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La gent gran
ja té una nova sala
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La gent gran ja té una nova sala

L’Associació de la Gent Gran d’Artesa i
Comarca va estrenar el passat 22 de maig
un  nou local.

Foto: Sergi Valls i Jové
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Agenda ciutadana Actes que sabem que es faran

Dades facilitades pels Registres Civil i de l’Arxiprestat d’Artesa de
Segre i pels ajuntaments de Foradada i de Vilanova de Meià.
Recull efectuat per Ramon Giribet i Boneta.

MES D’ABRIL

Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 11: Núria Regué i Sorribes, filla de Ramon i de M. Isabel
dia 14: Guerau Coll i Gutiérrez, fill de Gerard i de Míriam
dia 15: Júlia Ribera i Coma, filla de Josep M. i de M. Teresa
dia 20: Ileana Cairol i Beltran, filla d’Antoni i de M. Elena
dia 28: Aina Garcia i Puigredon

Carla Garcia i Puigredon, filles d’Aureli i de Marta
Defuncions:
dia 31 març:Francesca Oliva i Baró (89 anys), natural d’El Tossal
dia 4: Francesc Rey i Clotet (77 anys), natural d’El Tossal
dia 4: Àngela Cirera i Campabadal (89 anys), natural de Pallerols
dia 12: Marcel·lí Bosch i Salvatella (84 anys), natural de Navata
dia 12: Juan Gómez i Gomariz (82 anys), natural de Fortuna (Múrcia)
dia 20: Antoni Novell i Vilanova (86 anys), natural de Preixens
dia 27: Josep Valls i Segura (88 anys), natural de Moller de l’Aranyó
dia 28: Dolores González i Ramal (99 anys), natural de La Truela (Jaén)
Matrimonis:
dia 4: Judit Santacreu i Duque (d’Alentorn)

Kakha Kakhidze (de Geòrgia)

Municipi de Foradada
Defuncions:
dia 17: Josep Cases i Freixes (77 anys), natural de Foradada

Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 18: Josep Brescó i Capell (90 anys), natural de Gàrzola
dia 20: Pepita Campoy i Santos (49 anys), natural de Vilanova de Meià
Matrimonis:
dia 17: M. Jesús Novau i Novau (de Sta. Maria de Meià)

Ciprian Giurgi (de Romania)
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20 de juny:
- A l’església d’Artesa, Concert de final de curs de
l’Orfeó Artesenc
- Al nucli antic d’Artesa, Festa cultural entre
Moldàvia i Catalunya

16 de juny:
Al migdia, pas per Artesa de l’etapa reina de la 85a
Volta Ciclista a Catalunya (les Borges Blanques-
Andorra)

19 de juny:
A la tarda, Festa de final de curs al CEIP Els Pla-
nells

22 de juny:
Festa del Sagrat Cor de Jesús

23 de juny:
Revetlla de Sant Joan

4 de juliol:
A la tarda, a la plaça de les Escoles Velles, Festa de
final de curs de la Llar d’Infants Municipal El Bres-
sol

Municipi d’Artesa de Segre
Temperatura mitjana del mes: 10,5°
Temperatura màxima: 24° (dies 21 i 26)
Temperatura mínima: 0° (dies 10, 11, 12 i 13)
Amplitud tèrmica màxima: 19° (dia 25: màx. 23° i mín. 4°)
Amplitud tèrmica mínima: 2° (dia 29: màx. 12° i mín. 10°)
Dies amb precipitacions: 12
Precipitació màxima: 26 mm (dia 22)
Total precipitacions: 94 mm

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions: 8
Precipitació màxima: 20 mm (dia 22)
Total precipitacions 78 mm

FESTES MAJORS

19 de juny:
Vernet

26 de juny:
Colònia la Fàbrica

3 i 4 de juliol:
Collfred

Municipi d’Alòs de Balaguer
Temperatura màxima: 25° (dia 21)
Temperatura mínima: -1° (dia 10)
Precipitació màxima: 17 mm (dia 22)
Total precipitacions: 62,5 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 10,9°
Temperatura màxima: 24,4° (dia 21)
Temperatura mínima: -0,3° (dia 10)
Dies amb precipitacions: 13
Precipitació màxima: 20,2 mm (dia 28)
Total precipitacions: 73,2 mm

ABRIL
Dades facilitades pels ajuntaments d’Alòs de Balaguer, d’Artesa de Segre, de Vilanova de Meià i de Foradada.
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-Premi Tasis-Torrent al millor reportage publicat a la
Premsa Comarcal Catalana 1997.

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

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

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

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

El Fòrum i la boda
Tradicionalment, Barcelona i Madrid són rivals –que no enemics–
en molts àmbits i des de fa molts anys. Sigui en el terreny polític,
cultural, del disseny, de l’art... o esportiu (potser el més apassionant),
sempre han mantingut una pugna per veure quina de les dues ciutats
té més protagonisme i projecció a nivell mundial.
    Madrid, en tractar-se de la capital del regne, gaudeix d’un cert
avantatge. És per això que Barcelona se les ha hagut d’enginyar per
cridar l’atenció, organitzant des d’exposicions universals fins a uns
jocs olímpics, passant per les passarel·les de moda i les fires, entre
altres esdeveniments.
    Val a dir, però, que al marge de l’estricta rivalitat de dues grans
ciutats de la península i de l’estat, Barcelona sempre ha tingut clar
que és el cap i casal de Catalunya i, per tant, l’ambaixadora catalana
a nivell internacional. Mentre que, almenys des d’aquí, tenim l’es-
tranya sensació que Madrid sempre va una mica a remolc, que no pot
admetre que la ciutat comtal hagi tingut uns Jocs Olímpics i ells no,
per posar un exemple.
    És clar, Madrid és la capital de l’estat i moltes coses ja li vénen
rodades, com per exemple la boda-espectacle de l’hereu de la coro-
na. Però després no és vol deixar passar la mà per la cara per
Barcelona, que s’ha hagut d’inventar un esdeveniment mundial que
encara no existia perquè ja se li acabaven els recursos. De fet, altres
ciutats del món ja n’han pres bona nota i, a la vista dels resultats, ja
deuen començar a preparar la seva candidatura per a la celebració
del pròxim Fòrum.
    No entrarem avui a debatre els pros i contres del Fòrum –que hi
són, però estan força tractats arreu–, sinó a deixar constància de la
rivalitat esmentada entre les dues capitals amb dos fets que van co-
mençar amb pocs dies de diferència durant aquest mes de maig,
immersos en una primavera que no acabava d’arribar: el Fòrum 2004
i la boda reial.
    Mentrestant, els pobres mortals que vivim a les zones més depri-
mides del país ens continuem preguntant el perquè de tanta despesa
probablement inútil. Quan alguns pobles encara tenen seriosos pro-
blemes en infraestructures i serveis bàsics, es llença la casa per la
finestra tant a Madrid com a Barcelona. No obstant, almenys a
Barcelona alguna cosa quedarà, urbanísticament parlant, perquè el
fastuós enllumenat de Madrid va durar dos dies.
    Això sí, durant bona part d’aquell dissabte gloriós la majoria està-
vem clavats davant la tele per veure la retransmissió en directe de la
boda, tot fent reserva de forces per anar a veure què s’hi cou al Fò-
rum.
    La veritat és que costa de pair tanta contradicció.

Col·laboradors/es del mes: CUDOS, Ramon Cotonat, Jordi Regué,
Josep Roqué, Joan Giribet, Ramon I. Canyelles, Sícoris, IES Els Pla-
nells, Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, Mingo Sabanés, AMPAs
del CEIP i de l’IES Els Planells, Josep Galceran, Secció Local ERC,
Ester I. Lara, Carme Barril, Noemí Farré, Janette Solsona, Pere Ser-
ra, Rafa i Richard Córdoba, Jordi Alins, Ramon Monfà, Jordi Esteban
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Roben la campana de l’ermita d’Alentorn
A principis del mes d’abril es va
produir el robatori de la campana de
l’ermita de Sant Salvador d’Alen-
torn (a la imatge). Aquesta església
troglodítica està situada entre el Pont
d’Alentorn i Alentorn, adossada sota
la serra que va paral·lela al Segre.
La campana, de coure, era del segle
XV i fins al moment es desconeix
l’autoria dels fets. Aquest robatori
s’uneix a dos fets delictius més, co-
mesos en les darreres setmanes, com
són els robatoris d’una taula a la
zona de La Palanca de Vernet i d’un
cartell d’indicació rural a Mont-
magastre.

Fiscalia investiga l’ex-alcalde de Foradada
La Fiscalia de Lleida investiga Josep M. Guàrdia, ex-alcalde de
Foradada, arran d’una denúncia de veïns del municipi i també
d’Artesa; segons aquesta, Guàrdia hauria aprofitat el seu càrrec
per construir de manera irregular granges i un habitatge en una
finca de la seva propietat. La denúncia al fiscal, que ha donat peu a
l’obertura de diligències preprocessals, acusa Guàrdia de “superar
àmpliament l’edificabilitat permesa” a la seva parcel·la, així com
d’“edificar sense llicències municipals, informes d’urbanisme, plà-
nols arquitectònics ni pagament de taxes”. Segons els denunciants,
mentre a ells se’ls negava construir o ampliar granges, l’ex-alcalde
ha construït com ha volgut sense complir la legalitat. El nou alcal-
de de Foradada, Salvador Boliart, va manifestar que tenen la inten-
ció d’investigar si s’han comès o no aquestes irreguralitats. (Segre
25-05-04).

Venen  5 parcel·les més del Polígon El Pla
En el Ple extraordinari de l’Ajuntament d’Artesa del passat 6 d’abril
es van adjudicar 5 parcel·les del Polígon Industrial El Pla. Les
parcel·les venudes són: la núm. 34, per un import de 34.400 euros,
al Sr. Antonio Armero Pozo; la núm. 35, per un import de 34.500
euros, al Sr. Antonio Armero Pozo; la núm. 36, per un import de
35.700 euros, al Sr. Jorge Portillo Martí; la núm. 37, per un import
de 35.500 euros, al Sr. Jorge Portillo Martí; i la núm. 16, per un
import de 90.001 euros, a l’empresa Promocions Camriba, SL. La
venda d’aquestes s’uneix a les adjudicades el 2002 als empresaris
locals Josep M. Llena (parcel·la 13) i Josep Moya (parcel·la 23).

Una obra d’Hernández Pijuan per a Felip i Letizia
La Generalitat de Catalunya va regalar
un quadre Joan Hernández Pijuan –el pin-
tor fincat a Folquer- a Felip de Borbó i
Letizia Ortiz, en motiu de la seva boda el
passat 22 de maig. El Govern català va
regalar als nuvis el quadre titulat “Flors
blanques”, pintat per un dels artistes ca-
talans amb més projecció internacional.

L’obra va ser lliurada pel mateix president Maragall als Prínceps
d’Astúries, que la van rebre amb molt entusiasme.

La Cooperativa factura 123,6 milions
La Cooperativa d’Artesa de Segre va tancar l’exer-
cici 2003 amb unes vendes de 123,6 milions
d’euros i un cash flow (beneficis i amortitzaci-
ons) d’1,16 milions d’euros. Aquestes xifres les
van fer públiques els directius de l’empresa en
l’assemblea de socis celebrada el passat 29 de
maig. L’any 2003, la Cooperativa va vendre
292.151 tones de pinso, un 17,5% més que l’any
anterior, i va comercialitzar prop de 500.000 porcs,
6773 vedells i 8061 corders, principalment a tra-
vés de l’escorxador L’Agudana, propietat de
Copemo Corporación Cárnica (empresa vincula-
da a la cooperativa). Respecte al futur de
L’Agudana, el gerent Joan Camats va reiterar la
seva aposta pel futur de l’escorxador cerverí. En
les últimes setmanes, han encarregat un pla de
viabilitat a un economista de prestigi, Ives Charnet,
el qual indica que el futur de l’escorxador passa
per una major implicació financera o per l’entra-
da de nous socis. Recordem que alguns treballa-
dors de l’escorxador han mostrat la seva preocu-
pació envers el futur d’aquest, així com alguns
socis de Copemo han criticat la manca d’infor-
mació per part dels seus dirigents (Segre, 20-05-
04 i 29-05-04). D’altra banda, cal dir que en l’as-
semblea anual va renovar-se la junta rectora de
l’entitat, i el seu president Francisco París va dei-
xar el càrrec després de molts anys al capdavant.
La nova junta ha de decidir en els propers dies
qui serà el substitut de París.

Millores viàries

A finals del mes de maig es va iniciar la renova-
ció de l’asfalt a la carretera C-26 entre Vallfogona
de Balaguer i Artesa. A mitjans del mes d’abril,
va entrar en funcionament la variant de Mafet, una
millora important a la C-14 entre Artesa i
Agramunt; també s’estan ultimant les obres de
millora d’aquesta mateixa carretera, a la cruïlla
de Montclar, i s’ha renovat l’asfalt entre Agramunt
i Tàrrega. D’altra banda, en els últims dies s’es-
tan canviant les baranes del pont d’Alentorn, a la
carretera que va a Tremp (a la imatge).
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XV Premi Narrativa Breu
l diumenge 30 de maig, en un
acte que tingué lloc a la Dàlia

Blanca, es féu el lliurament de pre-
mis del 15è Premi de Narrativa Breu
d’Artesa de Segre.
El certamen està organitzat per l’Àrea
de Cultura i Ensenyament de l’Ajunta-
ment d’Artesa de Segre. L’acte, presi-
dit per l’alcalde de la nostra ciutat, Sr.
Domènec París, comptà amb la presèn-
cia de l’escriptor ponentí Màrius Blàvia
qui parlà de les satisfaccions i plaers
que comporta escriure narratives, con-

1a Categoria: Cicle Inicial de Primària
Accèssits: Títol: El gos que sempre s’escapava.
Autor: Aleix Besolí Baqué (Bellver de Cerdanya)
Títol: Els aliments dels pobles. Autora: Elena
Malgarejo Caralps (Bellver de Cerdanya)
Títol: Els pallassos. Autor: Nil Baró Vilanova
(Artesa de Segre)
Títol: L’estrella de Nadal. Autora: Ariadna Serra
Prat (Artesa de Segre)
1er Premi: Títol: El nas i l’orella. Autora: Anna
Solà Vila (Bellver de Cerdanya)

2a Categoria: Cicle Mitjà de Primària
Accèssits: Títol: La Laura va al zoo. Autora:
Meritxell Fons Llombart (Cubells)
Títol: L’abella que va perdre les ulleres. Autor:
Isaac Pérez Colom (Artesa de Segre)
Títol: El sol i la lluna. Autor: Isaac Priego Eroles
(Artesa de Segre)
1er Premi: Títol: La Fada i els tres desitjos. Au-
tor: Arnau Farràs Moreno (Artesa de Segre)

tes, poemes o noveles i de la importàn-
cia que té el fet de promoure aquest ti-
pus d’iniciatives entre els joves i no tan
joves de la nostra societat.
    Els premis, repartits en diferents ca-
tegories segons les edats dels concur-
sants, foren lots de llibres i obsequis
per als guanyadors, així com també di-
ferents quantitats de diners pels guanya-
dors de les categories 4a, 5a, 6a i 7a
Els guanyadors foren participants de les
nostres contrades, per bé que també hi
va haver participants i guanyadors d’ar-

reu de Catalunya.
    Les obres guanyadores foren esco-
llides entre les 300 que van participar
en aquest certamen. El jurat encarregat
de valorar i escollir les millors obres
estava format per Joana Jiménez, Glò-
ria Farré, Albert Guiu, Ricard Ribes,
Núria Ribes, Gemma París i Pilar Oli-
ves, coordinats per la responsable de la
Biblioteca Municipal “Joan Maluquer
i Viladot”, Sra. Josefina París.

Carme Barril i Brescó

E

3a Categoria: Cicle Superior de Primària
Accèssits: Títol: Això d’anar al col·legi, no és tan
fàcil com sembla. Autora: Sílvia Carrera Larroya
(Balaguer)
Títol: El senyor Set-ciències. Autor: Xavier Claver
Calvete (Balaguer)
1r Premi: Títol: El meu somni. Autor: Jordi Sarrà
Macià (Albi)

4a Categoria: 1er Cicle d’ESO
Accèssits: Títol: L’enxaneta. Autora: Ester Oliva
Valls (Valls)
Títol: El meu àngel. Autora: Karina Garriga Rodón
(Valls)
1r Premi: Títol:Quin dia. Autora: Alexandra Jor-
dana Soldevila (Barcelona)

5a Categoria: 2on Cicle d’ESO
Accèssits: Títol: Records. Autora: Maria Boladeres
Brufal (Balaguer)
Títol: Despertar. Autora: Cristina Carrasco Ignés

(Balaguer)
Títol: Olga. Autora: Marina Segarra Saavedra
(Balaguer)
1r Premi: Desert

6a Categoria: De 17 a 19 anys
(nascuts/udes 1982/83 i 84)

Accèssits: Títol: Crònica d’una mort denuncia-
da. Autora: Pilar Oliva Vidal (Artesa de Segre)
Títol: L’altra terra. Autora: Almudena Adane
Elices (Almassora)
1r Premi: Títol: Una mirada diferent. Autora:
Anna Victòria Rodríguez Vallejo (Oliana)

7a Categoria: Més de 19 anys
Accèssits: Títol: Liquidació. Autor: Jaume
Calatayud Ventura (Altafulla)
1r Premi: Desert
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Futbol: trobada de veterans

Festa del bàsquet. 25è aniversari del CENG

El passat 22 de maig, una trentena de futbolistes veterans van reunir-se al camp d’esports d’Artesa per disputar un partit
amistós. Es tracta de diferents jugadors que des de la dècada del 60 i fins a la dècada dels 90 han defensat la samarreta del
CE Artesa i dels Veterans d’Artesa. Ara fa dos anys, el club de veterans local va deixar de disputar el torneig provincial i des
de llavors, els seus membres no s’havien tornat a trobar. Sota la batuta de l’incombustible Payans, els futbolistes van
dividir-se en dos equips, el blau i el groc, disputant un interessant encontre que, com no podia ser d’altra manera, va acabar
amb empat a 3 gols. Després, tots es van entaular per gaudir d’un bon sopar a Argentera, on van recordar vells temps.

ls passats 29 i 30 de maig, el CENG va celebrar la ja
tradicional Festa del bàsquet.

    Es van iniciar les activitats el dissabte, amb diferents partits
dels equips més petits. A la tarda, la festa es va desplaçar a l’Ar-
boç del Penedès, on l’equip sènior masculí CENG Cooperativa
d’Artesa es jugava la permanència a la categoria 3a Catalana.
L’eliminatòria era al millor de 3 partits i estava empatada a 1
victòria. El club va llogar un autocar perquè l’afició animés els
jugadors artesencs. Però, malgrat l’empenta dels més de 40 se-
guidors que van fer costat l’equip de Xavier Hervàs, el CENG
va perdre el partit per 70-57 i va baixar de categoria.
    L’endemà, al pavelló es van disputar partits entre pares i fills;
a la 1 del migdia, es va realitzar una xerrada-col·loqui sota el
títol “Què mirar quan anem a un partit de bàsquet?”, a càrrec de
Pep Ribes (entrenador del Sedis) i d’Àlex Gordillo (psicòleg i
professor d’INEF). Per cloure la jorna-
da es va fer un dinar de germanor, que
va servir per celebrar els 25 anys del
club (que es compleixen aquest estiu),
amb pastís commemoratiu inclòs. La
jornada també va servir perquè la gent
pogués veure les noves grades de la pista
de bàsquet, que pràcticament estan en-
llestides (a la imatge de dalt).

E
MRG

MRG
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Campions Locals
e campions n’hi ha tants com de
campionats, i els campionats són

més o menys rellevants en funció de
l’abast que se’ls atorga.
    És molt més prestigiós un campio-
nat mundial que un de continental i
aquest segon ho es més que un d’esta-
tal i si seguim enumerant en ordre de
prestigi decreixent seguirien els cam-
pionats autonòmics o regionals, els pro-
vincials i finalment els locals (comar-
cals o municipals).
    La majoria de la gent, l’opinió de la
qual ve moltes vegades creada pels
“mass media” (els mitjans de comuni-
cació, de difusió que abasta des d’una
població a tot el món), tendeix a relati-
vitzar el prestigi dels campions locals i
quan es tracta de campions en compe-
ticions poc arrelades – cas en el qual es
troba el qui practica l’atletisme -, la ten-
dència no es ja la de rebaixar el mèrit
sinó que es cau ja directament en la ig-
norància o la inòpia respecte al campi-
onat i al seu guanyador.
    Nosaltres entenem que des de la
premsa local s’ha de fer un esforç per
corregir aquesta escala de valors defi-
cient i obrir en ella un espai de prestigi
i dignitat per als campions locals sigui
quin sigui l’activitat en que participin.
Si recapacitem i mirem enrera en la his-
tòria, veurem que en els analèctics
d’aquesta apareixen noms de personat-
ges destacats en la seva època per al-
guna habilitat que en el dia de avui po-
dria ésser fàcilment igualada per qual-
sevol dels nostres campions locals. Així
la mítica punteria del Guillem Tell, no
tindria per què haver sigut superior que
la de qualsevol dels nostres Arquers del
Montsec o bé la velocitat corredora
d’Aquiles, cabdill de la guerra de Troia,
no hauria superat segurament la dels
més ràpids del CUDOS s’hi haguessin
de córrer més de 400metres (el disseny
de guerrer poderós només es competi-
tiu en distàncies d’esprint).
    És a totes llums injust que una co-
munitat deixi de banda als millors dels
seus elements amb el fals i envejós ar-
gument que no són prou bons per a te-
nir-los en compte. Afortunadament, al-
gunes poblacions conscients d’aquest

error procuren esmenar-lo mitjançant
un acte públic (Festa de l’Esport, en
diuen) en el qual es destaca i dóna re-
llevància un cop a l’any a tots els cam-
pions locals.
    A l’espera que algun dia aquí a
Artesa s’instauri una Festa d’aquestes
característiques, al CUDOS ens confor-
mem a fer públics els mèrits més relle-
vants d’alguns dels nostres socis, entre
els quals segurament trobaríem ferms
candidats a Campions Locals.
    Avui toca parlar de Jordi Aumedes i
March, un corredor massa ràpid (corre
el km en 3min 30s) per a considerar-lo
popular (que són els que fan el km en
4min o més) i alhora massa lent per a
pertànyer a l’elit professional (que corre
el km per sota dels 3min). El Jordi, a
l’igual que els germans Córdoba, aquí
a Artesa  o la nissaga dels Jové a Ponts,
pertany a aquest selecte i injustament
oblidat grup dels Campions Locals i a
les prestatgeries de casa seva no hi fal-
ten trofeus aconseguits en curses atlè-
tiques populars. De totes elles crida
l’atenció la llarga seqüència (un per
any) de premis rebuts en la cursa de
Sant Pere de Ponts. El Jordi es va inici-
ar a la competició atlètica en aquesta
cursa, participant-hi des que era petit i
es un històric de la mateixa (ell i la cur-
sa són coetanis, nascuts el mateix any)
i alhora és també un element destacat.
Així ho va entendre l’organització de

la cursa quan l’any passat, dins dels
actes de celebració del 25è aniversari
d’aquesta, se li va retre un homenatge.
Un reconeixement que van fer els
pontsicans a la seva brillant i fidel tra-
jectòria a la cursa i que servia alhora
per a homenatjar públicament a tots els
participants que han pres part en aques-
ta prova atlètica, ja que només algú com
el Jordi (que té quelcom de corredor
popular i alhora quelcom de campió),
serveix per a representar  (malgrat que
sols sigui simbòlicament) a l’univers
dels corredors. Des d’aquestes pàgines
volem, en cara que sigui amb retard,
ratificar l’encert de la seva elecció i
esperem que aquestes línies serveixin
per tal que els artesencs ens acostumem
a valorar també lo bo que tenim a casa,
siguin corredors, futbolistes, basquet-
bolistes, arquers, escaladors, ciclistes,
jugadors d’escacs o intèrprets musicals,
tant hi fa!

© CUDOS

Jordi Aumedes i Francesc Jové, encaixada de mans de dos campions.

D

6è Campionat de
futbol sala infantil

Categories: 6-11 i 12-15 anys
Inscripcions fins al 13 de juny a

l’Ajuntament d’Artesa, Bar
Piscines i Oficina CE Artesa.

Preu: 15 euros
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Resultats de bàsquet i futbol

BÀSQUET
CENG

Del 25-04-04 al 30-05-04

Campionat Catalunya masculí 3a categoria
CENG Coop. Artesa - Sedis 75 - 67
Sícoris - CENG Coop. Artesa 93 – 67

Promoció de descens
B. L’Arboç - CENG Coop. Artesa 67 - 55
CENG Coop. Artesa - B. L’Arboç 89 - 68
B. L’Arboç - CENG Coop. Artesa 70 - 57

Territorial sènior masculí
CENG Calvet - CB Vallfogona 49 - 64
CB Sant Guim - CENG Calvet 40 - 32
CENG Calvet - CB Tremp 36 - 87

Infantil masculí (2a fase)
CENG Jubete - BC Andorra 49 - 64

Mini masculí (2a fase)
CENG Miró - CN Tàrrega 36 - 47
CB Cervera - CENG Miró 38 - 52
CENG Miró - EB Tremp 32 - 23

Cadet femení Promoció nivell A (2a fase)
BC Andorra - CENG Altis 13 - 63
CENG Altis - CB Cervera 49 - 62
P. Fragatina - CENG Altis 34 - 71

Infantil femení Promoció (2a fase)
CENG Màsters - CB Cervera 56 - 5
CB Torregrossa - CENG Màsters 4 - 54

Promoció final a 4
CN Tàrrega - CENG Màsters 73 - 38

Mini femení (2a fase)
CENG Macià - CN Tàrrega 25 - 67
CB Alta Ribagorça - CENG Macià 54 - 18
CENG Macià - Sedis Seu 28 - 27

FUTBOL

EFAP (Escola de futbol Artesa-Ponts)

Del 24 d’abril al 16 de maig

Juvenil 1a divisió
Tàrrega - CE Artesa S. 2 - 0
CE Artesa S. - Palau Anglesola 6 - 0
Bordeta - CE Artesa S. 3 - 2

Cadet 1a divisió
EFAP - Garrigues 3 - 1
EFAP - Balaguer 0 - 4
Tàrrega - EFAP 2 - 4

Infantil 2a divisió
EFAP - Baix Segrià 3 - 3
Cervera - EFAP 1 - 4

Aleví 1a divisió
EFAP - Agramunt 4 - 4
Oliana - EFAP 4 - 1
Agramunt - EFAP 3 - 3

Benjamí
EFAP - Orgèl·lia 2 - 4
EFAP - Lleida 2 - 12
Agramunt - EFAP 6 - 3

Prebenjamí
EFAP - EF Urgell 0 - 10
EFAP - AEM 0 - 7
EFAP - Intercomarcal 0 - 4

Babies
Juneda - EFAP 1 - 9

Informació facilitada per
Jordi Regué, Ramon Cotonat i Ramon Giribet

CE Artesa de Segre. Primera Regional

De la jornada 31 (02-05-04) a la  34 (23-05-04)

Cervià - CE Artesa S. 3 - 2 (Ricard, Brescó)
CE Artesa S. - Gimenells 3 - 1 (Ricard, Carles, Brescó)
Borges B. - CE Artesa S. 1 - 2 (Ribera, Ricard)
CE Artesa S. - Almenar 3 - 1 (Carles, Cortada 2)

Classificació final de l’equip

Partits guanyats: 20 Empatats: 8 Perduts: 5
Gols a favor: 54 Gols en contra: 31
Campió: Mollerussa. 2n: Benavent. 3r: Guissona.
4t: Artesa (a un punt del segon i tercer).
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V Simposi a Cubells
ls dies 7, 8 i 9 de maig es va cele-
brar a Cubells el “V Simposi Lla-

tí sobre Medi Ambient, Geologia, Mi-
neria i Societat”.
    Aquesta activitat ha estat organitza-
da per l’Ajuntament de Cubells, la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya a
Manresa, el Museu de Geologia Valen-
tí Masachs i la Sociedad Española para
la Defensa del Patrimonio Geológico y
Minero (SEDPGYM), amb la col·-
laboració de l’Associació Cultural “Les
Terres del Marquesat”.
    El Simposi de Cubells s’inscriu dins
la sèrie de simposis que, iniciats l’any
1997 a Camarasa (Simposi sobre Ava-
luació i Gestió del Patrimoni Geològic),
han tingut continuació en els diversos
territoris dels Països Catalans, com ja
vam explicar a la revista del mes pas-
sat. Aquests simposis tenen com a ob-
jectiu fonamental apropar la universi-
tat i el coneixement científic, geològic,
miner i naturalístic a la societat. Per
això es realitzen fora dels àmbits tradi-
cionals acadèmics, al llarg i ample del
nostre territori, allà on es pot copsar la
realitat del país i establir un diàleg en-
riquidor entre l’ambient universitari i
la gent del nostre poble.
    El divendres 7 de maig es va realit-
zar una visita geològica pel marge me-
ridional dels Pirineus (les serres mar-
ginals) a càrrec del Sr. Pau Montané.
    El primer dia de Simposi va conclou-
re amb la conferència sobre el “Patri-
moni miner de Cubells” a càrrec
d’Anna de Castellarnau i Josep M

Mata-Perelló, presentació que ens va
donar una idea globalitzada sobre la ri-
quesa geològica i paisatgística del po-
ble de Cubells i el seu entorn.
    El dissabte 8 de maig, l’alcalde de
Cubells, Sr. Josep Roig i Armengou,
donà la benvinguda tant als professors
com als assistents al Simposi. Tot el dia
es va dedicar al desenvolupament de les
sessions científiques, conferències ma-
gistrals, comunicacions i sessió de pòs-
ters.

    A les 9 de la nit, assistint les següents
autoritats: Josep Roig, Alcalde de Cu-
bells i President del Consell Comarcal
de la Noguera, Antoni Balasch, Dipu-
tat i Vicepresident de l’IEI de la Dipu-
tació de Lleida, amb presència no tan
sols dels estudiosos sinó també de nom-
brós públic, tant de Cubells i La Torre
de Fluvià com de membres de Terres
del Marquesat, es va realitzar la pre-
sentació de tres llibres:
· Joan Bellmunt i Figueres, el conegut
estudiós de les terres de Lleida, va fer
la
presentació del seu darrer llibre “500

històries i llegendes de les terres de
Lleida” amb
el seu estil alhora senzill i amè.
· Isidre Roma, president de l’Associa-
ció “Les Terres del Marquesat”, ens
presentà el
“Llibre d’Actes del 3r Simposi Ibèric
sobre Geologia, Mineria, Medi Ambi-
ent i
Societat”, en que es recullen totes les
comunicacions i conferències que es
van realitzar
en el darrer Simposi de Cubells, llibre
que el nostre ajuntament ha editat amb
cura i ha
enriquit amb una col·lecció de fotos en
color del nostres pobles.
· El Dr. Josep M. Mata -Perelló, im-
pulsor i ànima de tots els simposis que
s’han
realitzat, i que esperem es continuïn
realitzant a les nostres contrades, ens
parlà sobre el
llibre “El Patrimoni miner de
Catalunya”, en el qual el nostre poble
representa la
comarca de la Noguera, com exemple
de restauració del nostre Patrimoni
d’Arqueologia
Industrial i Minera, en la recuperació
de l’antiga Teuleria dels segles XV-
XVIII.
    Cal remarcar l’ampli ventall cultu-
ral d’aquest esdeveniment, en què es
van presentar tant un llibre de divulga-
ció minera i geològica (“El Patrimoni
Miner de Catalunya”) com un d’alta
divulgació científica (“Llibre d’Actes
del 3er Simposi Ibèric sobre Geolo-
gia, Mineria, Medi Ambient i Socie-
tat”), conjuntament amb un altre sobre
aspectes de la cultura popular (“500
històries i llegendes de les terres de
Lleida”).
    El diumenge dia 9 es va fer una Vi-
sita Cultural a càrrec del doctors Josep
M. Mata i Josep Roqué. Es va poder
veure la recentment restaurada Teule-
ria de Cubells (s. XV-XVIII), restaura-
ció feta gràcies a un conveni amb la
Direcció General de Mines de la Gene-
ralitat de Catalunya, exemple d’arque-
ologia industrial i minera. A continua-
ció es va donar una volta pel nucli an-Grup de la visita de camp davant St. Salvador

Aspecte dels assistents

E
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tic del poble de Cubells, visitant el tam-
bé recentment restaurat pou de glaç.
També vam poder gaudir de les expli-
cacions dels senyors Jordi Mulet, far-
macèutic, que ens va parlar de botàni-
ca; Rafel Gomà (estudiós d’Artesa de
Segre), que ens va parlar de les seves
experiències pràctiques sobre la fabri-
cació de teules; i del Sr. Llorenç Torres
(veí de Camarasa), que ens va parlar
sobre la fabricació artesana del guix.
    Com a cloenda, l’estudiós de l’arque-

Presentació dels llibres sobre Mines de Catalunya, Simposi de Cubells 2002 i 500 històries i llegendes de
les terres de Lleida

Visita a la Teuleria restaurada

Explicacions dels estudiosos locals

ologia industrial, Sergi Falguera, ens va
presentar un resum de les explotacions
mineres de la comarca de la Noguera
de l’any 1850.
    Agraïm la informació fotogràfica
facilitada per Daniel Gessé (Webmaster
de la Web de les Terres del Marque-
sat), així com les fotos facilitades per
Catalina Restrepo (Llicenciada en Ge-
ologia, Universitat de Colòmbia). Tam-
bé agraïm la col·laboració del patronat
de Turisme de Lleida (Ara Lleida) i les

facilitats i ajudes donades per l’Ajun-
tament de Cubells, a Rosendo Balaguer,
i l’esforç desinteressat dels membres de
les Terres del Marquesat, entre els que
volem destacar: Paquito Gessé, Lluís
Jofre i Dolors Pocorull.

Josep Roqué
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Troballes al Monestir de les Franqueses
Els treballs que s’estan realitzant a l’Horta de Balaguer per
tal de poder restaurar el monestir de Santa Maria, han posat
al descobert un forn que es va utilitzar per coure rajoles i
altres materials en les obres de restauració que s’hi van fer
durant el segle XIV. Es tracta d’un forn quadrat on se situa
la llenya per sota, que estava coronat per una vol-
ta, encara que aquest element no s’ha conservat.
D’altra banda, també s’ha descobert part de l’an-
tic claustre, així com les restes del que podria ser
un assentament de l’època ibero-romana.

Ivars té un nou local polivalent
Al municipi d’Ivars de la Noguera, el dia 15 de
maig, es va inaugurar un nou local polivalent, que
es troba situat al costat de les piscines i de les es-
coles. L’acte va comptar amb la presència del president de
la Diputació de Lleida, Isidre Gavín. El local és un edifici de
2 plantes i tindrà diferents utilitats. La primera planta estarà
dividida en tres espais utilitzats com a magatzem, pàrquing
municipal i centre d’acollida. La sala gran servirà per a la
realització de diversos esports com futbol o tennis.

Obres a les piscines de Bellcaire
A principis del mes de maig, l’Ajuntament de Bellcaire
d’Urgell va començar les obres d’impermeabilització de les
piscines municipals, per tal de posar fi a les filtracions d’ai-
gua que s’hi detecten des de fa anys. Les reformes també
serviran per reduir les mides de la piscina gran, ja que no
s’ajusten a les dimensions reglamentàries. Amb els canvis,
la piscina passarà a tenir 25 metres de llargada per 16 d’am-
plada.

L’Aracena baixa i marxa de Ponts
El Club de Bàsquet Aracena ha perdut enguany la categoria
LEB-1 (la segona divisió estatal, després de l’ACB). El club
feia tres anys que jugava els seus partits com a local a Ponts,
on va aconseguir dos ascensos consecutius. El seu propieta-
ri, l’editor Julio Gálvez, ha decidit traslladar l’equip a la lo-
calitat mallorquina d’Alcúdia, on li ofereixen més diners i
l’afició al bàsquet és major que a Ponts.

Rehabilitació del cementiri de Bellmunt
L’ajuntament de Bellmunt d’Urgell tenia previst durant aquest
mes de maig començar les obres de restauració i rehabilita-
ció de la paret oest del cementiri. L’ajuntament també té pre-
vista la construcció d’un sortidor d’aigua, per tal que els
pagesos puguin omplir les cisternes. Aquest sortidor s’en-

llaçarà amb els dipòsits municipals d’aigua.

Balaguer es queda sense cine
El passat 30 de maig el cinema “Comtes d’Urgell”
de Balaguer va tancar les seves portes, deixant la
capital comarcal sense sales cinematogràfiques. La
projecció del film “La Pasión de Cristo” de Mel
Gibson va tenir el trist honor d’acomiadar l’acti-
vitat. L’empresa Circuit Urgellenc ha decidit tan-
car aquest cinema, arran del mal estat de l’edifici i

dels reduïts beneficis que obtenien amb el negoci. Ara l’Ajun-
tament de Balaguer es planteja recuperar les projeccions de
cine a la sala d’actes del consistori o al teatre municipal.

El CF Balaguer torna a 3a
El Club de Futbol Balaguer va ascendir a la 3a divisió el
passat 30 de maig, després de quedar classificat en tercera
posició de la categoria 1a Catalana (on el campió ha estat el
Santboià). Recordem que el club balaguerí va perdre la ca-
tegoria la temporada passada; de la mà de l’entrenador Emili
Vicente, i amb l’artesenc Magí Melgosa a les seves files, el
Balaguer ha assolit una fita que molts pronosticaven com a
impossible, donada la joventut dels seus futbolistes i la re-
ducció del seu pressupost.

Aguilà assisteix a la boda reial
L’alcalde de Balaguer Miquel Aguilà va assistir a la boda de
Felip de Borbó i Letizia Ortiz, en representació de la ciutat,
de la qual Felip té el títol de senyor. Aguilà va assitir-hi junt
als alcaldes de Cervera i Montblanc, d’on Felip és comte i
duc, respectivament. Aguilà va regalar a la parella reial una
escultura d’un artista local i una mica d’or del Segre.

Anna M. Vilanova

La pau, el desenvolupament i la justícia van lligats entre ells. No podem parlar de
desenvolupament econòmic sense parlar al mateix temps de les condicions de la
pau. O potser és possible desenvolupar-se econòmicament en un camp de batalla?

Aung San Suu Kyi, Premi Nobel de la Pau 1991
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Líban: la Suïssa del Mediterrani, la perla de l’Orient Mitjà

íban, com a país, no produeix
res. No fabrica ni té cap matèria

primera que pugui oferir. Tampoc té
petroli ni altres energies. Però és un
dels països més rics de l’Orient Mitjà.
    I és que els libanesos, descendents
dels fenicis, i amb unes característiques
diferenciades, són comerciants de soca-
rel, i a més han sabut convertir el país
en un destí turístic importantíssim per
a tots els àrabs de la zona.
    Allí, els àrabs poden passejar pel
carrer tranquil·lament –des del seu punt
de vista és clar–, parlant en la seva llen-
gua, gaudint d’una cultura similar a la
del seu país, però podent gaudir de to-
tes les comoditats i llibertats de qual-
sevol país europeu. Per això milers de
turistes àrabs el visiten cada any. Als
seus països d’origen, les prohibicions i
la manca de diversions en general, fan
que en reneguin almenys per les vacan-
ces o per les seves festes.
    Casinos, bars i restaurants, begudes
alcohòliques, dones en “banyador”, i
d’altres detalls turístics interessants pels
seus veïns, sembla que han aconseguit
que la perla de l’orient –com així se
l’anomenava abans de la guerra dels
seixanta– hagi recuperat en gran part
el seu esplendor.
    Als anys seixanta, al Líban hi havia
un gran moviment. Els nous rics del
petroli ficaven diners al país, per a cre-
ar més aviat hotels i casinos, bars i res-
taurants. Allí hi havien estat totes les
figures del cinema de l’època, i també
tots els alts mandataris. Al hotel San
Giorgio, el més conegut, a primera lí-
nia de costa, s’hi havien hostatjat els
famosos, just davant del mar, i en els
seus carrers la festa i la riquesa anaven
plegades. Joies, i altres andròmines de
luxe, eren comuns i normals a Beirut.
També cotxes despampanants amb
matrícules saudís, i òbviament barre-
ges de diferents races i religions.
    Beirouth, Saida, Byblos, Tir, llocs
que per la seva antiquíssima història
tenen un gran interès (civilització fení-
cia, 5000 anys aC), al mateix temps per
la seva llibertat, permissivitat, riquesa
i bellesa, atreien tots els grans i rics
homes durant els any seixanta. En un

restaurant de gran tradició de Byblos,
al port vell, anomenat Tio Pepe, hi ha
fotos per a fer una àlbum de records de
Hollywood i de la Presidència del mo-
ment. (el tal tio pepe és un mexicà bas-
tant animat, desplaçat al Líban com
molts d’altres, immigrat des del seu
país)
    Bé doncs, que sembla que avui dia,
pot recuperar l’esplendor d’abans: les
discoteques, els casinos, els aparta-
ments i hotels sumptuosos, pas-
sant-li de llarg al davant al Salou
i al Lloret d’aquí, i fer-li la com-
petència a la costa blava.

Beirut
A primera línia de mar de Beirut,
ben prop de l’aigua hi trobem,
després del port esportiu i la fira,
l’hotel San Giorgio, una sèrie
d’hotels i restaurants, penjats del
penya-segat – a uns 50 metres
de l’aigua, que per la seva situa-
ció i la qualitat del seu menjar –
peix- no tenen rival. Però és clar,
hi ha un detall. Resulta que
aquests senyors es van
“enfrascar” en una guerra que va
durar uns quants anys, i que va
tenir lloc precisament en aquest
zona. És per això que, avui dia,
l’hotel San Giorgio està només
actualment acabat de restaurar,
i molts de solars a prop, han que-
dat reduïts a zero. A prop d’allí,

algunes cases i blocs conserven la me-
tralla enganxada, com si fossin un for-
matge, una impressió fantasmagòrica.
Hotels i d’altres gratacels han estat fets
o restaurats de nou, i ara tornen a en-
lairar les seves llums altivament.
    Més endavant, passats uns quants
restaurants i llums de Neó, hi ha una
petita badia, accessible només per mar,
amb una gran pedra, Rauché, amb un
gran forat per a passar-hi per sota amb
una barca, i plena de pardals, gavines i
gent que vol capbussar-se.
    Finalment, després de la roca, un
passeig, com els de la nostra costa però
aixecat bastants metres per damunt del
mar. En un tram del passeig, una petita
llengua de mar, d’uns 4 metres d’am-
ple, penetra en el terreny fins arribar a
un petit embarcador. D’allí, un ascen-
sor directament et porta fins
l’”apartament” de 200 metres quadrats.
Un luxe a l’abast de només uns pocs
privilegiats.
    Aquest passeig el vaig fer amb cot-
xe, a peu, però també un matí, un dis-
sabte el vam fer per mar, acostant-nos
fins i tot a Rauché. Vam donar tota una
volta, però no ens vam atrevir a passar

L

Beirut



#%

��
��
�
��
�
�
�

��	����

pel trau de la pedra, era perillós. Al fi-
nal del passeig, un hotel encara més
gran, luxós, un complex amb pàrquing
de mar, només reservat altra vegada per
a uns quants privilegiats. Comprar allí
una beguda refrescant costava 4 o cinc
vegades el preu de carrer, dos vegades
el preu que costaria a la nostra costa..
Era molt millor agafar la beguda que
teníem a la nevera de la barca, és clar.
    El trànsit a la ciutat és una bogeria, i
de fet indispensable. El moviment en-
tre un punt i de l’altre de la ciutat és
complicadíssim i les distancies, tenint
en compte que els transport públics són
totalment insuficients i insatisfactoris
–els taxistes no  son de fiar tampoc- el
turista es converteix en un aïllat si no
té el cotxe o el conductor disponibles.
    Vam passar pel costat d’una fàbrica
de cervesa, Al-massara. També vam
anar a dalt de tot de la muntanya a men-
jar en un restaurant típic, i de fet, vam
passar fred a l’estiu, perquè vam pujar
bastant alt, més de mil metres. Les
muntanyes estan ben just a prop de la
costa. I són molt altes. Les muntanyes
del nord tenen neus perpètues, i es pot
esquiar gairebé tot l’any.
    És allí on hi ha les estacions d’esquí,
i on hi ha els últims cedres que queden
al Líban.

La costa libanesa: Byblos i Saida
Al Nord queda Byblos, amb el seu port
pesquer d’una antiguitat de 5000 anys
–s’hi ha trobat restes de fòssils i també
de l’edat del ferro. Més amunt de
Byblos ja ve Síria, o sigui que és poc

interessant de visitar. De fet Síria hi té
força militar a la zona, perquè Líban
com a país no en té. Byblos no queda
lluny de Beirut, de fet per carretera i
fins i tot per mar és assolible en molt
poc temps. Després, cap al sud, ja hi ha
més problema, perquè ens acostem a
Israel. Saida (Sidó) és un indret molt
conegut, almenys per Alexandre el
Gran. S’hi va tirar un temps per a po-
der-la conquerir en el seu moment, per-
què era una fortalesa enmig del mar.
Ara queda un petit castellet unit al port
per un petit pont, molt mono. Més al
sud, la zona protegida i la frontera amb
Israel, font de problemes i punt calent
de la zona.
    Allí, a Saida, vaig menjar un pastís
increïble. Era com un tros de pa dolç,
fet amb tot de fils de cabell d’àngel,
marrons, per cert, en el qual s’hi afegia
almívar –és a dir, sucre líquid- i que
venia servit en plat gran. Em vaig ima-
ginar que no era en un món de veritat,
no era real, sinó que estava com en una
sala del purgatori: menjar-se allò era
veritablement com fer un pecat, un se
sentia malament des de la primera cu-
llerada fins la última de tan sols mirar-
ho. I a mi que m’agrada menjar salat!.
I bé, no era pas una meravella de sa-
bors, normal. A més, tenint en compte
que ens ho menjàvem una hora abans
de dinar, no en tenia massa ganes, de
menjar al matí tirant cap a migdia. Bé,
una anècdota com qualsevol altra. La
pastisseria aquesta ocupava tot un edi-
fici com si fos un hotel, i se’n feia un
fart de vendre i vendre pastissos de ti-
pus àrab, libanès i altres.
    Saida és molt més musulmana, per
lo que demostracions com petons o
abraçades estan recriminats obertament.
Hi havia també el seu basar, d’aspecte
més aviat atrotinat, però atractiu. Tam-
bé tenia la seva part coberta com el

d’Istanbul, salvant les distàncies, és
clar. Feien gràcia les tendes també amb
pastissos i pa a granel, i moltes altres
botigues.
    Les muntanyes, anys ençà cobertes
de cedres, l’arbre típic del Líban i sím-
bol del país, marcat en la seva bandera,
ara són escassos i només es poden tro-
bar a les muntanyes més altes. Van des-
aparèixer quan els fenicis els van ven-
dre tots per a fer les flotes de vaixells
egipcis i de d’altres civilitzacions. Ara,
en les muntanyes mitjanes, predomina
el paisatge mediterrani, amb garrics,
alzines, roures, i també oliveres i fins i
tot ametllers. Amb la venda dels arbres
podien comprar moltes altres coses i
així fonamentar la seva immortal fama
de comerciants.

Beittedine

Sí, això no és pas una medicina allí. Allí
això és un palau, amb molts d’anys al
damunt, en el que se celebren concerts
d’àmbit universal. Allí segurament hi
ha cantat en Carreras, i d’altres artistes
importants. De fet no més hi vam pas-
sar, perquè la zona és només una entra-
da amb una grada per a seure i un petit
palau. Aquest palau te’l trobes tot ve-
nint de la zona intermitja entre Beirut i
Saida cap a l’interior.

La Vall de la Bekaah
Això és una gran vall, molt profunda,
que hi ha a l’interior del Líban. Des de
Beirut, s’agafa una carretera costeruda
i bastant feta malbé, amb tot de cami-
ons fumejants, i desprès d’arribar dalt
de la muntanya es torna a baixar, però
molt i molt, tan que sembla que estem
per sota del nivell del mar. La vall és
verda i gran, l’hort del Líban. Les ver-
dures que mengen aquesta gent són les
més fresques que he provat mai. Diuen
que les verdures que es cullen a la tar-
da es porten l’endemà al matí a Beirut iByblos

Saida (Sidó)
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es mengen a la tarda
d’aquell mateix dia. El resul-
tat és abassegador i dóna
enveja. Al poble ja no po-
dem fer aquestes coses i en
una gran ciutat encara ho
fan.
    En aquesta vall també hi
ha parts de desert, però so-
bretot és coneguda per la
seva verdor, els seus torrents
i rierols, i també llocs turís-
tics. És l’horta del país, les
verdures estan a la capital
d’un dia per l’altre, i el vi
que surt d’aquesta part és
prou bo, n’estan aprenent.
    En aquesta vall, molt turística per
cert, hi vam menjar en un restaurant
penjat al costat d’un torrent, molt
fresquet, vam menjar com a xeics àrabs,
lo de sempre, el hommos –cigrons en
puré- moutabal –albergínia en puré-
falafel –hamburgueses vegetals- i kabab
–carn de corder amb herbetes.
    També en el mateix dia, vam visitar
un dels temples més grans i ben con-
servats de l’imperi romà, Baalbek. Les
columnes del temple de Júpiter tenen
més de 50 metres d’alçada. Només en
queden unes poques dempeus, també
hi ha un temple de Bacó o Afrodita i
una explanada molt interessant que
sembla mentida s’hagi conservat fins
avui dia. Ara ells ho fan anar també per
concerts, com a Bettadine.
    A part d’això I algunes visites més,

tot el que semblava interessant de la
bekaa ja va estar. De totes maneres ha-
via estat curiós.

Sainte Marie
Un dia vam pujar en aquesta muntanya
més al nord, i de fet vam anar a parar a
un conjunt remarcable que es veia dalt
de tot, que semblava una església mo-
derna.
    Era l’església de Sainte Marie, un
complex religiós de primera línia, i és
que els cristians del Líban són molt cre-
ients, i no hi ha la mateixa creença que
en Europa. N’hi ha més. Són gairebé
tan fanàtics com els àrabs, potser per
contraposar-se a ells. El cristianisme al
Líban té arrels fortes, i té certes difi-
cultats per a competir amb les altres
religions que hi ha, la ortodoxa, la mu-
sulmana, etc. Les esglésies, mesquites
i altres edificacions es fan la competèn-
cia per a tenir el seu espai a la ciutat.
    És aquí, a dalt de tot de les munta-
nyes, que els cristians es van refugiar
durant la guerra. Els musulmans es van
quedar a Beirut a la zona de la costa, i
els cristians van pujar a les muntanyes.
Bé, una història molt llarga.

Les Croades
Una de les impressions que vaig
tenir més estranyes va ser tro-
bar tantes esglésies cristianes al
Líban, però no només això, tam-
bé esglésies molt antigues, de
l’època de les croades. El terreny
fou totalment envaït en aquest
cas pels cristians, en les guerres
del 1110. O sigui que Beirut, des
de l’època dels fenicis, 5000ac,

passant pels romans fins el
500dc, quan van tenir una
triple catàstrofe, un incen-
di, un terratrèmol i un
maremot. Al 1110 és con-
querit pels croats i el 1291
pels mamelucs. Finalment
passen a l’imperi otomà el
1516. Els francesos ho con-
vertiran en colònia el 1943,
per això parlen tant francès.
Últimament s’estan passant
a l’anglès, però.

Menjar al Líban
La verdura, era de les més

fresques que havia provat mai. No en
va la cullen a la tarda i l’endemà al matí
està ja a les taules dels comensals. La
carn, boníssima, sempre de corder o po-
llastre, amb espècies. El hommos,
moutabal, i el pa xato, planet, acabat
de fer en una paella convexa (com si
fos la part de dalt d’un bolet) són obli-
gats a taula. Desprès, el narguile (her-
ba ficada en una pipa de les grans, so-
bre d’uns carbons: quan xupes la pipe-
ta, l’aire revifa la brasa i dirigeix el fum
que surt de l’herba cap a l’interessat, i
col·loca bastant) i el paio amb els pan-
talons de bossa que va amb les brases
en una caixa i les va canviant quan
s’apaguen. També l’amanida és impor-
tant allí, encara que és de julivert.
    En resum, el Líban s’està convertint
ara en un destí turístic de primer ordre,
segurament en els anys que vénen serà
una altra opció important a considerar
quan vulguem viatjar, sense marxar del
Mediterrani, i quedant-nos com aquell
qui diu, a casa.
    Salutacions.

Joan Giribet i Carlí

BeirutBaalbek

Baalbek - Temple de Bacó
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Esglésies amb campana d’obús. Altres municipis (part 9)

ins al moment hem detallat les sis
campanes del terme d’Artesa de

Segre a les que hem afegit el santua-
ri de Salgar per la gran influència
religiosa que sempre ha tingut al nos-
tre municipi.
    Fent un recorregut per la resta del
territori de Catalunya ens adonem que,
malgrat ser moltes les zones que pati-
ren els efectes de les bombes al llarg
de la guerra civil, tant sols és a Artesa i
als municipis que l’envolten on s’ha
utilitzat, o si més no ha perdurat, aques-
ta característica. L’únic cas d’església
conegut en un municipi no fronterer al
nostre és l’excepció catalogada al mu-
nicipi de Vallfogona de Balaguer. Amb
tot, les 15 esglésies amb campana
d’obús del nostre país es circumscriuen
a la comarca de la Noguera.
    Les esglésies que coneixem de fora
d’Artesa les trobem als següents muni-
cipis: a Foradada, Marcovau, a més de
la ja treballada del Salgar; a Vilanova
de Meià, Santa Maria de Meià i Lluçars;
a Ponts, Torreblanca; a la Baronia de
Rialb, Gualter, Palau de Rialb i Polig, i
a Vallfogona de Balaguer, la Ràpita. Un
total de 9 esglésies que junt amb les 6
d’Artesa totalitzen la quinzena de cam-
panars amb caps d’obús per campana
coneguts a tot Catalunya. En aquest
capítol tractarem les 4 primeres.

Marcovau (Foradada)
L’església de Sant Salvador de
Marcovau, d’origen romànic amb la
característica façana de porta dovellada
i rosetó, producte de les remodelacions
iniciades a partir del renaixement i que

en aquest cas porta data del 1860, és la
única església de totes les inventaria-
des que disposa de dues campanes
d’obús penjades una a cada un dels ulls
del seu doble campanar.
    Tot just acabada la guerra, en l’èpo-
ca en què es recollien les deixalles de
l’artilleria per tal de recopilar el metall
i vendre’l, dins del terme de Marcovau
es va trobar un cap d’obús esquerdat
que es va pensar utilitzar-lo per cam-
pana, no se sap qui el va trobar ni exac-
tament quan ni en quin punt exacte dels
límits del poble. Una d’aquestes perso-
nes que recollien metall, el Sr. Martí,
que no era originari del poble però que
hi vivia a la casa del mateix nom, va
canviar el cap d’obús trencat per un de
sencer que havia trobat, que és el que

actualment penja de
l’ull esquerre. Més
tard, també dins del
terme del poble, es
va trobar l’obús que
ha esdevingut la
campana de l’ober-
tura dreta d’aquest
campanar. Una
ullada al mapa ens
fa veure la possibi-
litat que el lloc on
es varen trobar
aquests obusos fos

a la zona de la Serra de la Torre de l’Àli-
ga, a la mateixa àrea on va ser trobada
la campana que penja de Sant Pere de
Tudela, ja que en aquest punt que es
troba a tocar del poble, com vàrem in-
dicar en l’article corresponent a Tudela,
hi ha una línia de búnquers, objectiu
d’aquest tipus de bombes. La campana
trobada pel Sr. Martí, que actualment
s’aprecia força rovellada, no té tan bona
sonoritat com la segona situada a l’ull
dret del campanar i és per això que ac-
tualment tan sols és aquesta la que té
corda per fer-la sonar. Aquestes cam-
panes que havien tingut una activitat
quotidiana, ara només sonen un parell
de cops l’any, per Nadal i per l’ofici de
la Festa Major, amb l’excepció d’algu-
na celebració puntual com ara algun
casament.
    El Sr. Antoni Amigó, natural de
Marcovau i que va ser alcalde pedani
d’aquest poble, recorda que quan era
petit des de casa seva, situada just al
costat de l’església, hi havia una corda
lligada a la campana que anava a una
de les finestres de la seva propietat i
des d’allí tocaven al migdia a oració.
Aquests tocs també servien per indicar
l’hora de dinar quan el cel estava en-
nuvolat i els pagesos no podien guiar-
se per la llargada de l’ombra de les ca-
ses per esbrinar la hora solar mentre tre-
ballaven el camp.
    Dades posicionals:
GPS calibrat a 31T ED50
X: 336911, Y: 4637225
Latitud: N 41º 52’ 09.8”,
Longitud: E 01º 02’ 05.6”
Altitud: 398 m.s.n.m.
Orientació: 105º

Santa Maria de Meià (Vilanova
de Meià)
Antigament, aquesta església tenia un
campanar de cadireta amb dos ulls.
Degut als desperfectes de la guerra es
va enlairar la torre que estava a l’es-
querra de l’entrada de l’església con-
vertint-la en una campanar octogonal
que ens presenta quatre obertures. En
el cloquer que mira al migdia, acabada
la guerra s’hi va penjar una campana
d’obús, la qual té la particularitat d’es-

F

Marcovau. Campanar

Marcovau. Església
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tar xafada. Aquest obús es va trobar en
un lloc incert prop del poble. El Sr.
Francisco Simó de cal Pastoret ens re-
corda que aquesta campana fou motiu
de gran alegria al poble ja que després
d’anys de silenci, el poble tornava a
sentir els tocs de campanes. Anys des-
prés, el Sr. Llorenç Codern de cal
Mariet va comprar la campana grossa
apadrinada per la Sra. Maria Domingo
de cal Blanc fent la inauguració el 15
d’agost, per la festa major del poble.
Aquesta campana està connectada al
mecanisme del rellotge de la torre
instal·lat al mateix temps que la cam-
pana de fosa.
    La tradició popular recollida per en
Joan Bellmunt ens parla de la campana
anomenada Dou que tenia el poder mi-
raculós de fer batallades tota sola, sem-
pre com a símbol de desgràcies i mals
averanys. Després d’aquests tocs cor-

reguts als anys 1648 i 1649, el prior,
Josep de Gelpí i Julià va ordenar als
rectors i capellans que fessin proces-
sons per tal de demanar clemència al
Senyor davant de diferents desgràcies
com ara la pesta i altres estralls. Aquesta
campana que portava una inscripció
amb la data de la fosa, 1548, es va as-
clar quedant inservible el 20 de gener
del 1653 causant molta tristesa als vi-
latans.
    En el cementiri annex a aquesta es-
glésia, que fou monestir des del 1040
en què va ser fundat per Guillem de
Meià, s’hi troba el monument de l’Ami-
cal d’Antics Guerrillers de Catalunya
dedicat als 7 companys morts lluitant
per la llibertat el 13 de novembre de
1944 a Santa Maria de Meià.

    Dades posicionals:
X: 333711, Y: 4651088
Lat.: N 41º 59’ 36.7”,
Long.: E 00º 59’ 32.8”
Alçada: 697 m.s.n.m.
Orientació: 270º (Oest exacte)

Lluçars (Vilanova de Meià)
De les campanes de Sant Pere de
Lluçars ha estat del tot impossible tro-
bar informació de la seva procedència.
Aquesta església que ha sofert vàries

remodelacions dis-
posa d’un campanar
de torre quadrada, al
qual s’hi accedeix
des de l’exterior del
temple a través
d’una escala molt
inclinada. Des de
dalt del campanar
s’observa una àm-
plia vista de les ro-
dalies i dins d’ell
hom hi troba la cam-
pana penjada de la

obertura que mira al poble corresponent
a un obús del tipus anti-búnquer, les
mides del qual són 35 cm de circumfe-
rència per 45 cm d’alt. Aquest tipus de
bomba és el que trobem a la practica
majoria d’esglésies. Dins del campanar,
penjada en un costat de l’obertura late-
ral a l’anterior, hi ha una segona cam-
pana d’obús sense utilitat, del mateix
tipus però de mesura més reduïda. Eren
les bombes anomenades anti-personal,
les quals tenien un pes de 50 kg, d’aquí
el nom de SD-50. Les mides del seu
cap són 20 cm de diàmetre per 25 cm
d’alçada.

Santa Maria de Meià. Campanar

Santa Maria de Meià. Església

Santa Maria de Meià. Homenatge

Lluçars. Torre campanar

Lluçars. Campana gran



&�

��
��
�
��
�
�
�

�����	���	��	��	�

    En el campanar d’aquesta església hi
trobem un altre element bèl·lic reciclat.
A l’enorme roca que serveix de fona-
ment perquè hi arrenqui la torre s’hi pot
veure un canó de fusell clavat a la pa-
ret que sembla fer les funcions de pen-
jador, molt probablement per estendre-
hi roba o lligar-hi plantes. Aquesta
mateixa utilitat d’un canó de fusell la
trobem a la paret exterior de l’ermita
del Pla d’Artesa de Segre.

Lluçars. Campana petita

Torreblanca. Campana

Torreblanca. Església

    Dades posicionals:
X: 339050, Y: 4649093
Lat.: N 41º 58’ 36.0”,
Long.: E 01º 03’ 26.7”
Alçada: 612 m.s.n.m.
Orientació: 50º (Nord est)

Torreblanca (Ponts)
Tot i que hem con-
sultat amb diversos
veïns de Torreblan-
ca que actualment
viuen a Artesa de
Segre i a Ponts, no
hem pogut obtenir
cap dada històrica
d’aquesta campana
d’obús penjada al
campanar de l’es-
glésia de Sant Joan
de Torreblanca.
Aquesta església

esta adossada a una casa en ruïnes i el
propi temple està bastant degradat. La
seva façana és de factura renaixentista
amb porta dovellada sense imposta i a
la dovella central hi llegim la data del
1591. També hi veiem l’ull de bou i un
campanar de cadireta en el que hi pen-
ja l’obús fixat en el jou de fusta de l’an-
tiga campana.
    Dades posicionals:
X: 346530, Y: 4644104
Lat.: N 41º 55’ 59.7”,
Long.: E 01º 08’ 56.2”
Alçada: 414 m.s.n.m.
Orientació: 35º (Nord est)

Text i fotografies: Ramon I. Canyelles

www.artesadesegre.net www.artesadesegre.net
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La gent gran ja té una nova sala
l passat 22 de maig es va inau-
gurar la nova sala per a la gent

gran. Aquest dia, es van veure recom-
pensats els esforços de l’Associació de
la Gent Gran per tenir una sala més
gran on poder reunir-se, jugar al
domino, al “bingo” i al “no val a ba-
dar” o per mirar la televisió mentre
es parla amb els amics.
    Durant molts anys, la Llar de Jubi-
lats d’Artesa va estar ubicada a les Es-
coles Velles. Des d’allà s’hi realitzaven
totes les activitats de l’Associació de
la Gent Gran d’Artesa i Comarca. Per
raons d’organització de l’Ajuntament,
l’any 1995 es va traslladar a la Resi-
dència. Posteriorment, aquesta va ser
inaugurada i va començar a omplir-se
de residents. D’aquesta manera, la sala
era compartida per residents i socis.
    En els últims anys, l’Associació ha
vist augmentat el nombre de socis que
en formen part, cosa que va fer que
aquesta sala ubicada a la Residència
acabés resultant petita per a cobrir les
necessitats de l’entitat. Des de la Junta
actual, renovada fa pocs anys i presidi-
da per Joan Nogués, es van començar a
moure els fils per intentar aconseguir
una nova sala, més gran i amb els re-
quisits òptims per a poder-hi dur a ter-

E me les activitats de l’associació.
    A partir d’aquí, va començar una
època de reunions amb l’alcalde
d’Artesa per tal de demanar les ajudes
necessàries. Es van barrejar diferents
possibilitats d’ubicació, però sempre hi
havia algun impediment que feia im-
possible el canvi, sobretot pel que fa a
temes de reforma i habilitació de les
sales proposades. Al no trobar un local
adequat, el tema del trasllat va estar fins
i tot un cert temps aturat.
    A principis d’any, va sorgir la possi-
bilitat de llogar un local a la Plaça de
l’Ajuntament. El local, d’uns 90 m2
(amb possibilitat d’augmentar fins a 56
m2 més) requeria reformes de l’interi-
or: tirar les parets del que havien estat
les habitacions, habilitació d’un des-
patx, pintar, etc. Després de reunir-se

A dalt, foto de grup de la gent gran el dia de la inauguració. A sota, dinar de germanor a l’Hostal Muntanya.
A la dreta, gent gran davant i dins del nou local (en primer pla, Antoni Bonet, el més gran de tots)
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amb els propietaris del local i membres
de l’Ajuntament, la Junta va decidir que
aquesta seria la nova sala per la gent
gran del nostre municipi. Fa un mes van
començar-ne les obres d’habilitació, en
les quals han intervingut activament en
tasques de pintar, neteja i petits detalls
finals tots els membres de la Junta.
   El 22 de maig va ser l’escollit per la
inauguració. L’acte va estar presidit per
l’alcalde d’Artesa Domènec París i el
president del Consell Comarcal Josep
Roig. A l’acte també va assistir el mos-
sèn Pere Balaguer, que va ser l’encar-
regat de dur a terme la benedicció de la
nova sala. Posteriorment, es va oferir
un pica-pica a tots els assistents, que
després van anar a l’Hostal Muntanya
per tal de celebrar plegats un any més
de l’entitat, que l’any passat va fer el
25è aniversari.
    Després del dinar i com cada any, es
van lliurar dues plaques commemora-

tives als dos socis més grans de l’enti-
tat, que aquest any van ser Leonor
Llinàs i Marsol de 90 anys i Antoni
Bonet i Seall, de 88 anys. Per finalitzar
la jornada, l’Orfeó Artesenc va oferir
un petit concert, en el qual van cantar
13 cançons diferents com són els cà-
nons, les havaneres i les sardanes.
    Així doncs, el nou local de l’Associ-
ació de la Gent Gran d’Artesa i Comar-
ca ja obre totes les tardes, per a aquells
socis que vulguin. No obstant, la seu
de la Llar de Jubilats continua estant a
la Residència, on si continuaran realit-
zant els cursos d’informàtica i català, i
on també si reuniran els socis, s’hi fa-
ran xerrades, tallers, etc. Aquesta sala
és tant sols un dels passos per tal d’in-
tentar aconseguir l’objectiu de la Junta
i de l’entitat en general: que la gent gran
s’ho passi bé.

Text:Anna M. Vilanova
Fotos: Sergi Valls i Jové

A dalt, Joan Nogués, president de l’Associació de la Gent Gran, junt a l’alcalde d’Artesa Domènec París.
A la dreta, Nogués en el parlament del dinar de germanor. A sota, l’Orfeó artesenc cantant durant l’acte
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Calidoscopi andorrà
a corranda dels dies, impertor-
bable, va fent la seva via per ca-

mins d’eternitat. Tant és així que, des
que el Món és Món, els dies, els me-
sos, els anys i les llunes se succeeixen
en garlanda sens fi, mentre les gene-
racions humanes, amb les seves vir-
tuts i els seus defectes, van desfilant
damunt de l’escena del Gran Teatre
del Món. I això no hi ha qui ho mo-
difiqui, ni alteri... ni els americans,
ni la NASA, ni el Rajoy, ni el
Zapatero...
    Al marge d’aquest constant de-
goteig del temps que no para, el
mes de maig, en aquestes enlaira-
des terres pirinenques, aigualit i
malagradós en grau superlatiu, con-
tinua fent bona aquella popular dita as-
severant que “Al maig cada dia un
raig”. Entre ruixat va i fredejada ve, a
casa nostra estem escolant el tradicio-
nal cicle de llangor que s’estén des de
la finalització de la temporada blanca
fins a mitjans de juliol, quan el turisme
estiuenc torni a omplir amb la seva pre-
sència aquestes terres dels Valires d’ac-
tivitat i bullici.
    Enmig d’aquesta cíclica atonia, la
nostra gent segueix, fil per randa, els
esdeveniments que es materialitzen ar-
reu de l’ample Món. Cal dir que, en els
darrers dies, l’escàndol concernent a les
tortures als presoners iraquians a l’er-
gàstul de Bagdad, ha despertat una ona-
da d’indignació en la pràctica totalitat
de la nostra ciutadania.
    A la vista de les imatges esbomba-
des per la premsa, que evidencien un
esgarrifós sadisme per part d’alguns
botxins dignes èmuls de la tenebrosa

Gestapo, és inqüestionable que tal for-
ma de procedir per part dels carcellers
americans ha equiparat Bush i els seus
falcons a la mateixa categoria moral del
Rais deposat per una injusta i il·legal
agressió bèl·lica. La recent felicitació
del president nord-americà al seu se-
cretari de defensa, lloant-lo per les di-
tes barbaritats, ratifica els mètodes na-
zis emprats en les presons de
Guantànamo i Bagdad i fomenta una
perillosa espiral d’odi i de violència de

possibles i incalculables proporcions.
    Per altra part i a escala nacional, ens
farem ressò de la recent vaga del
“Servicio de Correos Españoles” al
nostre Principat, generada com a pro-
testa per l’acomiadament de 13 treba-
lladors que venien prestant els seus ser-
veis en el referit organisme. Aquest fet
ha comportat, per uns dies, un pràctic
desgavell del servei, amb el natural de-
triment dels seus usuaris.
    Al marge de la legalitat o la il·le-
galitat dels acomiadaments i del fet
d’haver-se constatat que les 13 perso-
nes procedents de la veïna Espanya que
han substituït els acomiadats es troba-
ven en situació d’irregularitat laboral,
no gaudint del preceptiu permís de tre-
ball -per quin motiu la Inspecció de Tre-
ball ha incoat el corresponent expedi-
ent-, volem deixar constància de la pa-
radoxa que suposa la continuïtat
d’aquesta mena de colonització signi-

ficada per l’explotació per part d’Es-
panya i França del Servei de Correus
d’aquest Principat. Si el jove Estat an-
dorrà és un Estat lliure, independent i
sobirà, amb tots els ets i els uts, sem-
blaria ésser que els referits serveis pos-
tals, després d’agrair els serveis pres-
tats a les dues esmentades nacions, hau-
rien de nacionalitzar-se, donant carta de
naturalesa als nous “Correus Andor-
rans” i cadascú a casa seva. O és que
no...? Què se n’ha fet d’aquells afanys

reivindicatius dels serveis al·ludits que,
temps era temps, ompliren de grafits els
murs i les parets de les viles andorra-
nes, tot i clamant “Correus Andorrans”?
Recordem que alguns ciutadans que
actualment ostenten importants càrrecs
públics, s’havien significat com a ferms
valedors d’aquesta lògica aspiració i, a
furs de sincers, no arribem a compren-
dre la seva actual passivitat envers
aquesta qüestió.
    Creiem, sincerament, que ha arribat
l’hora de posar fil a l’agulla, establint
els necessaris contactes amb la Unió
Postal Internacional i a l’empara del fet
irrebatible d’ésser un Estat sobirà, sol-
licitar i obtenir el vistiplau necessari per
substituir els actuals “Correus Espa-
nyols i Correus Francesos”, pels anhe-
lats “Correus Andorrans” –Amèn!
    Per la resta, sens novetat a les Valls
d’Andorra!!!

Sícoris

L

La nostra gent segueix, fil per randa, els esdeveniments
que es materialitzen arreu de l’ample Món

El Fòrum Barcelona 2004
Ofereix un espai nou i creatiu per pensar i

experimentar sobre els principals conflictes
culturals i socials que ha d’afrontar el món

en aquest segle XXI.
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Nota d’agraïment
La vida és com una torxa que va de mà en mà,
d’home a home, de llavor en llavor,
una transferència que no té retorn,
un viatge  infinit vers el futur,
com una llum que allunya inevitablement les tenebres.

La família d’en Josep Valls i Segura agraeix les mostres de suport rebudes
amb motiu del traspàs del nostre estimat espòs, pare i padrí.
    Al personal del CAP i a la Sra. M. Rosa Aldavó, també moltes gràcies.

Nota d’agraïment
La família de Josep Blanch i Barril i
especialment la seva esposa Paquita
Grau Balaguer agraeixen a tots els
amics i coneguts les mostres d’afecte i
condol rebuts en aquests tristos mo-
ments.
    Al mateix temps, donen les gràcies
més sinceres a tot el personal i com-
panys de la Residència Municipal
d’Artesa per la dedicació i atenció pres-
tada al Josep.
    Moltes gràcies a tots.

La família Bosch-Sau agraeix el suport
rebut en aquests moments necessitats
per part de tots els amics i veïns degut
a la pèrdua d’una gran persona com era
el Marcel·lí.
    Sempre seràs amb nosaltres. Dels qui
t’estimen.

Nota d’agraïment

Per la memòria de
Marcel·lí Bosch

i Salvatella
Immortal Girona

 (Navata 19/6/1919-
Artesa de Segre 12/4/2004)

Un ferm gironí
fores un bon veí
tant de tarda com al matí.

La teva sana virtut
era de tal magnitud
sempre per l’ajut.

Havies servit a la societat
fugint del disbarat
per evitar tot mal de cap.

Xòfer de tractors
amb grans labors
pels senzills i senyors.

La teva bondat
fugint de tota maldat
així s’evita el pecat.

Per tu resarem
pel descans etern
i mai t’oblidarem.

Pel poeta del sol ponent
Síndic de Baronia de la

Vansa-Lluçars. La Noguera
Delfí Solé i Puig
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L’IES i el Fòrum 2004 (2)
Com ja vam començar en el número del mes de març, us donem a conèixer propostes d’un món millor fetes pels
nostres alumnes que han estat trameses al Fòrum Universal de les Cultures 2004 que s’està celebrant a Barcelona.
    Sota el títol EL MÓN ON VISC I EL MÓN ON M’AGRADARIA VIURE els alumnes del nostre centre van donar les seves
opinions emprant dues llengües, la catalana i la castellana. Us presentem tot seguit el treball de l’alumna de 3r d’ESO Anna
Francesca, treballat en l’àrea de llengua catalana i el de Matías de Stéfano, de 4t d’ESO i presentat en l’àrea de llengua
castellana.

IES Els Planells

“El món on visc és un món on hi ha
guerres, fam, desigualtats econòmi-
ques, països rics i desenvolupats i paï-
sos pobres no desenvolupats...
    Al món on visc hi ha massa racisme
i xenofòbia, per això existeix la margi-
nació dels països pobres respecte dels

rics.
    El món on m’agradaria viure és un
món on no hi hagués tantes desigual-
tats entre rics i pobres, un món on tots
fóssim iguals, que no hi hagués margi-
nació ni racisme. M’agradaria viure en
un món on la gent fos més humil i ac-

ceptés conèixer altres cultures, sense
guerres pel mig per alguna font de ri-
quesa que tingui algun país.
    En definitiva, aquest seria el món
perfecte, fins i tot massa perfecte.”

Anna Francesca

“Se siente el aire en el rostro, el brillo
del sol toca mis ojos, y deja puro mi
sentir. Camino, rojo, camino negro,
blanco o amarillo, mis pies pisan
descalzos la tierra, de desiertos y
praderas. Mis oídos se llenan de dulces
sonidos que juntos jamás creí poder oír.
Águilas y cocodrilos, camellos y
ballenas, todos conmigo descalzos
caminan, ya no buscando la luz, sino
encontrándola. En el planeta una luz al
fin veo billar, llamada hoy Barcelona,
incandescente, rellena los espacios
oscuros del Mediterráneo occidental.
De la China, el Perú, Indonesia, la India,
el Sáhara, Marruecos, Bulgaria, Rusia,
Ucrania, Rumanía, Pakistán, Chile, la
Argentina, Brasil, Sudáfrica, Polonia y
la misma España cabalgan a la luz en

busca de esperanza; oídos, sonrisas y
alegrías, que todas juntas compartidas,
hacen de una ciudad “el Mundo”.
    Se escuchan las voces “extrañas” que
endulzan los oídos en palabras,
muestran a la “Luz” otra pequeña, su
origen, su sabiduría, su hogar en un
mundo de culturas diversas.
    Veo mi realidad, y comienzo a llorar,
qué lejos estoy de mi gran tierno hogar.
Pequeños detalles como ir a la esquina
añoro, mas de alegría lloro, en cuanto
tan lejos veo gente de más allá de los
horizontes, compartiendo su lengua,
cultura y libertad.
    Mi corazón canta al verlos todos
juntos, una canción de mi hogar, al ver
la mano, que antes extraña parecía, que
nos abre una puerta más. Mi mundo es

éste, de compartidas situaciones e
ilusiones, que de alegría, en mí,
lágrimas dejan saltar.
    Y allí la luz se extiende, mostrando
su grandeza y nobleza en manos de
“extraños”, extranjeros hermanos, de
los que a nuestro oír, dulce música cul-
tural nos dejan escuchar; y a la luz,
¡Gracias! En un grito te decimos, por a
nuestros pies cansados, dejar asentar y
mostrar.
    La tierra de mis sueños es la que en
la ciudad de Barcelona hoy veo
comenzar, mundo unido sin fronteras,
donde nuestros mejores amigos son la
cultura y la libertad.”

Matías de Stéfano.

FORMACIÓ PROFESSIONAL
 
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

· GESTIÓ ADMINISTRATIVA
· CURES AUXILIARS INFERMERIA

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
· ADMINISTRACIÓ I FINANCES

I SI NO HAS APROVAT L’ESO - PLA DE GARANTIA SOCIAL
· AUXILIAR D’OFICINA AMB INFORMÀTICA

Aquest curs dóna la possibilitat de preparar-se per a la prova d’accés
als cicles formatius
 

CENTRE DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL

ACSER SCCL
ANTIGA ACADÈMIA SERRA
 

C/ Sant Lluís, 50
Tel. 973 44 59 12

BALAGUER



�������������	� �!������	

Celebració de Sant Jordi a la Biblioteca
mb motiu de la diada de Sant
Jordi, la Biblioteca Municipal

Joan Maluquer i Viladot d’Artesa va
organitzar un parell d’activitats que
us expliquem a continuació.
    El dia 21 d’abril es va dur a terme
L’HORA DEL CONTE a la secció in-
fantil. La Josefina  Solans va explicar
LA HISTÒRIA DE ST. JORDI als nens
i nenes de 4 anys, que després varen
pintar un dibuix. Per raó d’espai hem
de limitar l’edat, i així cada mes fem
un “hora del conte” per diferents fran-
ges d’edat.
    El mateix dia 23, diada de Sant Jordi,
la Carme Barril, la Joana Jiménez, la
Glòria Farré i la Núria Vilanova varen
llegir “LECTURES PER A TOT-
HOM”. L’assistència dels més petits va
ser nombrosa i s’ho van passar d’allò
més bé tot escoltant contes, poesia i
endevinalles; fins i tot van participar
activament llegint i jugant a endevinar.

Per als més grans, val a dir que la parti-
cipació no va ser tan rellevant; i es va
llegir “De teves a meves” de Pere Cal-
ders, un monòleg de l’Andreu
Buenafuente i “Oportunitats” de Noemí

Lectures per a tothom va gaudir d’una bona acollida entre els més petits

Casimiro, obra guanyadora del 13è Pre-
mi de Narrativa Breu en la 6a catego-
ria.

AA
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Casa de poble
 a Santa Maria de Meià

Totalment equipada
Fins a 10 places

Tel. 620 811 484
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Cent anys d’una entitat
questes línies van dirigides a tot
els socis, amics i simpatitzants de

la Societat Coral la Dàlia Blanca per
anunciar-vos –cosa que de fet ja sa-
beu– que enguany es compleixen cent
anys de la fundació de l’entitat.
    Així consta al gravat que es pot ob-
servar a la façana de l’edifici, on el bust
del seu fundador Josep Aldavó ens sa-
luda i ens anima a tirar endavant des
del 10 de maig de 1904. En aquest mo-
ment l’entitat no té cap constància que
hi hagi cap document que acrediti la
data de la seva fundació, ja que es creu
que els papers varen ser requisats i es
troben als tan controvertits arxius de
Salamanca.
    Com a president de la societat vol-
dria expressar, en nom dels meus com-
panys de junta i també en nom propi,
el nostre agraïment a tots els socis i
sòcies que durant aquests anys han es-
tat fidels a l’entitat, pagant les corres-
ponents quotes, i a tots els presidents i
membres de les juntes que hi han ha-
gut, els quals han fet possible tirar en-
davant la Dàlia Blanca. No voldria obli-

dar-me tampoc de tots els que han col·-
laborat amb aportacions tant econòmi-
ques com de treball.
    L’objectiu de la Societat Coral la
Dàlia Blanca ha estat durant aquests
anys que el municipi d’Artesa de Segre
tingui un lloc per dur a terme activitats
diverses (reunions, conferències, vídeo-
cinema, teatre, balls, festes populars...),
sense oblidar la secció de caramelles
que, any rere any, alegra amb els seus
cants els carrers i places del municipi
el diumenge de Pasqua. A més, s’hi ha
desenvolupat tota una sèrie d’esdeve-
niments molt necessaris per a la convi-
vència d’una ciutat; ja que fins ara no
es gaudeix de cap més local.
    Durant els últims anys, l’entitat ha
estat oberta a totes les persones que hi
han volgut fer alguna activitat (entitats,
agrupacions...) sense cobrar ni un cèn-
tim. Tan sols s’ha fet pagar per a aque-
lles activitats en què es cobrava una
entrada als assistents.
    Es vol agrair també a tots els veïns
de l’immoble on esta ubicada la Dàlia
Blanca la paciència i la comprensió

demostrada durant aquests llargs anys
de continus actes i espectacles que han
pogut ser motiu de molèsties per a ells.

Mingo Sabanés i Porta
President de la Societat Coral

la Dàlia Blanca

AA

Fe d’errates: En l’article dels Amics de Vilves publicat el mes d’abril, on hi diu: “..., ha sabut conjurar cultura,...”
hi hauria de dir: “..., ha sabut conjugar cultura,...”. Disculpeu les possibles molèsties ocasionades per l’error.
També a la notícia publicada sobre la Jornada d’Interculturalitat, celebrada el passat 3 d’abril, hi mancava una
nacionalitat participant, concretament la de Bulgaria.

El Fòrum Universal de les Cultures
tindrà lloc a Barcelona

al llarg de 141 dies i 141 nits,
des del 9 de maig fins al 26 de setembre

de 2004
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��www.lapalanca.org

973 40 11 58 (contestador automàtic)

revista@lapalanca.org

RÀDIO  91.2 FM
91.2 FM  ARTESA
radio@artesadesegre.com  -  Tel. 973 40 20 48
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Taula rodona: “La seguretat en l’itinerari escolar”
quest curs s’ha decidit col·la-
borar en el Projecte del Servei

Català de Trànsit “Seguretat en els
Itineraris Escolars”.
    L’objectiu principal d’aquest és pro-
moure l’autonomia del nen per anar a
peu a l’escola, tot aconseguint que els
itineraris siguin el màxim de segurs.
Aquesta iniciativa es justifica per la de-
tecció de força situacions millorables
en molts dels itineraris escolars de
Catalunya. Per altra banda, també s’ha
observat la seva eficàcia i viabilitat en
algunes ciutats que temps enrera es van
adherir al projecte “ciutat dels infants”,
com ara Granollers, Navarcles,
Cardedeu...
    Vol ser un projecte que
aconsegueixi implicar
participativament a in-
fants, famílies, escoles i
administració local, és
clar.
    Sensibilitzats vers
aquest tema, l’AMPA
aquest any  ha dut a terme
diferents activitats. Algu-
nes prèvies a aquesta tau-
la rodona van ser:
1. Reflexió sobre els nos-
tres itineraris escolars en
la segona sessió de l’Es-
cola de Pares.
2. Elaboració d’una en-
questa sobre aquest tema
destinada a cada família dels escolars
del CEIP.
3. Col·laboració en la Setmana Cultu-
ral del centre, mitjançant professionals
del Cap (Pepi Estany), en els cursos de
P-3, P-4 i P-5 amb el tema “Prevenció
de riscs”.
4.Anàlisi de dades de les enquestes con-
testades
5.Taula rodona sobre el tema, amb la
participació dels directors del CEIP i
l’IES, la regidora d’Ensenyament de
l’Ajuntament, un representat dels Mos-
sos d’Esquadra i representants de
l’AMPA.

Taula Rodona
A part del projecte en si, la Taula Ro-
dona es desenvolupà al voltant dels re-

sultats de les enquestes recollides. Cu-
riosament, els resultats són força unà-
nimes:

Resultats de les enquestes

1- Edat idònia de l’escolar per anar sol
a l’escola: 9-10 anys.
2- Avantatges d’anar a peu a l’escola
(vs. inconvenients d’anar en cotxe).
- S’evita el col·lapse de trànsit en les
hores d’entrada i sortida.
- Es fa exercici i es contamina menys.
- És una estona que permet gaudir de la
companyia dels fills, els seus amics i
els altres pares.
- Permet fer educació sobre circulació

vial del vianant al nostre fill,
especialment amb el propi exemple.
- S’evita de fer imprudències amb el
cotxe: mals estacionaments...
- Fomenta l’autonomia del nen. És el
seu medi de transport per excel·lència.
- S’eviten els perills de tenir un acci-
dent de cotxe: atropellament d’altres
nens, cops per frenades (perquè mal-
auradament en general els nens van
deslligats)...
3. Inconvenients d’anar a peu (vs. avan-
tatges d’anar en cotxe)
- Es va més poc a poc, sobretot si es
viu lluny i es porten nens petits.
- Després de deixar el nen es perd temps
si es va caminant.
- Sofrir les inclemències del temps:
fred, pluja...

- Si s’acompanyen gaires nens, són més
difícils de controlar.
- És perillós anar a peu perquè els con-
ductors no respecten als vianants
(especialment els passos de vianants, i
l’entrada i sortida del pàrquing).
4. Situacions perilloses en l’itinerari
escolar:
- Zona d’obres del parvulari nou
- Cotxes dels pares, avis, cangurs... pa-
rats a la carretera, provoquen el col·lap-
se de trànsit i posen en perill els propis
fills i altres escolars.
- Portes de sortida de l’escola: falten
equipaments de barrera perquè no es
pugui envair la carretera.
- Entrada i sortida del pàrquing: con-

fluència de cotxes i
de nens.
- Poca regularitza-
ció del trànsit per
part dels Mossos
d’Esquadra.
- Parada del trans-
port en la carretera:
provoca col·lapse
circulatori i obliga
als nens de transport
escolar a passar pel
punt de perill de
l’entrada-sortida del
pàrquing.
- Falta de passos de
vianants: zona bom-
bers, carrer Bal-

mes...
- Zona de confluència de la carretera
de Montsonís-residència d’avis-escoles
velles-fins la carretera: voreres estre-
tes, mal estacionament de cotxes, ma-
niobres inadequades, doble direcció?

    Les propostes de millora presenta-
des per les enquestes van ser pondera-
des  i complementades en la Taula Ro-
dona per tots els participants, i les con-
clusions a les que es van arribar van
ser:
1. Les obres del parvulari estan a punt
de finalitzar. Ha estat reiterativament
dificultós regular la seguretat de la zona
de pas.
2. Zona de sortida de l’escola.
- Aquest curs s’ha ampliat considera-

AA
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blement la vorera de l’escola fins als
Bombers.
- Amb les actuals obres s’ampliarà la
vorera de l’entrada perquè es canviarà
la ubicació del tanc de gas. Quedarà
encara pendent la retirada del dipòsit
d’aigua, els tràmits d’aquest nou pro-
jecte ja s’estan iniciant.
- Evitar l’aparcament-estacionament
inadequat dels vehicles fent us de san-
cions si fos necessari.
- Es proposa la ubicació de tanques en
les entrades escolars i en les voreres
properes, a fi  que s’impedeixi l’accés
a la carretera.
- De moment es desestima la possibili-
tat d’esglaonar l’horari escolar dels
alumnes, perquè es considera que les

mesures prèvies serien suficients.
3. Zona de pàrquing i Transport Esco-
lar:
- Està en tràmits la nova ubicació de
l’aparcament de Transport Escolar, i
l’itinerari d’aquests alumnes.
- Conscienciació del conductors vers la
prioritat dels vianants.
- Millorar la regulació del trànsit en
aquest tram pels Mossos d’Esquadra.
4. Senyalització de la zona escolar:
- Actualitzar els senyals de velocitat
màxima 20 km/h i zona de perill per
escolars ja existents, al venir de
Montsonís.
- Afegir una banda rugosa anterior a la
existent a la carretera de Montsonís.
- Nous passos de vianants: al davant del
pàrquing, zona de bombers, zona car-
rer Balmes-Carretera, zona darrera es-
coles velles, i d’altres  zones a estudiar
donada la facilitat d’adoptar aquestes
mesures correctores.
5. Zona carretera Montsonis-escoles
velles: valoració general, donada la
gran perillositat de la zona.

    Per altra banda,  les parts represen-
tades es van implicar en continuar les
millores ja iniciades, així com la possi-
bilitat d’iniciar-ne de noves: incidir en
l’educació vial dels alumnes, augmen-
tar la comunicació amb els Mossos

d’Esquadra de Seguretat Ciutadana,
millorar les senyalitzacions...

    I a mode de resum podem dir que el
que va quedar ben clar és que els prin-
cipals causants de la perillositat dels
itineraris escolars som nosaltres matei-
xos: els pares, avis, cuidadors... Caldria
fer cadascú una reflexió sobre les prò-
pies actuacions:

- Aparquem adequadament?
- Estacionem?
- Podríem evitar aquests embussos
aparcant més lluny?
- Ens beneficiaria un petit passeig amb
els nostres fills?
- Respectem els passos de vianants?
- Podríem esperar-nos uns minuts?
- ...

    És un gran objectiu. Algunes de les
accions per aconseguir-ho ja fa temps
es van iniciar, i, com veiem, de mica
en mica es van ampliant... però l’acció
més segura i immediata és, sens dubte,
la nostra.

AMPA CEIP Els Planells
AMPA IES Els Planells

"""#�	�	�	�	#���
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L’apunt del PSC-PM... No roda com hauria de rodar
ot i que ja no hi ha excuses per-
què l’Ajuntament vagi tirant, no

roda com hauria de rodar.
    Hi ha tanta lentitud que les coses or-
dinàries es converteixen en urgents. Lo
que passa és que l’urgent tampoc s’ac-
celera. S’obren molts temes i quasi cap
es tanca, provocant col·lapse i que les
coses es facin velles, costant més
d’aclarir.
    El Govern té molta por. Por a res-
ponsabilitats, a gastar diners, en certa
manera por a fer coses. I com la por
sempre és mala consellera, no es pre-
nen les decisions encertades. Falta de-
terminació. Passen els mesos i, tot i
molta dedicació, els resultats no es ve-

uen. Moltes reunions sense aclarir res.
I és que de cada reunió n’ha de sortir
quelcom concret i anar avançant.
    La missió de l’alcalde hauria de ser
prendre decisions. Cada cop es delega
menys i augmenta l’actitud egocèntri-
ca. Es respecta, però es té poc en comp-
te l’opinió de l’oposició i s’empobreix
el resultat final amb menys punts de
vista.
    Tot això provoca desesperança, ja
que en el fons tothom pensa que seguim
igual, sense fer res.
    Des de la nostra posició, estem
apretant tot el que podem perquè la
roda volti més ràpid i amb més fets, que
generi il·lusió i que el municipi pros-

peri. Però fins i tot des de l’Àrea del
Pobles no podem aconseguir cobrir les
necessitats dels agregats, ja que tenim
aquesta cartera per treballar, però sen-
se diners, sense poder de decisió i ni
tant sols corren els encàrrecs.
    Esperem que vagin apareixent els
fets, per desencallar aquesta situació, i
tornar a confiar en un millor futur per
Artesa.

Josep Galceran i Sellart
Grup Municipal PSC-PM

T

El proper mes de juny, aquest
xicot tan eixerit, ja en fa 50...

FELIÇ ANIVERSARI !

ERC renova l’Executiva Local
n l’Assemblea ordinària del pas-
sat 15 de febrer, la Secció Local

d’ERC d’Artesa de Segre va decidir,
entre altres qüestions, renovar alguns
dels càrrecs de l’Executiva Local.
    La nova Executiva ha quedat forma-
da per les següents persones:
- President:
Francesc Cases i Mianes
- Secretari d’Organització:
Ramon Giribet i Boneta
- Secretari de Finances:
Ismael Maza i Batlle
- Secretari d’Imatge i Comunicació:
Josep M. Mayora i Pijuan

- Secretària de Política Municipal:
Eva Maza i Batlle (regidora)
- Portaveu del Grup Municipal
Mingo Sabanés i Porta (regidor)
- Vocals:
Lluís Agramunt i Oliva
Jaume Campabadal i Farré
Ramon Cusola i Vidal (regidor)
Benet Galceran i Cuders
Venanci Garcia i Patiño
Mercè Nogués i Galceran (regidora)
    Amb aquest equip de persones s’ha
volgut combinar l’experiència d’algu-
nes d’elles amb les inquietuds de les
noves incorporacions, a més d’inclou-

re dins l’Executiva els quatre regidors
del Grup Municipal d’ERC a l’Ajunta-
ment d’Artesa de Segre.
    Per a qualsevol qüestió de caire po-
lític i/o municipal, restem oberts als
problemes i suggeriments que se’ns
puguin plantejar.

Artesa de Segre

  $%

BBC*:  Són les sigles de Bodes, Bate-
jos i altres Celebracions. Feu-nos ar-
ribar una fotografia i un text ben gra-
ciós i us ho publicarem. És gratuït, no-
més fa falta ser subscriptor de la revis-
ta La Palanca

E
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La Capella de Música del Pi a Salgar
a Capella de Música de la Basí-
lica de Santa Maria del Pi de

Barcelona, sota la direcció de Manuel
Cabero, va oferir un concert al San-
tuari de Salgar el dia 2 de maig, con-
juntament amb l’Orfeó Artesenc.
    Fruit de converses entre Manuel
Cabero i Sergi Valls i la col·laboració
de Mn. Roc Salvia i els Ajuntaments
d’Artesa de Segre i Foradada, l’Orfeó
Artesenc va organitzar un cap de set-
mana de treball de la Capella de Músi-
ca del Pi a les nostres contrades. Els
cantaires, que van arribar a primera hora
del matí de dissabte, es van passar tot
el cap de setmana treballant entre
Artesa de Segre i l’Ermita de Salgar,
tot preparant un ambiciós programa que
tenia com atractiu principal la interpre-
tació del Madrigal V (conegut també
com Las Cañas) de Joan Brudieu.
Aquests dos dies de treball van anar
acompanyats de dos concerts en dos
llocs prou emblemàtics de la comarca
de La Noguera, la Col·legiata de Sant
Pere de Ponts i el Santuari de Santa
Maria de Salgar, conjuntament amb la
Coral Pontsicana de Ponts i l’Orfeó
Artesenc d’Artesa de Segre, ambdues
corals dirigides per Sergi Valls.
    La Capella de Música del Pi està for-
mada actualment per una vintena de
cantaires que foren acollits per Mn. Roc
a Salgar i van alternar els assajos entre
la Sala de l’Orfeó a Artesa de Segre i
l’Ermita de Salgar sota la batuta del
mestre Manuel Cabero.
    El diumenge a la tarda, passats dos

quarts de sis, va
iniciar-se el con-
cert amb unes pa-
raules de benvin-
guda de Sergi Valls
i Mn. Roc als
membres de la Ca-
pella i a tot el pú-
blic. El concert va
començar amb la
intervenció de
l’Orfeó Artesenc,
que interpretà tot
un seguit de can-
çons tradicionals
de les nostres con-
trades, entre les
quals destaquen l’Ave a la Mare de Déu
de Salgar de Mn. Agustí Brescó, Les
xiques de per avall, cançó tradicional
de l’Alt Urgell, i La Raimundeta, tra-
dicional d’Artesa de Segre, en una ver-
sió per a cor mixte estrenada tot just fa
un any pel mateix Orfeó.
    Tot seguit, i davant d’un centenar de
persones, la Capella de Música del Pi
sota la direcció de Manuel Cabero, van
interpretar Caligaverunt oculi mei i
Quam pulchri sunt de Tomás Luís de
Victoria, el Magníficat de primer to de
Joan Pau Pujol, on s’alternaven el cant
gregorià i la polifonia, i finalment el
Madrigal V de Joan Brudieu, que narra
una metàfora sobre la dificultat de com-
binar en la vida allò que és majestuós
amb el que és amorós. Aquesta pugna
es presenta com un torneig on cada part
del binomi exposa les seves qualitats i

on, finalment, la subtilesa de l’amor
acaba per imposar-se a la magnificèn-
cia de la majestat.
    El concert, que va deleitar el públic
assistent durant una hora llarga, va con-
tinuar amb l’entrega d’uns records a
Manuel Cabero i a la Capella de Músi-
ca del Pi en record de la seva estada a
Salgar, i també s’entregaren a tots els
cantaires amb una partitura de La Sam-
ba del Castellot i La Raimundeta (amb-
dues editades per La Palanca). Final-
ment s’acomiadaren de tots els assis-
tents amb la interpretació conjunta de
l’Empordà i la Dansa de Castellterçol.

Text: Sergi Valls i Jové
Fotografies: Narcís Cercós,

Joana Font i Joan Valls
http://www.orfeoartesenc.org

http://usuarios.lycos.es/capelladelpi/

Angel Guiu entrega a Manuel Cabero un faristol amb la partitura de Salgar La Capella de Música de la Basílica de Santa Maria del Pi

L
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Capella de Música de la Basílica
 de Santa Maria del Pi

La primera referència escrita de la Cape-
lla de Música de la Basílica del Pi de
Barcelona data de l’any 1632. En aquella
època era ja un grup consolidat. Durant el
segle XVII, va adquirir un gran prestigi
en l’ambient musical de Barcelona, pres-
tigi que mantingué fins a finals de segle

XIX. En aquesta època s’inicià una decadència, cessant, fi-
nalment, la seva activitat l’any 1936.
    El 1994, es consolida la iniciativa de David Malet i Jordi
Sacasas de reinstaurar-la i reprèn l’activitat sota la direcció
de Manuel Cabero. D’ençà, ha intervingut en els oficis de
les festivitats de la parròquia i en diferents programes de
concerts. En són una mostra la invitació i actuació en el Fes-
tival Internacional de Musica Antiga d’Avellino (Itàlia, 1997)
el concert ofert a Santa Maria de Vilabertran (1999) i les
intervencions en el Retaule de Sant Josep Oriol.
    Entre les darreres actuacions podríem destacar les del Cas-
tell de Parets (Torre Cellers), Capella Reial de Santa Àgata,
Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, Església par-
roquial de sant Fruitós de Castellterçol, Església del Sant
Esperit de Terrassa, 3r cicle de concerts per a orgue a la
Basílica del Pi, XXI Festival de Música “Vila de Llívia” i
Ciclo de Polifonía navideña de San Clemente (Cuenca).
    Entre les seves activitats habituals, destaca la interpreta-
ció d’un motet els dissabtes al matí a la Capella de la Sang
de la Basílica del Pi, abans de la missa d’onze.

Manuel Cabero i Vernedas

Format en el Conservatori Municipal de Música de
Barcelona, ciutat on nasqué el 1926, Manuel Cabero ha des-
envolupat fonamentalment la seva activitat musical al vol-
tant de la direcció coral, tant en l’aspecte interpretatiu com
en el pedagògic.
    La seva vocació per la direcció coral pren carta de natura-
lesa el 1951 amb la fundació del Cor Madrigal de Barcelona,
que amb el seu nivell de preparació, li permeté en el decurs
de quaranta anys, la interpretació de la polifonia renaixen-
tista, clàssica, romàntica, contemporània, la música catala-
na… així com abordar en repetides ocasions repertori
simfònico-coral. Romangué en la direcció d’aquest cor fins
al 1991 en què, valorant les seves qualitats i la garantia de
continuïtat, la traspassà a la seva alumna Mireia Barrera.
    El 1993, conscient de la importància històrica i de la tra-
dició musical del càrrec que se li ofereix, accepta la respon-
sabilitat i la dignitat de mestre de capella de la Capella de
Música de la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona.
    Són nombroses les formacions corals amb les que ha col-
laborat com director invitat. Actualment dirigeix el Cor
Magister Arte de la Facultat de Ciències de l’Educació de la
Universitat de Barcelona, en el que desenvolupa una tasca
de formació coral de base.
    D’altra banda, com a pedagog de la direcció coral, cal
remarcar els seus cursos, intensius i continuats, AUDICOR
(Aula de Direcció Coral) a l’Institut Joan Llongueres de
Barcelona. Actualment se’n celebra la 24a edició. No obs-
tant, els cursos de direcció impartits han estat nombrosos:
Astúries, Cantàbria, Cadis, Galícia, Euskadi, Las Palmas de
Gran Canaria, Lleida, Palma de Mallorca… La seva passió
per la música, en la que afirma haver trobat una de les raons
per a viure, el porta a voltar-se de joves i a comprometre’s
també amb projectes específicament juvenils.
    En el germen, el desenvolupament i la vivència de tots els
seus projectes cal remarcar la presència i la íntima col-
laboració de la seva, avui difunta, esposa Montserrat Pueyo,
sensible cantant i competent mestra de cant i logopeda.

Manuel Cabero signant al llibre de Salgar

La Capella de Música de la Basílica de Santa Maria del Pi
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XXXI Juguem Cantant a Seròs
a fa trenta-un anys que el Secre-
tariat de Corals Infantils de

Catalunya (SCIC) organitza diverses
trobades dins les terres catalanes. Els
nens i nenes de la coral Brots d’Il-
lusió d’Artesa de Segre pertanyen a
dita entitat i per tant hi assisteixen
any rera any.
    Aquest any, als més  petits (entre 5 i
7 anys), ens tocava anar al municipi de
Serós, estès a banda i banda del riu
Segre. Molts nens no sabien on era i
això encara ho feia més atractiu.
    Era el diumenge 25 d’abril a les deu
del matí i els cotxes començaven a ar-
ribar a dit municipi. Nois i noies de Se-
rós ens esperaven a l’aparcament per a
guiar-nos durant tot el dia. Ens van do-
nar uns cartells i allà vam escriure el
nostre nom i el de la coral que érem
perquè no ens perdéssim.
    Mentrestant, els pares si volien po-
dien anar a fer una excursió cap al Con-
vent d’Avinganya; però ens sembla
que, malgrat el bon temps i la calor,
van guanyar les ganes d’anar a esmor-
zar a un bon bar.
    Nosaltres, els nens, vàrem deixar les
bosses a l’escola del poble i després
vam anar caminant cap al casal, on més
tard faríem el concert. Quin assaig!
Totes les cançons de dalt a baix!
    Molt bé! Ara era hora d’anar a l’es-
cola del poble a fer un petit esmorzar,
però quina sorpresa quan al sortir del
casal vàrem veure que el grup “Encara
farem salat” ens esperava a fora amb la
gralla, el tambor i un noi d’aquests tan
alts... Sí, home! D’aquells que porten
uns peus màgics de fusta per arribar a
tot arreu! Quines ganes de ballar que
ens va agafar! I de fet així ho vam fer.
A ballar fins a l’escola!
    Ja havia arribat l’hora del concert!
Som-hi, tornem cap al casal! Tot ple!
Comença el concert i els nostres esti-
mats companys de “Encara farem Sa-
lat” anunciaven les cançons mentre no-
saltres les cantàvem d’allò més bé! Quin
concert! Tothom aplaudia. Tothom es-
tava content! Havíem cantat molt bé!
    Ja s’havia acabat! Ara tots els nens
a dinar a l’escola, els pares a les pisci-
nes que... estaven... Bé, estaven en obres!

    Quina gana! Després del concert ja
era hora de dinar, ja eren dos quarts de
tres de la tarda, i els nens no es podien
aguantar, així que era hora de dinar!
    Però... encara no s’havia acabat tot.
“Encara farem salat” fins a les quatre
de la tarda, els pares anaven arribant,
al mateix temps que ens donaven unes
bosses de regals per a cada nen, que bé!

J

Abans ens havien donat un plat molt
maco de record per la coral i ara un re-
gal per cada un de nosaltres.
    Ara sí! Ja s’havia acabat! Fins un al-
tre any! Que bé ens ho hem passat amb
el Juguem Cantant!

Ester I. Lara

RÀDIO ARTESA
91.2 FM
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Mes d’abril
SESSIONS DE PLE

Ple ordinari: 01-04-04

S’aproven, per unanimitat, les
actes de les sessions anteriors: ordinà-
ria (4-03-2004) i extraordinària (11-03-
2004).

S’aprova unànimement dema-
nar, amb càrrec al repartiment del 1%
cultural de les obres d’infrastructura
que realitza l’Estat, un ajut econòmic
per a la restauració de l’Ermita de la
Mare de Déu del Pla (57.685,55 euros)
i un ajut econòmic per a les obres d’am-
pliació del museu del Montsec
(52.246,78 euros).

S’aprova, per unanimitat, l’in-
forme de proposta per al reconeixement
de crèdits 1/2004.

S’aprova, per unanimitat, l’in-
forme de proposta de rectificació de
dades de l’acord de ple de data 8 de
gener de 2004 relatiu a la finca del c/
Balmes.

S’aprova, per unanimitat, pro-
moure la declaració de l’Ermita de la
Mare de Déu del Pla, d’Artesa de Segre,
com a Bé Cultural d’Interès Local.

S’aprova, per unanimitat, ratifi-
car  la recepció de l’obra “Xarxa aèria
de baixa tensió, per alimentar a la ma-
sia Ca n’Alberto” i procedir a la cancel·-
lació i devolució de la fiança definitiva
de 431,52 euros, constituïda per Eipsa
Lleida, SA.

Ple extraordinari: 06-04-04

S’aprova, per unanimitat, l’acta
de la sessió ordinària (1-04-2004).

S’aprova, per unanimitat, la pro-
posta de reconeixement de crèdits 1/
2004 del pressupost de l’emissora mu-
nicipal de ràdio.

S’aprova, per unanimitat, reco-
nèixer a la Sra. Pilar Barril Brescó, una

antiguitat corresponent a dos triennis,
amb efectes del dia 1 d’abril de 2004.

S’aprova, per unanimitat, sol·-
licitar una concessió de 6.000 euros per
a la realització de la VI campanya d’in-
tervenció arqueològica a Antona, la
qual té un pressupost de 18.030,00
euros.

S’aprova, per unanimitat, la pro-
posta de rectificació de dades de l’acord
de Ple de data 4 de març de 2004, rela-
tiu a l’aprovació inicial del compte de
liquidació definitiva del sector indus-
trial del polígon II.

S’aprova, per unanimitat, adju-
dicar l’alienació de la parcel·la núm. 34
del Polígon Industrial el Pla d’Artesa
de Segre, per un import de 34.400,00
euros, al Sr. Antonio Armero Pozo.
Adjudicar l’alienació de la parcel·la
núm. 35 per un import de 34.500,00
euros, al Sr. Antonio Armero Pozo.
Adjudicar l’alienació de la parcel·la
núm. 36, per un import de 35.700,00
euros, al Sr. Jorge Portillo Martí. Ad-
judicar l’alienació de la parcel·la núm.
37, per un import de 35.500,00 euros,
al Sr. Jorge Portillo Martí. Adjudicar
l’alienació de la parcel·la núm. 16, per
un import de 90.001,00 euros, a l’em-
presa Promocions Camriba, SL.

S’aprova, per unanimitat, la pro-
posta de concórrer a la convocatòria per
a la concessió de subvencions per a la
realització de plans d’ordenació urba-
nística municipal.

S’aprova, per unanimitat, la cer-

tificació número 1, per import de
13.954,41 euros, corresponent a l’obra
arranjament de l’església de Vilves.

ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 15, 22 i 29 d’abril)

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres, establiments i autoritzacions de
guals:
- A Pere Fons Capell, per a la redistri-
bució del menjador-sala d’estar, amb
l’enrajolat del terra al c/ Sant Cosme i
Damià, 32.
- A Josep Vendrell Tarré, per pavimen-
tar davant magatzem al polígon 13,
parcel·la 63-62.
- A l’Associació de la Gent Gran
d’Artesa de Segre i Comarca, per con-
dicionar de la sala i banys de l’edifici
del c/ Balmes, 29.
- A la Comunitat de Regants dels Ca-
nals d’Urgell, per la realització d’un
drenatge de sanejament en les parcel·-
les 21 i 23 del polígon 12.
- A Salvador Camats Solé, per pintar la
façana principal de l’edifici c/ Nou, 15.
- A Ramon Vilella Vilana, per canviar
finestres de l’edifici situat al c/ Afores.
- A Conspromar, SL, per a la construc-
ció de tres habitatges unifamiliars ados-
sats, a situar al c/ Monges, 85.
- A Emili Vicens Creus, per la instal·-
lació d’una tanca metàl·lica al polígon
18, parcel·les 2, 5 i 7.
- A Joan Garriga Armengol, per la le-
galització d’una explotació porcina
d’engreix, situada al polígon 26,
parcel·la 92.
- A Jaume Pijuan Tarragona, per la
construcció de l’ampliació d’una explo-
tació intensiva de bestiar porcí, situada
al polígon 25.
- A Reigbet, SL., per la instal·lació
d’una grua torre, al solar situat a la Ctra.
d’Agramunt, 52.
- A Servigestió Noguera, SL. per l’ober-
tura i la instal·lació d’una activitat d’as-
sessoria empresarial, a  Ctra.
d’Agramunt, 92.
- A M. Rosa Aldavó Pineda, per l’ober-
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tura de l’activitat destinada a òptica-
venda al detall, a la Ctra. d’Agramunt,
17.
- A Benito Batalla Buchaca, per canvi-
ar les teules a l’edifici situat a la plaça
Major, 9.
- A M. Neus Ingla Martí, per arrebos-
sar i pintar la façana de l’edifici situat
al C/ Argila, 9 de Vernet.
- A Carme Vila Jovell, per a l’arranja-
ment aigües terrassa, de l’edifici situat
a la Ctra. de Ponts, 52.
- A Xavier Rendé Pujol, per repicar una
paret i formació de tanca al jardí, de
l’edifici C/ de l’església, 6 d’Alentorn.
- A Xavier Rendé Pujol, per imperme-
abilitzar terrassa de l’edifici C/ Sant
Sebastià, 15-17.
- A M. Neus Costa Pinen, per l’arran-
jament de terrassa, de l’edifici C/ Cal-
vari, 16.
- A Rosa Caubet Solé, per canviar ra-
joles de la cuina de l’edifici C/ Mon-
ges, 36.
- A Endesa Distribució Elèctrica, SL.,
per la instal·lació de una nova línia C/
Roc del Cudós.
- A Jaume Camps Aguilà, per l’ampli-
ació terrassa al C/ Major, 9, d’Anya.
- A Francesc Amorós Peruga, per
instal·lar un elevador hidràulic, C/ Prat
de la Riba, 8.
- A Reigbet, SL., per iniciar l’activitat
d’aparcament privat, a la planta soter-
rani de l’edifici Ctra. d’Agramunt, 48-
50.
- Concedir a Fernando Puigpinós
Martínez, llicència ambiental per a la
legalització d’un taller de venda i repa-

ració de vehicles, situada a la Ctra.
d’Agramunt, 98.

S’aprova una relació de factures,
majors de 120,20 euros, pendents
d’aprovació que pugen la quantitat to-
tal de 102.095,55 euros.

INFORMES DE L’ALCALDIA

El concurs  públic per a la con-
tractació del servei de neteja i vigilàn-
cia de les instal·lacions  del recinte de
les piscines, bar i pista Polisportiva,
publicat al BOP núm.40 de 30 de març,
ha quedat desert.

El  Departament de Medi Am-
bient de la Generalitat ha comunicat que
cal sol·licitar al promotor del projecte
de Parc Eòlic de Sant Mamet un com-
plement d’informació per a l’avaluació
de l’impacte del mateix vers les espè-
cies animals protegides, atès que està
projectat dins la seva àrea d’emigració.

L’AMPA del CEIP Els Planells va
demanar ajut econòmic per a la col·-
locació d’una lona per fer ombra al pati
de pàrvuls amb un pressupost de 2.978
euros. Es proposa atorgar una subvenció
de 1.140 euros amb caràcter extraordinari.

L’Ajuntament va proposar a
Càritas l’organització, amb caràcter
benèfic, d’una representació teatral que
es va realitzar el 4 d’abril a la Dàlia
Blanca. S’acorda atorgar a l’esmenta-
da entitat d’Artesa de Segre un ajut eco-
nòmic de 600 euros.

Durant la diada de Sant Jordi la
regidoria de cultura, en col·laboració
amb la Biblioteca Municipal, ha orga-
nitzat una lectura de textos en quatre
franges horàries a la Biblioteca Joan
Maluquer.

S’ha fet una exposició de Pintu-
ra a la Dàlia Blanca amb els treballs
realitzats pels alumnes de les classes
que l’artista local Sr. Borrell dóna a les
dependències municipals del c/ Balmes.

L’antic Car Club de Catalunya
vol organitzar el primer Ral·li
Barcelona - Artesa de Segre - Naut
Aran, entre els dies 23 i 26 de setem-
bre de 2004, amb previsió de fer una
parada a Artesa a les 12 h. del dia 23,
iniciant des d’aquí un circuit per
Montsonís, Foradada, Alòs de
Balaguer, Baldomar i Vernet.

Carme Barril i Brescó
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Festa Major 2004
Et convidem, una vegada més, a parti-
cipar activament en l’organització o
preparació dels actes de la Festa Major
d’aquest any.
    Sols una festa participada és viscu-
da en la seva plenitud. No et deixis ar-
rossegar pel comodisme i la FESTA
MAJOR D’AQUEST ANY, FES-TE-

LA TEVA!!!
    L’organització de la Festa Major s’ha
repartit en múltiples petits paquets de
feina. Si vols participar en algun, com
són petits no t’hipotequen la festa. Tant
pot ser a nivell individual com a nivell
de colla. També pots escollir participar
en el paquet que més t’agradi. No im-

porta l’edat que tinguis perquè la Fes-
ta Major s’ha de fer per a tots i entre
tots.
    Posa’t en contacte amb la Janette i
t’informarà d’allò que pots fer, per poc
que sigui, per limitat que estiguis per-
què de gra en gra s’omple el graner.

www.artesadesegre.com www.artesadesegre.com www.artesadesegre.com
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Curs de natació municipal. Estiu 2004
Us recordem que aquest estiu es des-
envoluparà el Curs de Natació Munici-
pal durant els mesos de juliol i agost.
    Aquest any el curs l’impartiran les
artesenques Gemma Giribet, Ma. Àn-
gels Llena i Teresa Sellart.
    Com a innovacions podem dir que
els grups d’alumnes de cada torn seran
reduïts i limitats. Es procurarà reduir
al màxim els temps morts o d’espera
dins l’horari de curset fent que la parti-
cipació activa del nen sigui la màxima

dins l’horari. També s’anul·larà el dia
de “prova de nivell” guanyant així, en
la pràctica, un dia de curs. Els grups es
faran per edats independentment del
nivell perquè els nens no se sentin se-
parats del seu grup d’iguals. Les dife-
rències de nivell es veuran soluciona-
des amb una atenció personalitzada a
cada alumne.
    Aquests i altres punts que s’innoven
aquest estiu els podreu conèixer, i  tam-
bé preguntar els dubtes que us sorgei-

xin, el divendres 4 de juny, a les 10
de la nit, a la Sala d’Actes de l’Ajun-
tament, on es farà la reunió informa-
tiva prèvia als cursets d’estiu.
    És molt important que hi vin-
gueu!!!
    El període de matriculació serà,
pels pre-inscrits, del dia 7 de juny al 9
de juny, al mateix Ajuntament en hora-
ri de matí. Pels no pre-inscrits serà del
14 a 16 de juny, al mateix lloc, en fun-
ció de les places pendents que quedin.

Primera Comunió a Artesa

El diumenge 23 de maig, una colla de
nens i nenes van rebre la Primera Co-
munió a l’església de l’Assumpció
d’Artesa. Els podem veure a la foto,
juntament amb els mossens, les cate-
quistes i els escolanets.

Mariona Bernaus i Jovell
Ignasi Bustamante i Bornancini
Marc Camats i Eroles
Neus Garcia i Quesada
Francesc Morente i Riart

Joan Morente i Riart
Rosa Sala i Roca
Judit Serra i Perals
Rosa Vila i Olives
Màrius Visa i Rocaspana
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Per què és tan difícil aprendre?
eneralment s’està bastant
d’acord en què aprendre és bà-

sic. Però per què aprenem? No cre-
iem pas que tots els aprenentatges
tenen el mateix valor.
    Sovint des de l’escola se’ns transmet
un conjunt de coneixements allunyats
de la nostra realitat més quotidiana…
Quantes vegades hem hagut de memo-
ritzar xifres, fórmules, noms de països,
capitals, ossos o músculs del cos, tau-
les periòdiques…? Quantes ve-
gades hem hagut de repetir i
copiar sense entendre frases i
idees per poder-les vomitar el
dia de l’examen? I quin sentit
té això?
Adquirir determinats coneixements o
habilitats ens ha de permetre confiar en
nosaltres mateixos. Només quan un co-
neixement està ben interioritzat serem
capaços de transmetre’l i defensar-lo en
qualsevol context (dins i fora de l’escola).
    El problema, moltes vegades, és que
no es transmeten els coneixements de

manera contextualitzada, a fi que hi
puguem trobar un sentit i una funcio-
nalitat. No n’hi ha prou amb ensenyar,
cal fer pràctiques, simular contextos…
Només quan agafem sentit propi i pecu-
liar als aprenentatges serem capaços d’as-
similar-los i fer-los nostres. En el cas con-
trari l’eliminarem de la ment ben aviat.
    A vegades s’aconsegueix això, però
en canvi fallen les expectatives que te-
nim (o que tenen) sobre nosaltres ma-

teixos. I és que les creences sobre les
pròpies capacitats –sóc molt hàbil, no
ho aconseguiré entendre mai, no sóc
intel·ligent, això és molt avorrit…– són
la causa de la frustració que sentim
quan no aconseguim aprendre.
    De fet, cada vegada que aconseguim
una cosa important –el carnet de

conduir, la selectivitat, les oposicions,
un títol d’anglès…– de cop se’ns obra
una nova porta i tot d’una ens sentim
més segurs amb nosaltres mateixos i
amb prou forces per seguir.
    La conclusió sembla ser prou clara:
cal alliberar-nos de les actituds men-
tals que tenim i que limiten la nostra
intel·ligència innata, i cal que apren-
guem en contextos motivadors, ben
propers a la realitat més quotidiana, per

tal que ho puguem veure des
d’una perspectiva ben viven-
cial i ho puguem personalitzar.
    El gran repte dels pares,
l’escola i la societat del segle
XXI, doncs, és aconseguir

transmetre de manera eficaç coneixe-
ments quotidians, propers i funcionals
que puguin ser interioritzats i sobretot
que puguin ser útils pel dia a dia, tot
evitant les frustracions que només acon-
segueixen la fugida i l’abandó de qual-
sevol tipus d’ensenyament.

Janette Solsona i Noemí Farré

G
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Només quan un coneixement està ben
interioritzat serem capaços de transme-
tre’l i defensar-lo en qualsevol context
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Assassí

Al segle XII recorria la Mediterrània
un grup que infonia terror per la bruta-
litat dels atacs a vaixells, ports i ciu-
tats. Residien en una regió muntanyo-
sa. Allà sembla que un cabdill els alli-
çonava sobre la vida del més enllà: dro-
gava els seus seguidors amb fortes do-
sis de haixís i després, en plena al·lu-
cinació,  els feia viure experiències ben
plaents, com ara orgies, menjars i be-
gudes exquisides... Quan despertaven,
el cap els assegurava que havien estat
al cel!
    Això els convertia en fidels execu-
tors de les razies marines. Atacaven i
assassinaven amb el deler de morir i
arribar aviat al cel que ja “coneixien”.
Van ser anomenats “tribu dels
haixixins”. La gent, en referir-se a un
homicida cruel, l’anomenaven haixixí.
Amb el temps la paraula àrab es va
transformar en el nostre “assassí”.

Diccionari Etimològic Complementari
de la Llengua Catalana, I, 455.

 Joan Coromines

Sense Perdre els Orígens
per Jordi Esteban

Jeroglífic
per David Fusté

On anirem amb aquesta calor?

Problema d’escacs

Juguen les blanques

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans

Horitzontals
1. Plural, producte químic que cura els malalts.- 2. Idèntic. Publicació
que surt cada dia.- 3. Digne de veure. Femení i plural, despullat.- 4.
Guia del pensament. Ciutat que ha donat el nom a un imperi. Conjun-
ció llatina.- 5. Símbol de l’oxigen. Ara, en aquest moment. Al revés,
lloc on hi havia molta pols.- 6. Part de l’extremitat superior. Símbol del
crom. Al revés, conduir.- 7. Pronom femení de tercera persona. Pis
superior. Vocal oberta.- 8. Plural, capa fina. Prefix procedent del grec
que significa al voltant de. Consonant dental.- 9. Consonant vibrant.
Vocal tancada o símbol de l’urani. Relatiu a la calç.- 10. Fa accions
d’una altra persona. Mitja centena. Símbol de l’actini.- 11. Lloc des
d’on s’exerceix el comandament.

Verticals
1. Relatiu a un aparell que serveix per mesurar distàncies molt petites.-
2. Femella del cavall. Bafarada. Al revés, el nom d’un arbre.- 3. Plural,
moneda de cinc pessetes. Ensenyem, fem ostentació.- 4. Al revés, avi.
Decret del tsar de Rússia. Determinant possessiu femení de segona per-
sona.- 5. Posar clor a l’aigua. Contracció usada per designar la casa

d’una persona.- 6. Vocal oberta. Tractament que es dóna a una monja. Interjecció que expressa sorpresa o desacord. Mig
miler.- 7. Mil cinc-cents. Mall de mànec llarg.- 8. Estri. Al revés, el resultat de criar. Símbol del nitrogen.- 9. Nom genèric
de vaixell. Home gran. Símbol del carboni.- 10. Agafar una cosa d’un lloc. Conjunt de troncs que baixaven lligats pel riu.-
11. Femení, fet seguint un ordre o una norma.

SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Medicaments.- 2. Igual. Diari.- 3. Curiós. Nues.- 4. Raó.
Roma. Ut.- 5. O. Suara. arE.- 6. Mà. Cr. raneM.- 7. Ella. Atic. A.- 8. Tels. Peri.
T.- 9. R. U. Calcari.- 10. Imita. L. Ac.- 11. Comandància.
VERTICALS: A partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Al riu a pescar (al, riu, a, pes, C, ar)
Problema d’escacs
1- Da2+, Rh8; 2-Cf7+, Rg8; 3-Ch6+, Rh8; 4-Dg8+, Cxg8 (si Txg8; 5-Cf7++);
5-Cf7++
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Dilluns de Pasqua al Cel. 1973

a foto està agafada al Cel de
Rubió el Dilluns de Pasqua –dia

en què tradicionalment es va a
Salgar– de l’any 1973.
    Com sempre, la gent anava a visitar
la Mare de Déu i escoltava el cant de
les Caramelles, que en aquells anys can-
taven a la plaça del santuari. Es prenia
el primer sol de la primavera, es puja-
va i es baixava per l’escala inacabable
fins a la cova de la Mare de Déu... En
general, hi havia molt bon ambient.
Amb tot, el clima de Pasqua no era
massa benigne i per aquelles dates
s’acostumava a anar més o menys abri-
gat.
    L’eix central de la Festa era i és
Salgar, però a l’hora de dinar i de men-
jar la tradicional Mona de Pasqua, si el
jovent no trobava un lloc que creia adi-
ent, agafava els cotxes i continuava car-

retera avall fins al càmping Cel de
Rubió, que en aquells anys obria per
Pasqua. Allà, l’oferta d’espai per a di-
nar era molt més ampla que a Salgar.
Aquest canvi d’escenari el decidien es-
pontàniament algunes colles de jovent,
per la qual cosa aquell dia el càmping
estava molt concorregut, més que res
per gent d’Artesa.
    Avui dia encara passa el mateix. La
gent va a Salgar –cada vegada menys–
per viure l’ambient, potser visitar la
Mare de Déu i després se’n van a dinar
a un lloc més tranquil i còmode. Ara
bé, a més de les menges i begudes ha-
bituals, aquell dia tothom porta la
Mona.
    La colla de la foto són, d’esquerra a
dreta: a dalt, la Juliette, forastera que
estava a cal Boter; la Luisa Giménez,
germana de l’Almudena; el Josep Fité,

la Maria Pau Figuera, la Sara Guiu i la
Trini Colom; a la fila de sota, mig as-
seguda, la Ramona Castelló, de Lleida
i cosina de les germanes Guiu; la Teresa
Guiu, l’Angelina Jubete, la Mercè
Llobet i el Cisco Farràs.
    Encara que aquell dia fes una mica
de fred, es nota que hi havia caliu i bon
ambient.

Text i foto:
Bartomeu Jové i Serra
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El passat 30 de maig, el CENG va fer un dinar de germanor que va servir per celebrar el 25è aniversari del club
artesenc. A la imatge, el pastís commemoratiu, sostingut per antics i actuals directius. (Foto: Miquel Regué)


