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PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE I COMARCA

L’estiu també s’apunta
a la Festa Major

El conseller de Cultura
felicita Seró i Artesa
per l’Espai Transmissor

la

Festa Major amb temparatures d’estiu
Mascarell, “impressionat” per Seró

Palanca

Dues notícies comparteixen protagonisme
de portada aquest mes. Una Festa Major
poc habitual pel que fa a la meteorologia i
la inauguració de l’Espai Transmissor de
Seró a càrrec del conseller de Cultura.
Fotos: Josep M. Espinal,
Jordi Farré i Marta Serret
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Agenda ciutadana
Fonts: Registre Civil d’Artesa de Segre, Arxiprestat
d’Artesa de Segre i Ajuntaments de Foradada i de
Vilanova de Meià.
SETEMBRE

L’AGENDA

L’AGENDA

Actes que sabem que es faran
Del 14 d’octubre al 8 de novembre
A l’àrea d’activitats de la Biblioteca Joan Maluquer i
Viladot, Exposició “Per sucar-hi pa”

Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 1: Laia Giribets i Sabanés, filla d’Albert i de
Montserrat
Matrimonis:
dia 14: Sandra Pinen i Delgado (veïna d’Artesa)
Silvio Adrian Rosa (veí d’Artesa)
Defuncions:
dia 5: Francisca Puigarnau i Ortiz (75 anys), natural
d’Artesa
dia 17: Teresa Catà i Causadies (91 anys), natural
de Barcelona
dia 21: Montserrat Cuders i Parramon (89 anys),
natural de Montmagastre

1 de novembre:
II cursa de Baldomar, cursa de muntanya de 10 km
(caminant o corrent)
10 de novembre:
A Vilanova de Meià, Fira de la Perdiu (veure pàg. 15)
20 de novembre:
A les 17:30h, a la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot,
Hora del conte (veure pàg. 20)
29 de novembre:
A les 20h, a l’àrea d’activitats de la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot, Xerrada-col·loqui amb Maria
Barbal (veure pàg. 20)

Municipi de Foradada
Defuncions:
dia 25: Pere Trepat i Giné (66 anys), natural de Rubió
Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 2: Joan Camarasa i Cuñer (79 anys), natural de
Vilanova de Meià

NOTA DE LA REDACCIÓ
En l’apartat AGENDA CIUTADANA d’aquesta secció hi publiquen els naixements, els matrimonis i
les defuncions dels municipis d’Alòs de Balaguer,
Artesa de Segre, Foradada i Vilanova de Meià dels
quals en tenim coneixement, excepte quan les persones interessades ens fan saber de manera explícita que no ho volen.

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

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana:
18,9°
Temperatura màxima:
33,4° (dia 26)
Temperatura mínima:
7,6° (dia 12)
Dies amb precipitacions:
4
Precipitació màxima:
19,3 mm (dia 7)
Total precipitacions:
23,8 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:
4 la Palanca

2
6 mm (dia 6)
9 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:
18,8°
Temperatura màxima:
33° (dia 27)
Temperatura mínima:
7° (dies 16, 18 i 20)
Dies amb precipitacions:
3
Precipitació màxima:
20 mm (dia 10)
Total precipitacions:
26,5 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana:
19,1°
Temperatura màxima:
33,1° (dies 26 i 27)
Temperatura mínima:
6,9° (dia 16)
Dies amb precipitacions:
5
Precipitació màxima:
10,8 mm (dia 7)
Total precipitacions:
22,3 mm
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Oportunitat per al territori
Han passat gairebé 7 anys des que, a rel de les obres del canal
Segarra-Garrigues, va tenir lloc una troballa arqueològica de primera magnitud prop de Seró (veure La Palanca n. 295, febrer de
2007). En principi podia semblar una construcció megalítica com
tantes altres; però els seus gravats han portat a la conclusió que
es tracta de les restes de tres estàtues-menhir de fa més de
5.000 anys, reutilitzades alguns segles després com a túmul funerari. Una d’elles arribava a set metres i és, per tant, la més alta
trobada a tot Europa.
Aquesta troballa casual ha comptat amb el suport econòmic
de la Unió Europea (Fons FEDER) i dels fons de l’anomenat 1%
cultural per a construir l’Espai Transmissor de Seró, sense oblidar l’aposta agosarada de l’Ajuntament d’Artesa i la tossuderia
del poble de Seró, que des del primer moment va tenir molt clar
on s’havien de quedar les “pedres”. A més, el centre compta amb
un valor afegit, en haver-li estat concedit el premi FAD d’arquitectura per la seva original construcció, no sempre ben entesa per tothom però que s’està promocionant fins i tot a nivell europeu.
Després de la posada en marxa del centre el passat mes de
setembre i la recent inauguració el 19 d’octubre (veure el tema
del mes), podem dir que Seró ha passat a tenir un lloc destacat
al mapa. I quan diem Seró, estem parlant d’Artesa, de la Noguera i de totes les contrades més properes.
La zona d’Artesa tenia una assignatura pendent des de feia
molt temps: la promoció turística. Si bé en algunes ocasions s’havien dut a terme iniciatives puntuals, faltava continuïtat i, sobretot, un projecte clar amb algun element singular. Gràcies a l’atzar
ja tenim aquest element i se li ha sabut donar un bon embolcall.
Ara és qüestió de saber captar la clientela, de presentar-li un
ampli ventall d’activitats a fer, d’oferir-li bons allotjaments i restaurants... i que no marxi sense haver comprat alguns productes
típics de la zona. De fet, amb la posada en funcionament, també
s’ha presentat la marca “Cromlec” com a denominador comú de
diferents productes.
En la inauguració, el conseller Mascarell va qualificar el centre
com a “espai d’emocions” i com a “capella contemporània”, en
al·lusió al fet d’haver aconseguit lligar en harmonia l’espai arquitectònic amb les sensacions que es desprenen de les estàtuesmenhir.
Esperem que els responsables de la promoció de Seró tinguin
l’encert necessari per tal que molta gent vingui a emocionar-se
com va fer el conseller i que d’aquí a poc temps puguem afirmar
que finalment hem trobat el “ganxo” que ens feia falta per a una
bona promoció turística de la nostra zona.

Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de
Lleida i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
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CÀRNIQUES PIJUAN
C / Únic, s/n - 25739 COLÒNIA LA FÀBRICA
ARTESA DE SEGRE ( LLEIDA )
Tel. 973 40 08 36 - Fax 973 40 09 76

NOTICIARI

Festa Major amb temperatures d’estiu
MARTA SERRET

a festa major d’enguany
s’ha celebrat en un ambient
gairebé estiuenc i això ha
propiciat l’assistència als actes,
especialment als nocturns i a l’aire
lliure. El primer i millor exemple van
ser les havaneres, amb més públic
que els darrers anys.
El tret de sortida oficial, però, va
ser dijous a la tarda amb les activitats infantils. A la nit es va fer el sopar, amb un lleuger descens d’assistents però un balanç, en general, positiu. No obstant, cal destacar que la manca de coordinació al
servei va fer que faltés segon plat i
s’hagués de canviar el menú a un
grup de comensals.
Divendres es va fer el concurs
de botifarra, amb 36 parelles. Els
guanyadors de la Copa van ser
Pere Guimet i Josep Rocaspana,
la Lliga va ser per Adrian i Jordi
Aumedes i la Champions, per
Carles Canes i Joël Solanes. A la
nit, els Follets van omplir els carrers de foc i va tancar la jornada la
segona nit de disbauxa al pavelló.
Dissabte, a banda dels clàssics
de cada dia, com sardanes o espectacles infantils, va destacar l’espectacle, molt ben valorat pels assistents. A més, a la tarda i nit, la
tercera Alternativa va congregar
nombrosos participants. Finalment,
diumenge el bon temps també es
va notar al vermut i les sardanes,
molt multitudinaris.

L

ESTEVE LLAGUNES

JORDI FARRÉ

J.M. ESPINAL

J.M. ESPINAL

JORDI FARRÉ

El vermut, l’escamot de ferro, el concurs de botifarra, les havaneres, la festa de l’escuma o el correfocs, algunes de les propostes d’enguany

la
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NOTICIARI

El ple modifica els impostos i taxes pel 2014
l ple del dia 14 d’octubre va
aprovar la modificació de
diversos impostos i taxes de
cara a l’any 2014. El canvi més
destacat és l’increment de la taxa
d’escombraries per a indústries i
empreses que generen més residus, com ara fàbriques o tallers.
Així, passa dels 78 euros actuals a
més de 200 en el primer cas, i en
el segon, el canvi és de 78 a 112
euros.

E

En canvi, per als particulars
aquest impost queda congelat, tot i
que sí que puja el de clavegueram.
L’equip de govern justifica la pujada perquè fins ara el servei era
deficitari, amb pèrdues d’uns
14.000 euros anuals, mentre que
l’oposició critica que si era deficitari no s’havia d’haver esperat tant a
actualitzar el preu i recorda que
l’any passat, precisament, es van
congelar els impostos. A més, l’opo-

sició també critica que no es pot
carregar l’augment d’impostos a
empreses que generen riquesa i
ocupació.
A banda d’aquesta taxa, també
es modifiquen les de la llar d’infants,
la llar de jubilats i l’escola bressol, que
pugen un 1,7%, i s’arrodoneixen altres imports com el de fotocòpies o
el de cementiri, aquest últim per arribar a la quantitat mínima per recórrer en cas d’impagament.

Xerrada de salut mental

Festa de tardor a Tudela

L’Associació de Salut Mental de la Noguera va organitzar una xerrada a Artesa el dia 9 d’octubre dins
dels actes de sensibilització que impulsa a tota la
comarca. Hi va intervenir el director dels serveis territorials de Salut a Lleida, Josep Pifarré.

Tudela va celebrar la Festa de Tardor el diumenge
dia 6 d’octubre amb un mercat d’intercanvi, una exposició d’objectes antics i una trobada de colleccionistes de xapes de cava. La festa es va fer a
les escoles.

Funerària d’Artesa de Segre i Comarca
Fusteria Carles Pellicer
-Sala de Vetlla a Artesa
-Servei a Ocaso, Sta. Lucia, etc...

609 765 146
973 400 715

-Trasllats Nacionals, Incineracions, etc...
-Corones, làpides, etc...

Tels. 24h. 609 765 146 - 973 337 285
c/ Antoni Maria Claret, 37
8 la Palanca
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NOTICIARI

Un llibre narra la vida a la Colònia als anys 50
JORDI FARRÉ

a novel·la Bales de cotó està basada en les experiències viscudes per l’autora, Neus Olives, els
anys que va viure amb la seva família a la Colònia
de la Fàbrica. Olives va presentar l’obra a la Biblioteca
d’Artesa el 4 d’octubre en un acte de caire proper però
amb la participació d’un públic nombrós, una quarantena
de persones. Olives va explicar què l’havia portat a escriure el llibre, i els assistents li van poder comentar allò
que ells recordaven d’aquells anys. Així mateix, l’autora va
signar llibres en acabar. L’acte va comptar amb la presència
de l’editor, Jordi Solé, i el regidor de cultura, Josep Maria
Mayora. La novel·la ha estat editada per Voliana Edicions.
Olives va néixer a Baldomar l’any 1946. Amb quatre
anys es va traslladar a la Fàbrica, on va viure fins al 1962.
Ha treballat de professora de català i ara viu a Vinaròs.

L

Olives va signar exemplars del seu llibre

Seró reforma l’església

Enxampen 4 lladres

Ja s’han reprès les obres de reforma de l’església
de Seró, que es van interrompre per l’aparició d’unes
pintures. Finalment, les que hi ha a la vista es conservaran amb una imprimació, però no se’n recuperaran més.

ls Mossos d’Esquadra van detenir quatre homes el dia 15 d’octubre en un control preventiu
de trànsit al quilòmetre 109 de la carretera C14, al seu pas pel municipi d’Artesa. Dos dels detinguts
tenen 21 anys i els altres dos en tenen 31. Tots quatre
són de nacionalitat xilena, tenen antecedents i són veïns de diferents localitats de la província de Tarragona.
Després d’aturar el vehicle en què viatjaven els
detinguts, els Mossos el van escorcollar i hi van trobar diversos objectes electrònics i eines. Els ocupants
van donar versions contradictòries sobre la procedència dels objectes i els Mossos van confirmar que hi
havia una denúncia de robatori del material en un
pis a Oliana. Dos dels detinguts van ingressar a presó
i els altres dos van quedar a disposició de la Policia
Nacional.

E
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BALDOMAR

Assemblea d’EMD de Catalunya a Baldomar
quest mes, des de l’EMD
Baldomar, us volem informar de l’Assemblea d’EMD
de Catalunya i la visita de la
vicepresidenta del Govern i Consellera de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat, Joana
Ortega, el 28 de setembre.
Més de 80 representants d’EMD
catalanes, pobles agregats i municipis amb EMD es van aplegar a
Baldomar per fer front comú i fer
sentir la seva veu davant el Departament de Governació de la Generalitat per aconseguir que la nova
llei catalana de governs locals reculli les necessitats de les EMD.
Les persones reunides en assemblea al matí a l’església de
Baldomar, que representaven 53
EMD i prop d’un 96% de tota la
població del territori català constituïda com a EMD, van unir esforços per aconseguir que la nova llei
de governs locals de Catalunya reculli aspectes tan crucials com la
modificació de la llei electoral, per
tal d’avançar en la millora de la representativitat de la població de les
EMD en els seus governs locals.
La junta directiva de l’Agrupació
d’EMD de Catalunya (AEMDEC),

A
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encapçalada
pel seu president i president
de l’EMD de
Va l l d o r e i x ,
Josep Puig, va
explicar les
gestions fetes,
tant davant del
Departament
de Governació
com amb els
diferents grups
polítics amb representació
parlamentària. Així, l’AEMDEC ha
mantingut reunions, en seu parlamentària, amb els grups d’ICVEUiA, ERC i CiU. També s’ha trobat amb la CUP, en una reunió
mantinguda a Manresa, i amb la
diputada del PSC Núria Parlón, a
la seu del PSC al carrer Nicaragua,
que va recollir les demandes de les
EMD i ja ha demanat la compareixença al Parlament dels representants de l’AEMDEC per defensar les
propostes de les EMD catalanes
durant la tramitació parlamentaria
de la nova llei.
El treball desenvolupat des de
l’AEMDEC ha consistit també en

diferents reunions amb el secretari
de Cooperació i Coordinació de les
Administracions Locals, Joan
Cañada, i amb el director general
d’Administració Local, Jordi Souto,
per traslladar-los la voluntat de millorar l’esborrany del projecte de llei
de governs locals i per mirar
d’aconseguir el suport del departament a l’hora d’incloure esmenes i
al·legacions al text. La força feta
pels representants de les EMD davant de Governació va servir per
extreure el compromís del departament de donar suport, durant la
tramitació de la llei, a algunes de
les propostes de les EMD.

BALDOMAR
L’assemblea de Baldomar va
servir igualment per celebrar els 20
anys de la creació de l’AEMDEC, una
commemoració que va comptar, a la
tarda, amb la presència de la
vicepresidenta Ortega, així com de
Cañada i Souto.
Durant l’acte, la vicepresidenta
va destacar la tenacitat de
l’AEMDEC per traslladar al text de
la nova llei les reivindicacions de
les EMD, i les va encoratjar a seguir aquest camí durant tot el tràmit parlamentari per millorar al màxim el text. En aquesta mateixa línia, Ortega va mostrar el seu compromís i el del Govern amb la protecció de les EMD i es va comprometre a dotar-les d’un marc jurídic
adequat, que blindi i garanteixi la
qualitat en la prestació dels serveis
als veïns de cadascuna de les 63
EMD del territori. Segons la
vicepresidenta, la nova llei ha de
regular la relació entre les EMD i

Telèfon 973 40 23 04

els seus ajuntaments de referència,
evitar que aquesta interacció depengui de la bona voluntat d’alcaldes i presidents d’EMD i establir
que l’elecció dels càrrecs polítics de
les EMD correspongui als veïns i
quedi desvinculada de la designació per part dels partits polítics del
municipi, entre d’altres qüestions.
Per acabar, Ortega va felicitar
l’agrupació pels seus 20 anys de
treball i es va mostrar convençuda

aquinatura@hotmail.com

Herbodietètica

EMD Baldomar

Ctra. d’Agramunt 33 bxs

Jalea Real
Aquí Natura

que el mapa de les EMD catalanes
creixerà en nombre i en volum al
llarg dels propers anys.
Aquests foren els actes més oficials, però els assistents tant a l’assemblea com a la celebració de la
tarda van poder gaudir d’un dinar a
la plaça i també d’un tast de vi a la
nova sala del poble, arranjada gràcies a un ajut de la Diputació de
Lleida.
Estem satisfets d’haver pogut
acollir aquests actes a la nostra
població i de saber que totes les
EMD de Catalunya fem pinya per
defensar els nostres drets i per
aconseguir aquelles atribucions
que ens pertoquen. Finalment, volem aprofitar aquesta notícia per
agrair a tots aquells que van collaborar en la celebració de l’acte i
van ajudar en l’organització. Moltes gràcies.

ARTESA DE SEGRE

Per a què?
Energia i vitalitat
Tònic per al sistema nerviós
Estimula el sistema immunitari
Antioxidant (contra l’envelliment prematur)
Estimula el creixement en nens prematurs
Augmenta els glòbuls vermells en la sang
Per impotència i astènia sexual

Per a qui?
Nens, joves, adults i tercera edat

la
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MUNICIPIS

Activitats d’estiu a Vilanova de Meià
an passat ja uns dies des de
que van acabar les VI Activitats d’estiu, però és molt
grat recordar aquells dies passats i
veure que, un any més, gràcies a
la col·laboració de l’Ajuntament de
Vilanova de Meià i el gran equip de
voluntaris de la Vall de Meià, ha
estat possible realitzar diversitat
d’esports i tallers amb els infants de
tot el municipi.
Des de l’1 de juliol i fins el 30
d’agost es varen dur a terme tallers
de manualitats, anglès, fotografia, art,
astronomia, formatge, cuina, escacs,
jocs tradicionals, gimcanes, esports
com el tennis, futbol i bàsquet, entre
alguna que altra excursió.
Cada any, més de cent infants
participen amb nosaltres en les diferents activitats, esperem que tots
ells guardin un bon record de les
tardes passades amb el voluntariat.
Volem agrair enormement també a la vintena de voluntaris que
han fet possible aquestes entretingudes i divertides estades d’estiu. Moltes gràcies a tots, sou magnífics!
Voluntaris: Xavier Berzosa,
Nicanor Coscollola, Juan de Dios
Pérez, Sergi de Meià, Joana
Jiménez, Joves Lokal VDM, Xavier
Terré, Dani Solé, Gaspar Burón, Mar

H

Eroles, Nina Balagueró, Carla Bartra,
Clara Cebrián, Marina Vañó, Xavi
Porta, Joan Cebrián, Ivan Balagueró,
Iolanda Masanés i, tots els pares i
mares que durant tots els dies ens

van donar suport i ajut. Ja veieu, un
gran equipàs. Apa, fins la pròxima.
Text: Iolanda Masanés
Fotos: Lluïsa Farré

la
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Auto Taller Gardela
Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua
Tel. 973 400 198
Nit 973 415 119
Mòbil 630 247 659

Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre
(Lleida)

Ctra. d’Agramunt, 39
Tel. Fax. 973 40 00 61 - ARTESA DE SEGRE

FARRÉ SERÉS
Coordinació i Gestió immobiliària
compra - venda

AGUSTÍ FARRÉ
Administrador

Artesa de Segre
E-mail: farreseres@terra.es

Telèfon 629 33 80 32
Fax 973 40 07 56

MUNICIPIS

Festa de Mareselva

Cas d’estafa a Vilanova

L’Associació de Dones Mareselva de Cubells va celebrar el 21 de setembre la festa de la sòcia amb un
berenar al local social del Castell, que va aplegar una
vuitantena de persones. La festa va constar de l’àpat i
un concert del grup Tres Tango.

ls Mossos van detenir el 19 de setembre quatre persones, tres homes i una dona d’entre 18
i 28 anys, de Lleida i de nacionalitat espanyola, acusades d’un delicte de furt mentre treballaven
de comercials d’una companyia elèctrica.
El furt va ser a finals d’agost en un domicili de
Vilanova de Meià. La víctima, un home de 90 anys, va
rebre la visita dels comercials i es va veure desbordat
per la seva insistència per canviar-se de companyia,
de manera que va accedir. Mentre un l’ajudava a buscar el DNI, la resta es passejava lliurement pel domicili. Quan van arribar familiars de la víctima, els van
sorprendre prenent begudes agafades de la nevera i
els van fer fora. Llavors van veure que havien robat
300 euros i un rellotge d’or.
La investigació va permetre identificar els presumptes lladres i va revelar que l’endemà havien actuat de
manera similar a Santa Maria de Meià.

E
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DES DEL MIRADOR DEL MONTSEC

Evocació del Meliton de Tòrrec
e’l van emportar un dia
d’aquell febrer gelat de l’any
de la nevada grossa de
1944 i quan el van deportar tot el
seu entorn familiar es va corglaçar
perquè d’aquella destinació n’era
incert el retorn. I no se’n va saber
mai més res, finà un dia de març
de 1945. Parafrasejant Antoni
Cayrol, el poeta català de França,
a la Cerdanya francesa camarada
de combat: “Dins del seu riure hi
cabia el món i el seu somriure es
va fondre en el sorral negre de l’Alemanya. Allà, entre aquells pins nous
que amaguen mal, una part nostra
hi va deixar arrel”.
De 8.000 espanyols que van patir la deportació, 5.000 s’hi van quedar. Meliton Sala va ser un
d’aquests. Va lluitar amb cor i ànima per l’ideal, des del silenci i la
discreció, envoltat per collaboracionistes de Vichy, vigilat per
agents de la Gestapo i la Guàrdia
Civil espanyola expectant a l’altra
banda de frontera. Fins que va caure. El seu esforç no va estar en va,
perquè va contribuir a què els seus
fills i els seus néts, nosaltres, vosaltres, tots, poguessin, poguéssiu,
viure el dia de demà, avui en llibertat.
El pas del correu de les forces
aliades a través de la xarxa Akak
travessava tota França, de
Vilafranca de Conflent arribava a la
Tor de Carol dintre una lletera amb
el Tren Groc, la seva mà el dipositava en un estable de Queixans i
baixava amb tren l’endemà fins el
consolat britànic de la plaça
Urquinaona de Barcelona. També
va ajudar propis i estranys sense
preguntar quin era el seu color ni la
seva religió com el 1939. Va treure
del camp de concentració dos conterranis excombatents republicans
i va buscar-los feina: el Rosendo
Roca de cal Ferri, oncle de l’actual
alcalde de Tòrrec, Antonio Bertran
Roca, casat el 1941 a la Tor de
Querol amb Rosa Sala, de cal
Casanova, i al Pere Sala de cal

S
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Genera va passar-lo clandestinament amb una espècie de portalliteres per la frontera mig mort, seria
alcalde de Tòrrec de 1963 a 1983.
El fill de l’Home al Judici Final als
admesos al seu regne els diu:
“Quan tenia fam em vau donar de
menjar, tenia set i em donàreu de
beure, era foraster i em vau acollir,
estava empresonat i vau venir a
veure’m”. Sense preguntar si eren
rojos o jueus, comunistes o cristians, britànics o americans, francesos o catalans, ni per què havien
arribat fins allí ni per què havien trucat a la seva porta: in omnium,
caritas, màxima de Sant Agustí:
evadits del feixisme, hostatjats a la
pallera de casa seva d’Ix davant el
cementiri fins a trobar el moment
oportú del transterrament. Quina
grandesa d’esperit i sense ser
home de missa! I els justos, quan
van preguntar on, com i quan va
passar: “Cada vegada que ho vau
fer amb un d’aquests, humils germans, a mi m’ho vau fer”. (Sant
Mateu, capítol 25, versicles 31-46).
Meliton Sala sens dubte dorm el
somni dels justos a la dreta del
Pare, encara que fos republicà i
d’esquerres, comunista, perquè era

un home just i valent.
Passarà l’estiu, a la tardor declinarà la natura, vindrà el fred, tornarà la primavera, madurarà el gra,
i així un any darrere l’altre, però
aquell memento de record amb la
cantautora Sílvia Tomàs que musicà amb mestria els poemes del fill
Roger Sala el 14 de setembre a
Tòrrec in memoriam pel Meliton de
cal Botiguer i la Dolores de cal
Casanova, perquè darrera de tot
gran home acostuma a haver-hi
una gran dona i darrera de tota
mare coratge hi ha un pare que
dóna la talla, perdurarà en el temps
com un dia de grata remembrança
i d’emoció continguda per als seus
fills vius, néts i besnéts, arribats ex
professo des de les fonts del Segre.
I pel nombrós públic que va omplir
com mai la plaça Major de Tòrrec.
En definitiva, un acte de justícia, de
reconeixement públic i d’orgull ciutadà compartit, perquè el nom del
Meliton ha quedat inscrit amb tots
els honors en la història de la Baronia de la Vansa i, per extensió,
de la Vall de Meià.
Text: Ferran Sánchez Agustí
Foto: Joves Local VDM

DES DEL MIRADOR DEL MONTSEC
La Campana d’Ix
Tu que has tocat a casament,
tu que has tocat a bateig,
tu que has tocat la pedra,
tu que has tocat el foc,
tu que has tocat la guerra,
tu que has tocat la pau…
Aquell Vuit de Maig
vas tocar-la tan fort…
Eres nostra alegria.
Tu has tocat, tocat, tocat,
per tots els empresonats.
Tu has tocat molt fort
i el teu cor s’ha trencat.
T’has quedat sense veu
el dia que els teus fills tornaven,
t’has quedat sense veu
en aquell Vuit de Maig,
quan tots la retrobaven.
Jo sé que tu ho has fet exprés!
Jo sé que tu ho has fet exprés
per no haver de tocar la mort
del pare travat en aquell camp,
d’on ningú tornava,
del meu pare que no tornarà mai.
Ell, que tant ens estimava.
Tu saps si l’esperàvem…
Una cloche és al teu lloc.
Ella no toca mai,
com si tingués vergonya
d’haver-te reemplaçat.
Al teu campanar tornaràs
en quedar sense veu
aquell Vuit de Maig
com ell, amb ell.
Dins la història has entrat.
Una campana com tu,
no podem que estimar-la.
Nostra campana d’Ix
no podrem oblidar-te.
Campana meva d’Ix,
jo no puc que plorar-te.
Campana meva d’Ix.

s
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Vas deixar el teu poble
un país amb un rei
-Alfonso crec que es deia
el Marroc era seuper una terra ufana
que deia tanta gent
la França on vaig néixer
país que vas fer teu.
Li vas donar la vida,
com sols ho fan els fills.
El teu nom és sobre una pedra,
i el teu cos no ho sabem.
El teu nom és sobre una pedra,
i el teu cos no-ho-sabem.
Lletra: Roger Sala
Música i veu: Sílvia Tomàs

Vull parlar-vos d’un poble
que d’infant he conegut
ben abans de veure’l!
Aquest poble es diu Tòrrec.
Marxant pel camí de l’exili
els meus pares el van deixar
i també el color de la terra
i també l’escalfor de les seves llars.

El burro republicà
Amb la Retirada un burro
dins un prat d’Ix va anar a parar.
Quan anava a l’escola
em guaitava en passar.
No era un burro com els altres
aquell burro.
Orella dreta i pota fina,
era un burro republicà.
No sé quin era el seu ofici.
Portar armes?
Llaurar?
¡No era el burro de Puigcerdà!
Cada dia davant ma porta
esperava un tros de pa.
Vaig tenir una idea molt trista:
al cementiri el vaig tancar.
Damunt el seu llom vaig muntar.
Un cop a l’orella li vaig donar
Es va posar a voltar...
contra la paret em vaig trobar.
Aquell burro tenia idees molt fixes.
No es venia per un bocí de pa.
Per això dels nacionals va fugir:
era un burro republicà.

El meu pare l’emigrant
Vas deixar la teva casa
vas deixar els parents
vas deixar les abelles.
Vas deixar la terra
on tenies les arrels.

Es diu Tòrrec

Quan va arribar la pesta gris,
a la muntanya de Llo se’n va anar.
Segur que la seva cama esvelta
cops de peu deuria donar.
Un dia per la Vall d’Aran
a la seva Espanya va tornar.
Orella dreta i cama fina,
a Madrid va arribar.
Davant del Pardo espiava
com a bon republicà
com el Franco a l’infern entrava
sense esperança de tornar.
El burro no va fer cap rialla
quan al palau de la Moncloa
no va veure el seu drapeau hissar.
Enganyat, orelles cotes i pota grossa
al seu prat d’Ix se’n va tornar
el bon burro republicà.
Roger Sala Sala

A la falda de ma mare,
una mà sobre el seu pit
sovint m’adormia
parlant-me dels padrins.
Dels barrancs de la Vansa
dels cinglos del Montsec
de la cova dels Moros
sense oblidar els Trulls.
De la Font d’aigua fresca,
de l’era de Baix,
de l’era de Dalt,
i dels carrers empedrats.
Quan amb tu Tòrrec
ens vam trobar cara a cara
ja érem vells amics.
Tancant els ulls imaginava
aquell amor que portaven els teus fills.
Roger Sala Sala, fill de Meliton Sala

Soca i arrels
Avui estem joiosos.
A Tòrrec ens n’anem
a veure la nostra família
que tant estimen.
En veure el seu campanar
el nostre cor s’entregarà.
No podem oblidar
que allà és nostra terra.
A ca la Júlia i cal Joan
collirem les figues madures
i prendrem una copeta,
parlarem de les tietes.
A ca la tieta Navidad
menjarem pernil, tomàquet i pa torrat,
un bon tros de llonganissa,
i un cop de porró amb el seu vi bo.
A la ca la tia Remei
no sé si hi cabrem.
La colla serà gran
que entrarem reculant.
Quan el moment de marxar arribarà
una frase ens revindrà.
Aquella que la tia Navidad ens deia:
Que per molts anys pugueu tornar!
Roger Sala Sala, fill de Meliton Sala
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LA NOGUERA
Pàrquing gratuït limitat
Ponts ha posat en servei una seixantena de places
de pàrquing gratuïtes per un temps limitat. Els aparcaments es podran utilitzar un màxim d’una hora i mitja
de forma gratuïta, i la iniciativa pretén que la zona de
l’eix comercial tingui rotació de vehicles.

Pàrquing de camions
Balaguer ja disposa d’una zona d’aparcament públic
de camions situada al polígon industrial Camp Llong,
amb capacitat per a 45 vehicles.

BCIN a Castelló de Farfanya
El Govern de la Generalitat ha declarat el retaule de
pedra calcària de Santa Maria, ubicat a l’església de
Sant Miquel de Castelló de Farfanya, Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). És un retaule gòtic de 5 metres d’alt per 6s d’ample que data del segle XIV. És
obra de Jaume Cascalls, mestre de l’escola de Lleida.

el de les Avellanes. Els assistents van poder participar
en la gimcana Noguerenc de ferro, i a nit es van actuar
els grups Tremendos i la Munt Band. El relleu per la
proera Comarkalada l’ha pres Bellmunt d’Urgell.

La Noguera a la Fira de Sant Miquel
“Aliments del territori i tu” és el nom que van donar
Consell Comarcal de la Noguera i el GAL NogueraSegrià Nord a l’espai de la comarca a la Fira de Sant
Miquel de Lleida, celebrada del 26 al 29 de setembre.
S’hi van exposar els productes agroalimentaris del
territori com vins de la DO Costers del Segre, cervesa
artesana, olis, ratafies, formatges, mel, tòfona de la
Baronia, i informació turística de la comarca. A més, a
l’escenari de les demostracions gastronòmiques el restaurant Cal Xirricló va elaborar postres amb préssec
d’Ivars, mel Alemany i vi DO Costers del Segre.

Màgia a Montgai
JORDI FARRÉ

Fira del préssec a Ivars
Ivars de Noguera ha consolidat la Fira Tast del Préssec, que enguany ha arribat a la setena edició. Es va
fer el cap de setmana del 14 i 15 de setembre i s’hi
van presentar més de 15 varietats de préssec típic de
l’horta i gran varietat de productes elaborats.

Ponts, vine i disfruta’m!
Dins de la campanya Ponts, vine i disfruta’m!, l’Ajuntament de Ponts ha gravat un vídeo promocional que
es pot trobar al YouTube amb el títol Vila de Ponts. En
aquest vídeo, que dura uns cinc minuts, es poden veure tant la població com els entorns naturals que disposa, amb l’objectiu de ser un reclam per al turisme i
l’economia del municipi.

8a Comarkalada
El cap de setmana del 12 i 13 d’octubre es va organitzar
a Camarasa la 8a Comarkalada, la Trobada de Joves
de la Noguera. Aquest any el lema era “El meu poble a
les fosques”. Segons l’Agrupació de Joves Camarasa
Jove, van partir de la idea de la central elèctrica de
Camarasa per demanar als joves de les altres
poblacions que donessin el seu punt de vista sobre el
fet de quedar-se a les fosques, i el millor estand va ser

Montgai va acollir el cap de setmana del 5 i 6 d’octubre la cinquena edició de la Fira de la Màgia al Carrer
Montgai Màgic. Es van fer una cinquantena d’actuacions de magia i es van consolidar els concursos de
màgia general i close-up, en els quals hi van participar 13 mags de diferents punts de l’Estat.
Anna M. Vilanova
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats octubre 2013
ADULTS
El càtar imperfecte. Víctor-M Amela. Edicions B.
Novel·la absorbent, basada en fets
i personatges històrics. Reconstrueix la vida quotidiana, somnis i creences d’un grapat d’heretges als
albors del segle XIV. Tresors i ramats, moriscs i endevins, rituals i inquisidors, jueus i templaris, picapedrers i bordells s’encreuen en els
paisatges d’una història real. una trama de fa 700 anys en la qual l’amor
dirà l’última paraula...
Brúixoles que busquen somriures
perduts. Albert Espinosa. Ed. Rosa
dels Vents.
L’amor vertader, la família, la venjança, les segones oportunitats, la
sinceritat... La novel·la ens submergeix en una història emocionant
amb protagonistes inoblidables que
ens faran reflexionar i descobrir el
que realment és important a la vida.
En una sola persona. John Irving.
Edicions 62.
Una història tempestuosa, divertida i commovedora d’enamoraments inadequats, amors insatisfets i una acceptació decidida i valenta de les diferències sexuals.

Al país del núvol blanc. Sarah Lark.
Edicions B.
Primera part d’una trilogia ambientada a Nova Zelanda al segle XIX.
El fruit del baobab. Maite Carranza.
Edicions 62.
La Lola, una pediatra separada de
fa poc, sap que als seus 39 anys li
queden poques oportunitats per ser
mare. L’Aminata, en canvi, una jove
gambiana, ha decidit que no vol tenir més fills...
Tot el que cap a les butxaques. La
novel·la definitiva sobre el gueto de
Varsòvia. Eva Weaver. Ed. Columna.
El 1941, en Mika, un nen jueu de
14 anys que viu al gueto de
Varsòvia, hereta un abric del seu
avi. En una butxaca secreta hi troba un titella. El titella no canviarà
només la seva vida, sinó també la
d’en Max, un soldat alemany.
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El secret del gintònic. Pròleg de
Ferran Adrià. Vador Lladó. Ed. Ara
Llibres
Com es va inventar el gintònic? Qui
va introduir-lo a Catalunya? Quins
són els millors locals per degustarlo? I les marques de referència?
Quin és el secret del millor gintònic?
Gintònics literaris, gintònics cinematogràfics i gintònics cèlebres...
Tot allò que sempre has volgut saber i mai has gosat preguntar.

Catalanisme deucentista. A la recerca d’un estat eficient. Ferran
Mascarell. Edicions La Magrana.
Entre la resignació indiferent, l’eufòria independentista i la voluntat
d’entesa amb Espanya, Catalunya
viu un moment crucial. Un cop assumit que una Espanya moderna i

Activitats
Premis Nacionals de Cultura 2013
Mostra del fons bibliogràfic dels guardonats que hi ha a la biblioteca. Planta baixa.
Exposició “Per sucar-hi pa”
Fins al 8 de novembre. Àrea Activitats.
Exposició “El calendari dels pagesos. 150 anys mesurant el temps”
Del 11 de novembre fins a finals de gener. Àrea Activitats.
Curs “Apren a utilitzar Fickr”
Divendres, 15 de novembre de 3 a 5 de la tarda. Places limitades. Àrea Activitats.
Més informació i inscripcions a la biblioteca.
Hora del conte
Dimecres, 20 de novembre a 2/4 de 6 de la tarda. Explicarem dos contes. Secció
Infantil.
Xerrada – col·loqui amb Maria Barbal
Divendres, 29 de novembre a les 8 del vespre. Àrea Activitats.

Horari
Tardes de dilluns a divendres
de 16:00 a 20:00 h.
Matí dimarts
d’11 a 13 h.

democràtica no resol de manera
natural el fet català, cal renovar en
profunditat els vells idearis i fer projecte de futur per evitar que
Catalunya continuï perdent pes.

Adreça
C/ València, 1
25730 Artesa de Segre
Tel: 973400754
biblioteca.artesadesegre@gencat.cat
http://
bibliotecaartesadesegre.blogspot.com

Aprendre GIMP. Jan Smith. Ed.
Anaya.
GIMP serveix per processar gràfics
i fotografies digitals. Els usos típics
inclouen crear gràfics i logotips,
canviar de mida i retallar fotografies, canviar colors, combinar imatges, eliminar elements no desitjats
de les imatges i convertir diferents
formats. També permet crear imatges animades senzilles.
After Effects CS6. Manual
inprescindible. Manuel Martínez
Sotillos y Jose Carlos Panadero
Riol. Ed. Anaya.
Microsoft Windows 8. Manual
inprescindible. Patricia Scott Peña.
Ed. Anaya.

NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA
Exposició ‘Calendari dels pagesos. 150 anys mesurant el temps’
La biblioteca acollirà de l’11 de novembre a finals de
gener l’exposició del Museu Etnològic de Barcelona
Calendari dels Pagesos. 150 anys mesurant els temps.
La mostra es fa amb motiu dels 150 anys de la primera edició del calendari i rememora com ha reflectit que
“per a tot hi ha el seu moment, i un temps per a cada
cosa sota el sol”.
El Calendari dels Pagesos és un almanac editat a
Catalunya des de 1861. És la publicació actual en català que fa més anys que s’edita ininterrompudament,
i inclou informació de llunacions, eclipses, visibilitat de

planetes, santoral, celebracions de fires, mercats i festes majors a Catalunya i consells agrícoles i ramaders.
Aquest tipus de publicacions eren útils per moltes
tasques professionals, econòmiques o de subsistència. El calendari manté pràcticament el mateix contingut que fa segle i mig, i se segueix editant sense color,
sense fotos i en paper antic. És l’antítesi de tot el que
venen a un quiosc. No té publicitat ni subvencions i
imprimeix una tirada de 76.000 exemplars. El calendari és un objecte de culte ara que emergeix el gust
pel passat i es revalora la tradició.

Xerrada-col·loqui amb Maria Barbal
El 29 de novembre, a les 8 del vespre, l’escriptora Maria Barbal oferirà una xerrada-col·loqui a la Biblioteca, organitzada per la Biblioteca,
l’Ajuntament d’Artesa, les Biblioteques Públiques de Catalunya i la
Institució de les Lletres Catalanes,
amb el seu programa Al vostre gust.
L’acte està patrocinat per La Forca
i hi col·labora Ràdio Artesa.
Maria Barbal (Tremp, 1949) és
novel·lista i professora de secundària. Va passar la infantesa al
Pallars, fet que va marcar les seves primeres narracions i que, amb
l’amor per la terra que li va transmetre el seu pare, la va ajudar a

veure el món d’una altra manera.
El 1964 es va traslladar a
Barcelona, on va estudiar Filologia
Hispànica.
Els seus primers llibres són una
revisió d’aquest univers rural amb
una mirada crítica. Pedra de tartera (1985), història d’un desarrelament, va rebre el premi Joaquim
Ruyra i va tenir molt bona acollida
de públic. Després, sense abandonar els seus mons, publica els reculls de contes La mort de Teresa
(1986) i Ulleres de Sol (1994) i les
novel·les Mel i metzines (1990) i
Càmfora (1992). Els premis de la
Crítica, Nacional de Literatura i

Serra d’Or suposen, durant
aquests anys, la confirmació
d’una narrativa que de seguida va
ser considerada com una de les
més netes i intenses de la seva
generació.
Poc a poc va abandonar els temes rurals i va situar les històries
en contextos urbans. D’aquesta
època destaquen Carrer Bolívia
(1999), Bella edat (2003), País íntim (2005) i Emma (2008). Barbal
ha escrit també narrativa juvenil i
una obra de teatre, L’helicòpter
(2000). Ara alterna l’escriptura amb
la docència. L’any 2001 va rebre la
Creu de Sant Jordi.

la

Palanca 21

EL CAP INFORMA

Cigarreta electrònica
n els darrers mesos hem
pogut veure en diferents
mitjans de comunicació i en
diversos fòrums el creixent interès
que desperten les cigarretes electròniques. A més de la possibilitat
de comprar per Internet, diferents
establiments els estan oferint utilitzant missatges contradictoris o poc
contrastats sobre la seva seguretat, la reducció del risc en comparació amb les cigarretes, la seva
utilitat com a mètode per reduir el
consum de tabac o deixar de fumar
i la possibilitat d’usar-les en llocs on
és prohibit fumar.
Des del CAP hem pensat que es
tracta d’un tema prou important i
d’actualitat com per dedicar-hi una
estona de revisió i aprofundiment.
Què és la cigarreta electrònica?
És un aparell electrònic amb forma de cigarreta (també de puro o
pipa) que vaporitza una barreja de
nicotina, propilenglicol i altres compostos químics i s’utilitza inhalant
el vapor produït, tot simulant l’ús de
les cigarretes convencionals. L’aparell consta d’una bateria
recarregable, un atomitzador i un
dipòsit o cartutx que conté el líquid
a vaporitzar.
Què conté el líquid recarregable?
El líquid recarregable conté nicotina (habitualment entre 6 i 24
mg), propilenglicol (un alcohol usat
com a additiu en aliments i en alguns fàrmacs en forma de nebulitzadors o inhaladors) i additius alimentaris que donen diferents sabors. Malgrat tot, degut a la falta de
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regulació i controls de qualitat, la
composició pot variar entre diferents marques i fins i tot dins d’una
mateixa marca, i poden contenir
altres tòxics que no apareguin en
l’etiquetatge.
Són eficaces per deixar de fumar?
L’eficàcia de les cigarretes electròniques per deixar de fumar no ha
estat científicament demostrada.
És segur el seu ús?
No hi ha estudis que demostrin
la seguretat en el consum de les
cigarretes electròniques, especialment en l’ús a llarg termini.
Els principals possibles efectes secundaris són la sequedat de
boca i la irritació de boca i gola, per
l’efecte irritant del propilenglicol en
ser inhalat. Cal, a més, tenir en
compte les contraindicacions pròpies de la nicotina.
Estudis preliminars mostren que
les cigarretes electròniques són
menys tòxiques que les convencionals. Com que les electròniques
no generen fum en no cremar tabac sinó vapor, s’ha estès la creença que el seu ús és innocu. Fins
el moment no hi ha estudis que
demostrin la seva seguretat ni els
potencials efectes de l’exposició
passiva al vapor exhalat.
Podem recomanar les cigarretes
electròniques als centres sanitaris?
Actualment, les cigarretes electròniques no es consideren fàrmacs
per deixar de fumar o de reducció
de danys. En l’atenció sanitària
pública no se’n pot recomanar l’ús,
de la mateixa manera que succe-

eix amb les teràpies alternatives
que no tenen provades l’eficàcia i
seguretat.
Els únics fàrmacs de primera línia amb indicació per deixar de fumar són els substitutius de nicotina (pegats, xiclets i comprimits de
nicotina). Les cigarretes electròniques estan “fora del control sanitari (han esquivat la legislació aplicada als fàrmacs) o alimentari” i s’estan comercialitzant des de botigues
electròniques, com a “producte”
electrònic.
Per tot això, i amb la recomanació de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum i la Xarxa d’Atenció
Primària sense Fum, al CAP
d’Artesa de Segre es prohibeix l’ús
de cigarretes electròniques en les
seves dependències, tant en l’edifici com en els seus recintes, i la
venda, promoció o publicitat
d’aquests dispositius, de forma similar al que estableix l’actual normativa per als productes del tabac.
Aprofitem per encoratjar els fumadors a deixar de fumar. I recordeu, si necessiteu ajuda o teniu
dubtes al respecte, podeu adreçarvos al vostre metge i/o infermera.
Us podem ajudar.
Programa d’Atenció Primària sense fum
www.papsf.cat

TEMA DEL MES

Mascarell, “impressionat” per Seró
El conseller de Cultura va inaugurar l’Espai Transmissor el dia 19 d’octubre i el va qualificar
“d’extraordinari” i de “referent” tant a nivell de Catalunya com a fora
l conseller de Cultura de la
Generalitat, Ferran Mascarell, va inaugurar l’Espai
Transmissor de Seró el 19 d’octubre. El conseller, que visitava el
municipi d’Artesa per segona vegada en pocs mesos, després de la
inauguració de la Biblioteca, es va
mostrar impressionat per la potència
del lloc. Mascarell va qualificar l’Espai de Seró d’extraordinari, i va afirmar que ja és una referència a nivell
de tot Catalunya i també a fora.
Mascarell va visitar l’exterior de
l’edifici acompanyat de l’arquitecte,
Toni Gironès, que li va explicar els
detalls i el significat de l’obra, unes
indicacions molt importants per entendre’n l’aspecte inacabat. A continuació, l’arqueòleg que ha dirigit
l’excavació, Joan López, el va guiar per l’espai museístic. Finalment,
el conseller va entrar sol a la cambra de les esteles per percebre amb
més intensitat el procés i el canvi
d’ambient. Quan ja era al centre,
s’hi van afegir Gironès i López i van
prosseguir les explicacions.
Mascarell es va mostrar interessat per la història de les esteles
però també per tot l’entorn en què
s’emmarca aquest nou punt
d’atracció cultural i patrimonial català. Va dir que “serà un punt de
referència, pel que significa haver
conservat un element històric com
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aquest i per com s’ha utilitzat”. Es
va mostrar molt impressionat, i va
afirmar que “l’experiència de trobarse les restes arqueològiques tal
com aquí les trobem no té punt de
comparació amb cap altre indret de
Catalunya i molts pocs altres llocs
fora”. Per això, va afegir que
“aquesta capacitat de creació d’un
espai espiritual és extraordinària,
he tingut la sensació d’estar a dintre d’una petita catedral de l’esperit, el que suposa percebre i tocar
les restes arqueològiques d’aquesta manera penso que serà una referència”. El conseller també va
destacar que l’Espai combina cultura i promoció turística, i va con-

A dalt, l’actuació dels gegants de Seró i els Esporrets d’Artesa. A sota, diversos moments de la visita, que va tenir caràcter proper i informal
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cloure que “és una iniciativa extraordinària, de gran calat, és de les
coses importants que hem fet a
Catalunya en els últims anys”.
Per la seva banda, l’alcalde
d’Artesa, Mingo Sabanés, va destacar el poder d’atracció que unes
instal·lacions d’aquest nivell aporten al municipi i el potencial de promoció que suposen. A més, va recordar que en el temps que porta
obert al públic, el ritme de visites
“ha estat molt bo”. En els parlaments, l’alcalde va felicitar els veïns de Seró i la junta veïnal, que
van ser “constants” i van “lluitar”
perquè les esteles es quedessin al
municipi d’Artesa.
En referència als premis que ha
rebut l’edifici, entre els quals destaca el Premi FAD d’aquest estiu,
l’arquitecte, Toni Gironès, va insistir que l’important és que l’obra “s’integri” al poble i que sigui utilitzada
pels veïns, sense “destacar” i sense ser un espai aïllat o desconnectat del seu entorn.

A dalt, els parlaments, a baix a l’esquerra, l’arqueòleg explica les esteles a Mascarell i a la
dreta, el conseller signa al Llibre d’honor

Presentació dels productes Cromlec
La inauguració també va ser la posada de gala dels
productes Cromlec, inspirats en les restes megalítiques. Després dels actes protocol·laris, el conseller,
la resta d’autoritats i tots els assistents van poder
degustar els productes de les parades de vi, oli, dolços, embotit, cervesa, pizza i altres especialitats del
territori i parlar amb els elaboradors de com estaven
fets. Si durant tot el matí Mascarell ja s’havia mostrat molt desimbolt i proper amb els seus acompanyants, encara ho va ser més aquesta estona, fins
al punt que abans de marxar va bromejar que demanaria que els seus viatges oficials tinguessin sempre una parada a Artesa.

La inauguració va acabar amb la presentació i degustació dels productes Cromlec
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MEMÒRIES DELS ANYS SENSE PRIMAVERA

Passar lo Segre
uan l’exèrcit de la República marxava en retirada derrotat, anava destruint tot el
que podia per impedir l’avanç de les
tropes franquistes. A finals de desembre de 1938, van volar lo pont
de Vernet, que havia estat un pas
imprescindible per a arribar a
Artesa des de tots los poblets de la
banda dreta del Segre.
Quan mos vam quedar sense
pont, la gent de Baldomar, Alòs i
Vernet, per poder anar a Artesa teníem dues opcions. La primera era
travessar lo riu a gual i la segona,
anar a donar la volta pel pont
d’Alentorn, cosa que feia molt llarg
lo camí.
Si no baixava massa aigua, optàvem per passar pel dret.
Lo camí de Baldomar a Artesa
era un desastre, entre les roderes
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dels carros, molt fondes, i les pedres de terra, a més que el calçat
d’aquell temps era d’artesania casolana amb les soles plenes de
claus.
Si algun cop anàvem a Artesa ja
procuràvem anar-hi amb alguna
amiga. Al cistell portàvem les sabates per a canviar-les a l’arribar
al poble i amagar les espardenyes
sota d’algun esbarzer per trobar-les
en tornant a casa.
Quan arribàvem al riu, posàvem
les espardenyes al cistell amb les
sabates, una mà per servar lo cistell procurant que no es mullés i l’altra mà per aguantar les faldilles,
arremangades per que no toquessin l’aigua. Si per atzar al gual hi
havia un toll més fondo d’aigua ,
aquesta mos arribava als genolls o
fins i tot més amunt. Així que anà-

vem a comprar a Artesa ben fresques, procurant que no es conegués la mullena de l’interior. I això,
si era a l’estiu no tenia massa importància, però quan feia fred ja era
un altra cosa.
Menys mal que van fer la famosa palanca de fusta que va resoldre temporalment lo problema de
passar lo riu sense mullar-se. Encara sort que no et maregessis en
passar-la, perquè es gronxava força.
Fins l’any 1950 no van construir
el pont d’obra tal i com ara el coneixem. Però benvinguda fou llavors la humil palanca de fusta .Lo
seu nom perdurarà per molts anys.

I finalment el gran dia arriba. A
les 9h puntuals ens plantem davant
la porta de la llar. Hi ha una gentada de por, tothom carregat amb
cotxets, nens, nenes, motxilles,
xumets,… Hi ha plors, molts plors.
L’Ares entra decidida; la novetat,
suposo. I es decideix a jugar amb
el primer caixó de joguines que troba. Marxem sense dir-li adéu, amb
el cor encongit. El matí es fa etern
fins a l’hora d’anar-la a recollir, però
quan hi anem resulta que ha anat
bé, molt bé. La tutora ens comunica que ha estat molt tranquil·la i que
no ha parat! Quin descans!
Els dies van passant i sembla
que l’adaptació és fàcil, més del que
ens pensàvem. Resulta que l’Ares
està encantada d’anar a la llar d’infants i nosaltres, ara ja tranquils,
estem encantats de deixar-li. Allà
aprenen a socialitzar-se, a comuni-

car-se amb d’altres nens i nenes de
la seva estatura, a espavilar-se....
Però ja m’imaginava que no tot
seria bufar i fer ampolles, al cap
d’una setmana, arriben els mocs, i
la tos. La dopem una amb una mica
d’Apiretal i seguim feliços. Fins que
la segona setmana arriba la faringitis, després la laringitis, al cap de
tres dies la conjuntivitis, i uns dies
més tard les angines... Ostres,
l’Ares ja fa dies que no pot anar a
la llar. Anem al pediatra dia sí, dia
també i ens diu que això és normal, que els nens passen una mitjana de 30 virus...
I ara què fem? Tirem d’avis?
Quin remei! Podríem llogar una
cangur, però és que la llar ja és prou
cara... En fi, tot sigui perquè s’immunitzi!

Pilar Porta

MARE EN PRÀCTIQUES

La llar d’infants
o tenim tot a punt? La bata,
el xumet, els bolquers, els
llençolets per les migdiades,
el conte, la tassa per l’aigua, un
coixí pel racó del bon dia, la bossa
amb una muda, la roba tota ben
marcada amb el nom, i un llarg
etcètera.
Sí, tot a punt. Dijous serà el primer dia que l’Ares anirà a la llar d’infants. Sona el telèfon, és la tutora
que vol fer una entrevista personal
amb nosaltres per conèixer-nos
una mica. Ens explica el funcionament general i ens fa preguntes
personals sobre com és la nena.
Estem nerviosos i poca cosa li
diem, potser simplement amb llenguatge no verbal li fem saber que
ens fa una mica de por l’adaptació
de la nostra filla, que ha estat un
any sencer sense separar-se del
seu pare i la seva mare …

H

Noemí Farré i Cortadelles
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UN RACÓ PER PENSAR I CRÉIXER

Els bons records: l’amistat
ne, two, three… Els animals
invertebrats són aquells
que… L’arrel quadrada de...
L’ATP permet als esportistes...
Sí, són molts els coneixements
que adquireix una persona al llarg
de la seva vida, però... Què acaba
important al final, per un mateix?
Què et fa recordar, reviure? Què et
fa pensar en els temps passats?
Què és el que encén aquell racó
amagat o, fins i tot, apagat del teu
cervell i fa que un dia recordis tot
allò viscut, tot allò que vas aprendre i vas viure en èpoques passades? Les persones, els éssers estimats i aquells que, en algun moment de la teva vida, en van formar part.
Ara estudiem aquí, treballem
allà, canviem de residència,... Bé,
vivim la vida, no? Però què seria
d’ella sense aquestes persones?
Tinc amics a Artesa de Segre,
Vilanova de Meià, Lleida, Barcelona
(on també hi tinc la meva parella),
Andalusia, Nova Zelanda i algun
perdut pel Nepal. Alguns més lluny
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i d’altres més a prop, però cadascun m’ha deixat el seu record.
Ens movem, és cert, però hi ha
“parts” de nosaltres que no ho faran, no es mouran. Es quedaran
permanents en un lloc i, fins i tot,
potser en l’oblit per un temps, però
acabaran ressorgint tard o d’hora.
D’altres, es mouran sense nosaltres,
mogudes per persones properes o
que van ser-ho en algun moment.
Et dones compte que l’important
no només ets tu, les altres persones fan de tu algú important i que,
elles, són l’important per a tu.
Hem de tenir cura de les amistats, les persones! Diuen que “la veritable felicitat és aquella que és
compartida”, que les vivències amb
altres persones valen per dos.
Al final, és el que queda, els bons
records, els bons moments. A qui
no el record d’un amic li ha tret un
somriure? Qui no s’ha passat hores parlant de les aventures viscudes amb “tal” persona?
Algun dia, també veurem que
algú ens abandona, marxa i ens

“Et dones compte
que l’important no
només ets tu, les
altres persones fan
de tu algú important”
deixa sense noves aventures per
poder viure. Però sempre podrem
recordar les viscudes, aquells
grans i bons instants que llavors,
seran més que això.
Des d’aquí, agraeixo a TOTES
les persones que, en algun moment
de la meva vida, més petit o mes
gran, em van proporcionar bons
moments. M’heu donat una cosa
molt valuosa: bons records! Moltes
gràcies.
PD: no només els nens i nenes
haurien d’anar a l’escola, seria bo
que tots hi “tornéssim” de tant en
tant.

Ivan Balagueró Masanés

CARTES A LA REDACCIÓ

Vivències del meu poble: el Secretari d’Anya
uan jo era jovenet, hi vivia a
Artesa un home de mitjana
edat, pobre, deixat, mal vestit, no demanava mai caritat i vivia
en uns baixos de la plaça de cal
Patac, no tenia família i es veu que
menjava (segons deien) qualsevol
cosa, com rates (que segurament
tenia el “criadero” a la mateixa
vivenda). O quan s’assabentava
que algun veí havia enterrat un porc
perquè estava malalt i moria, anava a descolgar-lo i tenia menjar per
uns dies i així canviava de “menú”.
Anava vestit molt malament, segurament de roba que trobava a les
escombraries o d’alguna ànima
caritativa que li donava. L’aigua,
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l’agafava de la font de la plaça del
Ball i segurament no tenia llum
elèctrica, ja que no hagués pogut
pagar el rebut mensual perquè els
seus ingressos eren 0. Nosaltres,
jovenets, teníem 8 o 10 anys, sempre el fèiem enrabiar, cantant-li una
cançó que deia així:
“Secretari d’Anya
Panxa de granota
Quan te’n vas al llit
Estimes la xicota”
I ell s’enfadava al sentir això i ens
empaitava (que era el que nosaltres volíem). Mai ens agafava, ja
que a l’edat que teníem… No cor-

ríem, volàvem. De totes maneres,
si ens hagués agafat és fàcil que
no ens hauria fet res, ja que persona dolenta no era. Es deia Ventura, però per entendre’ns, si parlàvem d’ell li dèiem “el Secretari
d’Anya”. Jo no crec pas que hagués
vingut d’Anya ni que tingués el títol
de secretari, però quan es volia
parlar d’ell, així l’anomenàvem.
Un dia va desaparèixer, no sé si
el varen portar a l’hospital o va
morir, el cas és que no el varem
veure mai més.

Josep Nogués i Sirvan

PARLEN LES ENTITATS

El Cap de Pont de Balaguer
l dissabte 14 de setembre
ens varem acomiadar de les
sortides culturals de les Terres del Marquesat amb una sortida
dedicada a la memòria històrica. De
la mà d’en Josep Pla de Balaguer
(historiador i gran expert en temes
de la Guerra Civil) i aprofitant que
és el 75è aniversari dels fets del
Cap de Pont de Balaguer, ens endinsàrem en aquesta història per la
part sud.
Varem començar la visita a les
10.30 hores al poble de la Sentiu
de Sió, on en Josep Pla va fer una
petita introducció del tema i la ruta
a seguir. Seguidament, ens enlairàrem a la nova ermita de la Mare
de Déu de la Guardiola (l’antiga fou
destruïda per la Guerra Civil).
Aquest lloc és d’una gran estratègia, des d’on podem contemplar
tota la serralada del Mont-roig, Sant
Jordi de Camarasa i el Merengue,
això a la part Nord, i a la part Sud, el
Morinyol, la serralada de Bellmunt i
l’entorn de Balaguer. Acte seguit,
varem agafar el camí asfaltat que
va a Bellcaire d’Urgell, on varem
visitar restes d’un niu de metralladores i ascendírem al cim paral·lel
al Morinyol, des d’on contemplàrem
els pobles de Bellcaire, el Pedrís,
Vallfogona i Balaguer, on encara hi
ha restes de trinxeres i algun refugi bastant malmès. Tot el terreny
està molt transformat, ja que als
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Visita a l’ermita de la Mare de Déu de la Guardiola

anys seixanta del segle passat hi
varen plantar pins. En aquesta
zona, segons ens informà en Josep
Pla, hi van haver moltes baixes, ja
que en un sol dia va canviar unes
sis o set vegades de bàndol i hi van
haver més baixes que al Merengue.
Al poble de Bellcaire varem fer
una breu parada a la plaça de La
Pau, on hi ha un monument dedicat als caiguts. En sortir de Bellcaire
i direcció a Balaguer, ens desviàrem al Pedrís, on hi ha les restes
de l’antiga ermita mig destruïda per
la Guerra Civil, tocant la nova, i una
masia on encara es poden veure
els efectes de l’artilleria a la façana. A la una del migdia érem a la
centraleta del canal de Balaguer, el

punt més distant del recorregut, i
on en Josep Pla ens va explicar on
eren les forces situades d’un bàndol i de l’altre.
Per finalitzar, i situats als contorns de Vallfogona, varem gaudir
de les explicacions d’aquest guiatge tant entusiasta dirigit per un expert com és en Josep Pla. Després
de dinar al Restaurant de Cal Farré,
ens acomiadàrem i ja varem comentar els nous reptes que ens depara
l’any vinent, que farà 20 anys que
varem formar la nostra associació.
Francesc Gessé
Terres del Marquesat
www.marquesat.cat
info@marquesat.org

ADF Sant Mamet
A partir d’ara, us atendrem en un nou horari: divendres de 18 a 20.30 hores.
Recordeu que per a sol·licitar els permisos de llenya cal portar els números de polígon i parcel·la i una
fotocòpia del DNI del propietari.

Saurí - Radioestesista

ANTONI AMIGÓ I PONS
Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Ctra. d’Agramunt, 117 - Tel. 973 40 01 27 Mòbil 660 349 648

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE
la
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EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRES
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ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES

PARTITS POLÍTICS

Petites cosetes de la festa
ltra vegada estem aquí i,
com no, toca parlar de la
Festa Major. Aquest any
sembla que en general ha estat una
bona festa, però hi ha hagut algunes cosetes que ens veiem obligats
a comentar.
El sopar de germanor hagués
estat un acte sense incidents, però
alguns dels cambrers van decidir
treballar per lliure i mentre hi havia
comensals que van repetir segon
plat, alguns fins a dues vegades,
hi va haver un petit sector que no
el va tastar perquè es va acabar.
Des d’aquí, comminem els responsables a parlar amb l’empresa de
càtering perquè això no es torni a
repetir.
També hi va haver un contratemps dissabte a la tarda, a l’actuació infantil. Quan estaven preparant l’actuació, un dels actors va
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sofrir una indisposició severa. De
fet, van haver d’evacuar-lo amb
ambulància. Això si que es una
cosa que no es pot preveure, però
ens va sobtar que encara hi hagués
ciutadans indignats perquè no havia cap actuació “de reserva”. És
bo fer critiques constructives, però
de vegades no pensem i ens passem una mica.
Per cert, també ens ha estranyat
que unes instal·lacions adequades
i recentment batejades com a
“Cubbtural” no hagin estat utilitzades en cap moment de la Festa
Major i tant sols comptessin amb
elles en cas de pluja. És una llàstima no poder gaudir d’unes instal·lacions magnífiques, que tants diners han costat de fer i que ens
costen tant de mantenir a tots els
artesencs.
Un altre tema a comentar, en

positiu per part nostra, és el nou
format del llibret de la Festa Major.
Trobem que està molt bé i suposem
que també haurà tingut un menor
cost, cosa que és motiu per alegrarse. Sabem que hi ha persones a les
quals no ha agradat, però en general, la majoria de la gent amb qui hem
parlat ho han trobat molt encertat.
A part d’aquestes petites
cosetes, la festa, com ja hem dit
abans, ha anat bé i els actes han
agradat. Hi ha coses a millorar però
anem pel bon camí.
Ara toca esperar a la pròxima
festa i mentrestant, continuar amb
el nostre dia a dia, que poca feina
no és.

Junta Local del Partit Popular
d’Artesa de Segre

El blog del PSC-PM
esprés de la llarga pausa
estival reprenem la nostra
particular forma de comunicar-nos amb els ciutadans a través
de La Palanca.
Acabada gairebé la segona fase
de les obres del Pla de barris, és
vergonyós que quedi encara pendent l’encreuament del carrer Sant
Joan amb Prat de la Riba, que és
de la primera fase, per finalitzar.
Enlluernats amb la gran quantitat de pintura groga que hi ha per
tota la ciutat, potser massa i tot en
alguna zona! Trobem a faltar la pintura groga a les cantonades i la
blanca dels passos de vianants que
havíem sol·licitat (article del mes
d’abril d’aquest any), però sobretot
repassar el que hi ha davant de la
llar d’infants i el de la carretera
d’Agramunt, davant de la casa de
mobles. També caldria afegir-ne un
davant dels bombers, just a la cantonada, que és per on passen els

D

pares i alumnes per anar a l’escola
i que venen del carrer Escoles.
Canviant de tema, no trobem una
explicació lògica per no trobar tastets (amb tiquet) de formatge a la
Fira del Meló. Cap de les dues formatgeries del nostre municipi oferien aquesta possibilitat. Sembla
que a l’Ajuntament d’aquest municipi no li interessés promocionar
aquest producte! Tan difícil era arribar a un acord?
Per altra banda, vàrem veure la
celebració de la Diada de
Catalunya (l’11 de setembre) molt
esquifida. Creiem fermament que
no hi ha excuses per no celebrarla el dia que toca i com fa anys que
es duu a terme. És l’únic dia de
l’any que els conciutadans es troben a la Roca del Cudós. Calia fer
alguna cosa més que cobrir l’expedient.
Fa pocs dies que la Festa Major
d’Artesa era pels carrers, places i

al pavelló. Voldríem felicitar els que
varen poder repetir el dijous del
sopar. Força persones es van quedar sense, amb disset euros que
valia l’àpat creiem que no és molt
demanar trobar més d’una gamba
al còctel i poder degustar el segon
plat. Tampoc poder ballar algun vals
després. Així i tot, volem agrair la
feina feta per la Comissió de Festes.
I per acabar, volem afegir, per
segon any consecutiu, que considerem que al programa de la Festa Major hi han de sortir tots els
actes que es fan, siguin els que
organitza la Comissió, siguin els
que organitzen altres entitats. L’entesa és bàsica.
Bona castanyada!

Agrupació Local d’Artesa de Segre
la
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PER QUÈ DIEM...

... que ‘a la taula d’en Bernat, qui no hi és no hi
és comptat’?
a dita s’empra per a indicar
que no es té en compte
aquell qui no es troba present en el moment de prendre decisions en algun afer o, senzillament, quan s’engega un tema per
banal que sigui, com per exemple,
el moment de dinar, de sopar, etc.
En aquest cas, això vol venir a dir
que a aquell qui no s’asseu a la taula amb els altres quan toca, no se
l’espera.
La dita té algunes variants, segons el lloc, com per exemple “A la
taula de l’abat...” del qual se n’hauria derivat “A la taula d’En Bernat...”.
Ambdues variants es refereixen a
les ordes monàstiques bernardes,
com ara la del Císter (1), que s’entaulaven, i s’entaulen, per fer els
àpats a una hora fixa en punt, en la
qual tota la comunitat ha de ser present al refectori i qui no hi és o hi arriba tard, es queda sense menjar.

L

(1) Els orígens de l’orde se situen
al 1075, amb la fundació de l’Abadia de Notre-Dame als boscos de
Císter, a la regió francesa de Borgonya i, més tard, l’abadia de
Citeaux, el 1098. El seu fundador
fou Robert (Sant Robert) de
Molesmes, qui impulsava una profunda reforma de l’Orde Benedictina (2) que, amb el pas dels anys,
havia anat perdent el rigor original.
Els seus membres són coneguts
com cistercencs, benedictins

blancs (per l’hàbit blanc que duen)
o bernardins, en referència a qui va
ser el gran artífex de l’ordre,
Bernard (Sant Bernat) de Claravall.
Bernat de Fontaine va néixer el
1090 en un castell proper a Dijon i
va ingressar a l’orde el 1113. Amb
ell, el Císter va expandir-se per tot
Europa obrint personalment 68 cases en diferents països. En el moment de la seva mort hi havia 363
nous establiments, 168 dels quals
depenien directament del monestir
de Claravall, que Bernat havia fundat el 1115 a la vall de Langres amb
el nom francès de Clair Vaux -Clara Vall-, del qual va ser abat durant
38 anys, i on va morir el 1153 amb
68 anys. Fou, possiblement la personalitat religiosa més important del
seu segle i entre les seves nombroses fites es compta, per exemple,
el reconeixement papal per part
d’Honori II de l’Orde del Temple, de
la qual Bernat n’havia escrit els
Estatuts, al Concili de Troyes el
1128. Fou santificat el 1174 pel
papa Alexandre III, només vint anys
després de la seva mort. El 1830
va ser declarat Doctor de l’Església pel papa Pius VIII. La seva festivitat se celebra a l’església catòlica
el 20 d’agost. Són monestirs cistercencs, entre d’altres, els de Poblet i
Santes Creus, a Catalunya, i els de
Benifassà i Valldigna, al País Valencià. Els monjos cistercencs afegeixen al seu nom real les sigles O.Cist.

2) L’Orde Benedictina es regeix per
la Regla de Sant Benet, redactada
entre els anys 534 i 550, i es basa
en l’anomenada tríada benedictina:
oració, treball i lectura (la coneguda expressió llatina ‘ora et labora’).
Sant Benet va néixer a Nursia, província de Perugia a Itàlia, i va morir
l’any 547 al monestir de
Montcasino, situat entre Roma i
Nàpols, que ell mateix havia fundat el 529 i del qual era abat. Al llarg
de la història s’han vist relaxats els
usos monacals diverses vegades i
novament ha tornat a aparèixer
algú disposat a esmenar-ho. Per
exemple, durant el segle XVII i
segurament motivat per les llargues seqüeles de la pesta negra i
de la guerra dels Cent Anys del
segle XIV, els costums religiosos
havien tornat a suavitzar-se massa segons alguns criteris més rigorosos, la qual cosa va donar
pas a la creació d’una ramificació
i reforma de l’orde del Císter amb
el nom d’Orde Cistercenca de
l’Estricta Observança, més coneguda com orde de la Trapa, en el
monestir d’aquest mateix nom situat a Ome, a la Baixa Normandia,
encapçalada pel seu abat,
Armand Jean le Bouthiller de
Rancé, qui va endurir dràsticament la vida monacal dels seus
monjos. No hi ha cap monestir de
la Trapa a Catalunya i només un
a València, a Benaguacil.

Trobada de nascuts el 1983
Aquest any te’n cauen 30? Tens ganes de retrobar-te amb gent que fa temps que no veus? Fa segles que
no ens veiem les cares, alguns hem canviat molt, altres segueixen igual de guap@s, tothom té mil experiències i històries per explicar sobre com ha canviat la seva vida en tots aquests anys...
Què us sembla si ho fem compartint un bon sopar? Hem escollit el dia 23/11/2013, així tindrem temps tots
plegats d’organitzar-nos!
Sinó us ho voleu perdre, podeu contactar amb els següents telèfons: 615340138, 679011554.
Com més serem, millor ens ho passarem!!!
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LA PÀGINA DE L’ESCOLA ELS PLANELLS

L’Escola d’Artesa, referent en Anglès
l passat 19 de setembre,
l’Escola d’Artesa va ser un
dels tres centres de Catalunya que va presentar el seu projecte d’Anglès en la Trobada Pedagògica sobre programes de llengües estrangeres que va tenir lloc
a Caixa Fòrum de Barcelona, organitzada pel Servei de Llengües
Estrangeres del Departament d’Ensenyament. Les altres experiències corresponien a una escola de
Barcelona i a l’institut de Bescanó.
Joan Mateo, secretari de Polítiques Educatives, va obrir una jornada que també va comptar amb
altres intervencions tècniques. La
cloenda fou a càrrec de Mònica
Pereña, subdirectora general de
Llengua i Plurilingüsime.
El projecte presentat és un PILE
(Pla Integrat de Llengües Estrangeres) fonamentat en la història del
vaixell Titanic, en què es treballa de
forma interdisciplinària amb tres
llengües (anglès, català i castellà) i
que s’ha de desenvolupar almenys
durant dos cursos. Les encarregades de presentar-lo van ser la
Mireia Gonzàlez, coordinadora dels
projectes d’Anglès, i la M. Eugènia
Gómez, una de les especialistes de
l’àrea. La presentació incloïa dos ví-

E

deos d’edició
pròpia: un en
què el propi
alumnat explica el funcionament
d’aquest Pla
(també presentat a les
famílies el dia
1 d’octubre
en l’assemblea general) El director del centre va acompanyar les mestres en la presentació
i un altre amb
imatges d’una
representació
en anglès sobre la història
del Titanic a
càrrec dels
alumnes de
Cicle Mitjà.
Aquest és
el tercer Pla
relacionat
amb la llenMoment de la presentació del projecte
gua anglesa
que desenvolupa l’Escola, després del PELE aquests plans han quedat incorpo2007-2010 i el PELE 2010-2013 rats al currículum del centre. A més,
(Plans Experimentals de Llengües el curs passat vam disposar d’una
Estrangeres). Una vegada finalit- auxiliar de conversa (autòctona brizats els períodes d’implantació, tànica) d’octubre a maig.
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2a Cursa i caminada Perseguint la Perdiu
l 14 de setembre es va celebrar la segona edició de la
cursa Perseguint la Perdiu
a Vilanova de Meià. Com a gran
repte per aquest any, es va aconseguir superar la participació de
l’any passat, i amb força, ja que
vam arribar fins als 257 corredors i
caminadors, i amb els nens i nenes que es van apuntar a la innovadora cursa infantil, vam ser a tocar de la xifra de 300 persones. Vist
l’èxit que va tenir pels petits poder
córrer, de ben segur que la tornarem a fer i, esperem, millor!
En aquesta edició, també, hem
intentat corregir els errors de la primera cursa, però, tot i així, algunes
coses encara es poden millorar.
Des d’aquí, demanem disculpes a
aquelles persones que es van quedar sense aigua a dalt del Cogulló
(punt més alt de la cursa, 1.003
metres). Hem pres nota de tot per
tal que aquest projecte segueixi
creixent i puguem seguir compartint aquesta experiència tant bona
amb tothom.
Moltes gràcies a tots els participants per decidir passar una bona
tarda a la vall de Meià i esperem
tornar-vos a veure l’any vinent.

E

Agraïm molt a cadascun dels voluntaris la
feina que desenvolupen abans i durant el
transcurs de la cursa.
No es pot descriure
amb paraules el que
sentim quan hem vist
que podem treballar
tots junts per aconseguir coses pel poble.
Per últim, cal agrair
als tots els collaboradors, sense ells
i sense voluntaris,
aquest esdeveniment
no seria possible.
Col·laboradors: Ajuntament de Vilanova de
Meià, Esports Querol,
Meià Natura, Bar Cirera, Bar Les Piscines,
Croissanteria Cafeteria L’eixida, SafeSport,
Visualitza, Carles Porta, AEGIS Audiovisuals, Motoclub Segre
i Lokal VDM.
Els podis de la general, en categoria masculina els van ocupar
Francesc Marsol, Jaume Folguera
i David Marsol. En categoria feme-

CARLES PORTA

nina, Maite Manzaneque, Marta
Serrando i Silvia Fort.
Meià Runners
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Palanca 35

ESPORTS

Partits del CE Artesa
MOLLERUSSA 1 - ARTESA 0
ALINEACIÓ: Tito, Purre, Javi, Serés, Planes, Bota,
Codina (Rossi), Pros (Mario), Junior (Ros), Isaac, Joan
Sala (Isma)
Partit molt treballat però sense premi el que van jugar
els artesencs en l’estrena de la temporada, jugat al
camp del Mollerussa, un dels favorits per estar a la
zona alta.
El partit començava amb imprecisions per part dels
dos equips, fet que ocasionava que no arribessin oportunitats clares. Els minuts anaven avançant fins que
va arribar la polèmica als 30 minuts, quan Isaac rebia
la segona groga després de cometre una falta inexistent, fet que deixava l’Artesa amb 10 jugadors. Tot i
aquest contratemps, s’arribava 0-0 al descans.
Durant la segona part, els artesencs van estar ben
posats al camp i van evitar que els locals poguessin
avançar-se al marcador, fins que, quan faltaven solament 2 minuts, el Mollerussa aconseguia el gol de la
victòria. Derrota cruel per l’Artesa.

ven posar perill a les porteries rivals, però l’encert defensiu evitava que el marcador es mogués. Quan faltaven, però, 5 minuts per arribar al descans, un altre
penal, en aquest cas, a l’àrea de l’Artesa, l’aprofitava
l’Agramunt per posar l’empat en el marcador, 1-1, resultat amb què s’arribava al descans.
A la segona part els artesencs van fer valer la condició de locals i van aconseguir tirar el partit endavant,
gràcies a dos grans gols col·lectius finalitzats per Joan
Sala. El derbi es quedava a casa i l’Artesa sumava els
primers 3 punts de la temporada.

ARTESA 3 - AGRAMUNT 1
ALINEACIÓ: Tito, Purre (Joel Bertran), Macià, Serés,
Javi, Planes, Bota, Codina (Mario), Junior (Isma), Pros,
Joan Sala (Rossi).
Primera victòria de la temporada per l’Artesa en el derbi
davant l’Agramunt. L’inici de partit va ser totalment
optimista, ja que quan només havien passat 2 minuts,
Junior va rebre una falta dins l’àrea, fet que va aprofitar Pros per llançar el penal i posar l’1-0 al marcador.
L’encontre anava avançant i els dos equips intenta-
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CERVERA 6 - ARTESA 1
ALINEACIÓ: Villarte, Javi (Isma), Serés, Macià, Planes, Bota (Rossi), Codina (Vila), Purre (Mario), Pros,
Junior, Joan Sala.
Dur correctiu el que van rebre els artesencs al camp
del Cervera, que va marcar tres gols a cada part. Du-

ESPORTS
rant tot el partit, el joc aeri va ser la nota negativa pels
artesencs, que es van veure superats en tot moment
per un Cervera que aprofitava molt bé les jugades a
pilota aturada. Junior marcava el gol de l’honor per
part de l’Artesa.
ARTESA 3 - PARDINYES 1
ALINEACIÓ: Villarte, Javi, Macià (Joel Bertran), Serés,
Planes, Rossi (Tito), Bota, Codina (Purre), Pros, Marc
Vila (Mario), Joan Sala.
L’Artesa aconseguia una nova victòria amb patiment
davant d’un bon Pardinyes. El partit començava malament pels locals, ja que al primer minut, els visitants s’avançaven amb un gol de falta. El partit continuava i a l’Artesa li costava entrar en joc, fins que,
a falta de 10 minuts per arribar al descans, Joan
Sala posava l’empat en el marcador després de rematar de cap una falta botada per Pros. S’arribava
amb aquest resultat al descans, i a més a més, amb
superioritat numèrica degut a l’expulsió d’un jugador del Pardinyes.
Quan nomes es portaven 5 minuts de la segona
part, Joel Bertran, que acabava d’entrar, feia el gol
que capgirava el marcador, el 2-1, després d’aprofitar
un rebot. Les coses pintaven bé pels artesencs, però

2 minuts més tard, el porter local Villarte era expulsat
amb vermella directa, fet que provocava un altre cop
la igualtat numèrica.
La polèmica arbitral i el joc dur visitant semblava
que podria ficar en perill el partit, però Pros, a les acaballes, va segellar la victòria amb un gran gol des del mig
del camp, fet que ocasionar una gran ovació del públic.
ARTESA 4 - POBLA 1
ALINEACIÓ: Tito, Purre, Javi (Isma), Macià, Serés
(Planes), Rossi, Codina, Pros, Joel Bertran (Marc Vila),
Junior (Isaac), Joan Sala.
Segona victòria consecutiva pels artesencs en un partit
amb molts gols i, per contra, amb imprecisions. A la
primera part, cap dels dos equips semblava agafar les
regnes del partit, fet que provocava que no hi hagués
fluïdesa en el joc. Quan s’arribava al minut 40, Pros
va posar el 1-0 al marcador després d’una bona definició davant del porter visitant.
A la segona part, l’Artesa va imposar la seva superioritat augmentant la renda de gols fins al 3-0, gràcies a dos gols d’Isaac. La Pobla va aconseguir retallar
distàncies, però en l’últim minut, Marc Vila marcava el 41 final. Els artesencs es situaven en una còmoda sisena
posició a la classificació després de cinc jornades.

Miki Massana fitxa pel Futbol Club Santboià
l futbolista artesenc Miki
Massana va ser presentat el
30 de setembre com a nou jugador del FC Santboià, de la Tercera
Divisió. Massana ha fitxat pel club del

E

Baix Llobregat poques setmanes
després d’haver de tornar del club
grec al qual s’havia incorporat a l’estiu. De totes maneres, el nou fitxatge s’ha fet amb la condició que si el

jugador artesenc pot entrar a la
plantilla d’algun equip de la Segona Divisió durant les negociacions del
mercat d’hivern, pugui abandonar
sense restriccions el FC Santboià.

DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

Podòloga
Infermera
Reflexòloga

Ungla encarnada, durícies, ulls de poll,
berrugues plantars, esperons calcanis,
control a diabètics, educació de l’ungla,
especialitat en nens i esportistes

HORES CONVINGUDES
Av. Pere III, 10 - 13, alt. 1er - A
25600 BALAGUER

Ctra. Agramunt, 15 baixos
25730 ARTESA DE SEGRE

Tel. 676 08 33 28
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ÒPTICA M. ROSA ALDAVÓ
Ctra. d’Agramunt, 17 - Tel. 973 40 00 64
ARTESA DE SEGRE

IN MEMORIAM

Nois, ja l’he ballat prou!

El dia 22 d’agost va ser un dia molt
trist per nosaltres perquè ens va
deixar el nostre pare, conegut per
tots com “el Gardela”. Hagués fet 86
anys el proper mes de novembre.
Fem aquestes quatre ratlles per
diversos motius: el primer és perquè a ell segur que li hauria agradat, el segon, perquè nosaltres, com
a fills, en tenim necessitat i, per tercer i últim, no menys important, per
agrair a tothom el suport demostrat,
fent-nos sentir acompanyats i esti-

mats en tot moment. Moltes gràcies.
“El Gardela”, tot i que no va tenir
una bona formació acadèmica, -va
estudiar a la “Universitat de
Montmagastre”-, sí que, gràcies al
seu caràcter positiu i alegre, a la
seva iniciativa, visió comercial i el
seu lideratge, va fer possible obtenir l’èxit en totes les tasques que
es va proposar. Des de músic a
empresari, amb la fundació de Cal
Gardela. Va saber buscar i aprofitar al màxim les oportunitats i, alhora, superar amb valentia les dificultats. Una de les seves màximes
era la satisfacció del client, per damunt de tot, donant-li sempre solucions i, allà on ell no arribava, buscant els professionals per aconseguir el seu objectiu.
Era tot “un personatge” que no
deixava indiferent a ningú. Les seves virtuts minimitzaven els seus

defectes. Era un home optimista,
planer i amb molt carisma, però per
damunt de tot era una bona persona i va ésser capaç de relacionarse amb tothom, sense tenir en
compte ni el seu origen ni el seu
estatus social.
Va viure una vida tan intensa i
plena que molts necessitaríem
dues vides per arribar a la meitat
del que ell havia viscut... “Que le
quiten lo bailao”.
Tot i que els anys li anaven pesant i el cos no l’acompanyava gaire, mai va defallir. En tot moment
va demostrar tenir un esperit jove.
A la seva manera fou un personatge emblemàtic d’Artesa i comarca, que de ben segur, serà recordat durant molts anys. Per la família mai morirà, el portarem sempre
en el nostre cor.
Els fills
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IN MEMORIAM

Xavier Maluquer i Sostres
Barcelona, 27 de juliol de 1941 – 21 de juliol de 2013

Nascut a Barcelona el 27 de juliol
de 1941, era descendent d’una de
les principals famílies d’advocats
catalanes amb arrel a la comarca
de la Noguera, concretament al poble d’Alentorn. El seu besavi, Salvador Maluquer i Aytés, va ser jurista i alcalde de Barcelona.
El seu avi i fill de l’anterior, en
Joan Maluquer i Viladot, va ser fiscal del Tribunal Suprem, degà del
Col·legi d’Advocats de Barcelona i
en qualitat de president de la Diputació de Barcelona era la màxima
autoritat política quan en Francesc
Macià va proclamar la República
catalana des del balcó del Palau de
la Generalitat el 14 d’abril de 1931.
El seu pare, en Joan Maluquer i
Rosés, era jurista especialitzat en
dret civil català i un dels redactors
de la Compilació de Dret civil de
Catalunya.
El seu germà Joaquim, traspassat dos anys enrere, va ser advocat, Secretari del Consell executiu
de la Generalitat de Catalunya del
1980 al 1984, home de confiança
de Pere Duran Farell a Catalana de
Gas S.A. i destacat ornitòleg. També era nebot de l’arquitecte Josep
Maria Sostres Maluquer, un dels
40 la Palanca

promotors del Grup R, moviment arquitectònic català de caràcter racionalista basat en l’arquitectura tradicional catalana que reivindicava
l’obra desenvolupada pel Grup
d’Arquitectes i Tècnics Catalans per
al Progrés de l’Arquitectura
(GATPAC) abans de la Guerra Civil, part de l’obra del qual es conserva a la Seu d’Urgell.
Completats els estudis al Col·legi
de la Salle Bonanova, estudia Pèrit
Agrícola a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB), on va
coincidir amb l’Eduard Puig
Vayreda, Jordi Peix, Isabel Perales,
Josep Miró Ardèvol i Joan Manel
Serrat.
Col·labora en la constitució d’un
sindicat universitari que es convertirà en el primer que guanya unes
eleccions i desplaça el Sindicato
Español Universitario (SEU). Collabora en l’organització de les Comissions de Pagesos, embrió de
l’actual sindicat Unió de Pagesos.
Va militar en aquells anys a Unió
Democràtica de Catalunya.
Comença a treballar a l’Institut
Català de Sant Isidre, activitat que
li va permetre conèixer els principals propietari rurals catalans i els
problemes de l’agricultura catalana
els anys de la consolidació de la indústria catalana.
D’aquells anys neix una gran
amistat amb en Daniel Pagès i
Raventós, un important empresari
agrícola. L’interès pel sector agrícola va exposar-ho en els articles
publicats a El Noticiero Universal,
Serra d’Or i, posteriorment, al diari
Avui, a través de Fundació Agrícola Catalana, de la qual en va ser un
dels fundadors i on va exercir de
patró fins el seu decés.
Va compaginar la seva ocupació
laboral amb la seva veritable passió, l’agricultura, passió que se li
va desvetllar de ben petit amb el
contacte, als estius, a la finca familiar de Folquer, al peu de la serra

de Comiols, a la comarca de La Noguera. Els problemes de cor, manifestats de ben jove i que van marcar profundament la seva salut tota
la seva vida, van impedir-li un contacte més directe amb els pagesos
i ramaders.
També va col·laborar a la Fundació Roca i Galés, on va desplegar nombroses activitats en el camp
del cooperativisme, tan important a
Catalunya. L’any 1983 s’incorpora
al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca com a cap del gabinet. També va col·laborar amb el
Bisbat d’Urgell per les seves arrels
familiars al Pallars Sobirà.
Col·labora en la constitució i posada en funcionament del Banc
d’Aliments de Barcelona, el primer
de l’estat espanyol, l’any 1987. Formarà part de la junta en qualitat de
Secretari, junt amb el seu amic
Jordi Peix.
Els promotors d’aquesta iniciativa, seguint l’ideari de Teresa de
Calcuta, van ser molt conscients de
la seva importància envers els més
desafavorits, com l’actual crisi econòmica ha fet palès. Al Banc d’Aliments va retrobar-se amb en Manel
Raventós i Espona, un important
empresari vinícola amb finques a
Raimat, que va ocupar-ne la presidència.
Els darrers anys va desenvolupar una intensa activitat a l’Institut
Català de la Vinya i el Vi (Incavi),
on va promocionar la internacionalització dels vins i caves catalans.
La seva petja en el sector agrícola català dels darrers 45 anys ha
estat profunda, per bé que no es
va manifestar públicament pel seu
caràcter discret, treballador i eficaç.
La col·laboració que va desplegar
en fundacions diverses i en el sector agrícola eren un compromís
amb el país, que tant estimava, i
pel qual va treballar tenaçment.
La Palanca

IN MEMORIAM

Lo Sisco de cal Boté

Artesa sempre ha estat un poble de
músics i amb músics. Un d’aquests
músics era el Francesc Baella, més
conegut com “lo Sisco de cal Boté”.
Ja de ben jove va freqüentar diversos grups del nostre poble, la música li venia de família, tant de part
del pare com dels tiets. De fet, n’era
un apassionat i gaudia amb tot el
que hi estava relacionat. De fet,
esperava la festa major de la nos-

tra ciutat cada any per poder anar
a veure els concerts dels tres dies,
el divendres, el dissabte i el diumenge. D’aquesta manera rememorava les velles èpoques en què
anava tocar per diverses contrades.
Havia freqüentat diversos grups
amb gent coneguda, com el Dodó
Escolà, o amb noms del nostre poble, com David Fusté y su ritmo o
la mítica i famosa Nuevos Ritmos,
aquesta última, l’últim conjunt amb
el qual va tocar i es va retirar l’any
1975.
Tot i haver deixat el grup, aprofitava qualsevol moment per tocar el
seu instrument, la trompeta, per no
perdre la forma i perquè en poguéssim gaudir alguna vegada els seus
familiars que no el vam poder gaudir tocant amb l’orquestra.
En especial li agradava recordar
velles anècdotes i històries diverses de quan anaven a tocar per
aquests mons de Deu, ja fos per la
Vall d’Aran o algunes vegades que
fins i tot havien anat als Sant

Fermins a Pamplona.
De fet, antics companys seus el
recorden com una persona seriosa
i ordenada, però a la vegada una
gran persona amb sentit de l’humor
i bromista.
Altre punt apart era el seu ofici,
el de boter. Molta gent encara el
recorda a la botiga de casa arreglant bótes de tot tipus i mides.
N’era tot un expert i et podia dir la
fusta i el tipus que era cada cosa.
De fet també n’havia voltat molt de
país, amb l’ofici.
També cito un dels seves costums i una de les coses que més
bé el definia. Era anar al cafè i llegir el diari i, sobretot, poder parlar i
deliberar de diversos temes amb
els companys de tertúlia.
Només una última cosa: fins al
final ens va inculcar als de la seva
vora la seva catalanitat i el seu gran
sentit de barcelonisme.
Fins sempre, Sisco.
El teu nebot Jordi

Al personal del CAP d’Artesa de Segre
Benvolguts,
la família Solé Baella us volem fer saber de la manera més sincera el nostre agraïment mentre heu estat
al càrrec del nostre estimat germà i tiet Francesc Baella. La tasca que heu fet durant aquests vuit mesos
ha estat molt important i reconfortant per tots nosaltres.
En especial volem agrair a la Fina i la Pepita el tracte que han tingut amb nosaltres, així com tots els
que heu vingut en altres moments: Montse, Jaume, Javier, Andreu, Anna, Pilar i Núria. Perdoneu si ens
hem deixat algú. Continueu amb la tasca tan bona que feu.
Molt agraïts
Família Solé Baella
Artesa-Vilves, agost de 2013
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FA 25 ANYS

Octubre de 1988
o hi ha dubte que el protagonisme d’aquest mes és
el doctor Joan Maluquer de
Motes i Nicolau, al qual probablement Artesa li deu encara algun
homenatge tenint en compte les
arrels que havia fet a la ciutat i el
seu interès per descobrir el patrimoni de les contrades més properes.
PORTADA. Imatge del doctor
Maluquer, amb el seu posat de savi
senzill.
EDITORIAL. Amb el títol Una
vida dedicada a l’arqueologia, la
revista dedica un llarg i emotiu editorial a la figura del catedràtic i arqueòleg Joan Maluquer, traspassat
pocs dies abans de la Festa Major
d’Artesa d’aquell any.
ESPORTS. Josep Macià, secretari del Club Esportiu Artesa de
Segre és una entrevista que fa la
redactora Agnès a un membre de
la nova junta del club. Després de
la dimissió de la junta anterior, el
club iniciava una nova temporada
després de perdre gairebé la meitat de socis (de 400 a 210) i amb
un pressupost de 4 milions de ptes.
Hi havia molta il·lusió i un projecte
de futur: una escola de futbol. El
president en funcions era Jaume
Campabadal i l’entrenador Emili
Curià. Tot i que la qualitat no és
gaire bona, reproduïm la imatge de
l’equip en aquestes pàgines.

N
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DES DEL MIRADOR
DEL
MONTSEC. En
l’article La recuperació de Boada,
Ferran Sánchez
Agustí ens ofereix
una petita crònica,
no exempta de crítiques a algunes
autoritats locals,
de les actuacions
que es van realitzar en aquest petit nucli agregat de
Vilanova de Meià,
pertanyent a l’antiga Baronia de
Lavansa, durant el
camp de treball
juvenil entre el 6 i
el 20 d’agost.
Sense relació
amb la notícia anterior, una petita
nota a peu de pàgina ens informa
que un col·lectiu
ecologista estava
estudiant un possible recurs legal
contra la tala d’arbres per part de
FECSA a la riba del canal d’Urgell
al seu pas per Vilves
BUHF. L’autora de l’article,
Agnès, ens explica l’autodefinició
que fa de la paraula que encapça-

la la secció: “...el mot s’aplica a una
al·lucinació literària, a un espasme
mental que es manifesta amb caràcters llatins”. Després, amb el títol “Contingudors”, fa una crítica
dels bidons que durant uns anys es
van utilitzar a Artesa per a dipositar-hi les escombraries.
ENTREVISTA. El redactor
Bartomeu Jové, amb el títol Antoni
Borrell, el pintor de Baldomar, ens
apropa a la figura d’aquest artista
polifacètic que diu considerar-se un
pintor clàssic amb tendències cap
a l’impressionisme, admirador de
Fortuny i Sorolla, a més de fascinat per la prehistòria. Jové ens parla del Borrell dibuixant, escultor, pintor... i també com a promotor del
Museu de Baldomar.
CULTURA. La Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot ens presenta una
bibliografia de llibres de cuina que

FA 25 ANYS
podem trobar-hi.
JOAN MALUQUER DE MOTES.
Impressions d’un estudiant és el títol que Jordi Pérez i Conill,
exalumne del doctor Maluquer, ha
escollit per a l’article de dues pàgines dedicat a aquest personatge
il·lustre. Pérez fa un repàs de les
principals aportacions de Maluquer,
especialment en el camp de la prehistòria peninsular, però també en
destaca les qualitats com a persona: “Encara recordo com al Molí de
l’Espígol (Tornabous), ja amb una
edat avançada, se’ns presentava
vestit per feinejar amb aquella granota blava i l’entusiasme d’una persona jove li surava amb aquella
mirada il·lusionada del savi i experimentat professor perseguint la
informació arqueològica amb deliri”.
MÉS SOBRE EL BOSC DE
CLUA. També dues pàgines senceres, amb diferents apartats, dedica la revista a aquest tema. La
primera part ens explica com gaudir d’aquest espai natural, després
exposa el motius pels quals no es
pot talar el bosc de Clua, posteriorment unes conclusions generals
per acabar amb els motius de la
denúncia dels fets per part de l’associació de veïns de Clua. Al final,
una referència al Diari de Barcelona

de 18-10-1988, on s’explica que el
conseller d’Agricultura, Josep Miró
i Ardèvol, atura la tala del bosc,
després que s’havien fet públiques
vinculacions familiars del conseller
amb l’empresa adjudicatària.
NOTÍCIES DE PREMSA. D’entre la llarga llista de notícies d’arreu, un parell de les més properes:
La rectificació de l’Ajuntament
d’Artesa, que tornava a considerar
Sant Sebastià com a festa local
després d’una recollida de signatures a favor. Per altra banda, la
polèmica comarcal del moment se
centrava en si es canviava el nom
de Noguera pel de Comtat d’Urgell.
COMARCA. Una foto i quatre línies sobre la inauguració de la carretera de Tòrrec, on recentment
també hi havia arribat la xarxa elèctrica.
INFORMACIÓ MUNICIPAL. Entre llicències d’obertura d’establiments, llicències d’obres, despeses
i altres temes, destaca l’aprovació
de fins a sis certificacions d’obres,
quatre de les quals en pobles agregats (abastament d’aigua a
Baldomar, sanejament i pavimentació parcial a Vilves, rehabilitació
de les Escoles Velles a Seró i sanejament i depuració d’aigües a
Anya). A més, degut a la pressió
popular, l’Ajuntament aprova que,

el 1989, Sant Sebastià (20 de gener) torni a ser festiu.
OPINIÓ. El mirador de l’horta,
signat per B.P. i G., és un article on
s’exposa la idea de construir un
mirador des de darrere la Granja
fins al camp d’esports.
FIRA DE LA PERDIU. Programa
d’actes d’aquesta tradicional fira,
que aquell any tingué lloc el 13 de
novembre.
HUMOR. En un format que no és
l’habitual, els personatges Quimet
i Cosme ens presenten “Les notícies de premsa”, una dotzena de
notícies en clau d’humor com
aquesta: “La Palanca una eina necessària: L’informatiu La Palanca
està en crisi. Alguns regidors del
Consistori no volen que la revista
es tanqui, perquè a través de La
Palanca estan assabentats del que
passa a l’Ajuntament”.
CONTRAPORTADA. Amb una
nota a peu de pàgina que ens informa de l’inici de la temporada
de bolets –malgrat la manca de
pluges– i una advertència sobre
les espècies perilloses, trobem
aquell famós anunci de la Generalitat “Ni els toqui”, amb imatges
dels bolets tòxics més freqüents
a Catalunya.
Ramon Giribet i Boneta
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INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

Mes de Setembre
Ple ordinari (16 de setembre de
2013)
Absències: Elisabet Camats i
Gonzàlez (ERC)
- S’aprova, per unanimitat, la certificació número a, per un import net
de 35.330,88 euros més 7.419,49
d’IVA del 21%, amb un import total
de 42.750,37 euros corresponent a
l’obra Pavimentació de la Plaça
Major i annex a Artesa de Segre,
realitzada per l’empresa Moix, Serveis i obres, SL. Import pendent
d’executar 9.281,73 euros més
1.949,16 euros d’IVA del 21%, amb
un total de 11.230,89 euros.
- S’aprova, per unanimitat, la cessió gratuïta a CatSalut de la finca
urbana-solar, situada a la cruïlla
dels carrers Àngel Guimerà i Avinguda Maria Anzizu, sense número.
- S’aprova, per unanimitat, l’alteració de la qualificació jurídica i rectificació de l’inventari de béns municipal d’uns sòls comunals i reconèixer la titularitat una vegada acreditat que són de titularitat privada.
- S’acorda, per unanimitat, aprovar
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació, per al
servei de manteniment, neteja i vigilància en les instal·lacions del
pavelló poliesportiu municipal cobert, i aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i de
prescripcions tècniques que han de
regir el contracte.
- S’acorda, unànimement, declarar
festes locals d’Artesa de Segre per
l’any 2014, els dies: 20 de gener,

Sant Sebastià i 26 de setembre, dia
de la Festa Major.
- S’aprova el Compte General del
Pressupost municipal i de l’Emissora Municipal de Ràdio de l’exercici 2012.
A favor: 6 vots (ERC)
En contra: 0 vots
Abstencions: 4 vots (CIU)

Aprovacions fetes durant el mes
de setembre
S’aproven les següents llicències
d’obra:
- Construcció d’una bassa de purins
per una granja porcina, situada a
la parcel·la 65, del polígon 15, a
Vall-llebrera.
- Treure teules, canviar llates de
fusta malmeses, col·locar Onduline
i tornar a col·locar teules aprofitades de la teulada de l’immoble de Informes d’alcaldia
- El Club Esportiu Artesa de Segre
la plaça Major, 21 de Vernet.
- Ampliar entre 1 i 2 metres, 500 sol·licita la subvenció que reb de
metres del “camí dels boscos” a l’Ajuntament cada temporada per
Anya, existent entre les parcel·les cobrir les despeses de la tempora235, 124, 123, 236, 125 i 22 del polí- da 2013-2014. S’acorda concedirlos una subvenció de 6.500,00
gon 20, direcció a Montmagastre.
- Substituir canalera de la façana euros, amb un primer pagament de
de la carretera d’Agramunt, 71, 3.500 euros tant bon punt aportin
els justificants de les despeses red’Artesa de Segre.
- Adequació al RD 1135/2002 de alitzades.
Benestar Animal i al Decret 136/
Eva Maza i Batlle
2009, de Gestió de les dejeccions
ramaderes,
d’una explotació
porcina i bovina
amb MO 072
BJ i una capacitat per 750 truRenovació del DNI
ges, 10 masPer renovar-vos el DNI a les dependències de l’Ajuntacles, 3.200 garment d’Artesa de Segre, els dies 30 d’octubre (presa de
dades) i 6 de novembre (lliurament nou DNI), podeu
rins, 70 truges

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa
amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor
Tel. 617 410 668
44 la Palanca

de reposició, 1.780 porcs d’engreix,
110 vedells de cria i 430 vedells
d’engreix, situada a les parcel·les
283, 285, 288 i 310 del polígon 10, al
terme municipal d’Artesa de Segre.
- S’aprova l’autorització d’entrada i
sortida de vehicles a través de la
vorera amb un gual de 2,80 metres
lineals a l’edifici del carrer Guimerà
12, d’Artesa de Segre.
- S’aprova autoritzar la concessió
d’una zona de càrrega i descàrrega de 6,35 metres lineals a la carretera de Ponts 40, d’Artesa de
Segre.
- S’aproven les relacions de factures, majors de 120,20 euros, pendents d’aprovació, corresponents a
l’exercici comptable 2013, que pugen la quantitat de 77.256,11 euros.

Dates a
recordar

demanar hora a les oficines municipals personalment o
per telèfon (973 40 00 13) fins al dia 29 d’octubre de
2013.
Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dimecres 6 de novembre
Artesa de Segre: divendres 22 de novembre (només
en casos molt justificats, que no puguin anar directament a la deixalleria)
Cal trucar per informar del lloc de recollida i dels
objectes (973 40 00 13).
Ajuntament d’Artesa de Segre

HUMOR

J. Galceran

La llei W
ert
Wert

Director a la mestra: Escolta’m bé! A final de curs, tota la canalla de P3 haurà de parlar i escriure a la perfecció el català i l’anglès... però sobretot preocupat del castellà!
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IMATGES D’AHIR

Temps de verema. 1952

finals de setembre, pels voltants de Sant Miquel, arribava el temps de veremar i la
gent de pagès anava a traginar a
les vinyes. Un refrany antic ja deia:
“Per Sant Miquel, el raïm és dolç
com la mel”. Hi havia feina per tothom, calien braços i també s’hi ajudaven les dones.
La foto, ens diuen que era de
Collfred, però també hi havia molta
activitat a Montargull, Montclar,
Cubells, Baldomar i Artesa. Al nostre poble hi havia vinyes a La Guàrdia Roja i al vespre, per la canalla,
era un espectacle veure arribar els
carros carregats de portadores,
veure com abocaven els raïms als
diferents cups del carrer Bisbe
Bernaus, com els piaven amb els
peus, i pallofa i caldo ho tiraven a

A
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dins. Després, segellaven el trull
amb calç o guix.
La feina de recollida estava perfectament organitzada. Es situaven
dues persones a cada renga o filera dels ceps amb les eines necessàries per a collir el raïm: un cove,
el falcó o les tisores. Prèviament,
els homes amb el carro havien repartit les portadores en els punts de
recol·lecta i quan el cove estava ple,
no calia desplaçar-se per a buidarlo. S’abocava en un piadot, un tros
de fusta polida rodó que feia cap i
ample, on es xafaven una mica els
raïms per a encabir-ne més a la
portadora.
Un cop plenes les portadores,
dues persones les carregaven al
carro, on amb una soga s’enganxava la nansa de la portadora (cor-

nalera) procurant deixar el carro a
nivell, per tal de no vessar ni el most
ni la brisa. Si hi havia un lloc apartat, les portadores s’atansaven amb
els semalers, unes barres de fusta
llargues.
En arribar a casa es duien a la
trullola, situada damunt del trull. Al
centre hi havia una reixa que tenia
una mena de porteta. Als costats
s’hi abocava el raïm i es piava (xafava) amb els peus, el most s’escorria per la reixa i per tirar la brisa
s’obria la part central. Per ajudar a
trepitjar els raïms, a les bigues del
sostre del trull s’hi penjaven trossos de soga per a poder-te agafar i
no fer la feina tant pesada.
Als quatre o cinc dies, començava la fermentació. Quan el most
bullia, si el trull era ple, es produïa
un espectacle digne de veure: sortien les bombolles per la boca del
trull. Acabada la fermentació, ja tenien el vi novell, i quan la brisa ja
s’havia assolat, es trascolava directament a les fustes que prèviament
havien estat netejades i s’hi havia
cremat sofre o un lluquet per tal de
desinfectar-les.
Posteriorment, es traspassava a
una altra bóta, d’aquesta manera
el vi anava perdent impureses. Es
produïa un vi blanc, negre o rosat.
El color depenia de si el feien fermentar amb la brisa o no.
Les restes de raïm, la borralla (brisa), es treien del trull a cops de
cove. La borralla es premsava i del
vi que en sortia en deien vi premsat, que tenia menys grau i no era
tant bo com l’altre. La brisa que
quedava es donava de menjar als
animals.
Una mica per alt hem explicat el
procés, que ja ve de molt lluny, del
vi que encara avui acompanya les
menges i alegra les taules de les
nostres contrades.

Bartomeu Jové i Serra
Foto i col·laboració
de Neus Novau

LA FOTO

Una vintena de persones van participar el dia 21 de setembre a la jornada de portes obertes a Antona.
Enguany no s’hi han fet excavacions, però és previst reprendre-les el vinent. Foto: Ajuntament d’Artesa

