 participants
amb 17 receptes, totes elles sanes
i suculentes i assequibles de fer
pels nens, amb una mica d’ajuda.
Els primer premi ha estat per Judit
Algué, pel postre d’Ous ferrats amb
patates i ketchup. El segon, per
Gerard Algué, per l’Amanida complerta, i el tercer, per Gemma Salud,

P

amb les Torradetes d’escalivada
per aperitiu.
Tots els participants han tingut un
obsequi i un premi. Els professionals
del CAP us animem que seguiu fent
aquestes activitats: caminar, córrer,
sortir en bicicleta i practicar a la cuina, també amb els menuts.
Agraïm la participació de tots i
especialment d’aquells qui heu collaborat en què aquestes activitats

hagin estat possibles:
Ajuntament d’Artesa, Cudos,
Gimnàs Altis, Cal Rellotger, La
Taberneta, Puigredon begudes, Cooperativa d’Artesa, Quitxalla, Olis
J.Macià, Calçats Maribel, Pastisseria Solé, Casa Mianes, Cal Morera,
Pastisseria Borrell, L’Escaleta, Flors
Leonor, Flors Joana, Massana Estanc, Josep Ma Espinal, Teresa
Dalmau, Paquita Marsà.

la
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FILATÈLIA

Segona trobada d’intercanvi de segells
quest mes he de fer menció
de la trobada que organitzo
a Artesa, que com molts ja
sabeu s’ha celebrat durant la Fira
de Sant Bartomeu. Una de les coses que em va animar a fer aquests
petits escrits sobre filatèlia aquí a
La Palanca va ser el fet de fer difusió de la trobada i així donar a conèixer a tothom aquest fascinant
món de la filatèlia.
Ni en les millors previsions hauria encertat l’èxit que va tenir la trobada en aquesta edició, en part gràcies a la nova ubicació. Dins el casal acabat d’estrenar, vàrem gaudir d’un matí magnífic, amb gran
quantitat d’assistents i interessats
en el tema. Cal esmentar l’assistència de diversos membres de la
Fecafil (Federació Catalana de Filatèlia) i d’un company de l’àgora
que també es d’aquí Artesa, a mes
de les autoritats locals i membres
de Correus.
Cap a les vuit del matí ja vaig
arribar al casal i ja vaig començar a
preparar les taules i altres coses per
fer mes entretingut el matí. Vaig començar per penjar diversos fulls amb
segells que havia confeccionat durant
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la setmana, perquè així la gent pogués veure diferents tipus de col·leccionisme. Hi vaig posar uns fulls
amb vinyetes separatistes de la Unió
Catalanista emeses el 1900, també
es va poder veure una petita mostra
de segells locals del temps de la
Guerra Civil espanyola, tant del costat nacional com del republicà, així
com també vinyetes polítiques dels
dos bàndols. Per acabar, vaig posar
la sèrie de Colon de 1930 i una petita mostra de la meva col·lecció de
l’Edifil 48.
Vaig organitzar un petit sorteig
en què vaig incloure material divers
relacionat amb els segells, una
lupa, unes pinces, un petit classificador amb 100 segells, els anys 77,
78, 79 i 80 complerts i en nou, muntats sobre fulls de col·lecció, dues
cartes prefilatèliques i dues cartes
amb segells clàssics. A part, a tots
els nens que van voler els hi vaig
regalar un sobret amb entre 25 i 30
segells diferents, cal dir que tot allò
sortejat va ser adjudicat i vaig acabar repartint entre 80 i 90 sobrets
amb segells, ni en somnis esperava que hi hagués tanta participació. També portava gran quantitat

de punts de llibre i calendaris
promocionals amb imatges filatèliques, i a mig mati ja no en quedava ni un.
El tema dels altres colleccionismes, xapes, sobrets de sucre, calendaris i escuradents, per
el que em van dir les companyes,
també va tenir un gran èxit de públic i va marxar tothom molt satisfet.
Ja tinc ganes que arribi la següent edició, que serà la tercera,
però no em vull acomiadar de vosaltres sense agrair a tothom la
seva assistència, especialment vull
agrair al personal de l’Ajuntament
l’ajuda que m’han donat i la paciència que han tingut amb mi, sense ells res d’això hagués estat possible, moltes gracies Janette, Maria,
Samarra i, com no, Mingo. Gràcies
per la vostra paciència.
Per finalitzar, us diré que vaig
enviar un total de 93 sobres, entre
els que vaig fer el diumenge i els
que vaig fer per amics de tot Espanya, i aquí podeu veure el bonics
que van quedar.
Bernardí Mota

CARTES A LA REDACCIÓ

Beijing (Xina), 25 de maig
Ja fa dues hores que camina amb
la nena lligada al seu cos, camuflada entre les seves amples robes.
Ara dorm i els seus plors insistents
ja no se li claven a les temples. Feia
estona que pregava perquè s’adormís i no fos descoberta.
La Xingyu te només 12 hores de
vida i és una nena preciosa, s’assembla tan a la Xue-Lee que quan
se la mira no pot deixar de pensar
si no és ella, que els déus li han
tornat, li han donat una altra oportunitat per ser valenta i salvar la
seva filleta.
La Xue-Lee li van prendre només
néixer, el seu marit va ser inflexible
“un fill per família, i ha de ser mascle”, cap més paraula, cap més
explicació, res a dir, res a discutir.
Li va agafar dels braços, encara
tenia l’escalfor del seu propi cos,
només havia tingut temps de mirarla i sentir la seva olor, que ja mai
més es podria treure del cap. Ella
s’hi va voler oposar tot i la debilitat
del part recent. La resposta del seu
marit va ser un ull blau i l’os del nas
trencat.
No la va tornar a veure mai més.

Sap per experiència que el dolor
físic serveix, però, perquè el cor
deixi d’estar encongit, perquè la
respiració torni a ser profunda i llarga, i també aconsegueix que el seu
cap, per uns moments, tingui compassió del seu esperit.
Sovint provoca expressament el
seu marit perquè la pegui, sap
exactament fins a quin punt l’ha de
fer enfadar perquè la pallissa sigui
suficient per fer-li més suportable
el dolor vertader que no la deixa
viure, el dolor del seu cor, però no
tan forta com perquè li impedeixi
continuar vivint la seva existència
miserable.
Quan va saber que tornava a
portar una criatura al ventre, va
decidir que aquest cop ell no podria arravatar-li, aquest cop ella
seria més forta i faria ús de la seva
astúcia i intel·ligència, dues virtuts
amb les quals els déus l’havien
obsequiat en quantitats superiors al
que fóra desitjable en una dona al
seu país.
Arribat el moment, va saber ordir un pla per donar a llum a la seva
filla, ella sabia d’antuvi que seria

una nena, de manera que el seu
marit quan s’adonés del que passava ja pogués ser ben lluny. Només havia de seguir les instruccions que li havia donat la mainadera quan l’havia ajudat a parir, i que
feia d’enllaç entre dones en la seva
situació i unes persones que podien ajudar-la.
Però abans, havia de trobar forces per seguir caminant i vèncer
aquella por que semblava una aliada del seu marit i que la paralitzava, l’impedia avançar i fins i tot
pensar amb claredat. Seguir caminant, seguir caminant, només calia
seguir caminant per trobar-se al final amb la llum que li permetria
estimar i veure créixer la seva filla.
L’altre camí era la foscor absoluta, la mort.
Per totes les famílies que han tingut la generositat d’adoptar nenes
a la Xina i donar-los l’oportunitat
d’una vida millor. I en especial a la
Fina i la seva família. Sou uns valents!
Paquita Martí
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VIDA SOCIAL

Visca la quinta del 1987

Sabem que uns us sorprendreu, altres us emocionareu, potser, fins i tot, us enfadareu... Us demanem disculpes per endavant, però “alguns” de nosaltres hem
pensat que estaria bé fer una petita difusió del que va
passar el dissabte 30 de juny.
La quinta del 87 va celebrar un sopar molt especial,
de retrobament dels que vam néixer el 87. Ja feia temps
que teníem ganes de reunir-nos per explicar les nostres actuals vides i, de fet, això va ser possible gràcies
a aquest sopar, que va ser tot un èxit. Recordant vells
temps vam riure molt, amb les anècdotes d’infància que
compartim i, entre brindis i somriures, vam fer memòria

d’històries i historietes que alguns no recordàvem. Sobretot, anàvem recordant tots i totes els que no van poder
venir per algun que altre motiu.
Nois i noies, aquest sopar ens ha servit per comprovar
que els anys passen però les persones no canviem, les
amistats de sempre perduren! Esperem que puguem fer
molts més sopars i reunions com aquesta, sou genials
tots!!!
Visca la quinta del 1987, moltes gràcies a tots i totes
per haver fet possible aquesta gran vetllada. Ens veiem el
2017, que canviarem de dècada!
Sigueu feliços!!

Trobada dels 50
Artesenques, comarcanes, conegudes i saludades
nascudes el 1962. Si voleu i us va bé, podeu venir el
dissabte dia 20 d’octubre a les 10:30 hores al bar de les
piscines d’Artesa de Segre per celebrar-ho. El programa
previst és:
10.30 h: Concentració al bar de les piscines
A continuació, visita al Celler Vinya l’Hereu de Seró
14.30 Dinar a l’Hostal Muntanya
Serà un dia de retrobaments, de veure cares que fa
molts anys que no veus. No et perdis l’ocasió i vine! I
fes córrer la veu! Si coneixes algú de l’any 1962, avisa’l.
Per contactar-nos i aclarir dubtes, truqueu a

Generosa (653 68 21 67), Antonio (659 19 72 97) o Josep
M. (638 31 55 40). També ens pots escriure a
trobada1962@gmail.com.
És requisit imprescindible per ser-hi comptat haver fet
el pagament abans del 15 d’octubre, dels 40• que val la
jornada al compte del BBVA, sucursal d’Artesa de Segre
0182 – 0530 – 99 – 0201532090. Sobretot penseu a indicar
el vostre nom al fer l’ingrés.
La Comissió 1962
PS: Ah, i portar la parella es optatiu.
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TEMA DEL MES

La Fira planta cara a l’austeritat
Les mesures d’estalvi es noten però no impedeixen el desenvolupament del certamen

L’Ajuntament va xifrar en 14.000 el total de visites que entre els dos dies van rebre el recinte firal, la mateixa xifra que l’any passat

er el mateix amb la meitat de
diners. D’entrada, una
missió impossible. Tot i això,
els dies 25 i 26 d’agost Artesa va
celebrar la Fira del Meló. De fet, el
mateix alcalde, Mingo Sabanés, va
reconèixer que l’edició d’enguany
havia estat en perill i que algunes
veus dins el mateix equip de
govern havien proposat convertir
el certamen en bianual, és a dir,
que aquest estiu no se celebrés.
“Però sóc molt tossut i tenia molt
clar que si es deixava de fer un
any, es podia perdre per sempre”,
va afirmar.
Les retallades es van notar en
aspectes com l’increment
d’alguns preus o la desaparició
d’actes, entre ells la desfilada
canina i la degustació de vins. El
nombre d’expositors va mantenir
la tendència a la baixa dels
darrers anys i es va quedar en una
vuitantena, vint menys que el
2011. No obstant, també hi va
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haver novetats, per exemple els cues per comprar els tiquets i
tastos i la cuina del formatge, que recollir el menjar. De fet,
van tenir molt bona acollida i van l’Ajuntament ha atribuït aquest fet
deixar molta gent amb ganes de també a l’increment d’assistents, ja
participar-hi.
que enguany es van vendre 3.750
L’estalvi es va aconseguir amb tiquets de degustació i hi van haver
el
canvi
d’ubicació
i, unes 1.500 persones. Aquestes
concretament, l’estrena del Casal. dades, facilitades per l’Ajuntament,
S’hi van situar els comerciants i suposen un increment del 60 per
les entitats, un canvi en general cent respecte l’any passat. Pel que
ben valorat, i els
estands
de
degustació.
També s’hi van
fer la trobada
d’intercanvis i
les xerrades i
de-gustacions.
El trasllat dels
estands
de
degusta-ció es
va
no-tar,
sobretot, la nit de
dis-sabte, quan
puntualment es
van fer llargues El canvi d’ubicació d’entitats i comerciants va ser força ben valorat

TEMA DEL MES
fa al total de visites, l’alcalde va afirmar el diumenge
que s’havia el diumenge que s’havia assolit l’objectiu
de les 14.000 que s’havia plantejat inicialment.
Entre els aspectes positius cal destacar la gran
afluència en algunes propostes, tant noves com consolidades. El debut del formatge entre els personatges principals de la Fira va ser un èxit, i totes les
activitats vinculades a aquest producte van penjar el
cartell de complet. N’és una bona mostra el fet que
els 50 tiquets disponibles per la demostració de cuina amb formatge del diumenge a la tarda es van esgotar abans que els de la de meló, protagonista indiscutible de la Fira. No obstant, aquesta segona també va omplir les 50 places. El dia abans, el tast guiat
de formatges també va assolir el màxim de 50 assistents. Entre les propostes consolidades, destaca
l’acaparador èxit del concurs de cuina de conill, amb
novetats en la classificació dels premis, amb més
categories. Així mateix, la jornada d’intercanvi de col·leccionistes també va tenir gran afluència i a última
hora del matí desenes de curiosos i aficionats encara passejaven per les diferents taules.
Tampoc podem oblidar una proposta que, per ser
només al segon any, creix exponencialment. Es tracta
de la caminada, que enguany es complementava amb
estiraments abans i després de l’activitat i consells
sobre l’exercici físic.

A dalt, venda de melons i, a sota, d’olives. A continuació, dos detalls, a
l’esquerra, de la demostració de cuina amb meló i a la dreta, del concurs
de cuina de conill. Sobre aquestes línies, un moment de la degustació
de formatge, una de les novetats d’enguany. A l’esquerra, el repartiment
de la paella, que també es va canviar d’ubicació.
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La trobada de puntaires va tenir lloc el diumenge al
matí al carrer Sant Cosme i Sant Damià que, un any
més, es va omplir amb participants de tot Catalunya.

Col·leccionistes de tot tipus, des de segells fins a xapes de cava, es van trobar el diumenge al matí a la
cada any més multitudinària jornada.

La caminada, l’activitat més matinera de la Fira, va
reunir desenes de persones que van recórrer l’horta
d’Artesa amb els millors consells per fer esport.

El concurs de Botifarra va reunir dissabte a la tarda
50 persones. Els campions d’aquesta edició van ser
Joan Farré i Ramon Novelles.
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El GRTP homenatja Rafel Gomà (i III)
l 7 de juliol es va celebrar a
la sala d’actes del Centre
d’Entitats d’Artesa de Segre
la presentació del llibre que conté
les actes de la XL Jornada del Grup
de Recerques de les Terres de Ponent (GRTP) i que du per títol Rituals i simbolismes, de la prehistòria
a l’actualitat, del qual ja en vam desglossar el contingut presentant-lo
com a primícia en el número del
mes de juny d’aquesta revista.
L’acte, al qual van assistir una
cinquantena de persones, va estar
presidit per Rafael Gomà, homenatjat a la jornada, Mingo Sabanés, alcalde d’Artesa de Segre, Maria Àngels Petit, presidenta de l’Associació Catalana d’Arqueologia, i Miquel
Torres, president del GRTP.
Rafel Gomà va agrair novament
davant els assistents ser guardonat amb la distinció Athanàgia amb
la qual el grup reconeix les persones que han destacat en l’estudi i
la recerca a les Terres de Ponent.
L’alcalde va fer una glosa de la
figura d’en Rafel Gomà manifestant
la seva satisfacció pel que ha aportat i aporta a la ciutat d’Artesa i, també, perquè la jornada se celebrés
a la nostra ciutat, mostrant la joia
de representar un municipi amb
tanta diversitat de restes històriques
i prehistòriques, en especial la que
els diversos especialistes, per mitjà del seu treball, han plasmat a les
pàgines d’aquest llibre.
Maria Àngels Petit va fer referència a la figura de Rafel Gomà i també a la seva esposa, i a l’aportació
que va fer amb el descobriment de
l’important jaciment de la Cova del
Parco. Petit prosseguí el parlament
referint-se al treball arqueològic en
general i la seva situació a partir de
la llei dels anys 1980 que el regula,
tal com indica al pròleg del llibre la
mateixa autora. Va destacar la col·laboració dels afeccionats que actuen de suport incondicional als
professionals i institucions, els
quals com a millors coneixedors del
territori que ningú, fan una tasca de
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salvaguarda del patrimoni digna de
menció. En l’aspecte motiu de la
jornada, l’arqueòloga va manifestar que el món del simbolisme és
molt ampli i que, a la vegada, al ser
quelcom consubstancial a la condició humana, és perfectament legítim que els humans ens sentim
atrets per aquest fenomen, prova
d’això ha estat la profusió de treballs presentats.
Miquel Torres tancà la roda de
presentacions agraint a les autoritats d’Artesa i col·laboradors,
especialment a l’alcalde, el suport i
la predisposició perquè aquesta jornada arribés a bon port. El president del GRTP va aprofitar el seu
parlament per reblar el clau en el
que havia dit Petit sobre el paper
de l’afeccionat, recordant que el
Grup de Recerques va néixer amb
la voluntat d’estudiar a fons el territori i en aquest estudi hi tenen cabuda els estudiosos professionals
i els afeccionats que basen el seu
treball en l’autocrítica i un cert grau
de prudència en les seves afinacions teòriques. En definitiva, un espai de trobada on l’afeccionat s’alliçona amb el professional i el professional rep les informacions de
primera mà, que en el conjunt dels

associats al grup ja porten molts
anys trepitjant territori.
La presentació i tancament
d’aquest acte va anar a càrrec del
qui signa aquest article, el qual va
acomiadar als assistents amb el
missatge que publicacions com
aquesta ajuden a escampar el nom
i el patrimoni d’Artesa de Segre arreu i, en aquest cas concret, des
d’una visió científica que dóna entitat al conjunt de tot el municipi.
No volem tancar aquest article
sense agrair, un cop més, la plena
predisposició de l’Ajuntament
d’Artesa i sobre tot a la figura del
seu alcalde i, també, al Club de Lectures Artesenc i al seu representant
Josep M. Espinal, pel suport i col·laboració que en tot moment ens
ha dispensat en els diferents aspectes de l’organització d’aquesta presentació. A més del nostre reconeixement a la revista La Palanca per
fer d’altaveu d’aquesta jornada i homenatge.
Aprofitem aquestes línies per informar-vos que podeu adquirir el
llibre amb les actes d’aquesta jornada a Cal Mianes.
Ramon I. Canyelles
Vocal del GRTP
la

Palanca 27

PARLEN LES ENTITATS

XI Jornades de Prehistòria del Marquesat
l 7 de juliol a la tarda, a la
doctora Maria Àngels Petit,
professora de Prehistòria de
la Universitat de Barcelona, se li va
girar una mica de feina. Després de
presentar a Artesa de Segre el llibre de la 40a Jornada de Treball
del Grup de Recerques de les Terres de Ponent, es va desplaçar a
Alòs de Balaguer on, en el marc de
les XI Jornades de la Prehistòria organitzades per l’Associació Cultural de les Terres del Marquesat, va
pronunciar la conferència que porta per títol Ötzi, l’home dels gels.
Val a dir que la capacitat de convocatòria de la conferenciant i l’interès que susciten tradicionalment
aquestes conferències de cita anual
van fer que la sala del Casal Cultural d’Alòs s’omplís a vessar.
Ötzi és una de les troballes més
importants en els darrers anys pel
que fa a la investigació arqueològica. Es tracta d’una mòmia de les
denominades humides, descoberta l’any 1991 per un matrimoni excursionista que la va trobar en una
glacera dels Alps, a la regió d’Ötz,
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al Tirol del Sud
(Bolzano, Itàlia),
d’aquí el seu nom.
Aquest cos congelat, mort per
causa violenta, va
ser assassinat, té
una antiguitat de
5.000 anys i se’l
va trobar amb tot
el seu vestuari i
l’aixovar complet,
la qual cosa ha
donat la possibilitat d’estudiar com es vivia en aquell
temps des del punt de vista biològic, analitzant el seu cos i les restes de menjar que es van trobar al
seu estómac. Fins i tot s’ha determinat el tipus de sang i el seu ADN.
A partir d’una sèrie de tatuatges,
prop de 60, escampats per el seu
cos situats en llocs estratègics, s’ha
pogut saber que Ötzi es tractava els
seus mals en aquest punts. Al trobar intactes els vestits i els utensilis s’ha pogut tenir constància real
de com es tractaven els elements
perennes que, amb el pas dels

anys, fins ara no havíem pogut conèixer, així com el sarró, els mànecs de destrals i ganivets i altres
utensilis que Ötzi portava al damunt
en el moment de morir.
Una interessant conferència
que es pot complementar amb la
visita a l’exposició de la rèplica de
la mòmia i objectes que el museu
de Bolzano ha cedit temporalment
al Museu Arqueològic de
Barcelona.
Ramon I. Canyelles
per a l’Associació Cultural de les
Terres del Marquesat

Visites d’estiu de l’entitat
L’associació ha fet nombroses activitats al llarg de l’estiu, de les quals us n’oferim un breu recull. El 9 d’agost
van visitar el romànic de les Valls d’Àneu, l’Ecomuseu
Casa Pairal Gassia d’Esterri i Sant pere del Burgal,
lloc d’inspiració de la novel·la Jo Confesso. El 13
d’agost el destí va ser Sant Llorenç de Montgai, al jaciment de la Roca dels Bous. Quatre dies més tard
van ser a la Vall d’Ariet, mentre que la cloenda de l’estiu es va fer el dia 23 a Alberola, a Os de Balaguer.

la
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Fem Cau, fem poble!
AEiG MARE DE DÉU DEL PLA

n cop més, el Cau ha finalitzat el curs amb uns campaments meravellosos a la
Pobleta de Bellveí, aquesta vegada amb instal·lacions per estrenar i
un terreny fantàstic! Els anys van
passant i és fantàstic veure com el
nostre Agrupament d’Escoltes i
Guies perdura en el temps i en una
societat tant “complexa”.
Aquest any hi ha hagut força
novetats. Per falta de caps, s’ha
hagut de tancar la branca de Castors incorporant els de segon any
a la branca de Llops, fet que ha
comportat una dificultat extra pels
caps d’aquest branca però que han
pogut superar amb força èxit. D’altra banda, els Ràngers han tingut
un bon any amb activitats com la
recollida de regals de Reis o de joguines per als més necessitats. La
novetat més positiva ha estat la
branca de Pioners i Caravel·les,
que hem reobert després de dos
anys. Vam realitzar un projecte per
esbrinar les causes de la falta de
relleu de caps amb entrevistes a
diferents persones que han escrit
la història antiga i recent de l’Agrupament. Han permès reflexionar
sobre la importància del paper del
cap i del que significa el Cau pel

U
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nostre poble. Aquí us en detallem
les conclusions principals.
En primer lloc, la majoria del jovent actual fa moltes activitats centrades en els estudis, els esports i
l’oci, i el compromís que exigeix el
Cau i la falta de remuneració els fa
tirar enrere. El que impacta, però
és el temps que es dedica a les
xarxes socials i als videojocs i la
pèrdua de valors i experiències ple-

nes que comporta.
Així mateix, la participació en el
Cau és una manera eficaç per lluitar contra la dependència a les noves tecnologies de la societat actual. Actualment, amb la crisi, el
Cau juga un paper molt important
per ajudar a desconnectar d’una
situació delicada com la que vivim
i saber trobar la felicitat i els moments d’alegria en espais de con-
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vivència amb els altres i la natura,
lluny del consumisme. A més, el
Cau és un espai perfecte per establir relacions socials i vincles afectius amb els infants, amb especial
importància pels qui resideixen fora
d’Artesa però que hi continuen tenint la primera o segona residència. Per les dades que ens consten, aproximadament un 35% de la
població ha passat pel Cau, per tant
els valors d’aquest són un factor
molt important en la formació de la
identitat del poble.
La conclusió més positiva ha
estat la que es reflecteix en les
samarretes que hem venut: “jo de
gran.. vull ser cap”. Amb aquesta frase s’ha definit el desig dels PiCs, un
desig que fa que l’Agrupament trobi
una esperança de continuïtat davant
les dificultats dels últims anys i l’objectiu principal que des de l’equip de
caps s’havia plantejat per al curs.
A més a més, durant els campa-

ments, els PiCs van muntar i desmuntar el campament, fent que part
de la càrrega de feina dels caps es
reduís una mica i aprenent de manera significativa a fer-ho nosaltres
mateixos.
Una de les claus més importants
d’aquest èxit va ser incorporar una
setmana a Galícia com a recompensa pel treball realitzat i per l’increment de la motivació, una setmana definida per Pioners i
Caravel·les com la millor experiència de les nostres vides. Durant
aquesta setmana hem conegut de
prop la cultura gallega, les seves
festes i tradicions, la gastronomia,
la pesca, els paisatges, monuments, símbols emblemàtics... I fins
i tot hem sigut protagonistes al diari més venut de la comunitat, La Voz
de Galicia, per participar a les festes del poble de Baio cantant La
cançó de les balances traduïda al
gallec, cançó que va ser ovaciona-

da pel públic i que donava pas davant d’unes 300 persones a la missa oficial de les festes de San
Cristòfol. A part, hem sabut conviure i hem après a compartir. Cal destacar que a principis de curs érem
un grup dividit entre noies i nois i a
partir de les noves experiències
hem après a conviure tots junts i
formar una gran cercle d’amistat.
Esperem de tot cor quedar impregnats de la salut del Cau i agafar el relleu amb força entusiasme i
preparació en un futur pròxim, hem
demostrat que si volem, podem!
Per acabar, volem agrair a totes
les persones que s’han apropat a
nosaltres a l’estand de la Fira del
Meló, que han pogut observar part
de nostre treball durant l’any i que
van fer possible la venda d’unes 50
samarretes més. Gràcies pel vostre suport.
AEiG Mare de Déu del Pla
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Nou número de la revista ‘Lectures’
urant els dies de la Fira de
Sant Bartomeu s’ha posat a
la venda el número 14 de la
revista Lectures que edita el Club
de Lectures Artesenc (CLAAC).
Volem agrair la bona acollida que
ha tingut, tant entre els socis com
entre el públic en general, i dir-vos
que si la voleu comprar la trobareu
a Estanc Massana, Casa Mianes i
Detalls. Els socis que la vulgueu, la
teniu gratis al liquidar la quota anual.
La revista duu per títol El Castellot i el Sagrat Cor: l’anima del Turó
de Sant Jordi, i hi podreu trobar un
article d’Anna Camats sobre la història del Castell d’Artesa, un altre
sobre la història del Monument al
Sagrat Cor, un altre on Domingo
Aldavó ens recorda la creació de la
Colla del Castellot i, per acabar, en
Ferran Anell ens explica la història
de la primera antena.
També volem dir-vos que ens hem
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saltat el número 13, i que quan arribi
el moment ja el publicarem. Anirà sobre els 50 anys del Club de Lectures
(de fet, ara ja són 56, els anys).
Així mateix, volem donar les gràcies a l’Ajuntament d’Artesa i en especial a l’organització de la fira per
les facilitats donades, i agrair l’ajuda dels joves Xavier Capell, Joan
Morros i Amadeu Roca.

PS: Per a tots aquells que us vareu
interessar per la foto dels
escolanets, els seus noms, d’esquerra a dreta, són Francesc
“Sisco” Farràs, Francesc Bellido,
Lluís Canes i Jaume Ros.
Josep M. Espinal i Aubet
Secretari del Club de Lectures
Artesenc

Il·lusions i realitats
s diu que el conreu de il·lusions és bo en funció dels
resultats que se’n derivin
quan arriben a transformar-se en
realitats concretes de vàlua. La
nostra Associació Cultural Amics de
Vilves, enguany, tot enriquint el ventall i alhora la diversitat de les activitats dutes a terme al llarg dels
anys de la nostra existència, hem
pogut gaudir de l’assoliment de
dues fites que ens seduïen i
primaven actualment la nostra línia
de treball.
Així, al bell mig de la primavera,
el 19 de maig, empreníem rumb
vers el cor de la nostra estimada
Catalunya, la ciutat de Terrassa,
l’antiga Ègara. Llur objectiu era
aprofundir i ampliar el coneixement
de la riquesa cultural arquitectònica en l’àmbit del preromànic, romànic i modern amb la qual està dotada la nostra terra, fruit d’una munió
d’artistes preclars que honren la
nostra història i les nostres arrels
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personals com a poble.
Tenint coneixement
de l’existència de valors arquitectònics a
tenir en compte, a la
vegada, el sector que
venera la memòria a la
Ciència i Tecnologia
profundament vinculades al nostre territori.
La jornada ens va deixar una magnífica petjada en tots conceptes. Fins i tot, varem
tenir l’obsequi d’un dia
esplendorós, tot compartint el gaudir de la bona amistat en aquell
marc magnífic de bellesa.
Darrerament, hem d’esmentar
l’altre objectiu assolit: l’embelliment
de la plaça del nostre poble i carrer
proper amb el baranament i
enjardinament que li corresponia.
Les il·lusions ens ajuden a fer
camí, tot esperant-nos a cada ins-

tant del nostre viure per ajudar-nos
a créixer com a persones. Quan una
il·lusió acaronada de temps se’ns
converteix en aquella realitat somniada, ens sentim molt gratificats.
Quan una il·lusií s’ha acomplert,
cal fer-ne florir una altra...
Associació cultural
Amics de Vilves
la
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L’Artesa ret homenatge a Jaume Campabadal
CE ARTESA DE SEGRE

l Camp Municipal d’Esports va acollir a principis d’agost un triangular molt especial. Es
tracta de l’homenatge organitzat pel Club
Esportiu Artesa de Segre al futbolista local Jaume
Campabadal. Al torneig hi van participar tres equips
que l’homenatjat coneix molt bé, ja que ha estat a
les files de tots ells en algun moment de la seva
carrera esportiva. Així, a l’homenatge hi van participar el CE Artesa, el UE Balaguer i Lleida Esportiu,
hereu de la UE Lleida. Els partits i els resultats van
ser CE Artesa 0-UE Balaguer 1, CE Artesa 0-Lleida
Esportiu 2, UE Balaguer 0-Lleida 1. L’acte va comptar amb la presència d’amics, familiars i autoritats
destacades del món de l’esport i el futbol català.
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Campabadal va ser el protagonista de la vetllada

Distinció als jugadors que deixen el club
CE ARTESA DE SEGRE

l club també va lliurar tres plaques commemoratives als tres jugadors que aquest any
deixen de formar part de la plantilla de
l’equip, Carles Galceran, Donís Mas i Àlex Trepat.
No obstant, continuen vinculats al projecte, alguns
fins i tot a la nova junta directiva.
Les plaques commemoratives es van lliurar en
el marc de la disputa del trofeu Fira del Meló el dia
26 d’agost. En aquesta ocasió, se’l disputaven el
CE Artesa i el Lleida Juvenil, que van empatar a un
punt. Durant la pausa de la mitja part, es va fer efectiva l’entrega de la placa als exjugadors, en reconeixement de la seva dedicació durant tots aquests
anys al projecte futbolístic del CE Artesa de Segre.

E
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Carles Galceran, Donís Mas i Àlex Trepat
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El CUDOS culmina la Travessa dels Pirineus
l CUDOS ha completat
aquest estiu la Travessa
dels Pirineus que va iniciar
l’any passat. Van començar a la Vall
Fosca, a l’alberg de la Torre de
Cabdella, i van acabar a la platja
d’Hondarribia, al País Basc, un diumenge de plena afluència.
Van ser 10 dies en total damunt
de la bicicleta, 590 quilòmetres i
14.470 metres de desnivell acumulat positiu, però la dificultat més
gran van ser alguns trams de camins i carrerons amb molta pedra:
als trams que pujaven tocava empènyer i carregar-te la bici, i als de
baixada, anar amb cura de no caure, tot portant sempre l’equipatge a
sobre.
El paisatge, meravellós: la verdor malgrat la sequera, les altes i
escarpades muntanyes del Pirineu
aragonès, l’impressionant canyó
d’Añisclo, els boscos de fagedes i
avets com el d’Irati, les muntanyes
arrodonides amb els típics caserius
disseminats,... I el que més ens
impressionà: l’etapa “reina” afegida, a vista d’ocell, la Vall d’Ordesa.
Tota una fantàstica experiència!!

E

CUDOS

Recorregut

Quilòmetres

Desnivell(metres)

1r dia

Torre de Cabdella-Pont de Suert

50,63

1.440

2n dia

Pont de Suert-Campo

62

1.439

3r dia

Campo-Nerín

58,15

1.841

4t dia

Nerín-Ordesa-Fiscal

51,36

1.205

5è dia

Fiscal-Senegüé

51,13

1.300

6è dia

Senegüé-Aragüés do Puerto

60,34

1.605

7è dia

Aragüés do Puerto-Izaba

55,27

1.276

8è dia

Izaba-Roncesvalles

77,4

1.585

9è dia

Roncesvalles-Etxalar

71,18

1.647

10è dia

Etxalar-Hondarribia

53,45

1.132

590,91

14.470

TOTAL

CUDOS

El CUDOS va completar aquesta exigent travessa en BTT iniciada fa un any

la
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La Fira dels Melons
a tornem a estar a la bretxa,
i com sempre, ens farem ressò del que ens diuen els nostres veïns, ja que si no ho fem nosaltres això sembla una bassa d’oli,
i no és el cas!
Començant per la Fira i per les
novetats que ens ha portat aquest
any, per fi hem fet ús del Casal Cultural, altrament dit popularment “La
Sagrada Família”. Però, no hagués
estat més correcte inaugurar-lo primer? Potser és un problema de protocol, però com sempre aquí fem les
coses a l’inrevés.
A més, desconeixem si aquest
desgavell té a veure amb la reducció considerable del pressupost per
la Fira o la posada en marxa del
Casal, però el dissabte es produïren molts talls en el subministrament
elèctric. Potser la falta de previsió
del consum desorbitat del edifici ens
comença a passar factura?
També sembla que els responsa-
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bles de la Fira no volien que s’acabés mai, perquè els altaveus varen
estar sonant a “tot drap” fins a dos
quarts de dotze de la nit del diumenge. A veure si pensen una mica en
els veïns que treballen els dilluns.
Un altre dels problemes endèmics
que s’ha vist accentuat durant la Fira
es que aquí, quan hi ha el mercat
setmanal, tothom aparca on vol. Sortosament, els membres de Protecció Civil van poder ordenar una mica
aquest caos, però mentre des del
consistori no permetin l’entrada al
poble als Mossos d’Esquadra per a
que aquests facin la seva feina, els
diumenges continuaran així de caòtics. Ja s’ha donat algun cas de problemes d’accés dels vehicles
d’emergència, sobretot al CAP, i això
és molt greu. Una possible solució
seria ubicar el mercat de manera
que no perjudiqués el comerç i facilités la circulació. D’una manera o
altra, però que facin alguna cosa!

D’altra banda, i continuant amb un
dels “culebrots” de l’estiu, sembla
ser que a les piscines la pintura està
tornant a caure. Cap problema, el
proper any, quan faltin dues setmanes per obrir-les, se’n recordaran
que tenen unes piscines fetes
“caldo” i correran a gastar els diners
dels artesencs per fer una altra reparació d’urgència. Un consell: si
planifiquem les coses amb uns mesos d’anterioritat –no amb dies com
feu fins ara- això no us passarà.
Per acabar, desitjar-vos una molt
bona Festa Major. Estem segurs que
tot i la notable reducció en el pressupost d’enguany, hi haurà activitats,
balls i concerts per a tots els gustos
i edats. Gaudiu-la!

Junta Local del Partit Popular
d’Artesa de Segre

Carta oberta a l’alcalde de Cubells
Sr. Josep Regué,
Ens adrecem a vostè desprès de 13
mesos que exerceix com alcalde.
Els que teníem l’esperança d’iniciar
una nova etapa amb el seu nomenament, ens adonem que anàvem
molt equivocats. Avui, el nostre ajuntament continua amb certes mancances de gestió del passat. Amb
l’agreujant de la seva conducta prepotent i fatxenda que només fa que
enredar uns temes que s’haurien
d’afrontar amb tota tranquil·litat i la
transparència que mereixen tots els
nostres veïns.
Vostè ja ens va demostrar el seu
compromís poc ètic i molt egoista
quan es va aprovar un sou, tot i estar jubilat. Com a pensionista que és,
ser alcalde li hauria de suposar una
distracció i no fer-se un sobresou,
que va a les esquenes de tot un poble. Com es pot tenir tanta barra!!!
Per això no té cap mena d’autoritat
moral per desacreditar ningú i,
menys encara, els regidors -de l’opo36 la Palanca

sició que tant li agrada anomenarque no li riem les seves gràcies, però
que vam estar tan legítimament i democràticament elegits com vostè,
amb els vots d’una gent que pretenien canviar algunes coses que no
agradaven prou.
En tot aquest temps ens hem dirigit a vostè més d’una vegada, perquè posi fi a l’insuficient control de
la despesa. No pot ser que el municipi de Cubells sigui el que paga més
per contribució de tot Lleida pels
seus immobles. Per la seva resposta tan decebedora, li fem saber que
aquest esforç contributiu és, avui, el
que sustenta el nostre ajuntament.
També se li ha notificat una sèrie de
possibles irregularitats comeses en
aquest Ajuntament, proposant-li el
seu rescabalament econòmic en
qüestió. Després de sis mesos, encara esperem una resposta. Pensem que qui no defensa assumptes
de gestió pública com cal es algú
que no mereix confiança futura per

a gestionar el que és de tots.
El nostre desconcert es va fer
molt més gran en l’últim ple, on sense cap mena d’exposició prèvia ni
perjudici, vostè va presentar una
bateria de propostes referents al
vedat que afectaven els drets dels
propietaris. Totes elles encaminades a ratificar i a aprovar una mena
de despropòsits, més dignes de
qualsevol dirigent d’una república
“bananera” que d’un alcalde preocupat per garantir els drets de tothom.
Reconsideri la seva manera d’actuar i sigui molt més objectiu. Sincerament, li demanem que aprofiti
l’oportunitat que li dóna el seu càrrec per ser l’alcalde de tots. Si és
així, ja sap on trobar-nos.

Salvador Soldevila i Pedrol
Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya a
l’Ajuntament de Cubells

IN MEMORIAM

Josefa Gallardo
Fa poc, el 17 de juliol, ens va deixar la nostra esposa, mare i padrina, Josefa Gallardo
Barragán, coneguda a la nostra ciutat pel seu caràcter jovial i pel tracte familiar que
tenia amb totes les persones que la coneixien.
La família Cerrillo-Gallardo volem agrair les nombroses mostres de condol rebudes durant aquest moments tan difícils per a nosaltres i també expressar el nostre
reconeixement i gratitud a tot el personal sanitari del nostre CAP especialment a la
doctora Montserrat Coma, infermeres Fina Cregenzan i Pepita Pont, al personal tècnic
de les ambulàncies i a totes les persones que han contribuït a alleujar i fer més suportable les dolències que patia.
Moltes gràcies per tot.
La família

A la nostra iaia
Una vegada, un senyor de capital comentava un diumenge al mercat d’Artesa que el que
més envejava dels pobles, deixant de banda la tranquil·litat i el bon menjar, era que aquests
tenien ànima. Una ànima que no havia trobat mai enmig de la impersonalitat i fredor d’una
gran ciutat. Coses banals per nosaltres, la gent de poble, com que et saludin pel carrer, que
la gent et pregunti com estàs o que puguis deixar els nens a la plaça una estona a càrrec
d’algun amic, veí o conegut del poble esdevenen pels urbanites un gran què.
Potser el que nosaltres els hi podríem envejar als de ciutat és, a estones, una petita dosi
d’anonimat. I és que als pobles, ja ho sabeu, tot es comenta i tot se sap!
Aquest juliol es va morir la nostra iaia, la Cobatxeta.
Era una dona coneguda a tot el terme d’Artesa. Una dona treballadora i enamorada del seu hort. Una dona que
ajudava al mossèn, escombrava l’església i recollia l’almoina quan es celebrava una missa. També va ser una
gran cosidora.
Era alegre, juganera i no s’estava mai quieta. Sempre amunt i avall fent coses.
Va tenir el millor company de viatge, amb qui va compartir molts anys, el padrí Ton, i dos fills, el Sisco i l’Antonieta,
que sempre van estar al seu costat.
La iaia estava molt orgullosa d’haver format una gran família amb fills, néts i besnéts.
Amb aquestes línies, hem volgut donar-li un últim adéu. La recordarem sempre. I és que no sabem si els pobles
tenen aquesta ànima de la que parlàvem abans, però el que sí que és cert és que quan mor la persona, neix el
personatge. Arreveure, iaia.
Els teus néts i nétes

Agraïment
La família de la Bepeta Monsonís donem les gràcies de tot cor als familiars i amics per les mostres de
condol i estima que ens heu mostrat per la mort de la mare i iaia, i molt especialment al personal de la
Residència d’Artesa per haver-la tractat amb tan afecte durant el temps que va estar al centre.

A la meva mare Genoveva
Gràcies mare per haver-me donat la vida i la capacitat d’estimar.
Gràcies per oferir-me el teu somriure i la teva companyia durant tots aquests anys.
Gràcies pel teu exemple de lluita, entrega i estima incondicional.
Per acabar el meu comiat, utilitzaré la paraula més bella i la que menys em costa de dir-te:
T’estimo mama.
La família agraeix les mostres de condol rebudes de tot el poble i el suport dels companys
i companyes de la residència.
Carme
la
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MEMÒRIES DELS ANYS SENSE PRIMAVERA

Sóc la Pilar Porta i al meu poble, Baldomar, em coneixen com la Pilar de
cal Porta. Vaig néixer l’any 1925. De quan era petita recordo molt bé tots
los companys i companyes d’estudi i totes les coses que cridaven l’atenció a una criatura.
En acabar la guerra ja no vaig anar més a escola, ajudava a casa i
quan calia treballava al tros amb los meus germans. Ni més ni menys que
les altres noies d’aquella època. A mesura que creixia m’adonava que a
pagès no hi havia altra sortida que casar-se. Això m’amoïnava, i cavil·lava com podria triar el meu futur lliurement.
Quan tenia 23 anys, vaig decidir que volia estudiar i, amb molt d’esforç, als 27 anys vaig acabar la carrera de mestra, feina que he fet tota la
vida fins la meva jubilació.
Los fets que vam viure de petits durant lo terrible període de la Guerra
Civil i de la postguerra, anys que anomeno sense primavera, mos han
marcat moltíssim i una manera d’evitar que tornin a succeir és donar-los
a conèixer.
Als humils relats que escric hi trobareu los meus petits records, de vegades tràgics i d’altres còmics, tendres
o durs però no per això menys importants per la memòria d’un poble.

L’aviació
l meus anys, quan ni los ulls
ni la ment volen descansar,
procuro rememorar la meva
infantesa. Lo que em va marcar
més va ser la guerra. Mentre era
lluny, no hi posava gaire esment,
però al sentir-la a prop em va colpir. Avions, canonades, metralladores. Estàvem a la zona republicana, molt a prop del front.
Davant de casa hi havia la rectoria, una casa molt gran ocupada
per una estació de telecomunicacions. Los soldats eren molt correctes i respectuosos. Un d’ells cridava l’atenció, un soldat petit i escanyolit que semblava de joguina: era
lo sabater de la companyia.
En aquells dies no teníem escola, i veure tanta gent de fora i tant
moviment era com un joc. Lo que
ja no preníem com un joc eren los
avions. Tots portàvem un bastonet
de fusta penjat al coll amb un cor-
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dó per posar-lo entre les dents per
tal que el soroll de les explosions
no mos fes malbé los timpans. Al
costat del meu carrer hi havia un
refugi que, vist avui, fóra més aviat
un parany. A mitja costa, una petita
balma de pedra on una dona més
aviat grossa havia cavat un sot on
a penes hi cabia.
Quan passava l’aviació amb la
càrrega de bombes, lo petit sabater corria a posar-se sota aquella
pedrassa i quasi sempre la trobava ocupada per aquella dona. Ell
no desistia i li pregava que per favor li fes una mica de lloc. Era una
mena de tragicomèdia, lo que passava.
Els avions em tenien aterrida.
Quan sentia el rum-rum de l’aviació corria cap a casa, picava ben
fort a la porta i cridava: “Mama,
mama, l’aviació”. Es veu que als
soldats els servia d’avís i quan em

sentien sortien corrent a posar-se
al peu d’algun marge. Una tarda,
era jugant a la plaça amb les meves amigues i em va semblar sentir soroll d’avions.
Corrent cap a casa: “Mama,
mama, l’aviació!”. I los soldats a
córrer com sempre. Però al refugi
no hi havia ningú. Es veu que m’havia equivocat. Al tornar a casa, los
soldats de la rectoria semblava que
m’esperessin i, en efecte, així era.
“Què, nena, on són los avions?
Mos faràs tornar bojos amb los teus
crits. Sempre estàs igual!” Jo, tota
vermella i sufocada que aquells
homes em cridessin, no sabia on
posar-me. Fins que vaig reaccionar
i vaig dir: “A veure, algú de vatres
ha sentit mai que digués: soldats,
l’aviació? Jo dic: Mama, l’aviació”.
Van trobar que tenia raó.
Malgrat tot, quan jo avisava que
venia l’aviació, corrien tots.

revista@la palanca.cat
la
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FA 25 ANYS

Agost i setembre de 1987
aturada del mes d’agost
implica l’acumulació de
dues revistes per tal de
mantenir-nos al dia, de manera que
la limitació d’espai m’obliga aquest
mes a ser més sintètic que de costum.
Pel que fa a les portades
d’aquests dos mesos, ens trobem
amb dos clàssics d’aquesta època:
la Fira i La Festa Major. En la primera, una foto del Sícoris, i en la
segona, un simpàtic dibuix del
Vilella.

L’

Agost de 1987 (núm. 68)
EDITORIAL. Ens parla de l’estiu
en general. Títol: Quin estiu, oi?
DES DEL MIRADOR DEL
MONTSEC. Ferran Sánchez Agustí
escriu Torres de guaita al Segre
Mitjà (I). En aquesta primera part,
després d’una introducció general,
ens parla d’Alòs de Balaguer.
CARTES A LA REDACCIÓ. Amb
el títol Torna la foscor i la por, Jesús
Martí i Fernàndez critica el mal gust
de les persones que envien cartes
anònimes d’aquelles que impliquen
una cadena que si es trenca, porta
mala sort.
COMARCA. Des de Tudela,
se’ns informa del programa d’actes
de la Festa Major (aleshores del 4
al 6 de setembre), del qual destaco la representació de teatre i l’actuació del grup d’animació local
Tres Trossos de Tres.
Jaume Armengol, des de Foradada, ens informa de l’activitat del
nou consistori municipal, d’un abocament incontrolat de purins al
Segre i de l’ambient durant l’estiu.
Els Amics de Montsonís ens fan
saber que han aconseguit 800.000
ptes. del Departament de Cultura
per ajudar al condicionament de
l’església de Sant Urbà com a local social.
Vicent Galceran i Sellart ens informa que el 17 de juliol es van inaugurar els primers 10 telèfons urbans de Baldomar i també d’alguns
actes de la seua Festa Major.
40 la Palanca

CULTURA.
Josep
M.
Martínez ens
ofereix una
interessant
avaluació musical del concert del Quartet Sonor que
va tenir lloc a
l’església
d’Artesa a finals de juliol.
ESPORTS. Joan
Fontanet i París ens explica el desenvolupament
del campionat
d’estiu de futbol sala, guanyat
per
l’equip SAT
Solés, amb la
participació
de 19 equips
i gran afluència de públic.
FIRA DE
S A N T
BARTOMEU.
La Palanca
entrevista als
nous regidors
(2 mesos en el càrrec) responsables
de la Fira: Miquel Ortiz i Antoni
Fernàndez. En destaco la idea d’un
possible canvi de dates i “el futur incert del meló com a producte a
promocionar a la Fira”.
INFORMACIÓ MUNICIPAL. S’hi
exposa els acords del ple de 31 de
juliol en què es va aprovar, entre
altres, l’acceptació de la integració
del municipi a la Noguera, prevista
a la Llei 6/1987 d’organització comarcal de Catalunya. També inclou
la nova distribució de responsabilitats entre els regidors del Consistori.
OPINIÓ. En l’article L’ofici d’explicar-se les coses, Joan Aranès i
Clua reflexiona sobre la dicotomia

art i ciència.
En Els amics del Segre s’han
passat la pròpia revista ha de donar explicacions sobre unes informacions errònies relacionades amb
La Palanca i publicades al diari
Segre.
A propòsit del mal humor és un
article de Josep M. Forcada i
Casanova, de l’Àmbit Maria Corral.
DE LA VELLA ARTESA. En
aquesta ocasió, a més d’alguns
personatges, el Brunet d’Artesa ens
parla del “tachó” (el monyo d’una
dona).
HUMOR. Tres acudits de Quimet
i Cosme, un de forques i dos de
melons, omplen la penúltima pàgina.

FA 25 ANYS
Setembre de 1987 (núm. 69)
EDITORIAL. Amb el títol Som de
la Noguera, es planteja diverses
qüestions comarcals que ens afecten, com la hipotètica creació de la
comarca del Mig Segre o el possible canvi de nom de la Noguera pel
de Comtat d’Urgell.
FIRA DE SANT BARTOMEU.
Amb el seu característic estil, el
Sícoris fa una lloança de la Fira
d’aquell any i una evocació de les
antigues fires d’agost. Al final, aprofita l’avinentesa per reivindicar la
capitalitat d’Artesa davant la possible segregació de la Noguera.
DES DEL MIRADOR DEL
MONTSEC. Ferran Sánchez Agustí
ens fa una sinopsi del llibre La història de la vila de l’Albi i la seva
antiga Baronia, de l’historiador
Josep Lladonosa i Pujol.
COMARCA. Els Amics de
Montsonís ens ofereixen una crònica sobre el desenvolupament de
la Festa Major del poble, que va
estar una mica passada per aigua.
IMATGES D’AHIR. La secció ens
presenta una foto datada al 1918 i
molt malmesa. Es tracta dels “alumnes de la classe del mestre Marcelo
de Cal Martinet, a les escoles velles a sobre l’escorxador...” Si no
m’equivoco, és on avui tenim el
Museu del Montsec.
FESTA MAJOR. Tres pàgines
ocupa la informació dels actes de
la festa gran d’Artesa. La primera
repeteix el dibuix de portada i inclou les dates (del 24 al 27 de setembre). Algunes diferències: encara no es feia el Sopar de Germanor, però hi havia sessions de cine
al Cinema Catalunya de divendres
a diumenge.
ASSOCIACIONS. En El repte de
fer escoltisme l’Agrupament Escolta d’Artesa ens explica les importants fites assolides, tant a nivell
quantitatiu com qualitatiu, després
de 13 anys d’existència.
OPINIÓ. Viure amb renovat en-

tusiasme és
un article de
Conxi Ayala,
de l’Àmbit
Maria Corral.
El somriure, signat per
Rosita, és una
breu reflexió
sobre la màgia d’aquest
senzill moviment dels llavis.
DE LA VELLA ARTESA.
En aquesta
secció del
B r u n e t
d’Artesa es
repeteix el
text de fa dos
mesos sobre
la pintoresca
descripció de
com es desenvolupava la
Fira de Sant
Bartomeu.
Cal suposar
que va ser un
error de maquetació, com
ens passa
també avui
dia. Al final, però, hi trobem una
tèrbola història sobre un personatge que matava carreters entre
Folquer i la Conca de Tremp
(1920-1925).
COMARCA. Jaume Armengol,
des de Foradada, ens informa de
la reincorporació a la parròquia,
després de 4 mesos per una intervenció quirúrgica, de Mn. Josep
Morros.
Vicent Galceran i Sellart ens parla de l’èxit de la Festa Major de
Baldomar, malgrat haver de
substituir una orquestra a última
hora per un accident.
POLÍTICA. Joan Hortalà, alesho-

res secretari general d’ERC, acompanyat de Víctor Torres, Àngel Colom i dirigents locals va fer una xerrada a la sala d’actes de l’Ajuntament: “Amb la pau i la sobirania
nacional assolirem la independència”.
ENSENYAMENT. Josep serra i
Teixidó ens explica els motius de
l’èxit de l’Escola Anglo-Francesa,
recent instal·lada a Artesa..
HUMOR. Tres nous acudits de
Quimet i Cosme tanquen el contingut de la revista.

Ramon Giribet i Boneta

Fe d’errates
En la darrera revista es fa menció de la secció DES DEL MONTSEC. El nom correcte és DES DEL MIRADOR DEL MONTSEC.

la
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PROGRAMA FESTA MAJOR D’ARTESA
DIMECRES 26 DE SETEMBRE
Hora: 21.30
Lloc: SALA ACTES AJUNTAMENT
Acte: SORTEIG PÚBLIC DE LLOTGES
Hora: 22.00
Lloc: PL. BALL
Acte: HAVANERES I CREMADA DE
ROM AMB EL GRUP PORT BO
DIJOUS 27 DE SETEMBRE
Hora: 17.30
Lloc: BISBE BERNAUS i PL. BALL
Acte: TRACA I REPIC DE CAMPANES
SEGUIDAMENT, AL CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS, BERENAR INFANTIL I FESTA DE L’ESCUMA
Hora: 22.00
Lloc: PAVELLÓ POLIESPORTIU
Acte: XXI SOPAR DE GERMANOR
A CONTINUACIÓ, BALL AMB L’ORQUESTRA MERCURY BAND
TOT SEGUIT, MARXA AMB DJ’S ROI

Hora: 20.00
Lloc: PAVELLÓ POLIESPORTIU
Acte: BALL DE TARDA AMB L’ORQUESTRA SATURNO
Hora: 23.30
Lloc: BISBE BERNAUS
Acte: ORGIA DE FOC (Correfocs) A
CÀRREC
DELS
FOLLETS
D’ARTESA DE SEGRE

Hora: 23.30
Lloc: PAVELLÓ POLIESPORTIU
Acte: ESPECTACLE DE VARIETATS
AMB SAM (presentador i humorista),
“LOLITA Y SUS MUÑECOS”,
XTREME (màgia) i DUO ACROBÀTIC

Hora: 00.30
Lloc: PAVELLÓ POLIESPORTIU
Acte: BALL DE NIT AMB L‘ORQUESTRA SATURNO
TOT SEGUIT, MARXA AMB EL GRUP
LA COSA NOSTRA

Hora: 0.30
Lloc: PAVELLÓ POLIESPORTIU
Acte: BALL DE NIT AMB L’ORQUESTRA SWING LATINO
TOT SEGUIT, MARXA AMB EL GRUP
LA PORTA DELS SOMNIS

DISSABTE 29 DE SETEMBRE

DIUMENGE 30 DE SETEMBRE

Hora: 9.00
Lloc: PL. AJUNTAMENT
Acte: 1a TROBADA DE MOTOS
CLÀSSIQUES A ARTESA DE SEGRE

Hora: 8.55
Lloc: ESGLÉSIA PARROQUIAL
Acte: MISSA

Hora: A PARTIR DE LES 10.30
Lloc: CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS
Acte: PARTITS DE FUTBOL (ESCOLA DE FUTBOL ARTESA)

DIVENDRES 28 DE SETEMBRE
Hora: 8.55
Lloc: ESGLÉSIA PARROQUIAL
Acte: MISSA

Hora: 13.00
Lloc: PL. BALL
Acte: SARDANES AMB LA COBLA
LA TRIOMFAL D’IGUALADA

Hora: 12.00
Lloc: ESGLÉSIA PARROQUIAL
Acte: MISSA

Hora: A PARTIR DE LES 17.00
Lloc: PAVELLÓ POLIESPORTIU
Acte: PARTITS DE BÀSQUET (CENG)

Hora: 13.00
Lloc: PL. BALL
Acte: SARDANES AMB LA COBLA
RIELLA

Hora: A PARTIR DE LES 17.00
Lloc: CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS
Acte: PARTITS DE FUTBOL (ESCOLA DE FUTBOL ARTESA)

Hora: 16.00
Lloc: PAVELLÓ POLIESPORTIU
Acte: XVII CONCURS DE BOTIFARRA

Hora: 20.30
Lloc: ESGLÉSIA PARROQUIAL
Acte: MISSA VESPERTINA

Hora: 18.00
Lloc: PL. BALL
Acte: ESPECTACLE INFANTIL DE
MÀGIA A CÀRREC DE MAG EUGENI

Hora: 18.00
Lloc: PL. BALL
Acte: ESPECTACLE INFANTIL PIRATES DE SECÀ AMB EL GRUP XIPXAP

Hora: 18.00
Lloc: PAVELLÓ POLIESPORTIU
Acte: CONCERT A CÀRREC DE
L’ORQUESTRA SWING LATINO

Hora: 18.00
Lloc: PAVELLÓ POLIESPORTIU
Acte: CONCERT A CÀRREC DE
L’ORQUESTRA SATURNO

Hora: 20.00
Lloc: PAVELLÓ POLIESPORTIU
Acte: BALL DE TARDA AMB L’ORQUESTRA SWING LATINO

Hora: 9.00
Lloc: CAMP DE TIR ANTONA
Acte: TIR AL PLAT
Hora: 12.00
Lloc: ESGLÉSIA PARROQUIAL
Acte: MISSA
Hora: 13.00
Lloc: PL. BALL
Acte: SARDANES AMB LA COBLA
JOVENÍVOLA D’AGRAMUNT I VERMUT DE FESTA MAJOR
Hora: 16.30
Lloc: PAVELLÓ POLIESPORTIU
Acte: PARTITS DE BÀSQUET (CENG)
Hora: 17.30
Lloc: CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS
Acte: PARTIT DE FUTBOL, CE
ARTESA DE SEGRE - CF BORGES
BLANQUES
Hora: 18.00
Lloc: PL. BALL
Acte: ESPECTACLE INFANTIL AMB
EL GRUP TRES DE RES
Hora: 18.30
Lloc: PAVELLÓ POLIESPORTIU
Acte: CONCERT A CÀRREC DE
L’ORQUESTRA ATALAIA
SEGUIDAMENT, SESSIÓ LLARGA DE
BALL AMB LA MATEIXA ORQUESTRA

festa major festa
d´Ar
tesa
Segr
e de Segr
d´Artesa
Segre
majorded´Ar
tesa
d´Artesa
Segree
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VIATGES

Beja: un mercat a la frontera (i III)
stem fent una passejada per
la gastronomia Tunisiana...
Ooh... No recordo si us
havia comentat el sistema
multicullera que fan anar a les cafeteries. Està molt pensat, crec que
val molt la pena aplicar-lo per
exemple començant pel Zapatero
(el nostre expresident), així s’acostuma a ser pràctic i net. A tota
Algèria i alguna part de Tunísia et
serveixen el cafè sense sucre i
t’ofereixen una sucrera de sucre
blanc i un got petit on hi ha diverses culleres. Aquestes culleres
acostumen a estar banyant-se, la
part ampla, diguem, en una aigua
d’un color translúcid que pot anar
en tota una gamma de matisos des
del beige fins al marró. La sistemàtica és la següent: s’agafa una cullera, si voleu després de remenarla una mica, i es posa directament
a la sucrera, encara que faci grumolls foscos. S’omple amb el sucre desitjat el nostre cafè, i es remena ben remenat per a què es
desfaci el sucre. Tot seguit es torna la cullera directament al got origen comunal i estèril, i si pot ser,
sense xupar-la. És a dir, la cullera

E

us l’heu de mirar però no la podeu
xupar. Si la xupeu, no val, i va a
l’aigüera a rentar. Rentar entre cometes.
Si el tema s’ha fet amb cura i
s’han seguit els passos estipulats,
us puc assegurar que sobre el paper, és totalment higiènic, o almenys no transmet massa malalties, per tant, a seguir el reglament,
és a dir, de got a got i tiro “porqué
me toca”, sense brutícies annexes.
L’únic perill és si algú, com jo mateix, té el costum de xupar la cullera. Llavors no, ah no no, en aquest
cas s’ha de treure aquest costum.
De vegades em quedo mirant la
cullera una bona estona, cedint a
la temptació. Però jo sóc fort i m’he
sobreposat als instints.
Finalment, queda el sopar. Bé,
jo no us en puc explicar molt, perquè normalment em compro una
fruita durant el dia, i això és el que
sopo. Però hi ha ciutats on val la
pena sopar, i és el millor àpat del
dia, important per no agafar
‘cagarrines’ o anèmies. En alguns
llocs tenen peix, en altres només
hi ha la truita de riu com a peix, o
qualsevol carn menys el porquet.

La ‘chorba’, que és com una sopaescudella amb cigrons i multitud
d’altres elements, és possible trobar-la, i també algun pollastret i
patates fregides. També hi ha pastisseries. A mi, per sopar m’agrada
una amanida que fan, que és tot
talladet petit, tomata, ceba, pebrot
verd, espècies i altres coses que
no sé identificar.
Per acabar us comento què he
dinat avui, que sembla ser que és
molt típic a
Tunísia. He menjat, tot en un sol
plat, una pasta amb una mena de
tomàquet, que eren com uns colzes (no eren ni galets) picants, que
devia ser la ’harissa’ aquesta famosa, un trist peix petit fregit al damunt, també per atipar, un que era
com en escabetx, i un tros de pebrot verd cuit. “E basta”, com diuen
els italians.
I fins aquí la lliçó de gastronomia descontruïda. I que bulli, que
sinó igual agafem alguna grip malaia.

Joan Giribet i Carlí

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: dimecres dia 19 de setembre i dimecres 24 d’octubre
Artesa de Segre: dimecres dia 19 de setembre i dimecres 24 d’octubre (només en casos molt justificats,
que no puguin anar directament a la deixalleria)
Cal trucar per informar del lloc de recollida i dels objectes (tel. 973 40 00 13).

Ajuntament d’Artesa de Segre

la
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HUMOR

J. Galceran

Entre parents

Aquí teniu el llibret de la Festa Major!
Quedeu convidats. Què us sembla si veniu el diumenge després de dinar, amb
temps per anar al ball, i en fer-se fosc,
abans de sopar, marxeu xino-xano cap a
casa?
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“Noguera Cuina” amb el meló
urant la passada Fira de Sant Bartomeu, l’associació
de restaurants ”Noguera Cuina” va presentar 4 receptes que giren al voltant del meló, aquesta fruita autòctona que durant anys ha donat nom a la nostra fira. Va ser en
un acte celebrat al recent estrenat Casal Cultural, que va
comptar amb 50 assistents i va ser un èxit. Esperem que
l’activitat tingui continuïtat en propers certàmens, ja que és
una idea magnífica per potenciar els nostres productes i la
nostra gastronomia.
“Noguera Cuina” és una associació fundada el 2007 que
agrupa 10 restaurants de casa nostra, i que té per finalitat
promoure la gastronomia de qualitat, sostenible i de proximitat. Al llarg d’aquests anys han presentat la cuina de la Noguera a la Fira Terra Madre de Torí, al Fòrum Gastronòmic
de Compostel·la, han col·laborat en el programa Gústum i
han assumit la campanya “La Cuina de la Mel”. Són socis del Club de Turisme Gastronòmic de l’ACT i han
rebut diversos tour-operadors i crítics gastronòmics europeus que després han fet ressò de la nostra cuina als
seus països d’origen.
Text: Miquel Regué Fotos: Josep M. Espinal i Agustí Solé

D

Tàrtar de salmó amb meló i mango
(Per Josep A. Sánchez de LA SOLANA DE FORADADA)
Ingredients: 1 meló de secà d’Artesa, 2 mangos madurs (o ½ l de mango
liquat), 3 fulles de gelatina. Per al tàrtar: 100 g de salmó fumat, ½ cebeta
tendra, 1 cogombret mitjà en vinagre, una cullereta de tàperes en salmorra, 2
ous durs, uns brins de porradell, un polsim de pebre vermell dolç, pebre negre
mòlt, oli d’oliva extra verge. Per a la vinagreta: 2 parts d’oli d’oliva extra verge, 1 part de vinagre de poma i 1 part de mel
Elaboració: El tàrtar: Piquem molt finament la ½ cebeta, el cogombret i les
tàperes. Afegim el salmó també picat finament i ho barregem. Afegim l’ou dur igualment picat, cuidant que no
es desfaci excessivament. Amanim amb el porradell tallat molt petit, els pebres i un raig d’oli d’oliva. Reservem
en fred. L’escuma de mango: ½ l de mango liquat, 3 fulles de gelatina. Estovem les fulles de gelatina amb
aigua freda. Les barregem, un cop desfetes, amb el suc del mango tebi i ho colem. Deixem refredar a la nevera
i un cop quallat, ho fiquem al sifó, i reservem en fred. La vinagreta: Barregem l’oli, el vinagre de poma i la mel
prèviament liquada escalfant-la el mínim imprescindible i hi afegim un pessic de sal. Presentació: Tallem 4
llesques molt fines de meló, a tot el llarg. Les disposem paral·leles a la base d’un plat quadrat i seguides una
rere l’altra. Aixequem la primera i farcim el sota amb el tàrtar de salmó. Fem igual amb la tercera. La segona i
quarta llesca, per contra, aniran farcides de l’escuma de mango. Amanim el conjunt amb la vinagreta de
mel. Podem acabar amb unes fulles de mesclum a la base, i un bon raig d’oli d’oliva. Aquesta recepta pot
simplificar-se fent una pasta triturant la carn dels mangos, que substituirà l’escuma, en cas de no disposar del sifó.

Gelat de meló
(Per Mercè Camins de CASA MERCÈ de Fontdepou)
Ingredients: 1 meló mitjà, 50 g de sucre, 250 ml de most o cava, el suc d’una
llimona, pernil salat
Elaboració: Triturem el meló (sense pela ni llavors), afegim el sucre, el most i
el suc de la llimona, barregem i congelem. Ho deixem unes hores i ho remenem
bé per desfer els cristalls. Servir en una copa i tirar-hi pel damunt el pernil tallat.
la
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Meló cruixent amb sardines marinades i amanida de pebrot escalivat
(Per Enric Millà del restaurant EL DIEN de Vallfogona de Balaguer)
Ingredients: ¼ de meló, 8 sardines, 250 ml d’aigua, 125 ml de vermut blanc, 125 ml de vinagre de vi blanc, 100 g de pebrot escalivat,
20 g de sucre de canya, 10 canonges, 10 begònies, oli d’oliveres
trobades, sal de Vilanova, farina
Elaboració: Per les sardines: Netegem les sardines i les filetegem,
les deixem marinar a la nevera amb l’aigua, el vinagre i el vermut
durant 8 hores, posteriorment cal assecar-les amb paper de cuina i
guardar amb oli. Les espines les enfarinem i les fregim fins que estiguin ben cruixents, reservar. El meló: Tallem el meló amb rectangles de 2 cm x 8 cm amb un gruix de 3 cm,
calentem una paella amb oli d’oliva i marquem el meló fins que quedi daurat, el propi sucre del meló ens farà
agafar un color caramel·litzat. La confitura de pebrot: Caramelitzem el sucre de canya, afegim els pebrots
escalivats i 40 cl de vermut, redum i afegim aigua, fem bullir uns 50 minuts fins que redueixi, triturem aquesta
melmelada i deixem refredar. Acabat final: Fiquem el meló al plat, damunt d’ell dos filets de sardina amb la pell
cap a dalt, fiquem uns quants canonges, les flors de begònia, una llàgrima de melmelada de pebrot, un raig
d’oli, unes escames de flor de sal i clavem l’espina cruixent de sardina a la confitura.

Gin tònic de meló d’Artesa de Segre
(Per RAMON GASPÀ del restaurant LO PONTS)
Ingredients: Una cullerada de ginebrons, 20 g de sucre, suc d’una llimona,
dues tòniques, meló d’Artesa madur però encara cruixent
Elaboració: Pel granizat de ginebrons: Fem una infusió amb l’aigua i els
ginebrons. Afegim el sucre i deixem reposar uns minuts. Colem i reservem a la
nevera. Un cop freda, afegim el suc de llimona. Congelem, tot remenant cada
mitja hora per aconseguir la textura de granitzat. Disposem en una copa de
postres el granitzat al fons, les boles de meló ben fresques i tirem l’aigua
tònica. Acabarem les postres amb un polset de pebre negre acabat de moldre.

www.lapalanca.cat
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LA FOTO

S’acosta el final de l’estiu i és moment d’acomiadar-nos d’imatges com aquesta, la festa del final dels
cursets de natació, que va tenir lloc a les piscines municipals el 18 d’agost. Foto: Dolors Puig

