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Inauguració de l’avinguda Maria Anzizu

Després d’haver de patir els inconvenients
típics de les obres, el veïnat del tram més
antic de l’avinguda Maria Anzizu podrà
gaudir del carrer més ben condicionat
d’Artesa fins al moment.

Fotos: Josep M. Espinal
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Agenda ciutadana Actes que sabem que es faran

LLLLL’Ag’Ag’Ag’Ag’Agendaendaendaendaenda

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

MeteorMeteorMeteorMeteorMeteorolooloolooloologiagiagiagiagia

MeteorMeteorMeteorMeteorMeteorolooloolooloologiagiagiagiagia

FESTES MAJORS

JULIOL

Municipi d’Alòs de Balaguer
Defuncions:
dia 2: José Palma i González (73 anys), natural de Màlaga

Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 26: Evelina Krasimirova i Angelova, filla de Krasimir i de Krasimira
dia 29: Maria Font i Sabaté, filla de Josep M. i de Montse
Matrimonis:
dia 4: Duyerkis González i Calderón (veïna de Tàrrega)

Abdil Makdad (veí de Terrassa)
dia 5: David Sabanés i Serra (veí de Tàrrega)

Teresa L. Piqueras i Solé (veïna de Tàrrega)
dia 12: Persy Duran i Bascope (veí de Baldomar)

Yaqueline P. Galindo i Sossa (veïna de Balaguer)
Defuncions:
dia 1: Emili Gil i Camps (74 anys), natural de Montargull
dia 5: Francisco Martínez i Porcar (33 anys), veí de Castelldefels
(accident moto)
dia 19: Balbina Comabella i Brescó (88 anys), natural de Baldomar

Sofia Berengueres i Puigarnau (93 anys), natural de Comiols

Municipi de Foradada
Matrimonis:
dia 6: Anna Campabadal i Aumedes (natural de Guissona)

Víctor Padullés i Omedes (natural de Lleida)

Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 16: Salvador Boix i Sala (78 anys), natural de Vilanova de Meià
dia 23: Josep M. Triginer i March (66 anys), natural de Vilanova
de Meià

Cada divendres (excepte el 15 i el 22 d’agost):
A les 22h, a la plaça de l’Ajuntament d’Artesa, Apre-
nentatge de sardanes i Sardanes a la fresca. Organit-
za: Amics de la Sardana d’Artesa de Segre

De l’11 al 17 d’agost:
Setmana Cultural a Santa Maria de Meià

23 i 24 d’agost:
Fira de Sant Bartomeu a Artesa de Segre (veure
pàg. 39)

5 de setembre:
A les 22h, a la Sala d’Actes de la Cooperativa, Pre-
sentació del llibre “Nosaltres els catalans” de Víctor
Alexandre. Organitza: Comissió 300 (veure pàg. 17)

6 de setembre:
A les 12h, Jornada de portes obertes al jaciment ar-
queològic d’Antona. Sortida de davant de l’Ajunta-
ment

11 de setembre:
Festa Nacional de Catalunya (veure pàg. 43)

Del 14 al 17 d’agost:
Santa Maria de Meià

16 d’agost:
Montsonís

16 i 17 d’agost:
- Anya
- Seró

Del 21 al 24 d’agost:
Cubells (veure pàg. 29)

23 d’agost:
Boada

29, 30 i 31 d’agost:
- Baldomar
- La Torre de Fluvià

6 i 7 de setembre:
Gàrzola

De l’11 al 15 de
setembre:
Vilanova de Meià (veure
pàg. 29)

20 i 21 de setembre:
Montargull

JULIOL
Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana del mes: 25°
Temperatura màxima: 38º (dia 31)
Temperatura mínima: 10º (dia 4)
Dies amb precipitacions: 2
Precipitació màxima: 25 mm (dia 11)
Total precipitacions: 29 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana del mes: 23,7°
Temperatura màxima: 36,1° (dia 31)
Temperatura mínima: 8,9º (dia 4)
Dies amb precipitacions: 2
Precipitació màxima: 28,4 mm (dia 11)
Total precipitacions: 31,8 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 22,6°
Temperatura màxima: 34,9° (dia 31)
Temperatura mínima: 9,7º (dia 14)
Dies amb precipitacions: 2
Precipitació màxima: 9,6 mm (dia 11)
Total precipitacions: 12,8 mm

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions: 2
Precipitació màxima: 28 mm (dia 11)
Total precipitacions: 34 mm



5

la
 P

al
an

ca

EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial

Membre de

Dipòsit Legal: L - 283 - 1981

EDITA: Associació Cultural la Palanca

CONSELL DE REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ
Ramon Giribet i Boneta
Bartomeu Jové i Serra
Miquel Regué i Gili
Sergi Valls i Jové
Anna M. Vilanova i Alentorn

SUPORT INFORMÀTIC
Josep M. Espinal i Aubet

MAQUETACIÓ
La Palanca

FOTOGRAFIA
La Palanca

SUBSCRIPCIONS I PUBLICITAT
Apartat de Correus 30 d’Artesa de Segre
Telèfon  973  40 11 58

REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ
Edifici Escoles Velles. Sala La Palanca
Apartat de Correus 30 - 25730 ARTESA DE SEGRE

IMPRIMEIX
NORPRINT - Artesa de Segre

TIRATGE
875 exemplars

SUBSCRIPCIÓ ANUAL
20 euros (preu a l’Estat espanyol i a Andorra)
30 euros (preu estranger)

ADRECES INTERNET
http://www.lapalanca.org
correu electrònic: revista@lapalanca.org

-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.

Poti-poti estiuenc
Diuen els periodistes que l’estiu no acostuma a ser bon temps per a
les notícies. Nosaltres, com a periodistes aficionats, ens ho creiem;
però la veritat és que aquest estiu està resultant força atípic si ens ho
mirem des d’aquest punt de vista.
    Gràcies a la celebració dels Jocs Olímpics a Pequín hi ha gent que
s’ha assabentat que allà no es respecten gaire les llibertats, malgrat
els tímids intents d’obertura. També hi ha gent que s’ha sorprès de
la gran quantitat de contaminació que envolta la capital xinesa. Fins
i tot alguns han descobert que existeix un país anomenat Tibet, que
va ser envaït per la Xina l’any 1950. Ara que això últim els aficionats
al cinema ja ho han anat descobrint en diverses pel·lícules (per
exemple: Set anys al Tibet).
    Mentre s’inauguraven els Jocs (no en el mateix moment, és clar),
esclatava un altre conflicte a la zona del Caucas. D’aquesta manera
hem pogut saber d’un indret anomenat Ossètia del Sud, dintre de
l’estat de Geòrgia (no l’americà sinó l’altre, el que havia estat membre
de la URSS). Així és que ja tenim als russos donant suport als
ossetians i als americans emprenyats amb els russos per aquesta
ingerència. Carai!, com si els ianquis fossin els més santets del món
i no s’haguessin posat mai a casa de ningú. Viure per veure, diuen.
    Aquells que aprofundeixen més en les notícies fins i tot han
descobert una altre indret anomenat Abkhàzia, on també es proclamen
independentistes. Mentre que els de més edat pensen com pot ser
que no recordin Tiblisi com a capital europea. Ah, és clar! És la
capital de Geòrgia, que abans no s’estudiava per ser una república
soviètica que tenia per capital Moscou. Renoi com ha canviat la
geografia des que anàvem a estudi!
    Mentrestant, el secretari general de l’ONU, el Sant Pare, la Unió
Europea... ja estan donant un toc d’atenció als protagonistes d’aquest
enrenou. No sigui que l’episodi dels conflictes dels Balcans de finals
de segle XX es reprodueixi ara al Caucas, on recordem que també hi
ha Txetxènia, una república russa en conflicte amb Moscou.
    I a casa nostra, què? Doncs que li preguntin a la Cooperativa
d’Artesa, perquè ja fa temps que ens tenen amb l’ai al cor. I aquest
estiu hem tingut la gota que vessa el vas amb l’afer de l’Agudana.
Esperem que la venda d’aquesta empresa signifiqui el final dels
maldecaps de la Cooperativa i que els seus socis i treballadors puguin
dormir més tranquils a partir d’ara.
    No cal continuar. Que cadascú hi afegeixi el que vulgui a la llista.
Com podeu veure, d’estiu tranquil i sense notícies, res de res.
    Disculpeu el to frívol amb què hem tractat fets molt greus, però
és temps d’estiu i voldríem treure ferro als maldecaps. Que acabeu
de passar un bon estiu i que tingueu unes bones vacances.

Col·laboradors/es del mes: Francesc Comabella, Josep Galceran,
Iolanda Masanés, Antònia Estrada, Pere Santacreu, Josep Argerich,
Agrupació Jovent de Bellcaire, Ramon Ros, Moisès Martí, Marc
Vilanova, Joan Roca, Joan Giribet, Josep Roqué, Paquito Gessé,
Amics de Baldomar, Pares del Cau, Antoni Colom, Ton Bonet, Josep
M. Morell, Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, Albert Vidal, Eva
Maza, Pere Serra, David Fusté, Ramon Monfà, Jordi Esteban, Jordana
Avelar
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La Cooperativa es ven L’Agudana
esprés de moltes setmanes de ne-
gociacions, la Cooperativa

d’Artesa ha arribat a un acord per
vendre’s l’escorxador de Cervera
L’Agudana. Aquesta venda i la difí-
cil situació en què està l’escorxador
van motivar que els treballadors es
manifestessin a Artesa el passat 6
d’agost.
    La Cooperativa d’Artesa era sòcia
majoritària de l’escorxador cerverí des
de l’any 2001 a través de la societat
Copemo (que tenia el 54% de l’escor-
xador). La resta d’accions estaven re-
partides entre un gran nombre de socis
del mateix municipi d’Artesa, la ma-
joria també socis cooperativistes. Des
d’aleshores fins ara, l’empresa de
Cervera ha ocasionat unes pèrdues mi-
lionàries a l’empresa d’Artesa. S’han
barallat diferents xifres, però es parla
d’un deute d’entre 16 i 25 milions
d’euros.
    En aquests anys, l’escorxador no ha
aixecat el vol per diferents motius. A
la delicada situació empresarial en què
es trobava L’Agudana l’any 2001, s’hi
han d’afegir les obsoletes instal·lacions
de la càrnia, els canvis constants de per-
sonal directiu i la complicada conjun-
tura del sector porcí (baixada de preus,
excés de producció, etc.). Per acabar-
ho d’adobar, l’escorxador ha patit en

aquests anys dos in-
cendis que han
afectat greument les
instal·lacions i han
trastocat els plans
de viabilitat.
    La Cooperativa
ha desemborsat
grans quantitats de
diners per pal·liar la
difícil situació (a
més de proporcio-
nar molt bestiar que
encara no ha co-
brat), fins que final-
ment ha hagut de posar a la venda l’es-
corxador davant la possibilitat que ar-
rossegués la firma artesenca a la falli-
da.
    A finals del mes de juliol, la Coope-
rativa va arribar a un acord per vendre
L’Agudana a les empreses Indelebre i
Eurospainfood, al capdavant de les
quals hi ha l’empresari lleidatà Carlos
Serra. Fins al moment, no s’ha fet pú-
blic el preu de venda ni els detalls de
l’operació. La nova direcció apostarà
per un canvi de model productiu i co-
mercial i ja ha avançat que reduirà el
nombre de treballadors dels actuals 110
als 59 (abans del primer incendi
L’Agudana comptava amb més de 200
treballadors).

D

    D’altra banda, la Cooperativa tam-
bé ha anunciat que tancarà la seva sec-
ció de crèdit, on hi havia uns dipòsits
de 7,5 milions d’euros, i que retornarà
els diners als seus titulars en els pro-
pers dies. Aquest tancament s’emmar-
ca dins la reorientació de l’entitat pre-
sidida per Josep Canal, que a partir
d’ara es dedicarà només a produir pin-
so i a fer vi.

Manifestació dels treballadors
de L’Agudana a Artesa
Després de diverses notícies sobre la
possibilitat que els treballadors de
l’Agudana es manifestarien davant la
seu de la Cooperativa d’Artesa, a l’avin-
guda Eduard Maluquer, finalment
aquest fet va tenir lloc el dimecres 6
d’agost.
    A migdia, un centenar de treballadors
d’aquesta empresa es van presentar da-
vant la Cooperativa. Amb xiulets i pe-
tards, al crit de “Manos arriba, esto es
un atraco” (entre d’altres), duien una
pancarta amb el següent text:
“AGUDANA DESTRUCCIÓN CA-
NAL MALA GESTIÓN PURROY
TRAICIÓN PÁGANOS YA”. La ma-
joria portaven una gorra vermella del
sindicat CCOO.
    En arribar a la Cooperativa van fer
una mica de soroll davant la presència
de mitjans de comunicació i de diver-
ses dotacions de mossos d’esquadra.
Poc després, membres del Comitè
d’Empresa, acompanyants del respon-
sable del sector carni de CCO, Valentín
Antúnez, van entrevistar-se amb el ge-



7

la
 P

al
an

ca

NoticiariNoticiariNoticiariNoticiariNoticiari

En Sebastià Piera visita Baldomar
l passat 26 de juny, en Sebastià
Piera i Llobera va visitar

Baldomar per trobar-se amb antics
companys del poble.
    Aprofitant la seva estada, va tenir
l’oportunitat de visitar el pintor Antoni
Borrell, part de les seves pintures, l’es-
pai Borrell i un conjunt d’obres que
estava realitzant sobre Jaume I el Con-
queridor.
    Nascut a Santa Maria de Meià l’any
1917, va venir a Baldomar amb la seva
família el 1920, on el seu pare va re-
gentar l’escola pública com a mestre
nacional fins l’any 1928. Després es
traslladaren a Vilanova de la Barca i
més tard a Vilobí del Penedès, on el
Sebastià, ja fet un home, va ser sorprès
per la guerra civil, que va viure amb
intensitat, així com els anys següents

amb la segona guerra europea.
    Va ser empresonat a Barcelona l’any
1947 i, després de moltes peripècies,
va poder tornar a França, l’any 1949,
essent deportat al cap de poc temps junt
amb la seva esposa (recentment fina-
da), a l’illa de Còrsega, on va formar
una família i encara hi resideix.
    El llibre El soldat de Pandora
(Ricard Vinyes, Edicions Proa, 1998)
fa un resum detallat de tota la seva vida.
    Els records de la seva infància a
Baldomar l’han acompanyat sempre,
fent visites periòdiques al nostre poble,
on sempre hi troba el caliu d’uns amics
que li conserven una amistat sincera i
entranyable.

Text: Francesc Comabella i Brescó
Fotos: Josep Galceran i Sellart

E

rent, Ricard Purroy. Una mitja hora després van baixar i
Antúnez es va dirigir als manifestants per lamentar-se de l’ab-
sència del president i explicar que el gerent, després de llegir
el manifest que li van lliurar, es va comprometre a destinar els
màxims esforços per a solucionar el problema. Antúnez va
qualificar la situació com un “puzzle difícil d’encaixar” i va
reclamar no solament que se’ls pagués les nòmines pendents
sinó que se’ls expliqués quin pla de viabilitat tenien per l’es-
corxador, amenaçant de demanar la intervenció judicial. En
aquest sentit va explicar que Purroy els va informar que l’en-
demà un representat de l’empresa que ha adquirit l’Agudana
els rebria per informar-los d’aquest pla. A més, va titllar d’in-
útils els gestors de l’empresa per haver acumulat en els dar-
rers anys un deute d’uns 25 milions d’euros.
    Després d’atendre els mitjans de comunicació, es va en-
cendre una traca d’uns 20 metres al mig del carrer i es va
ruixar la façana de la Cooperativa amb uns bidons de plàstic
plens de sang. Alguns treballadors van lamentar aquesta dar-
rera actuació mentre d’altres l’aplaudien. Posteriorment es va
continuar la manifestació per la carretera d’Agramunt, fent un
tomb per diversos carrers d’Artesa fins acabar a la zona de les
antigues sitges. Mentrestant, una dotació de Bombers es va
fer càrrec de la neteja de la façana de la Cooperativa.

La Palanca

“No pot existir una societat pròspera i feliç quan la major part dels seus membres
són pobres i dissortats”

Adam Smith. Economista i filósof escocès
 (5 de juny, 1723 – 17 de juliol, 1790)
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Activitats a Vilanova de Meià
Petits artistes
A la fi, els assajos de tot l’hivern d’un petit grup d’artistes
de teatre van donar el seu fruit el passat dia 5 de juliol amb
la interpretació de l’obra La capsa de música, dirigida per
Mel Martín Ballester, una noia de setze anys aficionada al
teatre i que a partir d’ara es dedicarà a l’estudi d’aquest art.
    Us explicarem una mica i en quatre ratlles com va anar
tot. Un bon dia la Mel va proposar dirigir una petita obra de
teatre, però el més complicat de tot era que ho volia fer amb
joves actors. Diem joves perquè aquests petits tenien edats
compreses entre els 4 i 11 anys. Per tant, dirigir aquesta co-
lla d’artistes podia presentar alguna petita situació comple-
xa, però tot va anar endavant. Durant els assajos tot avança-
va a bon ritme i tots s’ho passaven molt bé.
    L’èxit d’aquests joves actors es fa ver palès el dia de la
representació, quan la sala del Casal Municipal de Vilanova
de Meià era plena de gom a gom i els aplaudiments del pú-
blic varen ressonar fortament en la sala. La gent s’havia di-
vertit molt i la cara somrient dels nens i la jove directora
reflectien satisfacció.
    Després de la petita obra de teatre, els mateixos nens que
havien actuat una estona abans i d’altres que es varen voler
afegir a l’acte varen participar en un recital de poesia, com-
memorant l’any Rodoreda i celebrant així el naixement
d’aquesta fabulosa escriptora de casa nostra nascuda a
Barcelona el 10 d’octubre de 1908. En l’homenatge es va-
ren recordar obres conegudes com Aloma, Mirall trencat,
La plaça del diamant, El carrer de les camèlies...
    Aprofitem aquest petit escrit per agrair la col·laboració de
totes les persones que d’una manera o una altra varen fer
possible aquest divertit acte.

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Antònia Estrada
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Activitats d’estiu
A Vilanova de Meià hem preparat un estiu diferent, un estiu
amb activitats esportives i culturals destinades a fer més di-
vertides les tardes dels nens i nenes que hi ha a la vila, ja
siguin de Vilanova, dels pobles veïns o bé els estiuejants
que en aquests dies passen aquí les seves vacances.
    Les activitats són totalment gratuïtes i compten amb tot
l’ajut i suport de l’Ajuntament i el Centre Excursionista de
Vilanova de Meià. Són preparades i dutes a terme per un
equip de voluntaris que han posat tot el seu esforç per a què
tots aquests infants puguin passar unes tardes d’allò més di-
vertides.
    Durant els mesos de juliol i agost, dos cops per setmana
es practiquen esports com futbol i bàsquet; un altre dia es
reserva per fer “l’hora del conte” amb els més petits i habi-
tuar-los així a la lectura, després pintem dibuixos, mirem
alguna que altra aventureta de cinema infantil o fem jocs de
taula.
    Per ser el primer any que s’organitza un programa d’acti-
vitats com aquest, s’ha aconseguit un bon nombre d’inscrip-
cions, la qual cosa demostra la bona acceptació que ha tin-
gut aquest pla d’estiu entre tots aquests jovenets.
    Volem fer un especial agraïment a totes les persones i en-
titats que, d’una manera o altra, col·laboren en la realització
d’aquestes activitats.

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Antònia Estrada

Festa homenatge a la gent gran 2008
Novament, el dia 3 d’agost, l’Associació de la tercera edat
Verge de Meià de Vilanova de Meià va organitzar la festa
d’homenatge a la gent gran del municipi, amb una missa
cantada per la soprano Montserrat Raimat, acompanyada al
piano per Marta Mesalles i al violí per Conxa Boyero, les
quals, seguidament, varen fer un concert  amb cançons del
seu repertori.
    Per la tarda, al pati de les escoles, es va fer una sessió de
ball amb música del Dj. Archi.
    Aquest any hem de ressaltar, com a novetat, que durant la
sessió del ball un grup de nens i nenes del municipi varen
recitar unes poesies en homenatge a la gent gran i en Virgili
Gabaldon també s’hi va unir i va recitar una poesia escrita
per ell mateix. A tots els agraïm la seva col·laboració.
    Durant la sessió de ball, es va lliurar uns obsequis de re-
cord als socis i sòcies de l’Associació. Així mateix, també
es va fer el repartiment de coca i refrescos per a tots els
assistents a l’acte, que sobrepassaven el centenar.
    L’Associació també agraeix la col·laboració d’un grup de
persones que voluntàriament, com cada any, col·laboren en
les tasques realitzades al pati de les escoles.

Pere Santacreu Trepat
Fotos: Pere  Santacreu i Josep Argerich

Festa Major
Vilanova de Meià

Dies 11, 12, 13, 14  i 15
de Setembre
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Inauguració de la carretera d’Àger
El President de la Generalitat, José Montilla, ha inaugurat
aquest 7 d’agost l’últim tram de la carretera d’Àger. El
president, durant la seva visita a les obres del tram de la C-
12 entre Àger i Terrradets,  va aprofitar per denunciar la
falta de recursos que afecta a l’executiu català. Per la seva
banda, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques
Joaquim Nadal, va anunciar també que la variant de
Balaguer que enllaçarà amb la C-12 estarà acabada al 2010,
el projecte de la qual està actualment en període d’exposició
pública. D’altra banda, Joaquim Nadal, ha inaugurat aquest
mes d’agost el pas inferior per a vianants a Montgai, així
com la renovació del ferm dels 20.5 quilòmetres de la
carretera LV-3025, entre la Sentiu de Sió i Agramunt.

Trepitja casa Teva
Menàrguens va acollir aquest any el programa Trepitja Casa
Teva, un programa inclòs en el Pla Comarcal de Joventut i
que pretén fomentar un oci saludable entre els joves, alhora
que coneguin i gaudeixin del territori de la Noguera.
L’activitat, que es va fer el dia 19 de juliol, va consistir en
una jornada de conducció en el circuit de karts de la població.

Casal Cultural a Camarasa
Camarasa ja disposa d’un nou Casal Cultural, inaugurat
durant el mes de juliol. L’antic edifici va haver de ser
enderrocat l’any 2005 al trobar-hi esquerdes i focus
d’humitat en el seu interior. Així doncs, aquest nou espai
farà les funcions de sala de ball, espai per espectacles i local
social per a les entitats.

Llar de foc del segle XI
Durant un taller d’Arqueologia realitzat al jaciment del Pla
d’Almatà de Balaguer, es va posar al descobert l’habitació
principal d’una de les cases, amb una llar de foc excavada

directament al terra de l’estança i restes del clavegueram
que la travessava.

Neteja del riu Farfanya
Una vintena de joves de diferents comunitats autònomes va
treballar durant uns dies en la restauració i neteja de matèria
orgànica de la llera del riu Farfanya al seu pas pel nucli de
Castelló de Farfanya. El camp de treball va ser organitzat
per l’Associació Catalana de Lleure Formatiu en conveni
amb l’ajuntament de la població i la secretaria de Joventut
de la Generalitat de Catalunya, en el qual hi van participar
una vintena de joves de 15 a 17 anys.

Passarel·la de Balaguer
A finals del mes de juliol es va inaugurar la nova passarel·la
de Balaguer, amb un any de retard respecte la data prevista
inicialment. Aquesta passarel·la és el cinquè viaducte sobre
el Segre en un tram d’uns 1.000 metres.

Ampliació del col·legi de Térmens
El Govern de la Generalitat ha adjudicat les obres de millora
i ampliació del col·legi públic Alfred Potrony de Térmens a
l’empresa Romero Polo & Construccions i Contractes Ribó.
El projecte preveu una reforma integral del centre amb la
construcció d’un nou edifici, i una passarel·la d’unió amb
l’antic.

Vallfogona ja té aigua potable
Des de mitjans de juliol, els habitants de Vallfogona de
Balaguer ja poden consumir aigua de l’aixeta, després que
durant dos mesos hagin estat sense aigua potable a causa de
les obres de la planta potabilitzadora.

Anna M. Vilanova
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La Comarkalada de 2007
ra fa un any, l’Agrupació Jovent
de Bellcaire estàvem immersos

en plena organització de la 2a
Comarkalada.
    Havíem agafat uns mesos abans el
relleu per part del Konjovent de
Térmens i teníem el repte de superar
aquella primera edició de la Trobada
Jove que s’havia fet al 2006.
    Sense adonar-nos-en, els joves ha-
víem contagiat tot el municipi d’un en-
tusiasme que mai s’havia sentit fins lla-
vors en l’ambient. Joves, petits i grans
s’estaven preparant per acollir al mu-
nicipi la Festa Major de la comarca. Cap
veí va deixar perdre l’oportunitat de
col·laborar amb l’organització de la
Trobada Jove, i és que Bellcaire seria

per uns dies la capital del jovent de la
comarca.
    Publicitat en ràdio i premsa, flyers,
presentació in situ a tots els pobles de
la comarca, internet, les pancartes per
les Festes Majors... Tot era bo (i neces-
sari) per estendre aquest entusiasme que
sortia de Bellcaire cap a la resta de la
Noguera.
    Durant els dies que va durar la
Comarkalada, es creu que més de
10.000 persones van venir en algun
moment o altre al nostre poble per a
participar de la festa. Un èxit d’afluèn-
cia, que va anar acompanyat per un gran
ambient entre tot el jovent de la comar-
ca, que va reivindicar-se com el jovent
més participatiu del país.

    Ara, un any més tard recordem amb
una certa nostàlgia aquella segona
Comarkalada, sabent que vam posar el
nostre gra de sorra a la consolidació
d’un projecte engegat per joves i per
als joves. Els joves d’avui de Bellcaire
ens considerem afortunats d’haver po-
gut organitzar una Comarkalada al nos-
tre poble. Som conscients que potser la
pròxima vegada que el nostre municipi
aculli la Trobada Jove seran els nostres
fills qui estiguin al davant i seran ells,
llavors, qui ens contagiaran del seu en-
tusiasme a nosaltres com nosaltres ho
vam fer en el seu moment.
    Bona Comarkalada 2008!

Agrupació Jovent de Bellcaire

AA
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Música a la fresca
VILANOVA DE

MEIÀ

AL PARC RECREATIU
DE LES PISCINES

ELS DISSABTES 9 i 23
d’AGOST

REVETLLA A PARTIR
DE LES

12 de la NIT

Ràdio Artesa 91.2 FM
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El paper, un derivat de la fusta
 l’article de La Palanca del mes
de març insinuava la possibilitat

d’escriure sobre diferents temes re-
lacionats amb la fusta, i un podia ser
el mateix paper (i veurem que
bàsicament “encara” surt de l’arbre).
Doncs bé, durant aquest temps m’ha
estat possible visitar una fàbrica de
paper i, si teniu paciència de conti-
nuar llegint, us explicaré les meves
impressions.
    Fent una mica d’història, i resumint
el que ens diu la Gran Enciclopèdia
Catalana, el paper és una substància
feta amb fibres vegetals o cel·lu-
lòsiques prèviament suspeses en aigua
i adherides les unes a les altres, que pren
la forma de làmines molt primes. La
idea de formar un full llis a partir
d’aquestes fibres sorgí a la Xina (ves
per on) l’any 105 quan el ministre
d’agricultura proposà d’utilitzar la fus-
ta de morera i de bambú. Tots sabem
que, anteriorment a aquesta data, s’ha-
vien emprat diversos materials per a
l’escriptura (papirs, pergamins, teixits,
etc.), però no eren “paper”. L’expansió
del paper cap a occident fou obra dels
àrabs, per mitjà dels presoners xinesos
conduïts a Samarcanda l’any 751. Els
àrabs, doncs, escamparen els nous pro-
cediments per tot Europa a través de la
península Ibèrica, principalment des
dels ports de València i Barcelona.
    La fàbrica que vaig visitar és a la ciu-
tat de Aalen (Alemanya, estat federal
de Baden-Wurttemberg) i, lògicament,
tocant a les edificacions hi ha un riu
prou important, el Kocher. Al guia que
ens ensenyava les instal·lacions li va
faltar temps per dir-nos que, degut a
l’alt grau de vigilància, tractament i
depuració de les aigües dins la seva
empresa, en aquest riu els peixos vivi-
en molt bé, tant a l’entrada com a la
sortida de la fàbrica. Ens va dir també
que en principi la direcció de l’empre-
sa tenia molt clara la idea de conserva-
ció del medi ambient, ja que des de feia
anys havia deixat d’utilitzar el clor, els
derivats del plom i d’altres matèries
contaminants, i havia instal·lat les de-
puradores adequades. A més, les auto-
ritats competents d’aquest estat federal

són de les més res-
trictives d’Alema-
nya i apliquen unes
lleis molt dures.
    Aquesta empresa
paperera va ser fun-
dada l’any 1483 per
un comte d’una po-
blació veïna. Sem-
bla ser que dins les
propietats d’aquest
comte hi havia un
monestir on una co-
munitat de monjos
es dedicava a l’art
de l’escriptura i no
trobaven qui els fes
el paper adequat. Per aquest motiu, el
comte decidí muntar la paperera ell
mateix, va buscar el lloc adequat i, en
un antic molí al costat d’un riu, van
donar els primers passos. Els primers
anys “fabricaven” unes 10 tones de pa-
per a l’any, totes elles sota les pautes de
qualitat que els demanaven els monjos.
    Sembla ser que el sistema de fer pa-
per en aquell temps era com segueix.
Es trencava al màxim les fustes més
blanques que trobaven prop del riu i
s’esmicolaven o s’aixafaven més en el
molí. Aquesta mena de pasta barrejada
amb molta quantitat d’aigua (a efectes
d’hidratar la cel·lulosa) es posava dins
d’una tina, d’on amb una forma (un
rectangle de fusta, amb una tela metàl·-
lica al fons) hom en prenia una quanti-
tat determinada per fer un full. Després
de deixar-ho escórrer, es posava sobre
un feltre on quedava adherit, es cobria
després amb un altre feltre i així fins a
250 fulls. Seguidament es col·locava en
unes premses manuals i no gaire grans
per expulsar l’aigua sobrera. Després
de separar els fulls dels feltres, hom els
portava a assecar a una habitació ven-
tilada anomenada “mirador”. Un cop
secs els fulls, calia fer l’operació d’en-
colat, per dos procediments diferents,
l’un a base de midó de cereals (arròs o
blat) i l’altre submergint els fulls en un
bany de cola animal, deixant així el
paper brunyit i setinat.
    Durant la visita ens van ensenyar al-
guna d’aquestes premses manuals (foto

1), així com també uns papers fets en les
mateixes ja fa molts anys i on, mirats a
contrallum, s’hi veien “figures transpa-
rents” (com en algun paper moneda).
    El nom actual de l’empresa es
Munksjö, degut a que durant uns anys
era propietat de la firma  sueca del ma-
teix nom. Avui pertany a una financera
que té tres fàbriques més al mon, entre
elles l’antiga “Calpasoro” al País Basc.
La producció actual en aquesta fàbrica,
que disposa de tres línies de producció,
es de 90.000 tones/any. El tipus de paper
que fabriquen es l’anomenat decoratiu,
o sigui que és un paper d’alta qualitat,
d’entre 50 i 360 grams per m2 (encara
que el més normal és sobre 120 grams)
blanc o de color, anomenat paper base,
que en diferents fases de processos més
avançats, s’imprimeix amb dissenys tals
com imitació fusta, pedra o fantasia i, de-
gudament impregnat amb resines de me-
lamina, forma part de la producció de
mobles, arquitectura d’interiors, o terres
laminats.
    També ens va explicar el guia que a
l’altra banda del riu hi havia un altra
fàbrica de paper a la qual el 100 % de
la seva matèria primera era paper reci-
clat. A la fàbrica que vam visitar, la
Munksjö, de paper reciclat sols en gas-
taven un 2% (que eren els retalls pro-
pis de fabricacions anteriors). La resta,
o sigui el 98 %, era cel·lulosa, proce-
dent tota ella de la cornisa cantàbrica
espanyola i una part de Portugal. Tam-
bé ens va dir que aquesta cel·lulosa era

AA
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molt millor perquè l’arbre d’on pro-
venia, l’ eucaliptus, té una fibra molt
més blanca i pura que la que s’obté d’al-
tres espècies d’arbres com el xop,
l’avet, el bedoll...
    Aquesta cel·lulosa, que els arriba en
una espècie de fulls de prop d’un mil·lí-
metre de gruix, la posen en un molí tri-
turador junt amb el 2% de restes de fa-
bricacions anteriors. Amb molta quan-
titat d’aigua i amb els sulfits i colorants
adequats, tots ells d’origen vegetal, van
formant una mena de pasta que es re-
parteix automàticament damunt d’un
feltre que avança en continu (foto 2).
En aquest moment, el 98% del produc-
te és aigua i sols el 2% es converteix
en paper. Aquest feltre es troba al prin-
cipi d’una línia de maquinària d’uns
100 metres de llargada i que amb dife-
rents alçades va “conduint” la pasta de
paper. A través d’uns sedassos, va dei-
xant aquesta gran quantitat d’aigua, que
a traves dels conductes adequats torna
al riu que parlàvem al principi. En uns
trams l’escalfen a gran temperatura, des-
prés es premsa en uns cilindres enormes,
es torna a refredar i al final es va formant
la bobina de paper amb la mida, color i
en definitiva la qualitat adequada. En
aquesta empresa hi ha molts controls de
qualitat en tot el procés. Disposen de dos
laboratoris que els permeten analitzar tant
la matèria prima com el seu producte en
totes les fases. També ens van ensenyar
una mena d’arxiu on guarden mostres de
tots els productes que han fabricat du-

rant els últims 10
anys, degudament in-
formatitzat per trobar
qualsevol d’aquestes
mostres en un temps
relativament curt.
Una altra curiositat és
que, degut a la gran
quantitat d’aigua ca-
lenta i vapor que hi ha
en aquestes naus, la
calor i la humitat
obliguen a situar els
comandaments i au-
tomatismes d’aques-
tes línies dins d’unes
cabines de vidre, si-
tuades a major alça-
da i condicionades tot l’any a la mateixa
temperatura. Lògicament, és des de dins
d’aquestes cabines d’on el personal diri-
geix, sempre que pot, aquesta part de la
producció.
    Com hem dit, en aquesta empresa
fabriquen el paper anomenat “decora-
tiu”, però quantes classes de paper exis-
teixen? Des de paper de fumar a paper
de diari, paper d’embalatge o per car-
tró, paper d’estrassa, higiènic, de vidre,
de ceba, paper carbó, paper timbrat,
paper moneda, paper de barba o Manila,
pergamí paper vegetal, o molts d’altres
(incloent el que esteu llegint), però la
majoria d’ells segueixen sortint
bàsicament de l’arbre. Fins i tot, en-
cara que incorrectament, en diem pa-
per d’alumini, al full derivat d’aquest

material i que, lògicament i com hem
vist, no té res a veure amb el paper.
    Com influeix el paper en les nostres
vides? Ben segur que de moltes mane-
res; des del llibre de l’escola fins al tes-
tament, passant pels diners o el paper
higiènic. A les empreses diem que “pa-
pers zero”, però cada dia n’hi ha més. I
de llibres i revistes, encara que diguem
que seran virtuals i podrem seguir-los
per Internet, cada dia n’editen més.
    A la vida, al nostre gust o no, a tots ens
toca “interpretar” el nostre paper, i mas-
sa vegades, diem que alguns polítics
HAN PERDUT ELS PAPERS... o que
el que ens havien dit que farien s’ha con-
vertit en PAPERS MULLATS... o no?...

Ramon Ros i Canosa
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Víctor Alexandre
Biografia

Víctor Alexandre va néixer a Barcelona el 10 d’abril
de 1950. És periodista i escriptor. Començà la seva car-
rera professional el 1972, a Ràdio Popular d’Eivissa, i
el 1975 a Ràdio Joventut, a Barcelona. Ha estat direc-
tor i presentador de programes de Ràdio 4 (1976-1993)
i corresponsal a Alemanya per al diari Avui, el setma-
nari El Temps i la cadena SER. Premi Recull de Perio-
disme 1996, ha presentat el programa Cinema a l’abast
a TVE-Catalunya, ha estat redactor del programa Clàs-
sica del Canal 33 i és autor de diverses obres de ficció

per a la ràdio. També col·labora habitualment en el diari basc Berria, al Diari
de Sant Cugat, als portals e-notícies i El Singular Digital i és membre del
Consell Editorial del Diari de Sant Cugat. Ha estat guardonat amb el Premi
Nacional Lluís Companys l’any 2005 i el Premi d’assaig Francesc Ferrer i
Gironès l’any 2006.
    Ha publicat Jo no sóc espanyol (1999) (traduït a l’espanyol), Despullant
Espanya (2001), Despullats (2003), amb Joel Joan, i el mateix any, Senyor
President, definit per La Semaine de Roussillon com “el millor assaig mai no
escrit sobre la realitat catalana i sobre el respecte universal a totes les diferèn-
cies”. L’any 2004 va publicar el llibre El cas Carod, que també ha estat traduït
a l’espanyol. L’any 2005 va debutar en la ficció literària amb el recull de con-
tes El somriure de Burt Lancaster, deu històries curtes sobre la importància de
l’atzar en la vida de les persones. El seu llibre La paraula contra el mur (tradu-
ït al basc) va ser guardonat amb el Premi d’assaig Francesc Ferrer i Gironès
2006. Va ser el mateix any que va publicar TV3 a traïció: Televisió de Catalunya
o d’Espanya? (2006). El 2007 va estrenar l’obra de teatre Èric i l’Exèrcit del
Fènix, que va suposar el seu debut com a dramaturg. L’any 2008 ha publicat
Nosaltres, els catalans, on Alexandre conversa amb vint nous catalans dels
cinc continents, entre els que es troben: Patrícia Gabancho, Najat El Hachmi,
Sam Abrams, Matthew Tree, Asha Miró i Txiki Begiristain.

cabes de presentar el llibre No-
saltres, els catalans en el qual

converses amb vint nous catalans.
Ens pots explicar una mica el llibre
als lectors de La Palanca?
Nosaltres, els catalans és un llibre amb
el qual defenso els valors de la immi-
gració i intento fer veure a la societat
que la immigració no és cap amenaça
per a la nostra identitat. Els immigrants
no tenen cap culpa que nosaltres no
hàgim estat capaços de resoldre el con-
flicte polític que tenim amb Espanya.
És d’una covardia immensa, després de
tres segles d’incompetència i de pusil·-
lanimitat, carregar els neulers de la des-
aparició de Catalunya als immigrants.
Ells vénen aquí i no hi troben una na-
ció independent, hi troben un territori
subordinat a Espanya. És cert que col·-
loquialment els catalans diem que som
una nació, però també ho és que la por
i l’acomplexament ens tenalla quan
se’ns demana que ho demostrem i que
tinguem sentit d’Estat. Portem tants
anys en captivitat que hem oblidat que
les ales per volar no són un atribut d’al-
guns pobles privilegiats, sinó de tots els
pobles del món. La por catalana a la
immigració pot tenir trets xenofòbics,
però sobretot té trets infantils. Dic això
perquè denota una gran immaduresa
traspassar a tercers les nostres respon-
sabilitats. Si Catalunya desapareix, no
serà per culpa dels immigrants, sinó per
la covardia dels propis catalans.

Català, com deia president Pujol, és
aquell qui viu i treballa a Catalunya.
Hi estàs d’acord?
Cal diferenciar la identitat administra-
tiva de la identitat cultural. Des del punt
de vista administratiu, és evident que
totes les persones que viuen als Països
Catalans són catalanes, independent-
ment del lloc on hagin nascut, i han de
tenir els mateixos drets i deures. La
identitat cultural, en canvi, només és
possible quan s’és parlant de la llengua
d’aquella identitat. Si un espanyol que
viu a Alemanya no parla alemany, serà
ciutadà alemany a efectes administra-
tius però, culturalment, serà espanyol.
Per la mateixa raó, culturalment parlant,

només són catalanes les persones que
parlen català visquin on visquin. I, per
ser catalanes, no cal que deixin de ser
res. És a dir, que es tracta de sumar i no
de restar. Si la llengua articula el pen-
sament, com es pot entendre un poble
sense saber la seva llengua?

Des d’aquell primer llibre que por-
tava per títol un atrevit Jo no sóc es-
panyol has  publicat ja diferents lli-
bres amb els quals t’has erigit com
un dels ideòlegs del catalanisme. Cap
on creus que està caminant
Catalunya?
Catalunya es troba immersa en un pro-
cés d’emancipació nacional. Ja sé que
no ho sembla i que, tenint en compte
moltes de les coses que estan passant,
la sensació és que anem cap enrere.
Però no és així, anem endavant. Tots

els processos d’emancipació, ja sigui
individual o col·lectiva, són força invi-
sibles en el dia a dia. I això passa per-
què aquests processos són molt lents.
Tampoc no ens adonem que la Terra
gira, però és innegable que cada dia el
sol es pon. El desconcert, la desorien-
tació i la decepció que experimenten
molts catalans per la situació actual del
país és fruit d’aquest procés d’emanci-
pació. Les bases inconsistents sobre les
quals es justificava la dependència de
Catalunya a Espanya s’han esfondrat i
ens hem trobat amb un bany de realitat
que ens ha deixat cara de babaus, per-
què la llet de la vaca és nostra, però la
mà que la muny i la galleda que la re-
cull són espanyoles. En altres paraules,
si Catalunya fos un Estat independent,
ara mateix estaria a anys llum de la
migradesa actual que pateix. El procés,

AA
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per tant, està en marxa. L’únic proble-
ma és el temps. No podem badar, per-
què la globalització, que té coses molt
bones, serà molt depredadora pel que
fa a les nacions i a les llengües sense
Estat.

Un dels llibres que va fer més soroll
va ser el de TV3 a traïció, que va ha-
ver d’esperar-se una bona tempora-
da abans de ser publicat. Ens pots
explicar si creus que hi ha hagut can-
vis substancials a TV3 des d’alesho-
res? Com creus que hauria de ser la
televisió pública catalana?
No hi ha hagut cap canvi, cap ni un,
per la senzilla raó que el partit que la
controla, el PSC, continua essent el
mateix. El PSC té una ideologia nacio-
nalista espanyola, l’objectiu de la qual
consisteix a fer-nos creure que
Catalunya i Espanya són una mateixa
cosa i que els catalans no són ningú si
no diuen també que són espanyols. N’hi
ha prou de mirar determinats progra-
mes, ja siguin informatius, d’entreteni-
ment o d’esports. La visió que trans-
meten és hispanocèntrica i la catalani-
tat hi apareix com un subsistema indes-
triable de l’espanyolitat. El PSC traeix
els principis fundacionals de TV3 –que
parlen de crear sentiment de pertinen-
ça a la nació catalana– i utilitza l’emis-
sora en benefici propi perquè sap que
els vots que rep en les eleccions prove-
nen globalment de gent que té consci-
ència nacional espanyola. Cal anar molt

perdut per la vida per tenir consciència
nacional catalana i votar el PSC. És el
mateix que ser independentista català i
ser seguidor del Real Madrid. Que
aquest cas es pugui donar, no treu que
sigui una contradicció en si mateixa.
    Pel que fa a la segona pregunta, la
resposta és senzilla. Per fer que TV3
deixi de ser el tercer canal de Televisió
Espanyola n’hi ha prou que la primera
apliqui els principis de la segona: si
aquesta última és la televisió nacional
d’Espanya, com és que la primera no
és la televisió nacional de Catalunya? I
això, entre moltes altres coses, passa per
recordar que els pilots espanyols de
Fórmula 1 no són els nostres pilots o

per subtitular en català tota persona que
s’expressi en espanyol com a mesura
de respecte als telespectadors catalans
del nord que, com és lògic, no entenen
la llengua espanyola.

Un altre dels llibres que va tenir un
bon ressò mediàtic va ser El cas
Carod on explicaves el linxament que
va patir Carod-Rovira arran de la
reunió que va celebrar amb ETA a
Perpinyà. Continues defensant tot el
que hi deies?
Sí, és clar, perquè en aquell llibre jo no
defenso només Carod del linxament
que va patir, sinó Catalunya. Aquell
episodi va ser tan convuls perquè, com
dic en el llibre, va ser el primer acte de
sobirania que Catalunya va fer en molts
anys fins al punt que els catalans
emocionalment dependents d’Espanya
no el van voler admetre. Per una vega-
da en moltíssims anys, vam fer una cosa
sense demanar permís a Espanya. Jo
defensava i continuo defensant el dret
de Catalunya, a través de les seves au-
toritats, a parlar de pau amb qui vulgui,
quan vulgui i com vulgui, es digui ETA,
Hamas o Al-Qaida. Si a Espanya li agra-
da, bé; i si no, també. Que el nostre país
no sigui escenari d’atemptats és fruit
d’aquella trobada, i si Espanya vol acon-
seguir el mateix en el seu, només ens ha
d’imitar. No es pot defensar la democrà-
cia amb mesures antidemocràtiques.

Moisès Martí i Sales

La Comissió 300 organitza una conferència a càrrec de

Víctor Alexandre

que presentarà el seu llibre
Nosaltres els catalans

L’acte tindrà lloc el divendres 5 de setembre a les 21:30h
a la Sala d’Actes de la Cooperativa d’Artesa de Segre

Us hi esperem!
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Classificació
Fase Regular

1a
1-Jack’s
2-Trèbol
3-Montclar
4-Tooc’s
5-Const. JMG
6-Tanathos
7-Const. Belchi
8-Brasil
9-Steaua

2a
1-Local-Trèbol
2-All Star’s
3-Frikis
4-Auto-Xami
5-Dream Team
6-   -ktel’s
7-Èfors
8-Ex-UMT
9-Hat Trick
10-Quitxalla-
Oriola

Copiral-Jack’s guanya el 27è Campionat de Futbol Sala
nguany s’ha celebrat el 27è
Campionat de Futbol Sala

d’Artesa de Segre. Durant els mesos
de juny i juliol, dinou equips s’han
anat enfrontant cada nit, tot amenit-
zant les nits d’estiu del poble.
    Esportivament parlant, el torneig
s’ha disputat en forma de lligueta du-
rant la fase regular, on els equips, divi-
dits en 1a i 2a categoria, han jugat tots
contra tots. En els dos grups hi ha ha-
gut un domini aclaparador, del Copiral-
Jack’s (a 1a) i del Lokal-Trèbol (a 2a),

que no han perdut cap partit i s’han
endut la majoria de trofeus individuals.
    En els playoffs pel títol, es van po-
der veure molt bons partits, sobretot en
quarts de final i semifinals, on hi van
haver uns resultats ajustadíssims i emo-
cionants. La final va enfrontar, per ter-
cer any consecutiu el Copiral-Jack’s i
el Pub Trèbol, repetint-se el campió de
l’any passat, aquest cop per un ajustat
2 a 0 que va coronar com a campions
al Copiral-Jack’s per sisena vegada. El
Trèbol va tenir les seves opcions cre-

ant nombroses ocasions de gol, però el
Copiral va ser més efectiu de cara a
porta i va defensar-se amb molta fer-
mesa.
    Destacar el bon ambient entre tots els
jugadors i equips i el canvi en la direc-
ció del torneig, ja que Rafa Vega va ple-
gar després de més de dos dècades al
capdavant del campionat. Enguany di-
versos membres del CENG s’han re-
partit les tasques organitzatives.

La Palanca

E

Copiral-Jack’s Membres de Pub Trèbol (1a) i de Lokal-Trèbol (2a)
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La travessa del Pirineu amb BTT
a travessa del Pirineu o
“transpirenaica” amb bicicleta

de muntanya o BTT (bicicleta tot ter-
reny) és possiblement la millor ruta
per etapes de la península.
    La ruta que vam fer, en Dominic
Aldavó i jo, va anar del far del cap de
Creus, punta més oriental Pirineu a la
comarca de l’Alt Empordà, fins al far
del cap d’Higuer a la localitat
d’Hondarribia del País Basc, extrem
occidental del Pirineu. Un recorregut
total de 1.081 km i 23.900 m de desni-
vell en 20 etapes.
    Vam seguir l’itinerari proposat al lli-
bre Travesía de los Pirineos en BTT de
Jordi Laparra, editat per Prames. Ho
vam fer en dues tongades. Pel pont de
Sant Joan vam fer les quatre primeres
etapes (en les que ens acompanyà en
Pepe Roca, que després no va poder
venir per motius laborals). I durant les
vacances d’estiu vam fer les setze eta-
pes restants. A partir de Bagà i fins
Roncesvalles vam coincidir amb en
Jorge Castro, de Barcelona, i el seu
company de ruta Albert Bifet, de Lleida
(que solament ens va acompanyar fins
Bonansa). En Jorge era la quarta vega-
da que feia la travessa i ens va ajudar

molt per trobar el
camí correcte i amb
els seus consells
d’expert. A la taula
que adjunto es deta-
lla el número de
l’etapa i el dia que
la vam fer, el quilo-
metratge i el desni-
vell de pujada i de
baixada en metres.
    Respecte a la lo-
gística, portàvem
cadascun una bici-
cleta de doble sus-
pensió, més pesada
en les pujades però
més còmoda i segura en les baixades,
respecte a les que porten suspensió so-
lament al davant. Vam acoblar-hi un
portaequipatges subjecte a la tija del
selló, amb la bossa al damunt, fixada
amb uns pops. Per anar el més lleugers
possibles, portàvem solament el més
bàsic, una muda de ciclista i una de
normal, unes sandàlies, un impermea-
ble, cartera, càmera de fotos, mòbil,
necesser i una mica de farmaciola, a
més de les eines i recanvis bàsics de
bicicleta (1 cambra, lubricant i pegats

per les punxades) cadascun. I conjun-
tament portàvem un llibre de ruta amb
els mapes i un GPS. Ens allotjàvem en
pensions, hostals, albergs, bungalow de
càmping o cases rurals, segons la dis-
ponibilitat, amb sopar i esmorzar. El
dinar o àpat en ruta preferentment en
restaurants i, si era possible, després
una bona migdiada a l’ombra per evi-
tar així les hores de més sol. En les eta-
pes en què no passàvem per cap poble,
ens demanàvem un picnic que ens men-
jàvem a mitja jornada.

L 1

2
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    La majoria de travessa la vam fer per
pistes i carreteres locals, amb algun
tram curt de senders, que quan es com-
plicaven molt havíem de fer a peu.
Només excepcionalment es va per car-
reteres principals per enllaçar els dife-
rents trams. Les cotes més altes les vam
assolir a la serra de las Cutas, a la vall
d’Ordesa, i en la travessa del Montsent
de Pallars, tots dos colls de 2.250 m
d’alçada.
    Vam tenir molta sort amb el temps i
les avaries mecàniques (solament vaig
tenir punxades), i físicament sempre ens
vam trobar bé, cansats a la nit però bas-
tant recuperats al llevar-nos. Vam veu-
re paisatges i vam travessar paratges i
pobles de gran bellesa.
    A destacar: la costa Brava nord, l’al-
ta Garrotxa, el foc de Sant Joan a
Camprodon, les vistes del Pedraforca i
del Cadí, els poblets penjats del Pallars,
el cañón de Anisclo, les vistes de vall
d’Ordesa des de dalt, la Selva de Irati,
els poblets i paisatges de la vall del
Baztán a Navarra, les baixades
llarguíssimes, les pujades inacabables...
i tants altres. Una gran excursió a les
nostres muntanyes amb bicicleta.

Joan Roca Llobet

Foto 1: Cap de Creus
Foto 2: Panoràmica baixant Peña
Oturia (Aragó)
Foto 3: Arribada a Hondarribia, fi-
nal de trajecte

3

Festa del 65è aniversari
Amb molta il·lusió, estem preparant pel proper mes d’octubre una gran festa per celebrar el nostre 65è aniversari.

Si has nascut l’any 1943 a Artesa i comarca, hi vius o la vida t’ha portat fora de la nostra ciutat,
i vols compartir amb nosaltres aquesta diada, posa’t en contacte trucant als següents telèfons

per facilitar-nos les teves dades i et mantindrem informat.
Telèfons de contacte: 973 400 130, 973 400 836, 973 400 749, 973 402 199

Festa dels
50 anys

(nascuts i nascudes el 1958)

Vas néixer al municipi
d’Artesa de Segre l’any 1958?

O bé, vas néixer aquest any
i vius al municipi d’Artesa de Segre?

En qualsevol dels dos casos,
tu ets dels nostres.

És a dir, de l’any en què es fundà la NASA,
com el Tim Robbins o la Michelle Pfeiffer.

Estem preparant la festa dels 50 anys
pel dissabte 18 d’octubre.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a facili-
tar-nos les vostres dades i us mantindrem infor-
mats (truqueu a la nit):
- Fernando (973 40 07 80)
- Ramon (973 40 08 41)
- Teresa R. (973 40 21 42)
- Teresa S. (973 40 09 18)
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Brasil, aquí al costat mateix
rasil, un país immens per a des-
cobrir, amb moltes nacions vivint

en una sola direcció.
    El primer cop que vaig anar al Bra-
sil vaig cometre una petita errada de
distàncies. Res, un detall sense impor-
tància. Per anar a la zona nord, vaig fer
escala a Sao Paulo. Una millardada de
quilòmetres de més, un horari fatal i
CO2 a l’atmosfera. De tota manera, vaig
arribar per fi. A una hora intempestiva,
però amb multitud de gent esperant. I
és que de brasilers n’hi ha molts, enca-
ra que també n’hi ha que viuen escam-
pats per un territori enorme.
    Només com a detall, el clima era
d’estiu. Però pel que sembla sempre
n’és, d’estiu. No hi ha perill, doncs, de
tenir casa o de què sigui millor o pitjor.
Hom pot viure al carrer. Però no patiu,
els altres brasilers no us deixaran al
carrer, abans us acolliran en el seu pro-
pi lloc. Sí que és veritat que hi plou, de
forma deliberada i conseqüent, i per
això us diré que les xancles són un cal-
çat molt adequat. Imaginem que estem
al carrer i de sobte, i sense avisar, apa-
reixen uns núvols, plou com un desco-
sit, el carrer s’inunda, i hem de cami-
nar com podem entre esquitxos i tolls,
a part de la riuada exagerada. Doncs res,
fiques el peu directament a dins, fins al
turmell, i assumpte acabat. D’aquí a
cinc minuts de rellotge, quan hagi pa-
rat de ploure, ja s’assecaran amb el sol
de justícia. I és que quan cau el sol, cau.
És el tròpic, i la radiació solar és molt
més perpendicular, i no fa broma. Però
estant com estem prop de la costa, on
hi ha moltes pluges, l’aire que fa és
agradable. És una combinació sorpre-
nent. Les cases, estan estrictament dis-

senyades. Porxos
amplis i generosos
en la part nord, que
prevenen de l’es-
calfor del sol del
dia. Un cop s’arri-
ba a les 16 hores,
el sol ja ataca per
la part sud, on no
hi ha ningú. Tot-
hom està a sota el
porxo de la part
nord, refredada ja
per l’aire, i on hi
pengen multitud
d’hamaques, on la
gent diu que hi dorm millor.
    Vaig menjar fruita de qualitat, i en
quantitat. I varietats desconegudes per
a nosaltres, com el “cajá” pronunciat
cagià. És com una petita mandarina
amb un pinyol molt gran. El suc és in-
creïble, àcid, molt bo. Tones de vitami-
nes del sol directes a l’organisme. Pa-
paies (dita allí mangao), mangos, cas-
tanyes de cajú (que es l’anacard), etc.
De bogeria, però tot i així, descobrint
que l’anacard és un annex d’un altre
fruit carnós, semblant a un pebrot però
de gust desconegut –no el vaig provar
perquè no en vaig tenir l’oportunitat–.
Veure per creure.
    La carn, boníssima i gustosa. I bara-
ta. I com que a Brasil hi ha la segona
comunitat més gran de japonesos des-
prés de la de Japó, doncs un sushi de
primera. Realment hom intenta buscar
en què pot fallar tot això, i la resposta
és que no falla: ells viuen i prou. No
tenen tensions, no tenen estrés, viuen.
Viuen és l’essència de la paraula. I si
avui no ho poden fer, ho faran demà.

Com diuen ells, els brasilers, si no te-
nen, inventen.
    Per a nosaltres, bilingües, el brasiler
és una mica més senzill. El català fins i
tot l’entenen millor. El “bon dia” és
comú per ambdues llengües. I qualse-
vol se’t penja a parlar. Els grans, so-
bretot, que no tenen massa a fer, potser
menys que els joves, sempre tenen tema
de conversa. És per això que la sensa-
ció és agradable, tens amics a tot arreu.
    El problema del Brasil és l’escom-
braria, el “lixo”. Abans, només era fus-
ta i paper, i es llençava per allí (“jogar
no matto”) i la selva s’ho menjava. Ara,
és plàstic i alumini, i això la selva no
s’ho menja. És per això que hi ha molt
a fer en aquest camp.
    No s’ha d’oblidar, però, que al Bra-
sil encara tenen feina amb la pobresa i
la delinqüència, però no pas al nord-
est.
    Fins a la propera.

Joan Giribet i Carlí

Natal. Rio grande do norte. Ponta Negra

B
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Inauguració de l’avinguda Maria Anzizu
algrat el títol d’aquest article, no
es pot parlar pròpiament d’in-

auguració de l’avinguda Maria
Anzizu, perquè el que s’ha inaugu-
rat són les obres de remodelació del
tram més antic.
    Després de nou mesos de patir els
inconvenients d’aquesta obra, el veïnat
va veure com finalment s’inaugurava
el divendres 8 d’agost, tot i que hi fal-
ten alguns petits detalls. L’acte va estar
presidit pel director territorial del De-
partament d’Innovació, Universitats i
Empresa (DIUE) de la Generalitat,
Vidal Vidal, i per l’alcalde d’Artesa de
Segre, Mingo Sabanés, acompanyats de
sis regidors del Consistori.
    Vidal va afirmar que el tram de car-
rer que s’inaugurava tenia grans possi-
bilitats de futur. Es va referir a la vari-
ant de la carretera com una oportunitat
i va posar com a exemple altres pobla-
cions. Va transmetre les salutacions del
conseller de DIUE, Josep Huguet, i va
expressar el compromís d’aquest De-
partament amb el municipi, referint-se
a dues subvencions concedides per al
mercat i la senyalització comercial. En
l’aspecte turístic, va destacar la conflu-
ència a Artesa de dos projectes que
s’impulsen des del Govern de la Gene-
ralitat, amb la col·laboració de diver-
sos consells comarcals i de la Diputa-
ció de Lleida: la ruta dels Castells del
Sió i la zona del Montsec. Finalment,
es va mostrar especialment interessat
per a col·laborar en la recuperació de
la memòria dels forcaires d’Alentorn,
com un fet singular del municipi.
    Tot seguit, els assistents a l’acte van
ser obsequiats per l’Ajuntament amb un
aperitiu al bell mig del carrer.
    L’obra inaugurada ha consistit en la
remodelació del tram de l’avinguda
Maria Anzizu que va des de la plaça de
l’Ajuntament fins a la Granja. És una
obra planificada per l’anterior consis-
tori de CiU, presidit per Domènec Pa-
rís. El projecte va ser redactat pel tèc-
nic Sr. Lliró, un dels que treballa habi-
tualment per l’Ajuntament, i constava
de dues fases. El cost inicial de l’obra
era d’uns 307.000 euros (1a fase,
147.500 euros; 2a fase, 160.000 euros),

que s’han vist incrementats fins a
350.000 degut a què s’ha canviat el ti-
pus de panot de les voreres i, sobretot,
perquè es va haver de modificar el pro-
jecte inicial que no preveia la separa-
ció de les aigües pluvials i les residu-
als, tal com s’ha de fer avui dia. S’ha
comptat amb una subvenció del DIUE
d’uns 63.000 euros. La resta ha anat a
càrrec de les arques municipals i del
veïnat. Les contribucions especials no-
més s’han aplicat per als nous serveis.
    Atès que aquesta ha estat una obra
molt esperada però també polèmica, ens
hem entrevistat amb l’alcalde per mi-
rar de treure’n una mica l’entrellat.
Sabanés l’ha qualificat com a proble-
màtica, atès que es tracta d’un carrer
molt cèntric, que enllaça la plaça de
l’Ajuntament amb el nucli antic i l’ac-
cés a la carretera d’Alòs, a més d’aco-
llir el mercat de cada diumenge. Era
obligació donar els serveis als habitat-
ges mentre s’hi treballava i, a sobre, ha
coincidit amb una primavera extrema-
dament plujosa. Reconeix que s’ha per-
judicat els veïns i els comerços d’aques-
ta zona. Per acabar-ho d’adobar, es veu
que l’empresa adjudicatària, J.F. Riegos
SL, no ha estat gaire diligent.
    La veritat és que l’obra ha trigat uns
nou mesos, més del que estava previst.
Es va començar a final d’any per no
perdre la subvenció de DIUE, però el

propi Ajuntament la va paralitzar per
evitar molèsties durant les festes de
Nadal. Per altra banda, l’empresa volia
executar les dues fases al mateix temps,
però l’Ajuntament s’hi va negar per no
complicar més la situació en aquesta
zona. De totes maneres sí que, amb cer-
ta lògica, s’ha fet tot l’asfaltat conjun-
tament al final de tot.
    És una llàstima que hagi calgut ar-
rencar els plàtans que han vist créixer
diverses generacions d’artesencs.
Sabanés ho argumenta dient que només
uns pocs dels que quedaven estaven en
condicions i, a més, les arrels aixeca-
ven voreres i originaven problemes fins
i tot dins dels habitatges. Per altra ban-
da, dificultaven la instal·lació dels ser-
veis sota les voreres.
    Els serveis soterrats a les voreres són:
llum, telèfon, aigua, aigües residuals i
gas, aquest últim a càrrec de l’empresa
que instal·la el gas a Artesa. Les vore-
res tenen 2,15 metres d’ample i comp-
ten amb nous arbres, nous fanals, a més
de bancs i papereres.
    Un dels aspectes polèmics ha estat
l’aplicació de les contribucions especi-
als. L’anterior equip de govern havia
previst l’aplicació en funció del valor
cadastral de cada propietat, quan el sis-
tema habitual a Artesa era la contribu-
ció per longitud de façana. En una reu-
nió informativa que el nou equip de

M

Un bon grup de veïns van ser presents en la inauguració
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govern va fer l’any passat amb el veï-
nat, se’ls va comunicar que es canvia-
ria per un sistema mixt. Malgrat tot, ens
consta que encara hi ha gent en desa-
cord perquè exigia l’aplicació de con-
tribucions pel sistema habitual.
    Una altra polèmica ha estat el rebuig,
en els Plens, d’algunes certificacions
d’aquesta obra per part dels grups mu-
nicipals de CiU i PSC-PM, que sumen
6 vots en contra dels 5 del grup d’ERC
que governa. Aquests grups han mani-
festat en els plens corresponents que no
es podien admetre aquestes certificaci-
ons al·legant els retards i els inconve-
nients de l’obra, així com l’impagament
a empreses locals subcontractades. Per
la seva part, Sabanés afirma no haver
vist mai en els 13 anys que porta a
l’Ajuntament que no s’aprovés una cer-
tificació d’una obra degudament signa-
da pel tècnic corresponent. En aquest
sentit no va dubtar en qualificar l’acti-
tud de l’oposició com a irresponsable,
entre altres motius perquè si l’Ajunta-
ment no paga a l’empresa, aquesta en-
cara pagarà menys els subcontractats.
A hores d’ara aquestes certificacions
queden pendents d’aprovació. Per al-
tra banda, quan s’hagi de fer la certifi-
cació final, Sabanés no descarta apli-
car alguna sanció a l’empresa pels re-
tards. Mentre els grups de l’oposició
s’atribueixen el mèrit d’haver fet “es-
pavilar” l’empresa, Sabanés considera
que al final s’ha anat més de pressa
perquè la feina que faltava era més rà-
pida i més fàcil que quan es treballava
a les voreres, enterrant tots els tubs en
diferents nivells i coincidint amb l’èpo-
ca de pluges.

    Sobre l’enllumenat, que alguns tro-
bem exagerat en uns temps en què se’ns
demana més estalvi energètic, Sabanés
assegura que en poc temps els llums
més alts no s’encendran en les hores
de l’anomenada pagada nocturna.
    Per acabar, cal explicar que, aprofi-
tant l’avinentesa, també es va inaugu-
rar les obres del carrer Ponent. En
aquest cas, però, es tracta d’una inicia-
tiva particular d’un veí del carrer, el Sr.
Ramon Ros, que havia arribat a un
acord verbal amb l’anterior equip de
govern municipal per a fer-se càrrec de
l’obra ell mateix a canvi de la partici-
pació habitual de l’Ajuntament, segons
explica Sabanés. L’Ajuntament hi ha
contribuït aportant les peces de panot
per la vorera i el pintat dels passos de
vianants. L’obra ha consistit en l’asfal-

tat del carrer i l’arranjament de la vore-
ra (amb tots els serveis) de l’altre cos-
tat del Camp de Futbol. A més, Sabanés
es va comprometre amb el Sr. Ros a
asfaltar la prolongació del C/ Balmes
fins al C/ Ponent a càrrec íntegrament
de l’Ajuntament. Segons l’alcalde, es
preveu col·locar fanals i una barana de
fusta en aquest tram, de manera que tot
el voltant del camp de futbol quedarà
ben condicionat.
    Polèmiques a banda, que n’hi ha per
a tots els gustos, el que s’ha de desta-
car és l’assoliment d’unes millores molt
necessàries, especialment la de l’avin-
guda Maria Anzizu.

Text: Ramon Giribet
Fotos: JM. Espinal i J. Ferré

Moment en què també es va inaugurar el carrer Ponent
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Oliola i Coscó: aigua, història i art
l municipi d’Oliola està situat en
la part sud-oriental de la

comarca de la Noguera.
    El territori forma part de dues
conques fluvials: el nord de la conca
esquerra del riu Llobregós (de ponent
a llevant hi trobem els següents torrents
o barrancs: barranc de Femides, torrent
d’en Balasc, clot de la Garriga, torrent
de les Camòries i el torrent de
Cabanabona), la part sud forma part de
la conca dreta del Sió (de ponent a
llevant: torrent del Plantat, clot de la
Teuleria, clot de Castell blanc i barranc
de la Pisquera). El partió entre les dues
vessants, a 533 m d’alçària, el trobem
al llogarret de Claret.
    Els tous terrenys oligocènics
constituïts bàsicament per margues,
argiles i gresos, amb guixos vers al sud
i conglomerats al nord, han estat
erosionats per aquests torrents que han
modulat un paisatge suau de petites
elevacions arrodonides, que oscil·len
entre els 400 i els 634 metres.
    El terme municipal compta amb 246
habitants. A part del centre del
municipi, hi ha diferents indrets, com
el poble de Coscó, el segon nucli amb
importància (50 habitants), l’antic
poble i actual masia de Castellblanc i
els antics llocs de Canosa, Claret,
Renant i Arquells.
    L’Associació Cultural “Les Terres
del Marquesat” ha iniciat la temporada
d’estiu 2008 amb una passejada pels
punts més emblemàtics del municipi, i
de la mà d’experts locals ha donat a
conèixer la seva geologia, la seva flora,
la seva història i els monuments més
importants.
    El recorregut s’inicia per l’ermita del
Sagrat Cor, al nord-oest d’Oliola i a 452
m d’alçària. Mirador privilegiat des
d’on es poden apreciar les restes,
encara esponeroses, de l’antic bosc
primigeni d’alzines que cobria tot el
territori. En Ramon Bernaus fa quatre
cèntims de la història d’aquesta ermita.
    El segon punt a visitar és el poble
d’Oliola (504 m), situat al vessant d’un
turó on s’esglaonen les edificacions, i
al peu de les restes de l’antic castell,
anomenat popularment “castell dels

moros”, nominació confirmada en
aquest cas per les fonts documentals
que ens diuen que l’any 909 el
governador musulmà d’Osca,
Muhammad al-Tawïl, s’apoderà
d’aquest castell, que sembla d’origen
visigot i que restà en mans andalusines
fins els voltants del 1035.
    El castell passà per diverses mans, entre
elles les del casal de Cardona, al segle XVI,
els quals varen mantenir el domini fins les
desamortitzacions del s. XIX.
    El poble manté el regust musulmà,
amb les cases enfilant-se pel turó vers
el castell i els seus carrerons estrets i
laberíntics.
    Cal destacar l’església parroquial de
Sant Tirs, en el primer replà del turó
on s’assenta el poble, a llevant del
castell. Es esmentada per primer cop
l’any 1061. Edifici d’una sola nau amb
volta de canó i absis semicircular amb
decoració llombarda a l’exterior. És
notable la seva cripta, que acompanya
l’absis, actualment sense sostre; l’estil
constructor ens recorda les criptes que
hem visitat de Sant Vicenç de Cardona
o de Sant Esteve d’Olius. Al llarg dels
segles XVII-XVIII aquesta església
patí una seguit de remodelacions, en
especial l’obertura d’un cimbori
octogonal per millorar la il·luminació
del temple. La runa generada en

l’obertura del cimbori va servir per
emplenar la cripta. Això i el fet que
davant de l’absis es va col·locar un gran
retaule de fusta policromada va
determinar que la cripta restés
desconeguda fins la seva redescoberta
al restaurar-la en l’època actual.
    Al sud-est d’Oliola, a la partió entre
les conques del Llobregós i el Sió, es
troba el llogarret de Claret, a 533 m
d’alçària. El 1960 hi vivien 28
persones, avui resta abandonat. Hi
destaca l’església neogòtica, construïda
el 1903 per Faust de Dalmases i de
Massot, baró del Bollidor, en memòria
dels seus pares, tal com indica una
inscripció sobre la porta d’entrada.
    Des de Claret podem observar una
àmplia panoràmica del conegut Bosc
del Siscar (direcció SW). En temps
antics, hi havia una atapeïda
concentració d’alzines (o alzineres com
diuen a la comarca) que avui dia s’ha
convertit en un bosc residual enmig
d’àmplies extensions de conreu. Aquest
bosc ha esdevingut cèlebre per la
polèmica generada arran del projecte
de construir-hi un abocador de residus
industrials, fet que originà un
moviment popular de rebuig dels
ciutadans d’Oliola i poblacions veïnes,
entre elles Agramunt, amb la creació
de La Coordinadora Antiabocador

E
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Bosc del Siscar, el març del 1999.
Finalment el projecte fou aturat.
    Una visita obligada pels interessats
en els temes mediambientals és la
construcció del túnel del canal Segarra-
Garrigues, de 6.990 m de llargària a
més d’un fals túnel de 137 m. Tota la
galeria passa per sota del Bosc del
Siscar. La boca sud desemboca en una
fondalada propera a la font de Coscó.
    Al sud del terme, formant part de la
vall del Sió, trobem el segon poble en
importància del municipi, Coscó, amb
una població de 50 habitants segons el
cens del 2006. Fou important el seu
castell o “Castrum Choscolio”, esmentat
documentalment per primer cop el 1054,
del qual avui no en queda cap vestigi.
    La seva església parroquial de Santa
Maria de Coscó és romànica (s. XII),
d’una sola nau amb volta de canó
reforçada per arcs torals i absis
semicircular, que a l’interior està tancat
per un envà, fruit d’una remodelació
feta vers el 1588. L’estructura és molt
similar a la d’Oliola, ambdues d’un
romànic molt pur (volta de canó de
perfil semicircular, absis semicircular,
etc), malgrat que la seva estructura
resta una mica amagada per les diverses
reformes realitzades (1588, ja
esmentada, i 1853 en què hom construí

el campanar de torre).
    En un  racó de l’església trobem una
curiosa placa d’homenatge al clergue
Leandre o Alexandre Coscó (de llinatge
provinent de Coscó), que va traduir al
llatí una de les cartes que Colom va
escriure el 15 de febrer de 1493
dirigides a Gabriel Sanchis, a Lluis de
Santange i al rei Ferran II (Fernandi
Hispanarum Regis). Aquesta traducció,
impresa a Roma per ordre del Papa
català Alexandre VI,  fou un best seller
de la seva època.
    Aquest document aporta un argument
addicional a la revisió historiogràfica
actual, que apunta que Cristòfol Colom
era oriünd dels Països Catalans.
    Disperses pel municipi hi ha una
munió de cases pairals que totes elles
presenten un gran interès i que
mereixen una detinguda visita.
Destaquem la Masia dels Arquells,

situada al SW de Coscó a mig camí
d’Agramunt, al marge dret del Clot de
la Teuleria. El mas, en procés de
restauració, és un veritable museu
etnològic de la vida rural catalana.
    En una petita elevació al costat, es
troba l’església de Santa Magdalena
dels Arquells. La primera
documentació escrita data del 1141,
com a donació de l’església dels
Archels a la catedral de la Seu. El
temple és d’una sola nau de planta
rectangular amb volta de canó molt
deformada.
    L’absis és l’element més singular i
original, de planta semicircular, i té
adossat una petita absidiola a la seva
part central. Actualment, aquest segon
absis està amagat per un retaule pintat
el 1745. El sistema de doble absis és
totalment singular en el context de
l’arquitectura catalana medieval i
recorda les esglésies de nau circular
com la de Sant Pere el Gros de Cervera.
    El conjunt arquitectònic (s. XI-XV)
i les pintures murals de l’interior (s.
XVIII) han estat restaurats amb gran
cura pels actuals propietaris del Mas
dels Arquells.

Josep Roqué
Paquito Gessé

Per saber-ne més
- Butlletí “Sortides Culturals Mediambientals” del 05/07/08 “Oliola i Coscó,
aigua, història i art: Passejada pel municipi de la mà d’experts locals.
Associació Cultural “Terres del Marquesat”.
- Web del Marquesat: http://www.marquesat.net
- Web de Ramon I. Canyelles: http://www.artesadesegre.net/
MARQUESAT2008-07-05UEP/index.htm
- Historiografia sobre Leandre Coscó i l’origen de Cristòfol Colom:
http://www.geocities.com/cristofor_colom/a01.html  http://puignero.8m.com/
webColom/mentida.html
http://www.geocities.com/cristofor_colom/a01.html
http://www.catalunya-america.org/catala/reisabcna.htm

Programa de les Visites Culturals Mediambientals Estiu-2008
05/08/08 (dimarts): Una passejada per les terres del Pallars
11/08/08 (dilluns): La petjada del dimoni a Comiols: a cavall entre l’antigor i les últimes tecnologies. La central foto-
voltaica de Comiols, la més important de Catalunya
18/08/08 (dilluns): Les Franqueses i Algerri: la vida militar i religiosa a l’edat mitjana
21/08/08 (dijous): Talarn i Eroles, dos pobles units per la història. El Corregiment de Talarn, el Baró d’Eroles, la Presa
i l’embassament de Sant Antoni
25/08/08 (dilluns): Gran sopar de cloenda amb resum audiovisual de les visites d’estiu. Prèviament es farà una visita
per racons insòlits d’Artesa de Segre
Per a més informació: http://www.marquesat.net

Agraïments
Donem les gràcies a tots els nostres
guies, que han contribuït que la
passejada pel municipi d’Oliola
hagi estat inoblidable: Jaume
Soldevila i Pilar Caba (Oliola),
Teresa Bonet (Coscó), Josep París
i Ramona Soldevila (Mas dels
Arquells).
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Campaments del Cau 2008!!!
n any més, els nens d’Artesa han
anat de campaments amb el Cau.

    Aquest any el camp estava situat vora
Cerbi, a 8 km d’Esterri d’Àneu, i ha
estat un any de luxe perquè hi havia
dutxes i WC!
    Anar de colònies amb el Cau no és
anar a unes colònies normals: els nens
i els monitors ja han treballat tot l’any,
es coneixen de cada dissabte i han cre-
at els seus vincles i feelings particulars.
Anar de colònies es converteix alesho-
res en el clímax de tot un procés.
    La relació que s’estableix entre els
nens i els caps és molt especial, no és
de pares i fills, no és de mestres-

alumnes…és més aviat la de “germans
grans-germans petits”. Una jerarquia
menys jerarquitzada, una autoritat molt
més laxa... i per contra…un respecte i
una companyonia molt més gran. És
una manera de fer que penetra intensa-
ment en les actituds dels nens.
    I a tot això se li afegeix el fet d’acam-
par. Acampar allà dalt, en un prat, en-
mig la natura, fora de l’accés a les co-
moditats a les que estem acostumats;
havent d’estar pendents del temps (el
fred, la calor, la pluja…), sense TV… i
amb “dificultats” per solucionar les
necessitats més bàsiques.
    Una vegada més, els pares i els nens

volem donar les gràcies a tots els caps,
a les cuineres i a tots els qui els heu
ajudat, perquè de forma altruista feu
possible aquesta experiència única que
ja forma part del bagatge dels nostres
fills i que sens dubte, duent-la al seu
cor, els ajudarà més d’un cop en la seva
vida.
    Com han dit molts nens i nenes: un
10!!
    I moltes, moltes gràcies per AJU-
DAR-NOS I ENSENYAR-NOS.

Pares dels nens del Cau
Fotos: Antonio Colom i Ariet

Festa del conill 2008
es de l’any 1993, cada
any –menys algun– se

celebra aquesta festa que
s’ha instaurat l’últim dis-
sabte de juliol.
    Va anar molt bé. Es van cui-
nar 33 conills i, com sempre,
cap manera de fer-ho coinci-
deix.
    Els conills es van servir
morts a les persones que voli-
en cuinar-lo i portar-lo en tros-
sos petits i amb un estri per
servir-los a la plaça de la Font.
Allà, després d’observar la
presentació i els guarniments, es va pro-
cedir a la degustació popular, on unes
120 persones van gaudir de l’exquisi-

da cuina del conill. Després, totes les
persones van continuar el ressopar, xer-
rant a la fresca, en la mateixa plaça.

    Aquests conills estaven en-
greixats amb pinso natural i
tenien més de 70 dies de vida,
la qual cosa li donava una tex-
tura i un sabor extraordinaris.
Si aquí s’hi afegeix el toc es-
pecial de cada cuina, el resul-
tat dóna una bona vetllada
gastronòmica.
    Els conills van ser donats
per Cuniboix, una granja del
poble. La organització de la
festa correspon a la nostra en-
titat.

Associació de Veïns Amics de
Baldomar

Foto: Josep Galceran i Sellart

D
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Festa Major de Cubells
Dimecres 20

21:30h Espectacle de música i poesia
a càrrec de BOULEVARD
ESPECTACLES
Lloc: Església del Castell
Preu: 6 euros
(recomanat per a majors de 15 anys)

Dijous 21

18h Taller de màscares per a grans i
petits a càrrec dels diables BÈSTIES
FERÉSTEGUES de Balaguer
Lloc: Pl. Sant Julià

22h Gran sopar de Gala amb l’actuació
del grup MÉXICO MÁGICO
Lloc: Pista poliesportiva

Divendres 22

18h Taller amb productes reciclats per a
grans i petits a càrrec dels diables
BÈSTIES FERÉSTEGUES de Balaguer

Lloc: Pl. Sant Julià

23:30h Correfoc amb els diables
BÈSTIES FERÉSTEGUES de
Balaguer
XXIV NIT DE FOC I ROCK AND
ROLL, amb l’actuació dels grups LA
TRIBU DE SANTI ARISA,
SEXIPHONICS i DUO CORAL
Lloc: Pl. Major i Pl. Castella

Dissabte 23

18h Animació i escuma per a la
mainada a càrrec del grup d’animació
infantil LA TROCA
Lloc: Pl. Castell

20h Ball de tarda amb MUSICALIA
Lloc: Pista poliesportiva

24h Gran concert i ball de nit amb
MUSICALIA

Diumenge 24

10:30h I Concurs de pintura ràpida
11:30h Ofrena foral a la Mare de Déu
del Castell

12h Missa solemne
Lloc: Església del Castell

17h Entrega de premis i Exposició del
concurs de pintura ràpida
Lloc: Església de Sant Miquel

18h Jocs per a infants a càrrec del grup
local PUSPIRUBI
Lloc: Pl. Sant Julià

20h Ball llarg amb l’orquestra JUNIOR’S
Lloc: Pista poliesportiva

Durant els dies de la Festa Major, el senyor
Josep Lledó, veí de Cubells, ens oferirà
una exposició dedicada a Barcelona.
Tothom està convidat a visitar-la al
local de l’Associació de Dones.

Festa Major de Vilanova de Meià
Dijous 11

9h Caminada popular al Cogulló per pen-
jar la senyera. Organitza el Centre Excursi-
onista i la Penya Blaugrana de Vilanova

13h Repic de campanes anunciant l’ini-
ci de la Festa Major

19h Ballada de sardanes a la Pl. Major
a càrrec de la COBLA TRIOMFAL

22h Sopar de germanor

24h Cinema a la fresca al recinte de les
piscines municipals

Divendres 12
17h Teatre a la sala del Casal Munici-
pal amb la representació de l’obra “No
miris davall del sofà”, a càrrec de la
companyia de teatre TALIA

18h Mostra d’oficis antics (forja artís-
tica, pedra...) al pati de les escoles

23:30h Havaneres a càrrec del grup
BOIRA a la Pl. Església

00:30h Concert de rock al pati de les
escoles amb els grups NAME OUT i
QUMRAN

Dissabte 13
12h Missa cantada a càrrec de l’OR-
FEÓ ARTESENC

13h Ballada de sardanes a la Pl. Major
amb la cobla CIUTAT DE MANRESA

17h Espectacle infantil a càrrec del grup
d’animació ELS DIANTRES al recin-
te de les piscines municipals (amb el
patrocini del Consell Comarcal de la
Noguera)
A continuació hi haurà xocolatada per
a tothom

20h Ball de tarda al pati de les escoles
amb l’orquestra VENUS

24h Concert i ball de nit al pati de les
escoles amb l’orquestra VENUS
Un cop acabat el ball de nit, seguirà la
marxa amb la DISCOMÒBIL del DJ.
CAUSA CON PRESO

Diumenge 14
13h Ballada de sardanes a la Pl. Major
amb la cobla TRIOMFAL

20h Sessió contínua de ball a la Pl.
Major a càrrec del grup CAMELOT

Dilluns 15
20h Sessió continua de ball i fi de festa
a la Pl. Major amb el duet SHELA
A la mitja part, la Penya Barcelonista
de Vilanova de Meià obsequiarà amb
una xocolatada a tots els assistents

NOTA: La Comissió de Festes es re-
serva el dret d’alterar aquest programa
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Coses del BrimerCoses del BrimerCoses del BrimerCoses del BrimerCoses del Brimerooooo

L’apunt del PSC-PM... Vacances sense els deures fets
rribem a l’estiu i molts temes es-
tan encara per desencallar.

    Continua el mal son. Les normes
urbanístiques han estat retornades a
l’ajuntament, després de passar per la
Comissió d’Urbanisme el passat 10 de
juliol. La resolució contempla diferents
aspectes que s’han de corregir o incor-
porar al text. Que urbanisme tombi al-
gunes coses que políticament es mira-
ven d’aconseguir, era previsible. Però
l’actitud del nostre ajuntament, que
s’agafa la cosa com per anar a passar
l’estona, és impermissible, tot i que se-
gons ells, “era cosa ràpida”.
    A principis d’agost sembla que, per
fi, volen tornar a passar els pressupos-
tos 2008, però, per desgràcia, ho vo-
len fer sense acord, sense negociar amb
tots i el més greu, sense rectificar les

maneres que porten a aquesta gran des-
organització i a assumptes encallats que
no reben solució. De totes maneres és
molt estrany que ho vulguin portar al
més d’agost, declarat inhàbil i en un ple
extraordinari posterior a l’ordinari!!!
    Pel que fa al tracte integral de tot el
municipi, s’està molt lluny d’aconse-
guir-lo. Els nuclis del nostre municipi
no estan ben assessorats, ben atesos i
ens atrevim a dir ben tractats. Tot i la
recepció de l’alcalde als seus proble-
mes, les solucions no arriben. I aquest
govern que tan vol fer pels pobles, no
contempla al pressupost cap augment
de partida ni cap traspàs de compe-
tències, com la de l’enllumenat públic,
tret de les obres del PUOSC que ja dóna
la Generalitat.
    En un altre ordre de coses, celebrem

que les obres del carrer Maria Anzizu
estiguin a punt d’acabar, després del
calvari que han representat pels veïns i
comerciants de la zona. Aquest és un
bon exemple de com no s’ha de portar
una obra. També estem contents que
s’hagi reorganitzat l’Associació de Co-
merç i Serveis d’Artesa, però demanem
a l’Ajuntament que sempre els recolzi.

Josep Galceran i Sellart
Carme Miquel i Brufau

Membres del Grup municipal PSC-PM
a l’Ajuntament d’Artesa de Segre

AA

Històries
s vull contar una història. Fa
molts anys, lo meu pare era home

de confiança d’un ramader molt im-
portant de Camarasa.
    En aquell temps es feien a Lleida
unes fires de bestiar molt importants.
Es venia i es comprava ramats sencers.
La manera de pesar era agafar l’ovella
pel cos i saber lo que pesava. Però lo
que jo us vull contar és que en una
d’aquestes fires, com que la gent a l’ho-
ra havien d’anar a dinar als hostals (així
s’anomenaven les cases que feien men-
jars), es feien unes taules llargues on
cabien 50 persones entre los dos cos-

tats. En una de les fires, un “firandant”
els diu: “Fins ara segàvem amb la falç,
ara ha sortit lo volant, sortirà una mà-
quina que segarà, batrà i farà lo pa”.
Lo pa no l’ha fet perquè no fóra renta-
ble, que també el faria.
    Jo, com que lo meu cap no descansa
un moment, també vull dir la meua.
Estem en democràcia. Jo estic conven-
çut que lo Món ha sigut sempre: milers
de milions d’anys que lo Món és Món,
que s’ha acabat i s’ha tornat a comen-
çar més d’un cop.
    Crec amb lo diluvi universal. No es
devia salvar ningú. A les muntanyes

més altes s’hi troba bèsties petrificades,
podien passar 25 anys amb lo planeta
Terra cobert d’aigua. Crec en aquests
personatges: Adam i Eva, Jehovà,
Moisès, David i Goliat, Samsó, lo pro-
feta Elies, lo savi Salomó... Jo d’això
en sé una estona.
    Quan era jove, a Camarasa feien es-
cola los capellans. Hi vaig anar dels 7
als 13 anys. Cada dijous, Història Sa-
grada, o sigui que me la sé tota.
    I bé, ja n’hi ha prou per avui.

Ton Bonet

U
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Fum a la cuina estrellada
ona cosa ha fet el cuiner
Santamaria. Ha criticat les tèc-

niques i productes que usa l’Adrià al
seu restaurant, i amb algun produc-
te que ven envasat amb el seu nom.
    El que tinc clar és el gran favor que
han fet tot dos a la cuina que ha tras-
passat les fronteres d’aquest món, però
ni l’un ni el altre fan l’autèntica Cuina
Catalana i que diguin el que vulguin.
Ara sembla que juguen a veure qui és
més mediàtic, de qui es parla més i quin
dels dos surt més a la televisió.
    Al meu pensar, després de cinquanta
anys portant el davantal lligat a la cin-
tura, opino que el noi de Cala Monjoi a
Roses ha creat un estil de cuina nova,
d’enginy, que en lloc de cassoles, pae-
lles i morter fa servir provetes, agulles,
aire, escuma, gasos comestibles, gluta-
mat de sodi i gelatines de la cuina del
més enllà. Això és el que diu el seu con-
trincant de la moguda, el Sr.
Santamaria. Jo com que no ho he vist
no puc afirmar-ho. Ells dos abans eren
bastant amics. L’any passat, en l’expo-
sició Madrid Fusion, aquest senyor ja
va dir a la seva exposició, davant la gran
massa de cuiners asseguts, que ell puja
al escenari a parlar de cuina no a ven-
dre plats, cassoles, paelles, olis perfu-
mats i alguna vaixella de disseny. Una
vegada acabada aquesta exposició,
aquest que subscriu, al mes d’abril, a
l’apartat dels dissabtes del diari Segre,
vaig dir que aquest comentari no em
va agradar gens. I vet aquí que tenia
raó: ja ha començat a fer fum de cuina
com feien els indis que es preparaven
per la guerra.
    L’altre, el de Sant Celoni, tampoc fa
la cuina catalana, tot i que potser s’hi
atansa un xic més que el de Roses; però
després d’escriure aquest llibre i donar-

li un premi amb diners ha fet un bon
màrqueting. Compte, crec que està mal
aconsellat per algunes persones que
donen consells sense cobrar-los. Algu-
nes vegades aquests consellers estan
asseguts a casa i ells no es creuen res
de res. El negoci és teu i si et perjudica,
t’has d’aguantar i esperar que passi el
temporal, com fa l’Adrià que avui en
dia encara no ha fet cap comentari al
respecte.
    Però què ha passat aquí, que tota la
restauració gastronòmica està molesta
perquè aquestes opinions de criticar el
que a simple vista és el millor cuiner
dels mortals és una mica delicat, ja que
darrere aquests negocis n’hi ha d’altres
que es veuen afectats, no perquè facin
aquesta cuina de laboratori, sinó per-
què els clients se senten enganyats i
tampoc és així. El que sí està clar és
que totes les mogudes que fan els pro-
fessionals es fan per donar a conèixer
el seu nom i els seus negocis: escrip-
tors, cuiners, pastissers, mestres de res-
taurant, arquitectes, metges, bàrmans...
    El senyor Ferran és percebut con un
cuiner representant de la nova cuina
d’Espanya, que ha passat a altres fron-
teres. Però tant l’un com l’altre el que
han de fer és callar i posar-se el davan-
tal per cuinar. I que sàpiguen que la
cuina catalana ha estat una cuina d’es-
til casolà, no una cuina burgesa, sinó
una cuina popular,
que és finalment la
que dóna un bon
comportament a la
restauració catalana.
    L’escriptor
Xavier Roig comen-
tava l’altre dia al seu
escrit a l’Avui una
pregunta deu. Tots

aquests reconeguts cuiners van a fer
xerrades i mogudes a quasi bé tot el
món menys a França. Perquè –hi afe-
geixo a la pregunta la meva resposta–
aquests en saben massa.
    Per acabar poseu-vos a la cuina a cui-
nar algun plat com aquests: un conill
amb samfaina, uns peus de porc esto-
fats, un ànec amb peres, una escudella
i carn d’olla, una cua de bou estofada,
un fricandó amb llenegues, una olla bar-
rejada, un pollastre de corral amb pru-
nes, un llamàntol a la catalana, unes
garotes gratinades, un estofat de vede-
lla, un bacallà a la cassola, unes faves a
la catalana, uns pèsols estofats, un re-
menat d’espàrrecs verds amb gambes,
una simple truita de carbassó, uns ci-
grons a la cassola i la llista encara pot
ser més llarga. Segur que si haguessin
fet aquests plats, això no els passaria.
    Fa poc, un col·lega de Barcelona que
té un restaurant de molt nivell, em tele-
fona, com és normal aquest tema surt a
conversa i em diu: Algunes vegades a
les estrelles els passa un cometa pel
costat, com un llampec, i l’estrella et
cau al cap.
    Això tampoc és així, però porta camí.
Amics de davantal, poseu-vos tranquils
pel bé de la cuina catalana.

Josep M. Morell
cuiner

B
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Agost de 1983
es pàgines centrals i la portada
estan dedicades a la Fira de Sant

Bartomeu. Destaca que la portada
sigui en color.
    PORTADA. Es tracta del cartell gua-
nyador en el concurs escolar organitzat
per la Jove Cambra, promotors de la
Fira en aquella època. És obra de Carles
Andreo i Tugues, que aleshores cursa-
va 6è d’EGB.
    EDITORIAL. Amb el títol de Les fi-
res i els mercats, la revista fa unes re-
flexions sobre l’evolució d’aquests es-
deveniments: abans, els mercats i fires
definien les comarques naturals; avui
dia (o sigui, fa 25 anys) han evolucio-
nat molt. També es fa menció de les
quatre fires que es feien a Artesa. Per
acabar, es comenta que la Fira de Sant
Bartomeu va estar a punt de desaparèi-
xer (com les altres d’Artesa), però que
va tenir continuïtat amb la iniciativa de
la Fira del Meló.
    LOCAL. La Informació Municipal
presenta la relació de llicències d’obres
i de factures aprovades durant el mes
de juliol. Amb el títol de Normes Sub-
sidiàries, es comenta que s’estan redac-
tant les normes urbanístiques, una ve-
gada aprovada la Delimitació del Sòl
Urbà d’Artesa per part de la Generalitat,
es recomana la redacció de les Normes
Subsidiàries de Planejament i que es re-
solgui la travessia de la carretera (ales-
hores C-1313, ara C-14). Ja sabeu que fa
poc s’han adjudicat les obres de la vari-
ant d’Artesa, és a dir, 25 anys després
que se’n va començar a parlar. Pel que
es veu, els projectes importants (i costo-
sos) costen d’arribar a les zones rurals.
    En el Noticiari Local s’informa de
diversos esdeveniments: la celebració
de la revetlla de Sant Joan i de la festa
de Sant Cristòfol, els cursets de nata-
ció que aleshores organitzava el CENG
(monitors: Teresa Sellart, Pep Ribes i
Jaume Farràs), la cloenda de l’Escola
Diocesana de Teologia a Artesa, dos
robatoris en pocs dies (al domicili de
Josep Puigredon i al Cafè David) i, per
acabar, el concurs escolar organitzat per
la jove Cambra per al cartell anuncia-
dor de la Fira de Sant Bartomeu (270
participants, des de 5è a 8è d’EGB).

    A Comarca hi trobem
tres textos. Vall-llebrera
i les seves tradicions,
signat per la Comissió
de Festes, ens informa
de les dates de la seva
Festa Major i de la re-
cent portada d’aigua a
les cases de la població
en un any casualment de
sequera. El text fa refe-
rència a la tradició de les
bitlles i, sobretot, a la
processó de la coca que
es feia després de la mis-
sa del diumenge de la
Festa Major (era una
coca llarga i guarnida
amb alfàbrega, prepara-
da les vigílies, que es re-
partia després de ser be-
neïda).
    Evocació ve des de
Foradada i sense signar.
Es tracta d’un nostàlgic
record de les antigues tas-
ques agrícoles durant el mes de juliol.
    Per acabar, Montsonís, les cases i la
festa, signat per Paco, fa un repàs del
nom de les cases d’aquesta població.
L’autor explica que només hi ha un ha-
bitant al poble i la resta viu a les masi-
es, però que malgrat tot es fa Festa
Major i anuncia que es ballarà “La
Raimundeta, ball típic de la comarca
d’Artesa de Segre”.
    CAMP. Petita història de la meca-
nització del camp és el títol de l’inte-
ressant article d’aquest mes de Jesús
Santacreu. Ens diu: “La mecanització
dels nostres camps ha tingut lloc du-
rant els 80 anys que portem de segle”.
Parla de les màquines de batre, de se-
gar i dels tractors. Com a curiositat,
explica que el primer tractor (un Ford)
el va comprar el Cardona de Montclar,
l’any 1924; la primera màquina de ba-
tre (una Ruston) a Cal Gasset d’Anya,
l’any 1930; i la primera recol·lectora
amb motor (marca Casa), el Baró de
Montsonís als anys 50. També fa una
petita entrevista al Sr. Josep Solé, de
Cal Pubill de Tudela, nascut l’any 1896.
    Baldomà i l’aigua, de Roc Galceran,

és una reflexió sobre l’aprofitament dels
recursos hídrics a causa de la sequera
dels darrers quatre que “... tant
Baldomar com altres pobles dels vol-
tants pateixen...”
    INFORME. Aquesta secció està de-
dicada al canal Segarra-Garrigues, ocu-
pa dues pàgines i té tres parts. Com que
no està signada, cal suposar que és d’al-
gun dels membres del Consell de Re-
dacció. En la primera part es fa una
descripció dels llocs per on es preveu
que passarà el canal (al municipi
d’Artesa) i s’acompanya d’un plànol
del Sector 3. La segona és una reflexió
sobre el pantà de Rialb, on s’exposen
els pros i els contres, però s’acaba di-
ent que “... és obvi que no es pot detu-
rar el progrés”. Per acabar, una entre-
vista amb Joan Clua i Caubet, vocal de

LA FITXA

Número: 20
Data: agost de 1983
Preu: 75 ptes.
Pàgines: 24

L



35

la
 P

al
an

ca

FFFFFa 25 a 25 a 25 a 25 a 25 AnAnAnAnAnysysysysys

la Junta Expectant del canal Segarra-
Garrigues. Caubet es mostra favorable
a aquesta infraestructura, entre d’altres
coses perquè es podran regar unes 3.000
Ha entre els termes d’Artesa i Ponts.
Creu que el projecte, que serà exposat
a la Fira, podria ser realitat en uns 10
anys. Com he dit en una altre paràgraf
anteriors, està vist que els grans pro-
jectes costen d’arribar.
    FIRA DE SANT BARTOMEU. Les
dues pàgines centrals van dedicades a
la Fira. En primer lloc, el text Història
de les fires fa un repàs d’aquests esde-
veniments al llarg de la història, per
acabar centrant-se en les fires més pro-
peres i les que es feien a Artesa (la de
mitja Quaresma, la de Sant Bartomeu,
la de Sta. Cecília i la de Nadal). Es co-
menta que la iniciativa de revitalitzar
la de Sant Bartomeu, amb el reclam de
Fira del Meló, va ser de l’alcalde Vicenç
Roca. S’acompanya el text d’una en-
tranyable foto del forcaire Casimir

Brescó recentment traspassat. La sec-
ció continua amb un text de la jove
Cambra, entitat organitzadora de la
Fira, on exposa alguns detalls de l’es-
deveniment. Finalment, el programa,
que presentava moltes menys activitats
que les que s’han anat incorporant al
llarg d’aquests 25 anys. La inaugura-
ció va comptar amb la presència del
conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca, Agustí Carol. També destaca
l’actuació de la colla castellera dels
Xiquets de Valls.
    CULTURA. En l’apartat Retalls
d’història trobem la quarta part de Joan
Maluquer i Whal dedicada al seu avi:
Don Juanito (IV). L’orgull de ser cata-
là. Aquest mes, ens destaca una de les
seves actuacions més brillants com a
diputat a les Corts espanyoles, el 20 de
març de 1889, quan defensava el Dret
Català que finalment fou respectat en
el nou Codi Civil de l’Estat. En repro-
dueixo un fragment: “Lo que en 1714

no se atrevió a hacer S.M. el Rey Don
Felipe V, tras una lucha de horrores que
podían justificar perfectament las
arbitrariedades del conquistador, se hace
hoy, Sres. Diputados, en plena paz”.
    OPINIÓ. L’article La comarca, as-
signatura pendent també es publica
sense signar. Es tracta d’una crítica al
projecte d’organització comarcal que
preparava la Generalitat en aquells
moments, bàsicament per tres motius:
es planteja la comarca únicament com
un organisme supramunicipal de ser-
veis, no es preveu la revisió prèvia de
les 38 comarques establertes el 1936 i
es consagra la continuïtat de les pro-
víncies imposades pel patró centralista
de l’Estat. A més, s’aprofita per recla-
mar protagonisme per Artesa pel que
fa a la seva àrea d’influència natural
dins la Noguera.
    Ferran Sánchez Agustí signa Notícia
d’un estiu de calor i de menys gent (des
del seu Mirador del Montsec). Després
de destacar les primeres decisions pre-
ses pel nou Consistori, fa un repàs de
l’estat de les carreteres i de rius i fonts
(alguns sense aigua). Finalment comen-
ta que hi ha menys gent que altres es-
tius i enumera diverses activitats quo-
tidianes pròpies de l’estiu a Vilanova,
així com alguns fets destacats com el
tancament de Cal Pissé.
    Reconstrucció del Cel de Rubió, de
Josep M. Solans, exposa com ha anat
la recuperació del càmping de la famí-
lia Sorribes ubicat en aquest bonic racó
del riu Segre, que va ser devastat per la
riuada de novembre de 1982.
    ASSOCIACIONS. A Dàlia Blanca.
Teatre, Roc Galceran fa un resum de
les activitats dutes a terme per la sec-
ció d’art dramàtic de l’entitat, que por-
ta un any de funcionament.
    Museu Arxiu (ho signa El President)
és una crida a l’aportació de retalls de
premsa i de fotografies a l’arxiu que
s’ubicava al Museu d’Artesa.
    A Una de jubilats, el Brunet d’Artesa
recorda quan de jove només pagava 2
ptes. per afaitar-se i tallar-se el cabell,
es lamenta de les baixes pensions i pro-
posa a la Junta de l’Associació de Ju-
bilats que facin tracte amb un barber
que els ofereix preus més econòmics
(tallar el cabell, 150 ptes.; afaitar i ta-
llar el cabell, 180 ptes.).

    Un viatge al fons del Montsec, del
CENG, sembla redactat per Joan
Aranés. Amb un bon estil descriptiu ens
explica la sortida espeleològica que un
grup d’agosarats artesencs (i alguns que
no ho eren) van fer al Montsec d’Ares
per tal de descobrir la cavitat anome-
nada Graller Gran del Corralot.
    CARTES A LA REDACCIÓ. Con-
tinua l’important volum de cartes de les
darreres revistes. Aquest mes, quatre.
    Aclariment papereres és una carta de
resposta de Vicenç Roca a la que el
Grup de Truc dels escoltes va publicar
el mes anterior. En aquesta, Roca ex-
plica els detalls d’algun malentès i en-
coratja a que iniciatives com aquesta
tinguin continuïtat.
    A Agraïment, Carme Martí dóna les
gràcies per la publicació del treball de
Magí Serra sobre el seu difunt marit,
el doctor Gramunt.
    Sufocament d’incendis, de J.S., és
una crítica a la prohibició d’utilitzar els
mètodes que la gent del camp havia fet
servir sempre i de manera eficaç per a
lluitar contra el foc, com provocar focs
contraris a l’incendi.
    Més sobre carrers, signat amb el pseu-
dònim de Ciutadà, fa incís a dos proble-
mes sobre la circulació en alguns carrers
d’Artesa. Per una banda, els cotxes apar-
cats als carrers Escoles, Balmes i Prat de
la Riba dificulten el pas. Per una altra,
molts cotxes estan tot el dia a la carrete-
ra, ocupant places d’aparcament on po-
drien parar els vehicles que passen. Pel
que es veu, hi ha problemes que són més
antics del que ens pensem!
    HUMOR. Les converses de Quimet
i Cosme ens ofereix un únic acudit so-
bre els melons d’Artesa.
    Per acabar, aquest mes no hi secció
d’esports i tanca la revista l’article De la
Diputació a la decepció, il·lustrat amb
diversos retalls de diaris. La satisfacció
dels artesencs de tenir dos diputats pro-
vincials després de les Eleccions Muni-
cipals es va esvair degut al recurs pre-
sentat per les candidatures independents,
que va donar lloc a la pèrdua d’alguns
escons de diversos partits a la Diputació.
Dos dels perjudicats van ser els regidors
artesencs Joan Macià (CiU) i Miquel
Massana (AP-PDP).

Ramon Giribet i Boneta
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Notícies de la BibliotecaNotícies de la BibliotecaNotícies de la BibliotecaNotícies de la BibliotecaNotícies de la Biblioteca

HORARI D’ESTIU
De l’1 al 15 de juliol:

de dilluns a divendres de 17 a 20 hores
Del 15 al 31 de juliol:

de dilluns a divendres de 18 a 20 hores

De l’1 al 15 d’agost:
 tancat per vacances

Del 15 d’agost al 15 de setem-
bre:

de dilluns a divendres de 17 a 20 hores

BIBLIOPARC
Obert fins el 29 d’agost

De 19 a 21 hores
Plaça de l’Ajuntament

Novetats. Agost 2008
NOVEL·LA

El juego del ángel. Carlos Ruiz Zafón.
Planeta
L’autor de “La sombra del  viento” ens
transporta de nou a la Barcelona del
cementiri dels llibres oblidats per ofe-
rir-nos una aventura d’intriga, romàn-
tica i tràgica a la vegada.

Mal de pedres. Milena Agus. Empúries
Història d’una dona, del seu matrimo-
ni i del seu amor extraconjugal.

L’espectre se’n va. Philip Roth. La
Magrana
Zukerman camina pels carrers de la ciu-
tat com un fantasma i aviat estableix
contacte amb tres persones que tren-
quen la seva solitud tan ben protegida.

Ubuntu, estimada terra africana.
Nicolás Valle. Proa
És un conjunt de viatges i reportatges
sobre la història contemporània del con-
tinent negre, ordenats en un fil narratiu
que els dóna una vivacitat extraordinà-
ria.

La profecia 2013. Francesc Miralles.
Ed. 62
Nova aventura de Leo Vidal, protago-
nista de “El Quart Reich”.

Retorn amarg. Lluïsa Forrellat. Angle
ed.
Recreació d’un poble català a finals del
s. XIX , just quan el progrés (electrici-
tat, tren, fàbriques...) començava a tren-
car-ne els costums ancestrals.

Saber perder. David Trueba. Anagra-
ma
Quatre personatges principals. La rela-
ció que hi ha entre ells és una narració
apassionant. Una mirada intel·ligent,
capaç d’extreure l’humor i l’emoció a
cada corba del camí.

Emma. Maria Barbal. Columna
La lluita d’una persona per retornar
l’equilibri a la seva vida i per recuperar
la seva filla és la base d’una història
que té un impuls narratiu originat en

fets reals.

La batalla de Walter Stamm. Melcior
Comes. Destino
Un estudiant de lletres berlinés. A punt
de morir en un camp de concentració
nazi, li és commutada la pena i s’inte-
gra en un batalló disciplinari en la cam-
panya contra Rússia, en què viu de ple
el combat més cruent de la història, la
batalla de Stalingrad.

La noia dels seus somnis. Donna Leon.
Ed. Balancí
Un altra novel·la de Donna Leon, l’au-
tora de novel·la negra ambientada a
Venècia, on la corrupció és tan antiga,
profunda i traïdora com els seus canals.

El misteri de l’amor. Joan Miquel Oli-
ver. Empúries
És una novel·la pop, plena de referents
musicals i divertides digressions filo-
sòfiques.

El meu germà Pol. Isabel-Clara Simó.
Bromera
Pol té vint-i-nou anys i té síndrome de
Down. Qui sap si el nostre protagonis-
ta, fill d’un militar i amb una germana
que li fa de mare, tot i tenir la mare a
casa, se’n sortirà amb èxit.

Dormir amb Winona Ryder. Edgar
Cantero. Proa
Un aspirant a escriptor descobreix que
la seva font d’inspiració és una perso-
na que només ha vist un parell de ve-
gades en una pel·lícula. El protagonis-
ta comença un viatge rere el rastre de
la seva musa. Novel·la filosòfica i
policial.

Les tombes blanques. Susanna Rafart.
La magrana
Són 18 contes amb un fil conductor ben
definit, la Mediterrània.

POESIA

Paraules d’amor i refranys catalans.
Pròleg de Marta Pessarrodona. L’Esfe-
ra dels llibres

NOVEL·LA  JUVENIL

Els focs de la memòria. Jordi Sierra i
Fabra. Bromera
En un petit poble hi ha una fossa co-
muna. Se suposa que hi ha enterrats tret-
ze homes del bàndol republicà; però
quan comencen les exhumacions, no-
més apareixen les restes de dotze cos-
sos. On és el que hi falta?

La brúixola daurada. Philip Pullman.
Empúries
Quan la Lyra rep com a do el misteriós
aletiòmetre, comença un viatge extra-
ordinari que la portarà a les terres gèli-
des de l’Àrtic. El destí que l’espera tin-
drà unes conseqüències insospitades
molt més enllà del seu propi món...
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El que Ens Han ContaEl que Ens Han ContaEl que Ens Han ContaEl que Ens Han ContaEl que Ens Han Contattttt

PPPPPer qué Diem...?er qué Diem...?er qué Diem...?er qué Diem...?er qué Diem...?

L’estudiant trapella
a més de vints anys, la Mercè Teixidor
de la Granja d’Escarp, al Segrià, ens

explicava la rondalla d’un estudiant més
llest que Bricant (*).
    Resulta que una vegada al poble de
Massalcoreig, al Segrià, allí on s’uneixen el
Cinca i el Segre, hi havia un noi al qui van
enviar a Lleida, per a estudiar i fer-se un home
de profit.
    Però el pobre noi era un tocacampanes (*),
és a dir, un dropo, un gandul rematat. Anava a
estudi al Seminari i feia taula i llit a casa d’uns
bons pagesos que l’acollien com a un fill i
mai no hagueren dit que el noi feia mans i
mànigues per a escapolir-se dels llibres, tant
era la seva facilitat en fingir que aprofitava el
temps i que aprenia lletra i número.
    Però arribà el temps de vacances i hagué
de tornar-se’n al poble, això sí, amb unes grans
carabasses per tot equipatge, tan grosses que
li sobreeixien de totes les butxaques.
    Quan era a prop d’arribar a casa, però, va
pensar:
- Si hagués après algunes lletanies, ara la mare,
com que no entendria res, estaria més con-
tenta.
    En agafar la barca per creuar el riu, ell que
diu:

- Ves, ja en tinc una de lletania: circum barcam.
    En aturar-se la barca prop d’un esbarzer,
ell que fa:
- Ves per on, una altra: plantam punxam,
sanguis si tocae.
    Quan veu un corb dalt d’una morera, ell:
- Corbus moralus.
    Tira endavant i al passar el pont per una
sèquia veu una serp amb la cua molt llarga:
serpes in pontis, rabus largorum. En un bancal
cremaven rostolls: rostollus cremandus,
terram fumatis.
    En arribar al poble, troba un ruc bramant:
rucus bramandus, dentum mostrandum.
    I a la porta de casa l’espera el gos: Oh, perris
nostris que mi conocis, festejantum ets mia
arribadam.
    La mare el rep més que contenta i li dema-
na que com han anat els estudis. I el noi fa:
- Oh, molt bé, mare.
- Ja saps enraonar en llatí?
- Oh, sí, mare: circum barcam, plantam
punxam, sanguis si tocae, corbus moralus...
- Molt bé, fill meu –li diu la dona tota cofoia–
. Anem de seguida a cal senyor rector, que
estarà molt content de sentir com t’expliques.
    Però el senyor rector es va adonar d’imme-
diat que tenia al seu davant un trapella que els

volia prendre el pèl.
- Així, doncs –diu al noi–, com anem de llatí?
- Ah, molt bé: circum barcam, plantam
punxam, sanguis si tocae, corbus moralus,
serpes in pontis, rabus largorum, rostollus
cremandum, terram fumatis, rucus
bramandus, dentum mostrandum, oh, perris
nostris que mi conocis, festejantum ets mia
arribadam.
    En sentir tots aquests disbarats, el bon rec-
tor va esclatar en unes rialles tan fortes i llar-
gues que encara es poden escoltar, fins que
va poder barbotejar:
- Mira que en fa d’anys que sóc mossèn i us
puc ben assegurar que amb tants llibres com
he llegit, mai no havia sentit cosa semblant.
    I així, el bon rector no va haver de dir cap
mentida, el noi se’n va sortir del pas i la mare
va quedar tota satisfeta de com havia aprofi-
tat el seu fills els estudis.

Albert Vidal

... que algú té l’ànima de càntir?
l sentit d’aquesta dita, “tenir l’àni-
ma de càntir”, es refereix sempre

a algú a qui no es pot tenir en conside-
ració i que mereix poc respecte.
    De fet, vol dir negar l’existència de
l’ànima de la persona a la qual es refe-
reix, ja que l’interior d’un càntir, el que
seria la seva suposada “ànima”, és del tot
buit, sense cap mena de contingut. Així,
en alguns casos, s’ha utilitzat el càntir
com una certa representació de l’ésser
humà i, per tant, es pressuposa que din-
tre d’aquest objecte hauria de trobar-s’hi
l’esperit de la persona en qüestió, si és
que en tingués. Com que el càntir es buit
i en ell pot introduir-s’hi qualsevol mena
de líquid, si algú “té ànima de càntir” és
que el seu interior (l’ànima) és buit i, en
conseqüència, té un esperit fàcilment
influenciable i, per tant, no cal tenir-hi
gaire estima.

    Una antiga tradició feia que quan nai-
xia un noi a Verdú (Urgell), es llancés un
càntir per la finestra per a celebrar l’es-
deveniment, en record, probablement, de
l’ancestral costum del sacrifici dels pri-
mogènits, de velles arrels orientals, prac-
ticat per alguns pobles; com el de Cartago
(actual territori de Tunísia), que obliga-
va a matar els primers fills nascuts del
matrimoni, nounats o durant els primers
mesos de vida, en honor de Tanit, la divi-
nitat principal junt amb Baal-hammon.
    En el Penedès i en la Conca de Barberà
es trencava un càntir als peus de la nú-
via, tot rememorant un vell sacrifici, pro-
bablement humà, dedicat a les divinitats
i que s’oferia per a facilitar a la noia la
pèrdua de la virginitat.
    També, en certes poblacions, es posa-
va un càntir en els fonaments de les ca-
ses en substitució de l’esclau o presoner

de guerra que s’hi enterrava a peu dels
seus murs per a assegurar la resistència i
força de la construcció.
    A tots aquests càntirs, representants de
l’ésser humà, se’ls reconeix d’una o altra
manera l’existència d’una ànima en el seu
interior, d’aquí la dita.
    Encara hi ha un altre refrany que al·-
ludeix a tenir una “ànima de càntir” i que
es complementa amb l’explicació anteri-
or. Es refereix a quan una persona expe-
rimenta una por fora de lloc per mor
d’imaginaris fantasmes o per entrar en un
lloc fosc o solitari per la temença de to-
par-se amb algun ésser fantàstic. L’ex-
pressió s’ha utilitzat també per a espan-
tar la mainada tot dient-los-hi que es tro-
barà què o que vindrà:
“l’ànima del cantiret
que salta i balla per la paret”

Albert Vidal

F

* (veure el significat d’aquestes dites
en un proper número de La Palanca,
a la secció Per què diem...?)

E
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Divendres 22 d’agost

21h CONFERÈNCIA: Conquesta de Cali-
fòrnia per Gaspar de Portolà, a càrrec de Sr.
Josep Rúbies
Lloc: Sala la Capella (Edifici Les Monges).
Organitza: Club de Lectures
21:30h XERRADA: L’ús eficient de l’aigua
a l’agricultura i a la ramaderia. Noves tari-
fes elèctriques per al reg agrícola, a càrrec
de Vicenç Pascual (JARC)
Lloc: Sala d’actes de la Cooperativa d’Artesa
de Segre. Organitza: JARC
22:30h HAVANERES amb el grup MARI-
NADA
Lloc: Escenari Recinte Firal (Pl. Ajuntament)

Dissabte 23 d’agost
11h DESPERTADA POPULAR (Tots a la
Fira!) amb el grup ELS ESPORRETS
Lloc: Per tot el poble
11h TORNEIG DE BÀSQUET 3x3
Lloc: Camp d’esports. Organitza: CENG
11:30 a 13:30h ZONA INFANTIL: Inflables
i Recicla tot saltant
Lloc: Zona infantil. Col·labora: Departament
de Medi Ambient i Habitatge i Creu Roja
12h INAUGURACIÓ DE LA FIRA, a càr-
rec de l’Hble. Sr. Jordi Ausàs i Coll, conse-
ller de Governació i Administracions Públi-
ques
Lloc: Recinte firal
13h TAST DE VINS*: Tast de blancs (blancs
aromàtics i en bóta), rosats i negres de l’any
2007 (vins Valls del Montsec i Del Iris), a
càrrec de l’enòleg David Garcia
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament. Col·-
labora: Celler de la Cooperativa d’Artesa de
Segre
14h DINAR POPULAR*. TRADICIONAL
PAELLA
Horaris: 14h, es repartirà la paella per en-
dur a casa. 14:30h, se servirà la paella
Lloc: Zona de germanor (Pl. Ajuntament)
16h CONCURS DE BOTIFARRA
Lloc: Zona de germanor. Organitza: JAS
16:30h a 20:30h ZONA INFANTIL: Infla-
bles i Recicla tot saltant
Lloc: Zona infantil. Col·labora: Departament
de Medi Ambient i Habitatge i Creu Roja
16:30h XXII TORNEIG DE BITLLES
Lloc: Ctra. Montsonís. Organitza: Club de
Bitlles de Montmagastre
17:30h i 20 h TAST D’OLI*, a càrrec de
Venanci Guiu, membre del Panell de tast
d’olis de Catalunya
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament. Patro-
cina: Olis Macià
18h PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
“Camí de St. Jaume - Camí del Segre”
(Artesa Jacobea)
Lloc: Carpa d’activitats. Organitza: Amics
del Camí de St. Jaume
19h TAST DE VINS*: Tast de vins negres
criança, a càrrec dels enòlegs David Garcia,
Patri Morillo i Pep Aguilar
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament. Col·la-

bora: Celler de la Coop. d’Artesa de Segre i
Celler Vinya l’Hereu
20h FINAL DEL TORNEIG BÀSQUET 3x3
Lloc: Camp d’esports. Organitza: CENG
19h CERCAVILA: Espectacle “Triki-triki”
amb el grup ZUM-ZUM TEATRE
Lloc: Recinte firal. Patrocina: Diputació de Lleida
20h VOL CAPTIU EN GLOBUS*
Lloc: Camp d’esports
21:30h FESTA DEL VI. SOPAR DE GER-
MANOR, seguit de ball amb XAROP DE
CANYA
Lloc: Zona de germanor (Pl. Ajuntament)

Diumenge 24 d’agost
10h XI TROBADA DE PUNTAIRES
Lloc: C/ Sants Cosme i Damià. Organitza:
Grup de puntaires d’Artesa de Segre
10h XI CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
Lloc: Recinte firal
Inscripcions fins a les 12h a Informació
10:30h VI CONCURS DE PINTORS LO-
CALS
Lloc: Recinte firal
Inscripcions fins a les 13h a Informació
10h a 14h I INTERCANVI DE PLAQUES
DE CAVA
Lloc: Carpa d’activitats.Organitza: Associa-
ció de Dones Artesenques Actives i Forn de
Pa Vilanova. Col·labora: Vins Galceran
Durant el matí: I VENDA DE LLIBRES DE
SEGONA MÀ
Lloc: Carpa d’activitats.Organitza: Associa-
ció de Dones Artesenques Actives
11h DESFILCAN. Mostra Canina
Lloc: Al costat de la zona de carpes
11:30h a 13:30h ZONA INFANTIL: Infla-
bles i Recicla tot saltant
12h EXHIBICIONS D’AERÒBIC I
BATUCA
Lloc: Escenari Recinte Fira. Organitza: Gim-
nàs Altis
13h CERCAVILA: Espectacle “Triki-triki”
amb el grup ZUM-ZUM TEATRE
Lloc: Recinte firal. Patrocina: Diputació de
Lleida
13h TAST DE VINS*
Tast vertical de vins negres (diferents anya-
des d’una mateixa varietat), a càrrec de l’enò-
leg David Garcia
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament. Col·-
labora: Celler Cooperativa d’Artesa de Segre
16:30h a 20:30h ZONA INFANTIL: Infla-
bles i Recicla tot saltant

19h PARTIT DE FUTBOL. TROFEU FIRA DEL
MELÓ: CE Artesa de Segre - UE Guissona
Lloc: Camp d’esports
19h PRESENTACIÓ DE LA CAMPANYA
GASTRONÒMICA “Cuina de la mel” *
A càrrec del Sr. Miquel Pueyo, vicepresident
del Consorci del Montsec, amb Josep
Sànchez i Ricard Zamora (restaurant La So-
lana de Foradada) i Mercè Camins (restau-
rant Casa Mercè de Fontdepou).
Lloc: Carpa d’activitats. Organitza: Consor-
ci del Montsec. Col·labora: l’Associació
Montsec Turístic
20h LLIURAMENT DE PREMIS: XI Con-
curs de pintura ràpida, VI Concurs de pin-
tors locals, Concurs de productes estranys,
II Concurs d’aparadors, I Concurs fotogrà-
fic, Concurs de la portada del llibret de la
Festa Major
Lloc: Carpa d’activitats
21h CLOENDA DE LA FIRA, a càrrec de
l’Il·lm. Sr. Jaume Gilabert, president de la
Diputació de Lleida
Lloc: Recinte Firal
21h HOMENATGE ALS FORCAIRES
Lloc: Carpa d’activitats
21:15h GRAN SARDANA “Una gran sar-
dana per una petita ciutat”
Lloc: Recinte firal. Col·labora: Amics de la
Sardana d’Artesa de Segre

Més informació
- EXPOSICIONS dels pobles agregats, de
pintura, de fotografia, “Recorregut per les Es-
glésies del municipi amb cabell”, “Dóna la
volta. Del residu al recurs” del Departament
de Medi Ambient i Habitatge, de l’Associa-
ció de comerç i serveis d’Artesa de Segre i
de diverses associacions de la ciutat.
- VISITES GUIADES ALS TRULLS DE
VERNET
Horaris: Dissabte, a partir de les 17:30h, cada
¾ d’hora. Diumenge, a partir de les 10:30h i
de les 17h, cada ¾ d’hora. Lloc de sortida
del taxi: Museu del Montsec
- Ràdio Artesa de Segre emetrà en directe
des del Recinte Firal
- A la Fira hi haurà servei de BAR, WC, can-
viador de nadons i aparcament...
(*) Aforament limitat. Venda anticipada de
tiquets (paella, tast de vi, tast d’oli, globus,
cuina de la mel): del 20 al 22 d’agost, d’11h
a 13h i de 20h a 21h. Lloc: caseta d’Infor-
mació, Pl. Ajuntament. Durant els dies de la
Fira es podran comprar els tiquets a l’estand
de venda de tiquets. Preu tiquets: dinar a la
plaça, 3 euros; paella a casa: 2 euros; tast de
vins i d’oli: 1 euro (màxim dos tiquets per
persona); vol captiu en globus: 1 euro (mà-
xim dos tiquets per persona); Cuina de la mel:
gratuït (màxim dos tiquets per persona); de-
gustacions: 7 euros.
Per a més informació:

www.artesadesegre.cat
fira@artesadesegre.cat

tel. 973 40 00 13
i estands d’informació de la mateixa Fira
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Mes de juliol
SESSIONS DEL PLE

Ple ordinari (3 de juliol)
Absències: Carme Barril (CiU)

S’acorda, per unanimitat, l’apro-
vació de les següents certificacions
d’obra:
- Certificació núm. 1, per un import de
43.245,54 euros, de l’obra “Rehabili-
tació parcial de l’edifici del Local So-
cial de Colldelrat”, realitzada per l’em-
presa Promocions J. Cinca SL.
- Certificació núm. 3, per un import de
17.865,58 euros, de l’obra “Adequació
del carrer de la Mesquita de Baldomar”,
realitzada per Joan Terré Ribó.

S’acorda aprovar, amb el vot de
qualitat de l’alcalde, les següents certi-
ficacions d’obra:
- Certificació núm. 6, per un import de
31.916,07 euros, de l’obra
“Remodelació de l’avinguda Maria
Anzizu, 2a fase”, realitzada per l’em-
presa J.F. Riegos SL.
- Certificació núm.6, per un import de
27.309,34 euros, de l’obra “Remode-
lació de l’avinguda Maria Anzizu, 1a
fase”, realitzada per l’empresa J.F.
Riegos SL.
- Certificació núm.7, per un import de
28.950,55 euros, de l’obra “Remode-
lació de l’avinguda Maria Anzizu, 2a
fase”, realitzada per l’empresa J.F.
Riegos SL.
- Certificació núm.7, per import de
4.194,41 euros, de l’obra “Remodelació
de l’avinguda Maria Anzizu, 1a fase,
realitzada per l’empresa J.F. Riegos SL.
A favor: 5 vots (5 ERC)
En contra: 5 vots (3 CIU, 2 PSC)
Abstencions: 0 vots

S’acorda, per unanimitat, ratifi-
car el Decret per la concurrència a la
convocatòria del Departament de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques per a
l’atorgament dels ajuts de Millora de
barris, àrees urbanes i viles que reque-
reixen una atenció especial, demanant-
hi ajut econòmic per  a efectuar al Nu-
cli Antic d’Artesa de Segre les següents
actuacions: millorar l’espai públic i

dotació d’espais verds, rehabilitar i
equipar els elements col·lectius dels
edificis, instal·lar equipaments d’us
col·lectiu, instal·lar xarxa de fibra òpti-
ca, fomentar la sostenibilitat, fomentar
l’equitat de gènere, millorar social, ur-
banística i econòmicament, suprimint
barreres arquitectòniques per a que
comporti una millora social, urbanísti-
ca i econòmica del barri demanant-hi
subvenció per l’import de 693.567
euros.

S’acorda, per unanimitat, apro-
var provisionalment el text refós del Pla
Especial de Masies i Cases Rurals, in-
corporant la documentació aportada
pels titulars de les masies excloses i les
masies que es varen assenyalar en Jun-
ta de Govern de 22/05/2008, fent cons-
tar expressament que d’acord amb l’ar-
ticle 89.5 de la Llei 30/1992, de règim
jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú,
es considera que formen part d’aquest
acord.

S’acorda, unànimement, aprovar
inicialment la constitució del Consorci
Grup d’Acció Local Noguera-Segrià
Nord i els estatuts pels quals se’n regi-
rà l’actuació.

ACORDS DE LA JUNTA DE GO-
VERN
(ordinàries dels dies 10, 17, 24 i 31
de juliol)

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres:

- A Josep M. Colom González, per la
reconstrucció de coberta en l’habitatge
unifamiliar situat a la parcel·la 23, po-
lígon 23, de Tudela de Segre.
- A Endesa Distribución Eléctrica SLU,
per reforma de la línia aèria de 25kV,
derivació a PT W5071, entre els seus
suports existents N50 i N1, situat a la
parcel·la 231 del polígon 25 de Seró.
- A Endesa Distribución Eléctrica SLU,
per a la instal·lació d’un nou centre de
transformació sota el carrer Mare de
Déu del Pla, entre el carrer València i
Mallorca, per a la línia d’11 Kv, prepa-
rada per 25 kV, i donar subministrament
al Casal Cultural situat a l’avinguda
Maria Anzizu, 30 d’Artesa de Segre.
- A Francisco Bernaus Inglavaga, per
pintar façana de l’immoble situat al
carrer Vescomte d’Àger, 6 d’Artesa de
Segre.
- A Josep Vendrell Cortina, per canviar
teules i escardejar parets exteriors de
la cabana situada a la parcel·la 261 del
polígon 15 d’Alentorn.
- A Josep Vendrell Tarré, per enrajolar
terra de l’entrada dels baixos de l’im-
moble situat al C/ Forn, 4 d’Alentorn.
- A Promocions Porta Buñol SL, per a
l’adequació interior d’un local als bai-
xos del C/ Escoles, 1 d’Artesa de Segre.
- A Celurubí Promociones SL, per les
obres per a un nou subministrament de
baixa i mitjana tensió des del Senill amb
carrer de sota de Jesús Santacreu fins
al C/ Marcel·lí Farré amb Ricard Vi-
nyes d’Artesa de Segre.
- A Lurdes Jovell Clua, per l’addició
d’habitatge unifamiliar en edificació
existent, al C/ Enric Granados, 1
d’Artesa de Segre.
- A Ramon Ponsa Roca, per canviar
canal pluvial de l’immoble situat en el
C/ Escoles, 19 d’Artesa de Segre.
- A Maria Marsol Pujol, per canviar
l’enrajolat del terra del menjador, de
l’edifici situat al C/ Horta, 2 d’Artesa
de Segre.
- A Josep March Santamaria, per l’aca-
bament de les obres per fer una tanca
de 106 m per 2 m d’alt, essent 0,60 m/
alt d’obra i la resta metàl·lica, al solar
situat a la Ctra. d’Agramunt, 109
d’Artesa de Segre.
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- A Bepeta Cardeñes Tugues, per refor-
mar bany de l’habitatge situat al C/
Dalt, 2 de Vilves.
- A Josep Rispal Fité, per arranjament
de la teulada malmesa pel vent en l’im-
moble situat al carrer Sant Jordi, 20
d’Artesa de Segre.
- A Roser Betriu Caubet, per canviar
12 m2 d’enrajolat del terrat i imperme-
abilitzar-lo, a l’habitatge situat al C/
Sant Joan, 26 d’Artesa de Segre.

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió d’autorització d’entrada de
vehicles a través de la vorera:
- A Joan Nogués Sirvan, a l’edifici si-
tuat a Av. Maria Anzizu, 15 d’Artesa
de Segre.
- A Eusebi Jovell Gilabert, a l’edifici
situat al C/ Ricard Vinyes, 3 d’Artesa
de Segre.

S’acorda la concessió de la lli-
cència per la primera utilització i ocu-
pació:
- A Jordi D. Fontanet Ribera, per un
habitatge unifamiliar entre mitgeres,
situada al C/ Balmes, 20 d’Artesa de
Segre.
- A Roqué-Oliva SL, per dos habitat-
ges unifamiliars en filera, situats al C/
Roc del Cudós, 29A-B d’Artesa de
Segre.
- A Ismael Maza Batlle, per un habitat-
ge unifamiliar, situat al camí de
Baldomar, 13 d’Alentorn.

S’acorda autoritzar la instal·lació
d’una escomesa d’aigua potable:
- A Antonio Martínez Serrano, per
instal·lació d’escomesa a C/ Únic, 18
baixos dreta de la Colònia la Fàbrica.
- A Jordi París Córdoba, per instal·lació
d’escomesa provisional a l’obra a rea-
litzar al solar situat al C/ Tros del Molí,
5 d’Artesa de Segre.

- A Laia Bergonyó Serra, per instal·la-
ció d’escomesa a Av. Maria Anzizu, 31-
33 1r 3a d’Artesa de Segre.
- A Antonio Farré Franqué, per instal·lació
d’escomesa a la nau industrial situada
al C/ Lluís Companys, 27 del Polígon
Industrial el Pla d’Artesa de Segre.

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de canvi de nom de la llicèn-
cia d’obertura d’establiment a Gemma
Cayetano Rodríguez, per l’activitat de
bar situada a la Ctra. d’Agramunt, 1
d’Artesa de Segre, concedida a favor
d’Irina Stoliar per Decret d’Alcaldia
203/2006.

S’acorda proposar a l’alcaldia
l’aprovació de les relacions de factu-
res, majors de 120,20 euros, pendents
d’aprovació, que pugen la quantitat de
143.835,98 euros.

S’acorda proposar a l’alcaldia
l’aprovació de les relacions de factures
majors de 150,25 euros, del Patronat de
l’Emissora Municipal de Ràdio, que
pugen la quantitat de 1.953,87 euros.

S’acorda aprovar prèviament el
projecte d’actuació específica d’interès
públic en sòl no urbanitzable promo-
guts per FRANCE TELECOM

ESPAÑA SA, per a la instal·lació d’una
estació base de telefonia mòbil a la xar-
xa GSM, a situar als següents llocs:
polígon 13, parcel·la 198, a Alentorn;
al polígon 25, parcel·la 15, a Colldelrat;
al polígon 15, parcel·la 109, a Vall-lle-
brera; i al polígon 26, parcel·la 236, a
Seró.

S’acorda aprovar prèviament el
projecte d’una actuació específica d’in-
terès públic en sòl no urbanitzable pro-
mogut per París-Campabadal SCP, pel
canvi d’orientació productiva i ampli-
ació en fases d’una explotació avícola
de posta i bovina, a situar al polígon
25, parcel·la 284, terme d’Artesa de
Segre.

INFORMES D’ALCALDIA

Ha estat aprovat el projecte del
Pla de Barris presentat per aquest ajun-
tament amb una subvenció del 50% del
pla d’actuació presentat.

S’informa de la visita del senyor
Barranco, director dels Serveis Terri-
torials de Salut, en la qual es va pre-
sentar la proposta de les obres d’am-
pliació del CAP.

Es comunica que els tècnics del
Departament de Governació faran una
visita al municipi per avaluar els danys
ocasionats pel temporal del divendres
11 de juliol de 2008.

Es concorrerà a la convocatòria
de subvencions per a la millora de xar-
xes locals d’abastament d’aigua en alta,
per portar l’aigua del riu al polígon.

Eva Maza i Batlle
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Des de l’AjuntamentDes de l’AjuntamentDes de l’AjuntamentDes de l’AjuntamentDes de l’Ajuntament

Dates a recordar
Propera renovació del DNI
Mes per renovar: setembre
Dates per apuntar-se: del 18 al
29 d’agost (tel. 973 40 00 13)

Propera recollida d’objectes
voluminosos
Artesa de Segre: dimecres 17 de
setembre
Pobles agregats: dijous 25 de se-
tembre

Cal trucar per informar
del lloc de recollida i dels ob-
jectes (tel. 973 40 00 13)

Ajuntament d’Artesa de Segre

Festa Nacional de Catalunya
Artesa de Segre

Dimecres 10 de setembre

21:30h Cafè-concert a càrrec de Bernat Giribet
Lloc: Pl. Ajuntament
Organitza: Comissió 300

Dijous 11 de setembre

9:30h Cercavila amb grup de grallers i capgrossos ELS ESPORRETS
Concentració a la Pl. Ajuntament
10h Col·locació de la senyera a la Roca del Cudós. Coca i beure per a
tothom
19:30h Ballada de sardanes amb la cobla QUATRE VENTS
Lloc: Pl. Ajuntament

Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre
Col·labora: Bombers Voluntaris d’Artesa de Segre, Protecció Civil i Co-
missió 300

APLEC DEL CONILL
Lloc: Zona d’esbarjo La Palanca
Organitza: Associació de Comerç i Serveis d’Artesa de Segre
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BBC*BBC*BBC*BBC*BBC*

BBC* són les sigles de la secció Bodes, Batejos i altres Celebracions. Feu-nos arribar una foto i un text
ben graciosos i us ho publicarem. Només cal ser subscriptor de La Palanca.

HumorHumorHumorHumorHumor

El passat 24 de maig, el Nil i la Maria van
fer la Primera Comunió i el seu germà
Martí va ser batejat. Moltes felicitats a
aquests tres vailets de Gàrzola!

L’Àngel ha arribat a llar de l’Andreu i la
Núria. Desitgem que sigueu molt feliços en
aquesta nova etapa de la vostra vida.
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PPPPPalanc-ocialanc-ocialanc-ocialanc-ocialanc-oci

Sense Perdre els Orígens
per Jordi Esteban

Jeroglífic
per David Fusté

Demà anirem...

Problema d’escacs
per Ramon Monfà - www.bidmonfa.com

Juguen les blanques

Moneda
L’any 296 aC, els romans van
començar a encunyar monedes de plata
al costat del temple de la deessa Juno,
al Capitoli.
    Anteriorment, els romans s’havien
refugiat dins de les muralles del
Capitoli durant la invasió dels celtes.
Les oques sagrades del temple de Juno
van començar a clacar la nit que
l’exèrcit celta atacava i els romans van
poder refusar l’atac. Des d’aleshores,
la deessa Juno va ser anomenada
afectuosament moneta que significa
“avisadora” o “consellera”. Com a
homenatge a Juno, les primeres peces
de plata tenien encunyada la imatge de
la deessa a l’anvers. D’aquí que els
romans anomenessin aquestes peces
amb el mateix afectuós nom que li
havien posat a Juno temps enrere.

Diccionari Etimològic Complementari
de la Llengua Catalana V, 772

(Joan Coromines)

SOLUCIONS
Jeroglífic
... Al Castellot (al, ca, s, t, L, L, ot)
Problema d’escacs
1- Td7, Tg8; 2- Dxf6, Tae8; 3- Dxh6+, gxh6; 4- Th7++

ATON

negació

S   T   50   50

ot
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ImaImaImaImaImatgtgtgtgtges d’Ahires d’Ahires d’Ahires d’Ahires d’Ahir

La plaça del Progrés. 1968

a imatge encara conserva l’en-
cant de les velles places de poble

petit, construïdes amb enginy, poc
espai i pocs mitjans. Com tota plaça,
aquesta tenia dos edificis emblemà-
tics: l’Hostal de cal Simon i el Local
del Coro (Dàlia Blanca).
    La gent del poble també l’anomena-
va “plaça del Pelayo”, nom que li va
posar l’amo de la tintoreria, en
Baldomero Alcobé, perquè deia que
havia fet l’aprenentatge al carrer Pelayo
de Barcelona. Les seves filles són la
Carme i la Felisa, que estaven involu-
crades amb la colla de les Caramelles,
com molt jovent del poble.
    Molt abans de la guerra, en temps
que Artesa era punt d’aturada dels tra-
giners, els transportistes de mercaderi-
es s’aturaven al seu pas de la plana a la
muntanya. Als baixos de l’Hostal hi
havia una cotxera pels carruatges i els
animals, que tenia l’entrada davant del
“Coro”.
    La superfície de l’Hostal era més gran
que avui. Arribava fins a cal Llobet
(abans propietat del Coromina de
Folquer) i cal bisbe de Tòrrec. Per això,

entre menjadors i habitacions, de ve-
gades, en fires i festes majors, s’hi en-
cabien més de cent persones.
   Quan va deixar de ser Hostal, hi va
viure gent d’Artesa (entre 40 i 50 per-
sones). Hi vivia molta gent i els lloga-
ters anaven canviant molt sovint. Hi
havia tres entrades d’escala. En una hi
vivien els Prenafeta, els de cal Guiu i
el Taberné. A l’altra, el Jaume, fill de
cal Simon i la família, la mestressa
Donya Rosa (la senyora Rosita) amb
els 2 fills. També hi va viure el Boyer
carnisser i la família del Ton del Rana.
    Els baixos, abans i durant la guerra,
van ser les oficines del POUM, a la
cotxera hi havia unes argolles de gim-
nàs, s’hi feia boxa i altres esports. Els
transhumants, que menaven els ramats
des del pla fins al Pirineu, tancaven els
ramats a la cotxera.
    Més tard hi va haver el Cafè Brasil i
el Bar del Moles que va viure una èpo-
ca llarga d’esplendor. En aquesta
placeta s’hi feien competicions d’escacs
per la Festa Major i, uns 50 anys enre-
ra, encara es ballava a la carretera amb
els músics ubicats a la plaça.

    Un altre edifici emblemàtic va ser el
local de la Societat Coral la Dàlia Blan-
ca (el “Coro”), que es va fundar a l’èpo-
ca dels Cors de Clavé, el dia 4 de maig
de 1904. El seu primer president va ser
Josep Aldavó Manzana.
    Després venia cal Feixes, que abans
de la guerra era carreter. Per la guerra
van requisar el local i els soldats hi ta-
llaven llenya. Després es veu cal
Martimà, amb botiga de queviures, on
la Nati es cuidava també de pesar a la
bàscula. Abans de la guerra era cals
Espiritistes, que tenien dues filles i tam-
bé botiga de queviures, on venien una
mica de tot (també espardenyes).
    També es pot apreciar l’antiga font
tal com era. Tenia un escut d’Artesa,
que a algú li va fer gràcia i se’l va em-
portar, i un llum al damunt. Amb els
arbres i els bancs, el conjunt arquitec-
tònic tenia una certa gràcia.
    A l’estiu era lloc de tertúlies i d’es-
barjo, cosa que en part encara conser-
va avui dia.

Bartomeu Jové i Serra
Foto cedida per la família Feixes

L
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Tot i que la sang no va arribar al riu, els bombers van haver de ruixar fort la façana de la Cooperativa
després de la manifestació dels treballadors de l’Agudana. (Foto: Jordana Avelar)


