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agenda
Agenda

Actes

ciutadana

Juliol i agost

que sabem que es faran
ALÒS DE BALAGUER

Durant tot el mes

DEFUNCIÓ

ARTESA DE SEGRE
NAIXEMENT

31 jul.: Emma Blasi i París, filla de
Jordi i de Sílvia

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

1 jul.: Miquel Carlí i Colom (86 anys),
natural d’Alòs de Balaguer

Exposicions de la Biblioteca Municipal: Veure pàg. 34
Del 22 al 24 de setembre

VILANOVA DE MEIÀ

Festa Major de Montargull

DEFUNCIONS

NAIXEMENT

21 jul.: Maria Eroles i Jou (90 anys),
natural d’Anya
24 jul.: Estrella Cinca i Rovira (90
anys), natural de Biosca
31 jul.: Ramon Miró i Gomà (88 anys),
natural de Cabanabona
9 ago.: Josep Armengol i Saludo (79
anys), natural de Montgai
15 ago.: Rosa Cudó i Santacreu
(94 anys), natural de Villada
(Argentina)
16 ago.: Montserrat Martí i Solé (96
anys), natural d’Artesa

9 jul.: Marcel Nayach i Camps, fill de
Jaume i de Roser

Del 27 de setembre a l’1 d’octubre

Festa Major d’Artesa de Segre

DEFUNCIONS

30 jun.: Leonor Boliart i Eroles (88
anys), natural d’Artesa de
Segre
16 jul.: Josep Eroles i Gual (86 anys),
natural d’Artesa de Segre
20 jul.: Anna Fité i Solé (93 anys),
natural de Vall-llebrera

30 de setembre

A Cubells, Festa del barri de Sant
Miquel
18 d’octubre

A les 17:30 h, a l’àrea infantil de la
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot,
Hora del conte amb l’Alba Alàs

Nota de la redacció:
En l’apartat AGENDA CIUTADANA hi publiquem els naixements i les defuncions
dels municipis d’Alòs, Artesa, Foradada i Vilanova dels quals en tenim coneixement, excepte quan les persones interessades ens fan saber que no ho volen.

temps

20 d’octubre

A les 20 h, a l’àrea d’activitats de la
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot,
Escoltem: Montserrat Roig

juliol i agost

Fonts: Ajuntaments d’Artesa de Segre, de Foradada i de Vilanova de Meià, i Servei Meteorològic de Catalunya.
ARTESA DE SEGRE

juliol

agost

A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
Temp. mitjana
Temp. màxima
Temp. mínima

26,8º

Temp. mínima

26º

Dies amb precipitació

3

8,6° (dia 11)

2,1 mm (dia 8) 19,5 (dia 9)

11,5º (dia 2) 12º (dia 11)

Total precip.

3,4 mm

1

7

2 mm (dia 8) 11,5 (dia 9)

Total precip

2 mm

16,8 mm

B) BALDOMAR
24,7º

24,2º

25,9 mm

VILANOVA DE MEIÀ

juliol

agost

Temp. mitjana:

24,3°

24°

Temp. màx.:

37,8° (dia 30) 38,2° (3)

Temp. mín.:

7,4º (dia 1) 8,6° (dia 11)

Dies amb precipitació:

Precip. màx.: 7,3 mm (dia 8) 19,3 mm (9)
Total precip.:

14,1 mm

22,1 mm

6

Precip. màx.

Precip. màx.

4I

38,4º (dia 7) 38,2° (dia 3)

8,6º (dia 2)

39º (dia 3)

39º (dia 30)

Dies amb precipitació

Temp. mitjana

Temp. màxima

4

FORADADA

juliol

agost

Dies amb precipitacions
		

1

6

Precipitació màxima
1 mm (dia 11)

11 mm (dia 9)

Total precipitacions

4
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1 mm

20,5 mm

editorial
DIPÒSIT LEGAL: L-283-1981

EDITA:
Associació Cultural La Palanca
COORDINACIÓ
Marta Serret i Bella

CONSELL DE REDACCIÓ
Ramon Giribet i Boneta, Bartomeu
Jové i Serra, Miquel Regué i Gili
COL·LABORADORS
Biblioteca Municipal d’Artesa,
Ivan Balagueró, Nina Balagueró,
Dolors Bella, Ramon I. Canyelles,
Antoni Español, Josep M. Espinal,
Jordi Farré, Josep Galceran, Joan
Giribet, Myriam Gutiérrez, Paquita
Martí, Iolanda Masanés, Eva Maza,
Josep Nogués, Mercè Nogués,
Martí Regué, Ferran Sánchez,
Montse Vall, Albert Vidal, Anna M.
Vilanova
MAQUETACIÓ M. Àngels López,
Marta Serret
SUBSCRIPCIONS I PUBLICITAT
Cubtural. Sala La Palanca
C/ M.D. del Pla, 25 1r 3a
25730 Artesa de Segre
Telèfon 973 40 11 58
correu electrònic:
revista@lapalanca.cat
www.lapalanca.cat
IMPRESSIÓ
Impressus Gestió Integral SL
TIRATGE
775 exemplars
SUBSCRIPCIÓ ANUAL
(11 revistes)

27 euros (Estat espanyol i Andorra)
40 euros (Europa)
i 45 euros (Amèrica)
MEMBRE
DE L’ACPC

PREMI TASIS-TORRENT
al millor reportatge publicat a
la Premsa Comarcal Catalana
1997.
PREMI AL FOMENT DE LA
CULTURA.
Noguerenc de l’any 1998.

Entre el dolor i l’esperança
Encara amb el cor encongit pels
atemptats del 17 d’agost, ens trobem
a les portes del tan anunciat referèndum. Entremig han passat moltes
coses. En passen tantes que tot el
que diguem en ara pot haver quedat
obsolet quan us arribi a les mans.

General de l’Estat ordena investigar
aquells que s’han compromès amb
l’1-O. I per acabar-ho d’adobar, el
president Rajoy amenaça els membres de les meses electorals perquè
no es presentin... en un referèndum
que ell mateix diu que no es farà!

En poques setmanes, ens han envaït
un seguit de sentiments que van des
del dolor de l’atemptat fins a l’esperança d’un nou estat on predominin
el benestar i la justícia social per
damunt de tot. Passant, és clar, pel
desconcert, la indignació, la por, l’estupefacció, la sorpresa, la il·lusió...

Tot això i molt més. En fi, com acostuma a passar, la realitat supera la
ficció. Difícilment algun novel·lista
hauria pogut inventar-se una situació
tan esperpèntica. El que està clar és
que el xoc de trens s’ha produït. En
un moment o altre havia de passar,
però només és una qüestió de legalitat i de legitimitat. El més greu és que
el Govern espanyol enganya la gent
que votaria que no. Nosaltres, amb
tota la modèstia del món, els recomanem que vagin a votar, perquè
l’endemà es proclamarà la independència si guanya el sí. I aleshores
ningú se’ls escoltarà quan es queixin,
perquè les urnes ja hauran parlat.

El que crida més l’atenció, al marge
que hom estigui d’acord o no amb
la independència de Catalunya, és
el cúmul de situacions paradoxals
que s’han produït. Resulta que, per
alguns, aquells que volen que la
ciutadania s’expressi i voti són els
antidemòcrates, mentre que els que
volen impedir el referèndum són els
demòcrates. Resulta que l’estat espanyol es troba en un nivell 4 sobre
5 d’alerta antiterrorista i les forces de
seguretat es dediquen a buscar urnes
i paperetes. Resulta que alguns es
queixen que els alcaldes no disposats
a col·laborar han estat amenaçats pel
president de la Generalitat perquè va
dir als seus conciutadans que els “interpel·lessin” i mentrestant el Fiscal

No voldríem acabar sense mostrar el
nostre suport al setmanari El Vallenc
i al seu director, Francesc Fàbregas,
investigat per presumpta desobediència, prevaricació i malversació
de cabals públics a causa d’aquest
assumpte. Fàbregas és també el
president de l’Associació Catalana de
la Premsa Comarcal, de la qual forma
part La Palanca.

NOTA: La Palanca està oberta a totes les col·laboracions, però ens reservem el dret

de publicar-les. Només s’admetran els escrits signats amb el nom de l’autor o autors. La
revista no fa seves, necessàriament, les opinions expressades pels seus col·laboradors.
Recepció de textos per a la propera revista: fins dijous 27 de juliol

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

PREMI PICA D’ESTATS
al millor reportatge local de
promoció turística 2004.
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noticiari
La pujada a la roca i parlaments, a dalt, i la vetllada, a baix a la dreta | J. F.

11 de setembre, 1 d’octubre
L

a polèmica entorn de la convocatòria del referèndum de l’1
d’octubre ha marcat aquest any la
celebració de la Diada Nacional de
Catalunya i tota la setmana anterior,
amb episodis com l’aprovació de les
lleis al Parlament i les accions judicials en resposta o el control policial
per impedir la impressió de paperetes i altres accions preparatòries del

6I

referèndum. La implicació i la participació de la ciutadania artesenca als
actes de la Diada ja sol ser intensa,
i amb tots aquests precedents, l’edició d’enguany ha continuat en la mateixa línia.
El programa d’actes constava de
la revetlla del dia 10, una activitat
“per escalfar motors” organitzada
per l’ANC i l’ajuntament i que demos-
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A l’esquerra, hissada de l’estelada i a la dreta, signatura del decret i concentració del dia 9 de setembre | J.Farré / Ajuntament

tra any rere any que tot i ser la darrera incorporació, és molt ben rebuda.
Així mateix, i fora de programa, el
dia 9 hi va haver una concentració
en reacció als fets de Valls, en la línia de les concentracions de suport
espontànies que es van fer arreu de
Catalunya. Per la seva banda, l’alcalde, Mingo Sabanés, va signar el

decret de suport al referèndum el dia
7 de setembre.
Ja en el marc dels actes programats, dilluns es va fer la hissada
de l’estelada a la Roca del Cudòs,
amb parlaments i esmorzar per tots
els assistents. Com en altres anys,
per poder-ho compaginar amb l’assistència als actes de l’ANC, que

en aquesta ocasió tornaven a exigir
desplaçar-se a Barcelona, l’horari
i la durada de l’acte a la Roca del
Cudòs es van adaptar a aquesta circumstància.
Així, a les 9.30 hores se sortia de
la Plaça de la Nació Catalana cap
a la roca i una hora i mitja després,
marxava l’autocar a Barcelona.

I7
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noticiari

L’Ajuntament d’Artesa compra Antona

Imatges d’arxiu d’una de les campanyes d’excavacions a Antona | La Palanca

L

’Ajuntament d’Artesa ha arribat a un acord per comprar la
muntanya d’Antona, que acull un
important jaciment arqueològic, al
particular que fins ara n’era propietari. Després de diversos intents en
què l’impediment final era el preu de
la transacció, el passat mes d’agost
es va signar la compravenda per
un preu de 12.000 euros. L’alcalde
d’Artesa, Mingo Sabanés, ha expli-

cat que l’operació és positiva perquè
a partir d’ara el consistori “guanyarà
poder de decisió” i també perquè “hi
haurà més facilitat per obtenir subvencions”, ja que es tractarà d’invertir diners públics en un espai també
propietat d’una institució pública.
A més a més, l’alcalde ha matisat que com que ara es tractarà d’un
espai de propietat pública també podrà gaudir de més protecció, per una

banda, i no caldrà tanta burocràcia
quan s’hagin de sol·licitar permisos
per fer-hi qualsevol tipus d’intervenció.
Pel que fa als plans de futur pel
jaciment, Sabanés ha explicat que
aquest any no s’hi ha treballat però
que l’objectiu és reprendre les campanyes d’excavacions estiuenques
que s’hi han anat fent els darrers
anys.

Tres associacions de dones
visiten el Túmul de Seró

L

es associacions de dones de Pradell, Preixens i les
Ventoses van visitar l’Espai Transmissor de Seró
el 5 de setembre en el marc de les accions del Consell
Comarcal per promocionar el patrimoni cultural.
I9

noticiari

Rebuig ciutadà i institucional al terrorisme

La plaça de l’Ajuntament va ser un dels innumerables llocs on el dia 18 d’agost es va dir “no tenim por” | D. Bella / J. F.

A

rtesa ha manifestat el rebuig
al terrorisme després dels
atemptats del 17 d’agost a Barcelona i Cambrils tant a nivell ciutadà
com institucional. L’endemà mateix

dels fets, desenes de persones es
van concentrar a la plaça de l’Ajuntament per dir “no tenim por”, el clam
unànime després dels fets.
Per altra banda, el ple del 4 de

setembre a aprovar la moció de
rebuig als atemptats terroristes de
Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències.

Premi estatal per l’Institut Els Planells

L

’Institut Els Planells ha quedat
finalista del Premi a l’Acció Magistral 2017, un premi estatal convocat per la Fundació d’Ajuda contra la
Drogoaddicció, la Comissió Nacional
Espanyola de Cooperació amb la

Unesco i el BBVA. Ha obtingut aquesta distinció pel projecte d’educació
en valors centrat en la prevenció de
la drogoaddicció i la reinserció de les
persones que l’han patit. El projecte
es diu Save dogs, not drugs: preven-

ció i reinserció per a la drogodependència, i tracta dels riscos i les conseqüències del consum de drogues.
La iniciativa ha aprofitat la possibilitat d’interactuar amb el centre de
Torreblanca i els seus usuaris.

ANTONI AMIGÓ I PONS

Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Control de corrents subterranies sota casa
Ctra. d’Agramunt, 117 - Tel. 973 40 01 27 Mòbil 660 349 648

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE
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PROGRAMACIÓ
per a petits i joves
De 8 a 18 anys
C. Sant Pelegrí 34-36, 3er -Tàrrega - I també a Artesa Cr. Balmes 18 -Altell
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noticiari

Festa de la Vedrenya

Montmagastre ja té a punt
la Festa de Sant Miquel

L

M

’ermita de la Vedrenya i els veïns de la zona continuen fidels a la tradició de celebrar el dia de les Mare de Déu Trobades, el 8 de setembre, amb una missa
i el repartiment de pa beneït. A l’edició d’aquest any hi
van assistir una quarantena de persones. |D. Bella

ontmagastre celebrarà la festa de Sant Miquel
el dissabte 23 de setembre amb un concert del
grup de música tradicional Lauzeta, que es pot veure a
la foto de dalt en una actuació de l’any passat. El concert serà a les 17,30h i es repartirà berenar.

La fibra òptica arriba al polígon i a una part d’Artesa

L

’empresa Vunkers de Térmens
instal·la la fibra òptica a Artesa de
Segre. De moment s’ha cobert la zona del Polígon Industrial El Pla, ja que

12 I

van ser algunes empreses d’aquesta
zona les que van demanar al consistori que s’instal·lés aquest servei.
De tota manera, també s’ha arribat a

alguns carrers del poble, tot i que a
menys velocitat de connexió. El servei costa uns 100 euros al mes per
empreses i uns 39 per particulars.
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La zona, ja oficialment inaugurada, té un espai de pícnic i ofereix serveis per als usuaris d’autocaravanes | Jordi Farré

El pàrquing d’autocaravanes, nou servei
L

’esplanada de l’Escola i Institut
Els Planells ja és una nova zona
adaptada per a autocaravanes. Després de les obres que hi ha fet l’Ajuntament els darrers mesos, ara l’espai
disposa d’una zona de pícnic i d’ins-

tal·lacions per poder renovar l’aigua
de les autocaravanes. Actualment
l’aparcament disposa de sis places,
tot i que des del consistori no descarta
ampliar-ho si la demanda augmenta.
La nova zona apta per autocaravanes

s’ha concebut, a més a més, un punt
per incrementar l’activitat turística i
comercial, ja que pot fer augmentar
l’afluència de visitants. L’equipament
es va inaugurar el dia 16 de setembre
a la tarda.

I 13
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noticiari

Exposició de Montserrat Roig a la Biblioteca
L

a Biblioteca acull fins al 20 d’octubre una exposició sobre l’escriptora Montserrat Roig. Tant en la
literatura de ficció com en reportatge
i periodisme, els seus llibres i articles van gaudir d’enorme popularitat
i van arribar a milers de lectors.
Enguany es commemora el 25è
aniversari de la mort de l’autora, als
45 anys. També aquest any en fa 40
de la publicació de dos dels seus llibres més emblemàtics: El temps de
les cireres i Els catalans als camps
nazis. Coincidint amb aquestes efemèrides, el Memorial Democràtic ha
organitzat l’exposició que ara arriba

L’escriptora Montserrat Roig (esquerra) i la fotògrafa Pilar Aymerich (dreta)

a Artesa i que inclou de fotografies i
dades biogràfiques.
La majoria de fotos són obra de
Pilar Aymerich, guanyadora de nombrosos premis entre els quals hi ha la

Creu de Sant Jordi. Ella assistirà precisament a l’acte de cloenda del 20
d’octubre, on explicarà anècdotes de
la seva estreta amistat amb l’autora.
També s’hi farà una audició de textos.

I 15

baldomar
FESTA DEL CONILL

E

l 29 de juliol es va celebrar la
19a Festa del Conill Cuinat,
que organitza l’Associació de Veïns
Amics de Baldomar amb la col·laboració del Departament d’Agricultura,
dins de la II Jornada de la Cuina del
Conill. La carn de conill va ser obsequiada per l’empresa local Conill
Com Cal, i l’escorxador Conills Caubet va col·laborar amb la preparació
de les canals i de la carn de conill.
La jornada va començar a les
piscines amb una xerrada sobre les
herbes a la cuina i alimentació natural i salut a càrrec de Lola Roma.
Els assistents van gaudir d’una degustació gratuïta de tapes de conill
gràcies a les gestores de la piscina,
les germanes Vicens. Hi havia xupa
xups de conill marinats amb herbes,
mandonguilles reposades amb alfàbrega i salsa de tomàquet, xips de
conill arrebossats amb farigola i salsa d’all i oli amb julivert
Al vespre, a la Plaça de la Font
es van presentar els plats dels par-

16 I

ticipants i es va fer el sopar popular
a base de la cuina del conill. Hi van
participar 37 cuiners. Com sempre,
van cuinar de les maneres més variades i no es va repetir gairebé cap
plat. Unes 160 persones va degustar
els plats, en una nit molt calorosa.

IV JORNADA DE TAPES

E

l dia 14 d’agost el Casal va celebrar la 4a jornada de tapes.
Aquest cop, a la fresca de la plaça
de la Font. Hi varen participar prop
de 50 persones.

SALUT MENTAL A LA GENT
GRAN

E

l dia 18 d’agost, amb una bona
assistència, es va fer aquesta
interessant reflexió de com mantenir
la ment activa i evitar que els oblits
s’apoderin de nosaltres un cop ens
fem grans. La psicopedagoga Olga
Gelonch va indicar conductes per
envellir de la millor manera. L’acte
comptava amb el suport del Consell
Comarcal de la Noguera.

La cuina del conill | EMD

SOPAR A LA PISCINA

U

n total de 110 persones van assistir al sopar que es celebra
anualment a les piscines, organitzat
per les gestores de les instal·lacions.

EXPOSICIÓ DE LA BAUXITA

A

la Sala del Ball s’exposa La
Bauxita a les Terres de Ponent,
exposició de Jaume Farrando sobre
la minerologia a les nostres contrades. Inclou mapes, documents, fotos
i mostres de mineral de la bauxita de
diferents indrets, també de les dues
mines que hi havia a Baldomar. Preparem jornada pel 14 d’octubre.
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municipis
Imatge general dels treballs (esquerra) i detall de restes òssies trobades a Vilanova (dreta) | / ARIET

Exhumació de fosses de
la Guerra Civil a Vilanova

E

ls primers treballs d’excavació a
les fosses comunes a Vilanova
de Meià han deixat al descobert restes de tres soldats, amb tota probabilitat republicans. Els van enterrar

en una trinxera a la
zona de Rams.
L’excavació forma part del Pla de
fosses del Govern i
l’1 de setembre la va visitar el conseller Raül Romeva, qui va insistir
que l’exhumació de fosses i la identificació de les víctimes de la Guerra
Civil i el franquisme “arribarà fins al

final”. Les restes se sotmetran a un
estudi genètic per encreuar-les amb
els perfils genètics dels familiars de
persones desaparegudes recollides
a través del programa d’identificació
impulsat també pel Govern. En total,
a Vilanova s’han localitzat quatre
fosses corresponents als combats
del front del Segre-Pallars, actiu entre l’abril i el desembre del 1938.

Concert de Bernat Giribet
Trio per la festa major d’Alòs

E

l conjunt Bernat Giribet Trio, format pel músic i compositor artesenc que li dóna nom, Paula Corella i
el també artesenc Arnau Farràs, va oferir un concert
a l’església d’Alòs de Balaguer el dia 13 d’agost en el
marc dels actes de la festa major del municipi, que va
tenir lloc de l’11 al 13 d’agost. | foto: Dolors Bella
I 17
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Actuació
musical de
luxe a Salgar

municipis

L

’Ajuntament de Foradada va organitzar un concert original el dia
11 d’agost, en el qual una quarantena de persones van poder gaudir a
l’entorn únic de Salgar d’un magnífic
concert a càrrec del grup Formiga
& Cigale. Va ser un espectacle únic
en un indret màgic i encantador com
és el Santuari de Salgar. | Ajuntament de Foradada

L’entorn únic de Salgar va ser un dels atractius del concert | Aj. de Foradada
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la noguera
RELLEU A L’ALCALDIA DE PONTS

E

l fins ara alcalde de Ponts, Francisco Garcia (ERC),
va anunciar que dimitia el dia 12 de setembre. L’endemà mateix es va fer el ple en el qual es va acordar
que el substituïa Ma Alba Bassomba. L’oposició va criticar que darrere la dimissió hi havia motius polítics, fet
que van negar tant l’exalcalde com la nova alcaldessa.
Bassomba va signar el decret de suport al referèndum
dos dies després del ple en què es va acordar que ocuparia el càrrec d’alcaldessa.

EL CONSELL COMARCAL DEMANA UN
MILLOR SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

E

l Consell Comarcal de la Noguera considera urgent
que se solucionin els problemes de la xarxa elèctrica de la comarca i portarà la queixa a la Conselleria
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Cata-

lunya. Durant l’agost, molts municipis han tornat a tenir
problemes com microtalls, talls intermitents i pujades
de tensió. Aquesta deficiència ja fa temps que s’ha
detectat i afecta directament al desenvolupament de
les activitats econòmiques.

SUPORT AL SECTOR DE LA FRUITA

E

l Consell d’Alcaldes de la Noguera va aprovar per
unanimitat un manifest a favor de la pagesia motivat per la crisi de preus del sector de la fruita dolça.
Les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell i el Segrià
concentren el 86,4% de la superfície de producció de
préssecs i nectarines de Catalunya, que per la seva
banda és la comunitat amb més superfície (28,2%) de
l’Estat espanyol. Malgrat les mesures excepcionals de
la Comissió Europea, l’evolució dels preus mostra que
hi ha necessitat d’adoptar mesures excepcionals.

Autèntics PROFESSIONALS
de la impressió al vostre servei!
your text here
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les entitats
Les Artesenques
Actives visiten l’Espai
Orígens de Camarasa

L

es Artesenques Actives, sensibilitzades amb el coneixement del patrimoni històric i gastronòmic del
nostre entorn, vam organitzar una sortida a l’Espai Orígens de Camarasa oberta a tothom. Va fer el dia 29
d’agost i va tenir caràcter gratuït, ja que s’emmarcava en
el Projecte Territori de Valor impulsat pel Consorci GAL
Noguera-Segrià Nord i el Consell Comarcal de la Noguera. Des d’aquí volem donar-los les gràcies.
L’activitat ha estat un èxit tant pel que fa a l’assistència
com a la realització. La proposta va consistir en una visita
guiada a la Roca dels Bous i un tast de vins del Celler
Castell del Remei a L’Espai Orígens.

Dos moments de
la visita de les
Artesenques a
l’Espai Orígens,
el jaciment i el
tast de vins | Dolors Bella
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Podòloga
Infermera
Reflexòloga

DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

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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vida social

Un record
dels Amics
de Salgar

R

ecuperem aquesta fotografia
de grup al monestir de Salgar per homenatjar la memòria
del nostre amic Tonet Roca, i recordant al mateix temps tots els
altres amics que ja no es troben
entre nosaltres.
Els tenim i els tindrem sempre
presents.
| Els Amics de Salgar
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tema del mes

Novetats i clàssics fan que
la Fira mantingui l’atractiu
L

a Fira de Sant Bartomeu és un
dels esdeveniments estiuencs
de les terres de Lleida més consolidats i, a la vegada, amb una supervivència més delicada. Per una banda,
l’antiguitat i tradició del certamen fan
que ben pocs el desconeguin, però
al mateix temps, el fet d’escaure’s en
època de vacances i d’aturada institucional suposa diversos problemes
i inconvenients importants.
Per una banda, alguns dels potencials visitants i fins i tot possibles
expositors no estan actius durant
aquestes dates, de manera que ja
hi ha un problema organitzatiu i de
xifra de visitants.
Així mateix, l’aturada institucional
a l’agost, en més o menys mesura
depenent de l’any, es nota i també
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repercuteix en la vessant més oficial
del certamen.
Aquesta situació delicada ha portat a plantejar en reiterades ocasions
la modificació de la fira per donar-li
caràcter bianual, una opció que l’actual alcalde, Mingo
Sabanés, sempre
s’ha negat a adoptar,
argumentant
que seria encara
més perjudicial per
la fira.
En canvi, l’aposta del consistori
davant els reptes i inconvenients
que suposen les dates de la fira i la
seva antiguitat, que pot donar lloc a
un programa repetitiu i poc atractiu
pels visitants, ha estat, precisament,

combinar tradició i innovació buscant mantenir el caràcter de la fira i
l’interès dels assistents.
Una clau de volta important va
ser potenciar la gastronomia, un
camp que s’ha convertit en una
font inesgotable
d’idees
i
propostes.
Mantenint els
ingredients i
caràcter dels
anys anteriors,
en cada edició
s’hi van incorporant petites modificacions que fan
que, ja sigui només per curiositat,
els assistents repeteixin la visita.
Enguany, un exemple clar
d’aquesta estratègia ha estat la jor-

La jornada de la
carn de conill és
un dels actes amb
nou format
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#temadelmes

La inauguració i la visita a les parades, i imatges dels diversos actes fets durant els dos dies | D. Bella / J. Farré / M. Serret

nada de la carn de conill, que s’ha
renovat incorporant el concurs de
cuina en directe i no portant els plats
preparats de casa. També s’han incorporat les demostracions de cuina
en directe de professionals de restaurants de la zona. Per tot plegat,
l’Ajuntament n’ha fet molt bona valoració.
Entre els actes destacats hi ha la
visita de la consellera d’Agricultura,
Meritxell Serret, autoritat encarrega-

da de la inauguració, que va comptar amb l’actuació de l’orfeó i va anar
seguida d’una visita als expositors.
Pel que fa als concursos, al de
la cuina de conill el primer premi va
ser per Monste Font, amb “petits
tresors de conill”, i el segon, per Dolors Godes, amb “arròs de conill”. El
de pintura ràpida va premiar Mercè
Humedas (Lleida), Néstor Sanchiz
(Sant Feliu de Guíxols) i Jesús Iraizoz (Preixens). El guanyador del

concurs de productes estranys va
ser Joan Garriga, de Seró.
A banda dels actes i concursos
esmentats, destaquen el repartiment de paella per menjar a casa,
la vetllada del dissabte a la nit i, com
a novetat, el sopar de divendres organitzat pel CUDOS per començar
a fer promoció de la Cursa del Meló
de l’1 de maig i que va ser valorat
molt positivament per organitzadors
i assistents.

La caminada popular (esq), la trobada de gegants (mig) i el vermut popular de dissabte, novetat al programa (dta)
I 25
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esports

Balanç positiu de la primera nocturna
Bruixes Trail de Montmagastre

El fet de córrer de nit és un dels que dóna més caràcter a la cursa | J. Farré

E

l 5 d’agost es va celebrar la 1a
edició de la Bruixes Trail Montmagastre, amb dues modalitats: una
cursa de 17,5 km i 850m de desnivell positiu i una caminada de 12 km i
400m de desnivell.
La cursa forma part de la lliga de
la Noguera però té una particularitat
que hi aporta un nou al·licient, el fet
de ser l’única cursa noctura de la
lliga. En aquesta edició, el recorregut anava per camins i corriols dels
termes de Montmagastre i Folquer.
No hi va faltar l’ascens (i descens!) a
la muntanya del Castell de Montmagastre, el pas per l’antic poble, pel

dolmen, per trinxeres i un dels búnquers que hi ha a la zona.
L’activitat va tenir més de 140
participants entre corredors i caminadors. El primer classificat en
categoria masculina va ser Xavier
Espiña i en femenina, Laura Castellarnau. També hi van participar més
de 70 voluntaris i col·laboradors, de
dins i fora del municipi, a més de 48
patrocinadors, als quals aprofitem
per donar les gràcies des d’aquestes pàgines, ja que sense ells no
hagués estat possible la 1a Bruixes
Trail. | Organització - Amics del
Castell de Montmagastre
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esports

Èxit de participació a la cursa d’Alòs

El recorregut permet descobrir indrets espectaculars al costat mateix d’Alòs

A

lòs va organitzar la sisena cursa de muntanya i segona Trail
de Castellars el dia 12 d’agost. Va
reunir més d’un centenar de persones entre les dues opcions que oferia, una caminada de 8 quilòmetres i
una cursa de muntanya d’11.
La sortida va ser a les 18 hores
per la caminada i mitja hora després
per la cursa. L’esdeveniment va ser
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un èxit de participació i encara més
de valoració, ja que els assistents
en van sortir molt satisfets, tant per
l’organització com per la bellesa del
recorregut.
Els guanyadors de la cursa d’11
quilòmetres van ser Xavier Espiña
en categoria masculina i Sílvia Leal
en la femenina. La cursa puntua per
la Lliga Noguera.
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Els quatre primers classificats van ser l’Atlètic Segre, l’Atlético de Madrid, el Real Zaragoza i l’UCF Cambrils | EFA

Torneig aleví de futbol
L

’Atlètic Segre de Lleida es va
adjudicar el V Torneig de Futbol
Formatiu Artesa de Segre – I Torneig
Aleví Copa “Cooperativa d’Artesa”,
en imposar-se a la final contra l’Atlético de Madrid per 2 a 1. El tercer va

ser el Real Zaragoza i el quart, l’UCF
Cambrils. La classificació la completaven fins a 15 equips. La copa es va
jugar el 9 i 10 de setembre.
El millor jugador va ser Jorge
Gutiérrez, de l’Atlético de Madrid, i

el millor porter, Roc Plans, del Solsona-Arrels. El màxim golejador va
ser Roc Silvestre, del CF Balaguer;
el millor entrenador, Álvaro Estévez,
de l’UCF Cambrils, el millor equip
Fair Play, l’S.D Huesca, i la millor afició, la del Real Zaragoza.
Els dos dies hi va haver un ambient festiu i gran assistència.

Un equip de la Premier fitxa un jugador de l’Artesa

Cayola, en un dels partits amb el nou equip, i a la dreta, en la foto de grup de presentació

L

’exdavanter del CE Artesa de
Segre durant la temporada passada Ander Cayola ha fitxat pel Bangor City, un equip de la primera divisió gal·lesa. Cayola va signar per

l’equip de la Premier League després d’una estada a Liverpool amb
la Learning Soccer Academy i d’un
període de prova a aquest equip
professional de la ciutat de Bangor.

Anderson, d’origen bolivià, va arribar
a Lleida als 13 anys i havia jugat a
les categories inferiors del Lleida.
Amb l’Artesa, la temporada passada
va marcar 14 gols.
I 29

Diverses imatges de les activitats de l’estage, i foto de l’equip guanyador del torneig 3x3 (baix dreta) | CENG

Estage d’inici de temporada al CENG
E

l CENG ha encetat una nova
temporada amb un estage de
tots els equips a la casa de colònies
de la Carral de Solsona, els passats
2 i 3 de setembre. Per quart any consecutiu, els diferents jugadors i entrenadors han pogut conviure tot un

cap de setmana en què han realitzat
activitats com bàsquet, piscina, excursions, gimcames i xerrades.
Pels pares i mares també es va
organitzar una xerrada que tractava
sobre esport i alimentació a càrrec
de la nutricionista Montse Rubió.

L’estage es va cloure amb un dinar
de germanor.

TORNEIG 3X3
Per altra banda, per la Fira del
Meló, el CENG va organitzar el torneig 3x3, que va guanyar El Lokal.

L’EFA organitza
un torneig de
futbol sala aleví

L

’Escola de Futbol Artesa ha organitzat un torneig de futbol sala
aleví aquest estiu, que s’ha disputat
les tardes del mes de juliol i en el
qual hi han participat cinc equips. Els
equips duien els noms d’Austràlia,
Itàlia, Anglaterra, Chile i Chapecoense. En la final, molt ajustada, el
Chapecoense es va imposar a l’Austràlia per 7 gols a 6. També es van
donar premis al porter menys golejat
(David Llinàs), al jugador revelació
(Lluís Mora) i al màxim golejador (
Els dos equips guanyadors i els tres premis individuals
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L’equip benjamí de la Penya Barça d’Artesa de Segre i comarca ha guanyat tres
dels últims quatre tornejos

Campions del Gamper
E

l 5 i 6 d’agost es va disputar el
XII Torneig Internacional de Penyes del Barça de futbol formatiu.
La competició es coneix també
com “el Gamper dels nens” i es disputa als camps annexos al Miniestadi. Hi prenen part diferents equips
vinguts d’arreu de Catalunya i d’Es-

panya, en representació de les Penyes.
En categoria benjamí, l’equip de
la Penya Barça d’Artesa de Segre
i Comarca va vèncer en la final per
5 gols a 1 a la PB Ciutat de Lleida.
Els artesencs van desplegar un gran
futbol al llarg del torneig i es van im-

posar amb claredat en tots els partits
de la fase prèvia. Es dóna la circumstància que la PB Artesa aconsegueix el títol per tercer cop en els
darrers quatre anys.
En categoria aleví, l’equip PB
L’Hospitalet de l’Infant va quedar
campió i els representants lleidatans, Cervera i Artesa, van quedar
en tercera i cinquena posició, respectivament.
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TALLERS

VILELLA

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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Caminar en lluna plena

Campionat de pàdel

E

D

el 3 al 30 de juliol s’ha disputat el 3r Torneig de
Pàdel, amb 50 participants. Tenia tres categories
corresponents als nivells inicial, mitjà i avançat. A la
imatge, els finalistes de nivell mitjà, Vlado (esq) i Carles
Galceran (dta), vencedors, i Ricard i Albert Sàrries.

l divendres 18 d’agost el Gimnàs Altis va organitzar una caminada nocturna aprofitant que era nit
de lluna plena. Va sortir del davant del gimnàs i va recórrer l’entorn d’Artesa, com ja és habitual en aquestes
sortides estiuenques, i la participació va ser nombrosa.

Football summer Camp EFA 2017

L

’Escola Futbol Artesa, amb la col·laboració de l’Ajuntament i la Cooperativa, va organitzar el campus
d’estiu del 26 al 30 de Juny en horari de matí, de 9,30 a
14 hores. Hi van participar 45 nens dividits en cinc grups,
quatre en funció de l’edat, Infantil, aleví, benjamí i prebenjamí, i un d’específic de porters. Els participants van
estar assistits per quatre entrenadors i cinc monitors.
Els matins començaven amb una sessió d’entrenament d’una hora i mitja, després es feien partits de futbol
7 en el marc del torneig Copa Confederacions i en acabar, la darrera hora era a la piscina.

Foto de grup dels participants al campus d’estiu

Festa dels nascuts el 1957

Festa dels 75!

Finalment, celebrarem la festa de la quinta del Seat 600 el
diumenge 8 d’octubre

Atenció! Si vas néixer el 1942,
t’interessa!

Totes les persones residents
o nascudes a Artesa de Segre, pobles
del municipi
o rodalia, hi
esteu convidades.
Si esteu
interessats en participar-hi,
poseu-vos en contacte amb:

Alfredo (699 75 75 21)
Rosa
(973 40 08 41)
Jaume
(973 40 00 18)
Kike (657 81 60 77)
Joana (675 72 54 10,
973 40 05 94)

El diumenge 29 d’octubre
ho celebrarem
Qui hi estigui interessat que
truqui a:
Carme (973 40 04 83)
Conxita (695 79 84 58)
Últim dia per apuntar-se:
15 d’octubre.
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notícies
de la biblioteca
NOVETATS DE Activitats
SETEMBRE

Cocina vegana. Virginia García i Lucía
Martínez. Oberon.

Código rojo. Luis Gonzalo Segura.
Destino.
Les represàlies que va sofrir Luis Gonzalo Segura per Un pas al capdavant
no li han frenat l’afany de denunciar la
corrupció de l’exèrcit. Mentre va estar
arrestat va seguir lluitant, i el resultat
és aquest segon llibre.

Entendre el món amb onze pensadors contemporanis. Carles Capdevila. Arcàdia.

NOVEL·LA

Las posesiones del doctor Forrest. Richard T Kelly. Alba.
La trama gira entorn de la desaparició del doctor Forrest, una eminència
de la cirurgia estètica. Els seus amics
més íntims sospiten que li ha passat
alguna cosa dolenta i comença una
recerca durant la qual s’hauran d’enfrontar als seus propis dimonis.
Argelagues. Gemma Ruiz. Proa.
La periodista Gemma explica la vida
de tres dones de diverses generacions al llarg del segle XX, entre Castellterçol i Sabadell, del Vallès rural al
Vallès urbà. L’esforç per adaptar-se a
la revolució del tèxtil, el pas de la vida
a pagès a la dels afores d’una ciutat
i sobretot els canvis en la vida diària
familiar. Reivindicació el paper de la
dona en l’evolució de la societat catalana del segle XX.
L’estret camí cap al Nord profund. Richard Flanagan. Raig Verd.
Dorrigo Evans recorda les vivències
com a presoner dels japonesos en la
construcció del Ferrocarril de la Mort

• Hora del conte amb l’Alba Alàs
18 d’octubre, 17.30 hores
• Club de Lectura.
Parlarem de Digues que m’estimes encara que sigui mentida,
de Montserrat Roig.
18 d’octubre, 20 hores
• ESCOLTEM: Montserrat Roig
20 d’octubre, 20 hores
• Exposició Montserrat Roig, cronista d’un temps, d’un país
Fins al 20 d’octubre
• EXPOSICIÓ T’estimo... o no
Del 23 d’octubre al 29 de desembre
• Exposició Instagram: Eva ;aza.
Imatges de la meva vida quotidiana... Així de senzill
De setembre a desembre
• Mostra de Llibres
Novetats setembre

durant la Segona Guerra Mundial. Una
tasca que europeus i americans havien definit com a impossible i que el
Japó vol complir per guanyar la guerra
i controlar tota Àsia.

NOVEL·LA JUVENIL
Com enamorar-se... sense prendre mal. Susie Morgenstern. Pagès.
Fuig sense mirar enrere. Luis
Leante. Edebé.

CONEIXEMENTS
ADULTS
Confitures i melmelades: receptes tradicionals i noves propostes. Georgina Regàs. Farell.

Memòries sobre el salvament de
vides durant la guerra civil a Catalunya. Diversos autors. Generalitat de
Catalunya.

Tot el que cal saber per cantar
en una coral. Teresa Llobet. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Fundamentos de economía de
la empresa. Francisco José González
Domínguez. Pirámide.

INFANTIL
Un regal diferent. Marta Azcona.
Kalandraka.
Som amics? Anabel Fernández Rey.
Kalandraka.
La Clara i les cireres. Joaquim Saura. La Galera.
La Caputxeta forçuda. Vivim del
Cuentu. Baula.

PEL·LÍCULES
Rogue one: una historia de Star
Wars. Gareth Edwards.
La ciudad de las estrellas - La La
Land. Director Damien Chazelle.
Vaiana. John Musker i Ron Clements.
El Regreso del Mago Merlín. Kenneth J Berton.

SÈRIES
Juego de tronos. Temporades 1-5.

Pl. de l’Ajuntament, Casal Cultural, entrada carrer València, 1 · 25730 · ARTESA DE SEGRE
Tel: 973400754 · Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat · http://bibliotecaartesadesegre.blogspot.com

HORARI Tardes de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h. · Matí de dimarts d’11.00 a 13.00 h.
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reflexionem

Mercè Nogués

La serp i la cuca de llum

E

xplica la llegenda que una vegada, una serp va començar a
perseguir una cuca de llum; aquesta
fugia ràpidament amb por de la ferotge depredadora, i la serp no pensava desistir.
Va fugir un dia, i la serp no desistia;
dos dies, i res ... Al tercer dia, ja sense
forces, la cuca de llum es va aturar i li
va dir a la serp:
-Puc fer-te tres preguntes?
La serp va respondre:
-No acostumo a donar aquest privilegi a ningú, però com que et devoraré, pots preguntar...
La cuca digué:
-Forma part de la teva cadena alimentària?
-No, -va contestar la serp- ... Perquè la teva llum seguirà intacta!
-Jo t’he fet algun mal?
-No, -va tornar a respondre la
serp.

-Llavors, per què vols acabar amb
mi? -va insistir la cuca de llum.
-Perquè no suporto veure’t brillar!

REFLEXIÓ
Molts de nosaltres ens hem vist
embolicats en situacions on ens preguntem:
- Per què està en contra meu, si jo
no li he fet res dolent?
Senzill... Perquè no suporten veure’t brillar.
L’enveja és el pitjor sentiment que
podem patir. Que envegin els teus
èxits, la teva felicitat o, simplement,
que envegin veure’t brillar.
Quan això passi, no deixis de brillar, continua sent tu mateix/a, segueix
donant el millor de tu, segueix fent el
millor, no permetis que et facin mal, no
permetis que et fereixin.
Segueix brillant i no podran tocar-te, perquè la teva llum seguirà in-

tacta.
De vegades, tenim persones al
costat que, com la serp, només volen
fer-nos fracassar, obstaculitzar-nos,
perquè ells ens veuen com que nosal-

“L’enveja és el
pitjor sentiment
que podem patir
(...) qui té llum
pròpia incomoda”
tres brillem més que ells.
Hem d’allunyar-nos d’aquestes
persones que projecten sobre nosaltres tanta energia negativa, per poder
seguir avançant i millorant en el nostre
creixement personal.
Qui té llum pròpia incomoda al que
està en la foscor.
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in memoriam
José Fons Farré
25/10/1922 - 7/8/2017

E

ls seus familiars agraïm a tothom les mostres de suport i
condol rebudes. Volem recordar-lo
amb un poema que molts matins el

Josep llegia i escrivia; a la tarda, al
cafè del Poble d’Artesa, perquè com
sempre deia, “jo sóc d’Artesa i visc
a Cubells”.
| La Família

Poema d’alzheimer
No em demanis que em recordi.
No tractis de fer-me comprendre.
Deixa’m descansar.
Fes-me saber que estàs amb mi.
Abraça el meu coll i pren la meva mà.
Estic trist, malalt i perdut.
Tot el que sé, és que et necessito.
No perdis paciència amb mi.
No juris, no cridis, no ploris.
No puc fer res amb el que em passa.

Fins i tot si tracte de ser diferent.
No ho aconsegueixo.
Recordo que et necessito.
Que el millor de mi ja va partir.
No em deixis mai, queda’t al meu costat.
Estima’m, fins a la fi de la meva vida.
No ploris perquè no et recordi, somriu per
recordar-li tu
| Anònim

Rosa Codó Santacreu

L

a família Mases Codó agraïm
les mostres de condol i el suport
que hem rebut en aquests tristos
moments. També volem donar les
gràcies al personal de la residència

d’Artesa, especialment a la infermera, a les cuidadores i a l’equip del
CAP per l’atenció i el tracte rebuts.
| Família Mases Codó

Wim de Boer

E

l barco de su vida ha zarpado
para siempre. Te queremos mucho.
Estuvo entre nosotros del 19 de
marzo de 1934 al 27 de junio de

2017. Su esposa, Riet Caljouw, y
todos sus seres queridos agradecemos todo el cariño que recibimos.
| Esposa y seres queridos
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per què diem...
Albert Vidal

... que algú està de pega?

L

’expressió s’aplica a aquella persona que acostuma a tenir mala
sort o a la qual totes les coses li van
malament en uns moments determinats.
La pega és una matèria enganxosa, elaborada amb diferents fórmules, que s’utilitza per enganxar
diferents elements entre ells. Ara bé,
els pegats eren i són una mena de
cataplasmes que es col·loquen sobre la part adolorida del cos durant
un temps a fi d’alleugerir-ne el mal.
Solen desprendre una molesta pudor
característica, i s’utilitzaven freqüent-

Ctra. Agramunt, 12
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Tel. 973 400 081

ment en un passat proper. L’aparició
de nous medicaments analgèsics ha
fet que els pegats hagin caigut en
desús pràcticament.
Encara avui, però, es troben a les
farmàcies pegats que aporten al cos
lleugeres dosis de nicotina, en diversos graus, i que serveixen per anar
disminuint el desig de fumar fins a eliminar-lo del tot.

VINCULATS A MALALTIES
El pegats, per tant, s’associaven a
l’existència de malalties o accidents,
i segurament és per això que el seu

significat va estendre’s també cap a
altres mals de l’ésser humà relacionats amb la mala sort i el patiment
moral.
Segles enrera, quan algú havia de
ser elegit per ocupar un càrrec públic,
ja fos civil o eclesiàstic, i se’n demanava l’acceptació per part del poble,
aquest cridava “bo!” si l’acceptava, o
“pega!” si el rebutjava.
Igualment passava en els espectacles teatrals o d’altra mena quan
les actuacions no eren del grat del
públic i aquest cridava “pega!” per fer
fora els comediants.

25730 Artesa de Segre (Lleida)
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el cap

informa

Exercici físic en el seu punt just

L

a pràctica regular i moderada
d’exercici físic aporta beneficis
per a la salut, tant en l’aspecte físic
com psicològic.
Ara bé, quan fem esport d’alta
intensitat, l’organisme està sotmès a
canvis fisiològics que són contraproduents per la salut i es pot convertir
en un factor de risc per a determinades malalties o en una addicció per
si mateix.
Tot seguit detallem alguns dels
canvis fisiològics que produeix
l’exercici intens.
Disminueix l’eficàcia de les defenses. L’entrenament excessiu i la
competició s’associen a la reducció
dels limfòcits en sang després de
l’activitat, la qual cosa pot comportar
un major risc de ser infectats per un
virus o un bacteri.
Augment en la producció de radicals lliures. Un esportista d’elit consumeix 20 vegades més d’oxigen
que la resta de persones. D’aquest
oxigen, n’hi ha una part, un 5 per
cent, que es transforma en radicals
lliures, que són els causants de l’envelliment de les cèl·lules.
Deshidratació de la pell i les mucoses. La suor i l’exposició excessiva al sol augmenten el risc de des-

hidratació i irritació de la pell i de la
mucosa ocular.
Problemes gastrointestinals: Durant la pràctica d’esport intens, l’intestí és un dels òrgans que més directament pateix les conseqüències
de l’augment de temperatura corporal.
Descalcificació i desmineralització òssia. L’exercici aeròbic prolongat provoca la formació de residus
àcids al cos. La forma natural d’eliminar l’excés d’àcid és a través de
l’orina, però quan n’hi ha en excés
s’inicia la mobilització dels minerals
del teixit ossi.
Augment de la demanda de vitamines: L’esportista
que
està sotmès a
entrenaments
freqüents i durs
necessitarà
una quantitat
de vitamines
més gran que
els
requeriments que tindria en condicions normals.
En els últims anys hem conviscut
amb un increment del nombre de
persones que segueixen un estric-

te programa d’entrenament esportiu
personal.
Algunes d’aquestes persones
cauen en l’addicció i cal advertir de
les conseqüències físiques i psíquiques.
Una d’aquestes addiccions és la
vigorèxia, que consisteix en l’obsessió per tenir un cos musculós, qui la
pateix està insatisfet amb la pròpia
imatge i busca en l’exercici la manera d’aconseguir el volum desitjat.
A més de la dependència de
l’exercici físic, és habitual que la
persona que la pateix s’obsessioni
a menjar uns tipus concrets d’aliments.
Cal dir que l’ús
de suplements no
compensa
una
dieta inadequada.
Les persones que
en contemplen l’ús
n’haurien de considerar l’eficàcia, el
cost i el risc per a
la salut.
Si ets una persona que regularment fas exercici durant una hora,
l’únic imprescindible és l’aigua, que
t’hidratarà perfectament i, a més,
serà l’opció més econòmica.

L’excés d’exercici
pot reduir les
defenses, envellir
les cèl·lules i
descalcificar
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reportatge

Els escuts heràldics de l’església de Seró

A

la capella gòtica de l’església de
Santa Maria de Seró, actualment
del Roser, hom pot veure en la clau
de volta gravats dos escuts heràldics
acompanyats dels de la Corona d’Aragó i Catalunya. Els dos escuts pertanyien a dues famílies que ostentaren
la senyoria de Seró des de principis
del segle XV fins a finals del XVII, gairebé 300 anys. Aquestes famílies eren
els Casaldàliga i els Alentorn.
Fins al 1417 Seró, Biosca i, possiblement, la Donzell formaven un sol
senyoriu del qual durant 200 anys en
foren senyors els Camporrells. Però
a principis de 1417, Ramon de Casaldàliga, ciutadà de Saragossa i castlà
de Balaguer, compra a Antoni de Camporrells el castell de Seró i el lloc de la
Donzell. Antoni de Casaldàliga, fill de
Ramon, es casa amb Isabel, filla d’Antoni de Camporrells.
Un any abans, el 1416, Ramon de
Casaldàliga havia comprat el castell
i vila de Ponts a més dels llocs d’Oliola, Plandegual (Plandongau) Valldan,
Malavella, la Canosa i Claret, així com
els molins que hi havia a l’horta de
Ponts, als llocs nomenats Pocalulls i
Ribera i diferents censals de molts indrets. En els propers anys hi afegeix
Rialb i Gualter per compra al rei Alfons el Magnànim i uns anys després,
el seu hereu Antoni adquireix el mas
de Tancalaporta, per la qual cosa els
Casaldàliga esdevenen senyors d’un
ampli territori a la zona del Segre Mitjà.
A Antoni el succeeix el seu germà
Gaspar de Casaldàliga, que el 1448 fa
inventari de les possessions que comprenien el feu de Balaguer, el senyoriu
dels castells de Seró, Ponts, Oliola,
Rialp Jussà i Sobirà, i dels llocs de
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Relació dels
senyors de Seró
i els anys segons
la documentació
trobada; a baix,
un dels escuts de
l’església | L. C.

Miralpeix, Valldan,
La Donzell, Bellestar, Almassor,
Torreblanca,
la
Força i Rocafort.
Gaspar diu que
habita a Agramunt, així que es dedueix
que els Casaldàliga no vivien al castell de Seró. El fill de Gaspar, Joan, té
molts plets sobre censals i potser per
penúries econòmiques ven part dels
seus dominis (Bellestar, Almassor,
Oliola, Claret, Malavella i la Canosa)
als Cardona. Joan mor sense descendència a finals del 1400 i els seus
béns passen a la família Alentorn, ja
que una germana seva, Maria Beneta,
s’havia casat amb Dalmau d’Alentorn.
Els Alentorn eren senyors del Tarròs, però tenien la residència a Agra-

munt. Ara, amb aquesta herència, ampliaven les possessions.

PRESIDENTS DE LA GENERALITAT
El 1518, Lluís d’Alentorn, fill de Maria Beneta de Casaldàliga, mor intestat
i els seus béns es reparteixen entre els
seus fills Onofre, Joanot, Jordi, Dalmau, Magdalena, Aldonça, Mariana
i Joanota. Com que molts d’ells eren
religiosos, la major part de l’herència
recau a Onofre. A partir d’aquest moment, els Alentorn tenen casa a Barcelona i participen activament en la polí-
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Lluís Castany

Els escuts de les famílies Casaldàliga (esquerra) i Alentorn (mig)
i un dels escuts de l’església de Seró (dreta) | Lluís Castany

tica catalana, puig entre 1532 i 1706,
una quinzena de membres d’aquesta
nissaga són diputats de la Diputació
General de Catalunya i, entre ells, dos
Presidents de la Generalitat. Veiem
que Onofre d’Alentorn i Meca, senyor
de Seró, la Donzell, Rialp Jussà i Sobirà, el Tarròs, Miralpeix, Tarabau, Ramoneda de Pallerols i el Puig de Sant
Andreu, és a les Corts de 1532. En el
seu testament, el 1546, demana ser
enterrat a la capella de Sant Jaume
de l’església de Seró. El succeeix el
seu fill Onofre d’Alentorn i Oms, que
també el veiem participant en les diferents Corts i en les de Monsó de 1564,
on Felip II li concedí el títol de noble.
Tot i tenir el domicili a Barcelona, era
un dels principals senyors nyerros del
Principat, participant en les lluites entre nyerros i cadells juntament amb altres senyors nyerros com els Gilabert
de Tudela. En el seu testament del
1606 demana ser enterrat a la capella
de Sant Jaume de l’església de Seró.
El succeeix el seu segon fill Alexandre d’Alentorn i Botella, ja que Jeroni,
l’hereu, tot i participar en les Corts de
1599 amb Felip III, és desheretat. Pel
que diuen els cronistes d’aquell temps,
tant Onofre, el pare, com Alexandre, el
fill, tenien un caràcter violent, però a la

Generalitat eren dels que més participaven i es resistien a la intervenció del
virrei, en part per treure un bon profit
de les lluites entre bandolers nyerros
i cadells que assolaven Catalunya en
aquell temps. Un altre fill, Onofre, fou
canonge de Lleida i 82è President de
la Generalitat de Catalunya pel trienni
1608-1611. A Alexandre el succeí el
seu fill Dídac d’Alentorn i Salbà, casat
amb Elisabet Sapila, però no tingueren descendència. Com que la resta
de fills barons de la família eren religiosos, un d’ells, Miquel, fou el 93è
President de la Generalitat entre 1635
i 1638. La propietat passà a la filla Maria, casada amb Miquel de Rocabertí,
baró de Montbui. El matrimoni de Maria i Miquel sols tingué una filla, Maria
de Rocabertí, que es casà amb Josep
Galzeran de Pinós I Perapertusa. Al
seu hereu, Josep Galzeran de Pinós i
Rocabertí, Felip V li concedí el títol de
Marquès de Barberà, però en la guerra de Successió es posà al costat de
l’Arxiduc Carles, que li concedí el títol
de Marquès d’Alentorn, essent un dels
caps de la defensa de Barcelona. Fet
presoner al final de la guerra, morí al
penal de Burgos el 1718. Es desconeix
si ell o la seva filla foren els constructors de l’actual castell, on en l’escut de

la llinda de la porta d’accés encara es
veuen les pinyes de la família Pinós.
Tornant a l’església de Seró, sabem que alguns Alentorn demanen ser
enterrats a la capella de Sant Jaume.
Aquesta capella correspon actualment
al lloc on hi ha la imatge de la Mare
de Déu de Refet. Fa uns anys es feren
obres a l’església i es va arreglar l’enllosat. En aquesta capella es trobaren
molts cadàvers, fet que portà a pensar
que molts Alentorn i possiblement Casaldàliga hi foren soterrats. Pel que fa
a la capella gòtica amb la clau de volta, cal situar-la als voltants del 1500,
moment en què s’emparenten les
dues famílies. Sembla ser que a les
parets dels castells de Seró i la Donzell també hi havia gravades les tres
ales, símbol dels Alentorn, així com al
retaule gòtic de Sant Miquel de l’església d’Agramunt, actualment al Museu
de belles Arts de València.
Fonts documentals
Arxiu del Castell de Vilassar de
Dalt; Antoni Bach, Diplomatari de l’Arxiu Diocesà de Solsona.
Bibliografia
Seró, un poble amb història, de Josep Pijoan; La mitjan noblesa catalana
a la darreria de l’etapa foral, de Miguel
Angel Martinez Rodriguez.
I 41

fa 25 anys
Setembre
de 1992

N

o hi ha dubte que la Fira del
Meló acapara força pàgines
de la revista, com és habitual cada
setembre. Això no obsta que hi puguem descobrir continguts prou interessants.
PORTADA. La imatge ens mostra
la preparació de la tradicional paella
del dissabte de la Fira, amb el Castellot de fons, ubicada llavors al carrer
Balmes, a l’alçada de l’encreuament
amb l’avinguda Maria Anzizu.
EDITORIAL. Activitats esportives
a muntanya, enfrontar el risc i evitar el perill és el llarg títol d’aquesta
secció, que també és més extensa
que de costum. Arran de la mort d’un
escalador madrileny a la Roca dels
Arcs (Vilanova de Meià), la reflexió
s’orienta en dos sentits. Per una
banda, la reactivació econòmica de
les comarques on es poden practicar
esports de muntanya i, per l’altra, la
preparació que cal tenir per a la pràctica d’aquestes activitats.
LOCAL. Una Fira com la mosta
és el text que Sícoris dedica a aquest
esdeveniment estival artesenc. Tal
com ha evolucionat la Fira, de forma
que el protagonisme del meló actualment és gairebé nul, em xoca aquesta afirmació seua de fa 25 anys:
“...la vella Fira de Sant Bartomeu
ha esdevingut la Fira del Meló...” El
text consta de dues parts, en la primera fa referència a les fires de la
seua joventut, quan els gitanos eren
uns dels principals protagonistes. La
segona explica l’evolució durant les
dècades dels 80 i 90, amb el meló i el
vi com a protagonistes, entre altres.
Acompanya el text amb diverses fo-
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tos de la Fira.
CARTES A LA REDACCIÓ. Què
vol dir l’inefable Sícoris és la dura i
indignada resposta del Grup Municipal de Convergència i Unió al redactor Sícoris, on el tracten de demagog,
per un article del juny on criticava durament l’herència deixada pel govern
municipal de CiU en relació a les carreteres que afecten Artesa. I ho fan
amb tota mena d’arguments: relació
d’escrits a diferents mitjans denunciant la situació, visites a responsables de la Generalitat, presentació
d’al·legacions al Pla de Carreteres
de Catalunya, contractació de les
obres dels trams Artesa-Agramunt i

Artesa-Tremp...
COMARCA. L’article Boada o la
voluntat de sobreviure, signat per
Francesc Borràs i Xavier, explica que
després de sis anys de la creació de
l’Associació Amics i Veïns de Boada,
i de cinc Camps de Treball de la Generalitat, s’havia revertit el procés
de degradació del poble. També reflexiona sobre el fet que havia estat
possible gràcies a la “ferma voluntat
de sobreviure”.
ENTREVISTA. D’Alentorn al cap
Nord explica l’aventura de Joan R.
Novau i Campabadal, d’Alentorn, al
qual li agrada fer llargs viatges. L’entrevista explica amb força detall el
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Ramon Giribet i Boneta
trajecte que va durar 27 dies, incloent
visites i excursions, i que el va portar
fins al cap Nord, a 1.000 quilòmetres
de distància del pol nord. Respecte
de Lapònia, Novau afirma: “La gent
viu sense pressa, amb una mena de
pau interior que d’alguna manera et
transmeten a tu”.
LOCAL. Orgia de Foc: la participació massiva de la població en la
Festa Major és un article de denúncia
del Comitè Organitzador de l’Orgia
de Foc (COOF). Tot i que comença
explicant que aquell any s’organitzava la sisena edició d’aquest acte de
la Festa Major i parla dels orígens de
la iniciativa, la implicació del jovent,
la participació massiva... acaba criticant el Club Esportiu d’Artesa per
la negativa de deixar fer l’activitat al
camp de futbol, aleshores de terra, i
de “passar la pilota a l’Ajuntament”,
que no ho va autoritzar per la negativa del club. De la junta directiva
del club es diu que “ha estat capaç
d’arribar a uns límits de politització i
conservadorisme alarmants”. Reproduïm una de les fotos de l’article, on
es veu alguns membres de la trentena de joves que formaven COOF.
EXCURSIONISME. En l’article
Contactes minerals Joan Aranés i
Clua ens delecta una vegada més
amb la seua narrativa descriptiva,
més a prop de la poesia que de la
prosa. Resulta increïble com ens
transmet les seues sensacions,
abans, durant i després de l’escalada de la Roca dels Arcs (uns 200
metres) amb el seu company Antoni.
FESTA MAJOR ‘92. En el programa hi trobem la Montgrins i la Marina
com a orquestres més destacades,
així com les actuacions d’alguns
artesencs: el músic Joan Carbonell
i el grup d’animació Allioli. El dijous
es feia per primera vegada el sopar

popular, avui sopar de germanor. El
divendres hi va haver activitats poc
habituals: teatre a la tarda a la plaça
del Ball i els karts ubicats al carrer
Guimerà matí i tarda. El dissabte es
feia la segona Cursa Popular organitzada pel CENG i l’espectacle encapçalat pel còmic de moda, Jordi
LP. Tot plegat, entre actes més habituals.
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. Els dos plens que es
van celebrar al juliol van tenir força
absències de regidors, cal suposar
que per qüestió de vacances. A destacar, l’aprovació per unanimitat de
la proposta del Consell Escolar Municipal en relació
a la implantació
de la Reforma
Educativa i de
diverses iniciatives per avançar
en la construcció del Polígon
Industrial
El
Pla. Per contra,
l’adjudicació de
l’obra d’obertura
del carrer que
va del pavelló a la gasolinera, aleshores inexistent, només va comptar
amb tres vots favorables (ERC) dels
sis regidors assistents, ja que el socialista va votar en contra i els dos de
CiU i PP es van abstenir.
EN MEMÒRIA. Delfí Solé i Puig,
conegut també com “el poeta de
Lluçars”, dedica un dels seus singulars poemes al metge Josep M. Ariño
i Gonzàlez, traspassat aquell estiu.
Tot i que Ariño treballava a Ponts, la
gent de Vilanova de Meià i d’Artesa
guardaven un bon record dels anys
que va exercir en aquestes poblacions.
LES FIRES. F. Solé ens ofereix

una altra visió comparativa de la
Fira en relació amb temps passats.
Coincideix amb el Sícoris que els
gitanos eren els protagonistes i diu
que sense ells “falta aquella nota de
color i alegria que hi donaven”. També afirma, però, que “les fires tal com
es feien abans, ara no tindrien cap
sentit”, referint-se específicament a
la compra de pollastres o conills vius
com a exemple. Destaca que només
constata els canvis sense entrar en
comparacions enutjoses, però sí que
hi troba a faltar el Ball de la Fira.
HUMOR. Novament, els personatges Quimet i Cosme ens presenten una pàgina sencera dels seus

excèntrics comentaris i acudits, en
aquesta ocasió de temàtica molt variada i només un en referència la Fira
del Meló.
LA FIRA EN IMATGES. La contraportada ens ofereix un total de
vuit fotografies, sense text, de Joan
fotògraf i Sícoris. A la revista no s’especifica qui és l’autoritat que acompanyava l’alcalde Campabadal en la
inauguració, però crec que es tracta
de Jaume Angerri, director general
de Promoció Turística. La darrera foto resulta particularment entranyable,
ja que hi veiem el recordat Casimiro
Brescó, darrer forcaire d’Alentorn en
actiu, assegut a la seua parada.
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Auto Taller Gardela
Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua
Tel. 973 400 198
Nit 973 415 119
Mòbil 630 247 659

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa
amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor
Tel. 617 410 668
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Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre
(Lleida)

humor

Independència exprés

Josep Galceran
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festa major
Dimecres 27
22.00h, plaça del Ball
Havaneres i cremada de rom amb
Port Bo
Dijous 28
17.30h, Bisbe Bernaus i plaça del
Ball
Traca i repic de campanes, i tot seguit, al mateix lloc, berenar i espectacle infantil
20.00h, restaurant Què Bé!
Inici Correbars
22.00h, Pavelló Poliesportiu
XXVI Sopar de Germanor, espectacle amb el Mag Reivax, marxa amb
Band The Rock i gresca amb DJ
Nrey
Divendres 29
A partir de les 11h, av. Maria Anzizu
Parc Infantil
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13.00h, plaça del Ball
Sardanes amb la Cobla-Orquestra
Maravella

18.00h, Pavelló Poliesportiu
Concert i ball de tarda amb l’Orquestra Selvatana

16.00h, Centre d’Entitats
XXIII Concurs de Botifarra

22.30h, Cubtural
Espectacle Temps, de Quim Masferrer

18.00h, Pavelló Poliesportiu
Concert i ball de tarda de l’Orquestra
Maravella
23.30h, Bisbe Bernaus
Orgia de Foc
1.00h, Pavelló Poliesportiu
Concert del grup Auxili i marxa amb
Raggatuning i DJ André Vicenzzo
Dissabte 30
13.00h, plaça del Ball
Sardanes amb Cobla-Orquestra Selvatana
17.30h, plaça del Ball
Jocs de fusta gegants

00.00h, Pavelló Poliesportiu
Ball de nit amb orquestra Selvatana
i nit de marxa amb la Terrasseta de
Preixens, Sitxus I DJ Sergi Domene
Diumenge 1
13.00h, plaça del Ball
Sardanes amb Nova Blanes i vermut
de Festa Major
17.30h, plaça del Ball
Espectacle del Mag Eugeni
18.00 h, Pavelló Poliesportiu
Concert i sessió llarga de ball amb
l’Orquestra Nova Blanes

Dates a recordar
Recollida d’objectes voluminosos
Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de
recollida i dels objectes (973 40 00 13)
- Pobles agregats: 26 de setembre i 31 d’octubre.
- Artesa de Segre: 31 d’octubre.
Només casos molt justificats, que no puguin
anar directament a la deixalleria.

Renovació del DNI
Vindrà la unitat mòbil el 3 d’octubre per poder-lo
recollir el dijous d’aquella setmana, 5 d’octubre.
Cal venir o trucar a les oficines de l’Ajuntament
per reservar hora. Si no, podeu adreçar-vos a
l’oficina de Lleida, c/ Jaume II, 15, telèfon 973
21 42 74 o entreu a www.citapreviadnie.es.
Ajuntament d’Artesa de Segre
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la foto

La xerrada del dia 14 de setembre sobre el referèndum a càrrec dels diputats Bernat Solé i Miquel Àngel Estradé va
deixar petit el vestíbul del Cubtural. Va durar unes dues hores i hi va haver torn de preguntes | Dolors Bella

