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PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE I COMARCA

Gespa artificial al camp de futbol

25è aniversari del Centre Cultural de Santa Maria
Jornada de Portes Obertes a Montmagastre
La Fira del Meló en imatges

Gespa artificial al camp de futbol

la

Palanca

El diumenge de la Fira de Sant Bartomeu
es va inaugurar la gespa artificial del camp
de futbol d’Artesa de Segre, abans de l’encontre netre el CE Artesa i el CF Organyà.
Aquest millora era molt esperada per tota
l’afició fubolística artesenca.

PUBLICACIÓ DELS MUNICIPIS D’ARTESA DE SEGRE,
VILANOVA DE MEIÀ, CUBELLS, ALÒS DE BALAGUER,
FORADADA I DEL POBLE DE MONTCLAR

Foto: Miquel Regué i Gili
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L’AGENDA

Agenda ciutadana

Actes que sabem que es faran

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

De l’1 de setembre al 31 d’octubre
A la Capella de Les Monges, exposició
Montmagastre: passar, present i futur.
Dissabtes de 17h a 19h i diumenges de 12h a
14h. Inauguració: 4 de setembre a les 17h

JULIOL
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 19: Marina Cardenyes i Gambandé, filla de Dídac i de Laia
dia 20: Luca Andrei Tamas, fill de Petru S. i de Simona L.
dia 26: Laura Camarasa i Oliva, filla de Jordi i de Sílvia
Defuncions:
dia 1: Isabel Lladós i Pané (93 anys), natural d’Alentorn
dia 5: Àngela Tarré i Isanta (82 anys), natural d’Anya
dia 7: Manuel Ríos i Arias (76 anys), natural de Bélmez (Còrdova)
dia 10: Ramon Codina i Lluch (92 anys), natural d’Artesa S.
dia 16: Rosa Cercós i Pla (79 anys), natural d’Artesa de Segre
dia 26: Xavier Joval i París (47 anys), natural d’Artesa S.
dia 27: Ramon Camats i Novau (69 anys), natural d’Anya
dia 30: Maria González i García (89 anys), natural de Lorca (Múrcia)
Municipi de Foradada
Defuncions:
dia 4: Maria Serentill i Santacreu (84 anys),
natural de Montsonís
Matrimonis:
dia 3: M. Dolors Gabà i Lanzas (de Lleida)
Adrian Heghies (de Romania)
dia 10: Sergi Farré i Bordes (de Tornabous)
Blanca Galceran i Bonet (de Lleida)

4 de setembre
A Vilanova de Meià, a partir de les 10h, 2a edició
del Mercat del Troc
5 de setembre
A les 10h, concentració a l’aparcament de l’institut
d’Artesa per a la Sortida popular als espais de
la Guerra Civil. Organitza: Ajuntament d’Artesa
de Segre (veure pàg. 41)
8 de setembre
Festa de les marededéus trobades
11 de setembre
- Festa Nacional de Catalunya (veure pàg. 44)
- 3r Cuniplec. Dinar a 14h al poliesportiu d’Artesa.
Ball amb Joan Carbonell i Dj Matxito. Inscripcions
a l’Ajuntament fins al 6 de setembre
18 de setembre
A les 11h, concentració a la Pl. Ajuntament
d’Artesa per a la Jornada de portes obertes del
jaciment arqueològic d’Antona. Organitza:
Ajuntament d’Artesa de Segre (veure pàg. 41)
19 de setembre
Actes de celebració del 35è aniversari del “cau”.
Organitza: AEiG M.D. del Pla (veure pàg. 33)

FESTES MAJORS
18 i 19 de setembre: Lluçars i Montargull
del 22 al 26 de setembre: Artesa de Segre
(veure pàg. 38)

4 i 5 de setembre: Gàrzola
del 10 al 13 de setembre: Vilanova de Meià (veure
pàg. 9)

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

JULIOL
Municipi de Vilanova de Meià
23,9°
Temperatura mitjana:
Temperatura màxima:
36,6° (dia 8)
Temperatura mínima:
10,7º (dia 24)
Dies amb precipitacions:
3
Precipitació màxima:
7,3 mm (dia 22)
Total precipitacions:
14,1 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:
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2
10 mm (dia 4)
12 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:
26,5°
Temperatura màxima:
39,5° (dia 8)
Temperatura mínima:
13º (dia 25)
Dies amb precipitacions:
3
Precipitació màxima:
7 mm (dia 4)
Total precipitacions:
9 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana:
25,3°
manquen dades
Temp. màx. i mín.:
Dies amb precipitacions:
4
Precipitació màxima:
11,3 mm (dia 20)
Total precipitacions:
20,1 mm
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La finestra indiscreta
Malgrat el títol d’aquest editorial, no parlarem de la pel·lícula homònima (1954) del mestre del setè art Alfred Hitchock ni del
“remake” fet per a la televisió el 1998. Tampoc no tenim intenció
de parlar del programa de Catalunya Ràdio del mateix títol, dedicat a fer el seguiment de l’actualitat cinematogràfica.
La cosa és molt més senzilla. Volem parlar simplement de la
finestra de la sala de la qual disposa La Palanca a les Escoles
Velles com a seu de l’associació. Potser a l’hivern no ho és tan
d’indiscreta, però ara a l’estiu que sempre la tenim oberta quan
hi som... És una finestra molt tafanera!
Durant aquest any, per exemple, estem gaudint d’una vista
privilegiada sobre el progrés de les obres del Casal de la Gent
Gran, al solar de les antigues cases dels mestres. Aquesta seria
la part més positiva de la “finestra indiscreta”.
La part més negativa és veure, sobretot ja entrada la nit, com
alguns brètols – habitualment adolescents– maltracten mobiliari
urbà o fan més soroll del que seria desitjable a aquelles hores.
La gota que va vessar el vas de la nostra indignació pel que fa
a la part negativa es va produir un dia d’aquest mes d’agost. Era
a mig matí, però, i no vam veure ni sentir cap bretolada pròpia de
l’adolescència.
Un senyor gran passejava la seva esposa en una cadira de
rodes pel mig del carrer Escoles, a l’alçada de la Residència per
a gent gran. L’home es mostrava totalment indignat per no poder
ni accedir a la vorera, ocupada per un seguit de cotxes que impedien el pas als vianants amb dificultat de mobilitat. Probablement,
la major part de persones de la Residència, encara que no utilitzin cadira de rodes, haurien tingut gran dificultat per passejar-se
per aquella vorera. I sabem que per a algunes d’aquestes persones es tracta del màxim trajecte que la seva avançada edat i
delicada salut els permeten fer.
La imatge ens va encongir el cor i ens va fer reflexionar sobre
la manera inconscient com actuem tot sovint, sense pensar si
allò que fem perjudica o no algú. Altres vegades, de manera totalment conscient, simplement ens excusem amb el típic “tothom
ho fa”.
Es tracta d’un fet més d’aquests quotidians i petits que fan que
la convivència en una comunitat sigui millor o pitjor. Podríem posar molt exemples més (excrements de gos a la via pública, trencament de mobiliari urbà, pintades on no toquen, sorolls a hores
intempestives...), però avui només hem volgut parlar de la nostra
“finestra indiscreta”.

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.
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El conseller Nadal visita les obres de la variant
l passat 17 d’agost el conseller de Política Territorial i
Obres Públiques, Joaquim
Nadal, va visitar les obres de la
variant d’Artesa de Segre, acompanyat de l’alcalde del municipi, Mingo Sabanés, i també de l’alcalde de
Foradada, Salvador Boliart, ja que
una part s’executa en aquest terme municipal.
Les obres, que comportaran una
inversió de 14,8 MEUR, consisteixen en un traçat de 3,5 km amb una
amplada de 10 metres i tres enllaços. En el primer tram de 2 km, a
l’oest, ja s’hi ha dut a terme el 60%
del moviment de terres, mentre que
les estructures dels dos enllaços
estan en construcció. En el segon,
s’han iniciat les tasques de desbrossament i de moviment de terres, així com les estructures de l’enllaç final.
El traçat s’inicia a la C-26, terme
de Foradada, i es dirigeix cap a l’est
fins a connectar amb la C-14. Durant uns 1.000 m, la variant passa
paral·lela al canal d’Urgell pel costat sud. Després el traçat es desplaça cap al nord i creua el Senill
amb un viaducte de 90 m. A poca
distància es troba l’enllaç final amb
la C-14 en direcció a Ponts.
Nadal preveu que les obres, ini-

E

ciades la passada tardor,
estiguin acabades l’estiu
de l’any vinent. Per altra
banda, respecte a la carretera que va a Comiols,
va explicar que l’estudi
informatiu del tram
Folquer-Isona ja està
aprovat, mentre que el
d’Artesa-Folquer està en
tramitació, a l’espera de
resoldre les al·legacions
presentades.
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Inauguració d’obres als vestidors de les piscines
l passat 24 d’agost va tenir
lloc la inauguració de les
obres
de
millora
i
remodelació dutes a terme als vestidors de les piscines del Parc Recreatiu de Vilanova de Meià. L’acte inaugural va anar a càrrec del president del Parlament de Catalunya,
Ernest Benach i Pascual, juntament
amb l’alcalde de Vilanova de Meià,
Xavier Terré, el cap del Departament
de Presidència de la Diputació de
Lleida, Estanislau Fons, i el president
del Parc Recreatiu, Manel Torres.
Les autoritats varen arribar a
l’ajuntament cap a les 12:30 del
migdia. Tot seguit, després de veure les instal·lacions de la casa de
la vila i una breu reunió, el Sr.
Benach, va procedir a la signatura
al Llibre d’Honor i al lliurament d’obsequis institucionals.
Seguidament, la comitiva va fer
una visita pel nucli antic del poble i
en concret a l’església parroquial de
Sant Salvador, declarada monument
històrico-artístic de caràcter nacional
pel Departament de Cultura de la
Generalitat el 20 de juliol de 1984.
Després es varen traslladar cap
al Parc Recreatiu per veure les noves instal·lacions de les piscines,
on es realitzaren els parlaments
pertinents a l’acte i Benach va procedir al descobriment de la placa.
Tot seguit, es va oferir un refrigeri
per a tothom.
A l’acte d’inauguració hi varen
assistir nombrosos veïns del municipi de Vilanova de Meià i molts dels
que en aquestes dates passen les
seves vacances en els pobles de
la rodalia.
L’obra ha tingut un pressupost de
27.317,62 euros, dels quals 20.000
han estat finançats per la Diputació
de Lleida i la resta aportada per l’ajuntament de Vilanova de Meià i els socis
de l’Associació del Parc Recreatiu.
Un dinar privat tancà els actes
del dia.

E

Ajuntament de Vilanova de Meià
Fotos: Antonio Conill
la
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25è Aniversari del Centre Cultural de Sta. Maria
quest any se n’han complert
vint-i-cinc de la constitució
del Centre Cultural de Santa Maria de Meià. El Centre es va
formar l’any 1985 responent a la necessitat que tenia la gent del poble
de tenir un lloc de trobada i de relació social. Van contribuir a la fundació la gent del poble, tant els que
hi vivien com els que havien anat a
viure fora, les famílies estiuejants i
la majoria de caçadors que formaven part del “coto” per aquell temps.
Tots plegats es van organitzar i
mentre uns hi aportaven diners, altres hi contribuïen amb mà d’obra
o gestionant tràmits administratius
a Barcelona. Una aportació decisiva va ser la d’un veí que va cedir
un pati que posseïa a la plaça Jalpí,
on hi havia hagut un antic molí, que
es va enderrocar i va permetre
construir l’obra nova. Finalment,
l’agost de 1985 es va signar l’acta
fundacional i es van inscriure els

estatuts al registre
de la Generalitat.
Durant aquests
vint-i-cinc anys
s’ha complert una
bona part dels objectius amb què es
va iniciar. Ha servit
per tenir un lloc de
trobada, per estrènyer les relacions
entre els veïns ma- Foto antiga de la plaça Jalpí. A l’esquerra s’aprecia l’antic molí on
teixos i amb els vi- es va fer el Centre Cultural
sitants i per anar
celebrant diversos actes, entre els espectacle “Audiència i-Real”, interquals les exposicions de les festes pretant el personatge que l’ha fet
majors, sardanes, concerts d’hava- famós a TV3 i a diversos locals arneres i d’altres, àpats de germanor, reu de Catalunya. Divendres, sopar
cinema i teatre a la fresca, confe- de poble i cantada d’havaneres. El
rències i les Setmanes Culturals, diumenge, dia gran de la Festa Maque la d’aquest any –la setena– ha jor, a la sortida de missa, el grup
estat extraordinària amb motiu de de geganters del Col·lectiu Cultural de Cappont, de Lleida, van fer
l’efemèride.
L’acte que va obrir la celebració una plantada de gegants que va rees va produir el 22 de maig amb córrer els carrers del poble i que va
una conferència a càrrec del mete- ser acollida amb entusiasme, no
oròleg de TV3 Tomàs Molina i, més sols per la mainada, sinó fins i tot
tard, ja en ple mes d’agost, hi va pels grans, puix que va alegrar molt
haver, el dilluns dia 9, una nit de la diada, com ho demostra la foto
ball com a preludi de la Festa Ma- de grup del comiat. Finalment, el
jor; el dimarts, un campionat de dia 20, va cloure la celebració el
ping-pong; el dimecres al vespre en conseller Ernest Maragall.
Durant el dijous, divendres, disRamon Bernaus ens va oferir una
visita guiada pel Priorat de Meià, en sabte i diumenge va romandre
què ens va explicar la seva història oberta una exposició de fotografiEl conseller Ernest Maragall va cloure els
o el que se’n coneix, des dels orí- es del poble, moltes de recuperaactes de celebració del 25è aniversari
gens fins a la desamortització de des d’antics arxius fotogràfics, so1835, amb una vint amb la comparativa corresporeferència a la nent del mateix lloc a l’actualitat i
guerra civil es- amb diversos àlbums a l’abast dels
panyola
de visitants, del devenir de tots
1936. Dins l’es- aquests vint-i-cinc anys. En aquesglésia del mo- ta exposició també hi havia l’originestir, avui par- nal de l’auca que dóna una visió
ròquia, plena de més aviat alegre de la història del
gom a gom, ens Centre.
Els socis han rebut com a obseva anar situant
als llocs de l’an- qui commemoratiu un punt de lliterior temple ro- bre i pròximament rebran un DVD
amb un resum de les fotografies
mànic.
El dijous, hi exposades.
va haver l’actuació de Toni
Els gegants de Cappont van animar la festa d’aniversari
Jaume Avellaneda Camins
Albà amb el seu
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Festa Major de Montclar

om cada any, la setmana del
25 de juliol, diada de Sant
Jaume, patró de Montclar,
es va celebrar la Festa Major a
Montclar.
Els actes van començar el
dimecres 21 amb el cinema a la
fresca. Es va projectar la pel·lícula
“Ágora” d’Alejandro Amenábar.
Les activitats van seguir el
divendres 23 amb la inauguració de
la remodelació de l’edifici de
l’Ajuntament de Montclar. Després
dels parlaments es va realitzar el
tradicional sopar de germanor, en
què aquest any es va superar el
record de participació amb prop de
400 persones. Seguidament, el
grup “Ramon Segarra” va amenitzar
la nit; la festa va continuar amb el
grup de versions de rock català “TMax’s” i per acabar “DJ’s locals” fins
ben entrada la matinada.

C

Els actes van continuar el
dissabte 24 amb el tradicional
torneig de botifarra i la mainada va
poder participar en les cucanyes,
que un any més va organitzar el
jovent de Montclar. En finalitzar, tots
els participants van poder gaudir
d’un berenar. Una estona més tard
es va realitzar el ball de tarda a
càrrec de l’orquestra “Mediterrània”
i, després d’una pausa per sopar,
va tenir lloc l’acte més concorregut
de la Festa Major, el Montclarock
2010. La nit va començar amb
l’orquestra “Mediterrània” i va seguir
amb els grups de versions “Muntband” i “Virus”, que van fer saltar,
ballar i gaudir el jovent que va omplir
el poble de gom a gom per passar
una bona vetllada. Per acabar de
rematar la festa, “DJ’s locals” fins a
la matinada.
L’endemà, diumenge 25, diada

de Sant Jaume, la mainada va
poder gaudir durant tot el dia d’un
parc d’atraccions infantil. Al migdia
es va realitzar la missa en honor al
patró i a la sortida es va encendre
la tradicional traca i es van tirar
petards i caramels. Més tard,
l’orquestra “Atalaya” va delectar els
assistents amb un magnífic concert
i una sessió contínua de ball.
Per clausurar la Festa Major, el
dilluns 26 es va realitzar la pintada
de murals.
Des d’aquestes línies, el jovent
de Montclar vol agrair a tots els
assistents i col·laboradors la seva
presència i ajuda, amb la qual cada
any s’aconsegueix que la Festa
Major valgui la pena. Fins l’any
vinent.

David Hernández Galceran
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Festes d’agost 2010 a Cubells
n any més, s’han celebrat
les festes d’agost a Cubells,
durant la setmana posterior
al 15 d’agost, és a dir, del dijous 19
fins al diumenge 22.
Els cubellesos i cubelleses van
donar la benvinguda a la festa amb
un gran sopar de germanor on es
van aplegar més de tres-centes
persones. Tot i la pluja que va caure sobre la vila a l’hora en què havia de començar l’àpat, va resultar
això un gran èxit, culminat per una
brillant actuació a càrrec dels acròbates xinesos Beijing.
El programa de festes assenyalava per l’endemà un taller per als
més menuts d’aprendre a caminar
amb xanques, que s’havien fabricat el dia abans; així com la gran
cita pel jovent de la comarca amb
la gran i espectacular nit de foc i
rock magistralment duta a terme
pels diables Bèsties Feréstegues
de Balaguer i acompanyada d’una
brillant posada en escena musical
per part dels conjunts 7dRock i
Búhos. Ambdós grups van fer ballar el jovent i no tan jovent fins ben
entrada la matinada o millor dit, fins
que va sortir el sol, moment en què,
com a mostra del gran èxit de la
vetllada, la plaça de la Castella era
encara plena de gent.
El dissabte continuaven les jornades festives amb una competició sub-14 d’escacs que es va celebrar al restaurant La Llosa de
Cubells, seguit d’un gran muntatge
amb jocs, inflables i scalextric a la
plaça de Sant Julià, tot precedint el
ball de tarda i posterior concert nocturn amb la reconeguda Tribu de

U

La nit de foc i rock del divendres

Josep Lledó va presentar més de 3.000 cartells en l’exposició “Partits polítics 1975-2000”

Santi Arisa, que amb les seves notes i el seu ànim van portar el penúltim dia festiu al seu final.
Diumenge, el poble es va despertar amb la tradicional ofrena floral a la Mare de Déu del Castell, a
càrrec de les associacions del poble, que va ser just abans de la missa solemne oficiada a l’església del
Castell. A la tarda, es va organitzar
un petit taller de pintura mural per
a infants i grans, mentre l’orquestra Cadillac es preparava pel concert de tarda amb el qual va delectar els assistents, amb un so i uns
temes musicals que va fer aixecar
tot el públic amb el “Cant de la senyera”, per prosseguir amb un ball
de tarda que fins als voltants de
quarts de dotze va portar la vila de
Cubells a la conclusió de la seva
Festa Major. Un any més, el jovent
del poble va allargar fins que va
venir la son la seva particular festa
al Club Joc d’Ous de la vila, com ja
és tradició des de fa molts anys.
D’altra banda, durant tota la Festa Major va tenir lloc, al local de l’associació de dones Mareselva de
Cubells, una exposició amb el títol
“Partits polítics 1975-2000”, a càrrec de Josep Lledó, veí de
Barcelona i cubellès ocasional, que
va complaure els assistents amb
els seus més de 3.000 cartells, pòs-

ters o les seves fotografies sobre
la trajectòria política a Catalunya i
Espanya dels diferents partits que
hi ha hagut en aquesta època tan
important. Per manca d’espai, va situar fotografies emmarcades de
molts dels seus cartells a fi i efecte
de poder-ne exposar una major varietat. L’expositor insisteix que la
seva exposició dista molt de ser
partidista i que ha intentat que no
contingués més material d’un partit que d’un altre i que, si ha estat
així, ha estat pura casualitat o per
raons logístiques. Cal remarcar en
aquest punt que ha aconseguit col·leccionar tots els seus pòsters durant anys de fires, intercanvis, peticions als mateixos partits i donacions per part d’aquests. El senyor
Lledó, fa anys que es dedica a col·leccionar diferents tipus d’objectes
i a fer-ne exposicions i ja s’ha convertit en una tradició més de les
festes d’agost del poble.
Finalment, la comissió de festes
de la vila de Cubells vol agrair la
col·laboració de tot el jovent del
poble perquè la festa fos possible i
molt reeixida, al marge de colors
polítics, i a tots els assistents la
seva cívica participació en tots i
cadascun dels actes que es van dur
a terme.
Martí Regué i Roig
la
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LA NOGUERA
Stylmode, centre logístic
L’empresa de confecció de roba Stylmode, ubicada a
Balaguer, ha estat negociant amb inversors de Barcelona
la seva possible conversió en un centre logístic en el
sector tèxtil. Si prosperés la iniciativa, Stylmode, podria
donar feina a una desena d’empleats.
Planta depuradora a les Avellanes
A finals de juliol es va inaugurar la nova depuradora
d’aigües residuals de les Avellanes. La depuradora està
dissenyada per a un cabal de 90 m3 cúbics al dia,
equivalent a una població de 450 habitants, i retornarà
les seves aigües al barranc dels Horts, que pertany a la
conca de la Noguera Pallaresa.
Pla urbanístic a Gerb
L’ajuntament d’Os de Balaguer va aprovar a finals de
juliol el pla urbanístic parcial a Gerb, que permetrà
legalitzar els més de 70 habitatges de la urbanització
residencial que s’hi van construir sense llicència l’any
1997. La superfície engloba 72.013 m2, dels quals 5.800
estan destinats a equipaments i 7.800 a zones verdes.
Trobada d’Acordionistes a Balaguer
El dissabte 17 de juliol, Balaguer va acollir la Primera
Trobada d’Acordionistes Ciutat de Balaguer. S’hi van
aplegar una dotzena d’acordionistes que interpretaren

cançons populars i tradicionals catalanes.
Tiurana i les marxes nòrdiques
L’ajuntament de Tiurana ha preparat pels mesos de
setembre i octubre diferents rutes pel municipi per a
realitzar amb bastó, conegudes com a marxes
nòrdiques. A través d’aquesta modalitat, s’ensenyarà
als senderistes a caminar utilitzant les postures i
moviments adequats per al cos. 14 persones han fet
el curs de monitor en aquesta activitat i
s’encarregaran d’introduir en aquesta pràctica a totes
les persones interessades.
Mostra d’Art Jove
L’ajuntament de Balaguer, juntament amb el Consell
Comarcal de la Noguera, han presentat una nova
edició de la Mostra d’Art Jove de la Noguera, amb
l’objectiu de donar suport a les propostes creatives
dels joves artistes emergents i impulsar-los en la seva
trajectòria. S’hi poden presentar persones nascudes
o residents a la comarca d’entre 16 i 30 anys. El
termini de presentació dels treballs és el 30 de
setembre. Més informació als webs de l’Institut
Municipal Progrés i Cultura (www.impic.cat) i de
l’Oficina Jove de la Noguera (www.noguerajove.cat).
Anna M. Vilanova

la
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PARLEN LES ENTITATS

Les actives no hem parat!
es Artesenques Actives, tal
i com defineix el nostre nom,
hem portat un any ple d’activitats per a tots els gustos. Com
ja és habitual, el nostre grup de teatre ens ha fet gaudir amb dues
grans obres d’allò més divertides.
Un deu pels nostres actors i actrius
que, després de mesos i mesos
assajant i amb tots els que fan els
vestuaris, decorats i tota la feina
que no es veu, ens distreuen oferint-nos les seves obres de teatre
cada dia més professionals!
La resta d’activitats hem procurat que fossin diverses per abastar
tots els gustos de les nostres sòcies. Una sortida a l’aeroport de
Lleida-Alguaire amb visita a la San
Miguel inclosa ens va passejar per
un nou concepte de província, la
qual tenim gràcies a les noves comunicacions de les que gaudim
amb aquest aeroport.
Vàrem dedicar una tarda a
l’autoestima amb una xerrada que
ens va oferir la Mercè Nogués, a la
qual des d’aquí li volem donar les
gràcies per la seva altruista col·laboració sempre que li demanem.
També vàrem aclarir tots els dubtes que teníem sobre els lloguers
gràcies a la Maite Camats –advocada– que ens va dedicar una tarda explicant-nos tots els aspectes
legals que embolcallen tot aquest
món. Gràcies també a ella per oferir-se i dedicar-nos el seu temps.
Una tarda de molt de sol ens vam
posar en marxa fins al Pont
d’Alentorn. Allà vàrem gaudir d’un
fantàstic berenar que ens va oferir
Càrniques Pijuan, tot ensenyantnos les seves punteres i magnífi-

L

ques instal·lacions. Gràcies a ells
vam gaudir d’una bona tarda fent
salut amb la caminada i reposant
forces al arribar-hi!
La Senyora Nèlida Gomà ens va
fer un curs de manualitats, on
vàrem aprendre a fer vora foradada, ganxet, punt de creu i, tot xerrant, vam anar posant en pràctica
totes les seves instruccions que
amb més o menys traça s’anaven
plasmant en les petites obres d’art
que aconseguíem realitzar. La seva
dedicació a nosaltres també es
d’agrair, ja que van ser un seguit
de tardes d’allò més entretingudes
per les sòcies que s’hi van apuntar.
Una tarda, unes senyores de
Barcelona ens van venir a ensenyar
com funcionava una màquina per
a cuinar. Les que tenien la màquina van poder perfeccionar la tècni-

ca i les que no van poder observar
una ajuda que no va mai malament
a l’hora de cuinar de pressa i bé, a
més de saludablement.
La culminació de l’exquisidesa en
les activitats va ser la visita i el dinar
que vàrem gaudir en un vaixell de
creuer. Tots els assistents vàrem fer
“vacaciones en el mar” per unes hores... sense moure’ns de port!
Però la cirereta al pastís la vam
posar amb el dinar de final de curs
on, a part de passar-ho bé, vam ballar amb el Joan Carbonell fins que
els peus no podien més. També es
va col·laborar amb la fundació de
l’esclerosi múltiple en la seva campanya “Mulla’t!”, on les Actives sempre són presents en qualsevol
mena de col·laboració altruista i
desinteressada en tots els sentits.
Ja només ens queda donar les
gràcies a totes les sòcies que amb
l’assistència a les activitats fan que
la nostra associació sigui com diu
el seu nom ACTIVA.
Ara fem tots vacances i gaudim
d’un estiu ple de calor. A partir de
la tardor tornarem a organitzar activitats de les quals en gaudim tots!
Fins aleshores!
Isabel Sanjosé
la
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Jornada de Portes Obertes a Montmagastre
ntre el 3 i el 16 d’agost s’ha
desenvolupat un camp de
treball a Montmagastre per
tal de recuperar alguns camins antics. El dissabte 14 d’agost es va
organitzar una Jornada de Portes
Obertes –força concorreguda, per
cert– a la qual també vam assistir
un parell de membres de La Palanca.
A més de gaudir de les explicacions sobre els treballs realitzats,
del paisatge i d’un dia força agradable (no feia gens de calor), vam
poder parlar amb diferents persones implicades en l’actuació que
s’hi estava desenvolupant.
En primer lloc, vam entrevistar el
Miquel Marcelino com a director del
camp de treball i secretari de l’entitat organitzadora, l’Associació Catalana de Lleure Formatiu (Ascalfó),
que és una entitat dedicada a activitats de lleure.
Marcelino ens informà que en el
camp hi participaven vint-i-quatre
joves, tretze noies i onze nois, de
diverses procedències de l’Estat
(Andalusia, Aragó, Balears, Canàries, Galícia, Madrid, País Basc,
València i també de Catalunya), i
que van comptar amb 4 monitors
voluntaris, encarregats dels treballs
i de les activitats, a més d’un equip
de cuina i intendència.
Treballaven de dilluns a divendres, fent un horari de les 9 del matí

fins al migdia,
amb un descans cap a les
11. Estaven
organitzats en
dos grups,
cada un dels
quals treballava en un camí
diferent dels
dos que s’han
obert i anaven
rotant per a
què tothom
hagués estat
Aquest és el primer grup de visitants de la jornada, menys nombrós per
en els dos
ser més matiner
llocs.
L’hora de llevar-se era a les 8. l’antic poble de Montmagastre, des
Després del dinar hi havia temps de la carretera fins al nucli medielliure fins a les 6 de la tarda i podi- val. Un camí ve per la part de lleen anar a les piscines municipals. vant i un altre per la part de ponent.
A partir d’aquesta hora s’organitzaLa idea de fer aquest camp de
ven tallers al pavelló o bé activitats treball va sortir de la proposta que
i sortides per a conèixer el territori, Ascalfó va fer als Amics del Castell
que és el que més agrada, amb la de Montmagastre. Després es va
col·laboració d’entitats locals. Com parlar amb l’Ajuntament, que hi va
a activitat extraordinària, Ascalfó va donar suport a través d’un acord del
organitzar una sortida pel Montsec Ple.
Sobre el finançament del projeci va haver d’assumir el cost de l’autocar perquè no va estar subvenci- te, Marcelino ens comentà que els
onat pel Consell Comarcal, com participants només en paguen una
part, uns 70 euros cada jove; menhavia fet en altres ocasions.
Durant tots aquest dies van es- tre que la resta del cost l’assumeix
tar instal·lats a la sala gran del pa- la Secretaria de Joventut de la Gevelló poliesportiu d’Artesa, on dis- neralitat, uns 260 euros. L’Ajuntaposaven d’aigua i corrent elèctric, ment d’Artesa hi ha aportat uns
a més de dutxes i lavabos. Ascalfó 2.500 euros més pel concepte de
hi ha aportat menjar. Val a dir que totes les comel mobiliari i pres s’han fet a Artesa, ja que es
una cuina de va acordar així per a què el munic a m p a n y a . cipi també es beneficiés de l’activiDormien a tat.
Una cosa que volen remarcar
terra, en mamolt és la gran quantitat de suports.
talassos.
Respecte Unes 30 entitats del municipi han
als objectius recolzat el camp de treball amb una
c o n c r e t s carta de suport que es va adjuntar
d’aquest camp al projecte presentat a la Generalide
treball, tat. Aquests recolzaments de vegaMarcelino ens des fan tombar la balança cap a un
explicà que projecte o un altre i, per tant, han
han recuperat estat molt positius.
En la part final de l’entrevista,
dos camins
Durant el trajecte, els monitors anaven explicant com s’havien desenvolupat els detalls
que van a Marcelino va voler donar les gràci-

E
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Tot fent via per un dels camins recuperats

es, sobretot, als Amics del Castell
de Montmagastre per haver estat
amb ells en tot moment i haver-los
acompanyat a les excursions. També va agrair les activitats organitzades per algunes entitats
artesenques: els diables van organitzar-los una festa molt interessant, els escoltes d’Artesa van preparar-los una excursió fantàstica a
les coves de La Vansa i la colla
sardanista van fer una ballada de
sardanes. També va agrair a la nostra revista la tasca difusora del
camp de treball.
La continuïtat de camp de treball
no depèn d’Ascalfó, però l’associació tornarà a presentar un nou projecte a l’Ajuntament i als Amics del
Castell de Montmagastre per a què
hi tornin a donar suport. Després
és la Generalitat que ha de fer una
tria entre els molts projectes que es
presenten cada any. En aquest sentit, les últimes paraules de l’entrevistat van ser: “Esperem que ens
puguem tornar a veure l’any que
bé”.
Una altra de les persones amb
les quals vam parlar va ser el Marc,
un monitor que ens va fer cinc cèntims sobre les seves impressions:
“Sóc treballador social i treballo a
Barcelona. Estic vinculat a aquesta associació des de fa sis anys i
sempre fem camps per la zona de
la Noguera. El camp de treball ha
estat força enriquidor, sobretot per
la gent de fora Catalunya, que no
coneixia aquesta zona. El treball ha

consistit en marcar amb un cordill
la zona del camí, amb l’ajuda de la
gent del poble que ens ha informat
on havíem de treballar. La primera
part ha consistit en treure la vegetació i després hem allisat el camí
amb pics i rasclets. Tot i que avui
fa un dia fantàstic, la major part del
temps feia caloreta i ha estat una
mica dur. Estem força contents del
que hem fet i esperem que puguem
tornar-hi l’any que bé”.
D’entre els participants, vam tenir un petit canvi d’impressions amb
un noi de Madrid: “Me llamo Javi y
escogí el campo de trabajo por la
zona, porque me dijeron que era
bonita, y así me lo ha parecido.
Respecto a nuestro trabajo, creo
que hemos realizado una buena
labor. Además hemos conocido a
gente de toda España y nos lo hemos pasado muy bien. Entre las
actividades, me gustó el castillo de
Montsonís y el santuario que hay
cerquita... Salgar. También
estuvimos en unas cuevas de cuyo
nombre no me acuerdo”. Suposem
que parlava de les coves de La
Vansa. Respecte a la pregunta sobre com ens veu als catalans, ens
diu: “Sois gente muy maja. Y he
aprendido a decir algunas
expresiones en catalán, como ‘bon
dia’ i ‘bon profit’”.
Per tancar les entrevistes, vam
parlar també amb la Rosa Guixes,
presidenta dels Amics del Castell
de Montmagastre. Ens explica que
l’associació es va crear fa cinc anys
amb la intenció de potenciar el ric
patrimoni de Montmagastre. Pel
que fa al camp de treball, confia en
la seva continuïtat i en què l’Ajuntament hi segueixi donant suport.
Les properes actuacions possiblement se centrarien en la neteja de
l’accés a l’antic nucli de
Montmagastre i dels principals carrerons del poble. Respecte als accessos a la canònica de Sant Miquel i al cim del turó de
Montmagastre es deixarien per una
altra fase.
Acabem aquest article explicant
que uns pocs privilegiats vam gaudir d’una visita amb uns guies d’ex-

cepció que ens van acompanyar
per tot el turó de Montamastre, visitant la canònica, les restes del
castell, el cim i l’antic nucli, pràcticament inaccessible degut als enderrocs de les cases i a la vegetació. Estem parlant del Pepe Guixes
de cal Teixidoret i de l’Eduard Serradell de cal Camats. Entre moltes
altres coses ens van parlar de l’església de Santa Antoni, on s’hi feia
missa els dies laborables, mentre
que els festius s’anava a Sant Miquel. També ens van explicar que
coneixien gent nascuda al nucli
abandonat, cosa que resulta gairebé increïble veient el grau de deteriorament que ha sofert el poble.
Només ens resta felicitar als
Amics del Castell de Momtagastre
la tasca que estan realitzant i animar-los a continuar.
La Palanca

A mesura que es guanyava alçada, la vista
del paisatge era més atractiva

Restes de l’església de Santa Antoni, a l’antic nucli de Montmagastre
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats d’agost
NOVEL·LA

Catalunya Nord. Societat i
identitat, reflexions, vivències i
panorama català. Alà BaylacFerrer. Ed. Trabucaire

Esplendor i glòria de la
Internacional Papanates. Quim
Monzó. Ed. Quaderns crema
Més que l’aplec de diversos articles
de Quim Monzó, ens dibuixa un
llibre coherent i unitari, crònica
brillant i lúcida de la trista i qui sap
si irremeiable arribada al poder de
l’imperi de la plastilina.

INFANTIL

Què hi ha dins? Construccions
fascinants arreu del món. Giles
Laroche. Ed. Joventut

NOVEL·LA JUVENIL

Bressol del basquetbol. Premi
ciutat de Badalona juvenil 2009.
Toni Cotet i Masià. Ed. La Galera
Fora de lloc. Marta Cardona. Ed.
Angle Editorial
Una emotiva història de superació
personal. La força d’una dona
catalana que emigra a l’Europa rica
i avançada de mitjan segle XX.

El genet nu. Un brigadista a la
batalla de l’Ebre. Premi Pin i Soler
de novel·la. Joan Giné-Masdéu. Ed.
Columna

Horari d’estiu fins al 15 de
setembre
Tardes: dilluns i dimecres de
16:30h a 20h
Matins: dimarts, dijous i divendres de 10h a 13h

Préstec de llibres, revistes i
audiovisuals
Servei d’internet i multimèdia
Conexió Wi-Fi

Records d’una altra vida. Mary
Higgins Clark. Ed. Edicions 62
Una novel·la fascinant que dóna
compte dels misteris que
s’amaguen rere el cor i la ment de
les persones.

Doncs jo ho veig així. Sobre la
crisi econòmica i més... Xavier
Sala Martí. Ed. Rosa dels Vents
En aquest llibre es recullen els seus
articles més rellevants agrupats en
sis categories: crisi financera,
freakonòmics, Àfrica, ecologia i
canvi climàtic, estat del benestar i
internacional.
20 la Palanca

Biblioteca Joan Maluquer i
Viladot
C/ Escoles, 6
25730 ARTESA DE SEGRE
Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat
Tel: 973400754
http://
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ESPORTS

Travessa dels Alps amb BTT (II)
quest estiu hem continuat
amb la travessa amb BTT
(bicicleta tot terreny) dels
Alps. El punt de partida d’aquest
any va ser Trieste, ciutat italiana a
la costa del mar Adriàtic. Vam fer
1.150 km de recorregut i 20.000 m
de desnivell en 17 etapes fins al llac
Leman. Amb la travessa d’enguany
i la de l’any passat (del llac Leman
al Mediterrani) hem travessat tot
l’arc alpí de mar a mar amb bicicleta! Vam ser Domènec Aldavó, Pepe
i Joan Roca (d’Artesa) i Jorge Castro (de Barcelona).
Vam seguir la mateixa logística
que en la travessa anterior. Portàvem el mínim indispensable: una
muda de bicicleta de recanvi, una
de normal amb unes sabatilles, una
jaqueta impermeable i paravent i
els recanvis bàsics per fer les reparacions a la bicicleta. L’allotjament sempre en hotels o albergs a
mitja pensió i el dinar el fèiem en
ruta, la majoria de cops un entrepà
i un gelat.
A continuació faig un breu crònica
de l’itinerari seguit, que amb la taula
dels quilometratges, desnivells i
colls dóna una idea de la magnitud
del recorregut. Intentàvem passar
sempre per camins o pistes, i si no
era possible per carreteres secundàries. Al punt de sortida, Trieste, hi vam
arribar amb tren des de Venècia, i
fins Venècia amb avió (vam anar a
Venècia ja que el bitllet d’avió ens
sortia molt més barat que anar a
Trieste directament). Al poc de sortir

A

Etapa 8: dalt del pas de Fanes (2.200 m, Dolomites)

de Trieste amb bicicleta, vam entrar 2.758 m (és el més alt del Giro
a Eslovènia, on durant dues etapes d’Itàlia), que vam pujar per carrevam seguir la vall del riu Soca, per tera amb els seus 48 revolts –en
l’anomenat itinerari maragda, pel italià “tornantes”– numerats de baix
color de l’aigua del riu, sempre fins dalt. La baixada vam fer-la per
cristal·lina. A la tercera etapa vam camins fins a Livigno, enclavament
entrar a Àustria, allà vam seguir la italià a la conca hidrogràfica del riu
vall del riu Gail per la seva pista Danubi. Aquesta situació geogràfica
ciclable. Totes les grans valls alpines ha permès que sigui una zona frantenen una via verda per caminants, ca que ha desenvolupat molt els cobicicletes i gent a cavall, sempre molt merços (perfums, tabac... i bicicletes). Sembla la meca de les BTT, n’hi
ben senyalitzada.
A partir de la cinquena etapa vam ha per totes bandes, fins i tot hi vam
tornar a entrar a Itàlia, primer per veure una màquina automàtica de
travessar els Alps Càrnics per co- rentar bicicletes.
De Livigno vam passar a Saint
llades BTT força dures, i després
les Dolomites del Tirol Sud, que és Moritz (Suïssa), que és una de les
una regió autònoma d’Itàlia de par- estacions de muntanya més
la alemanya. Les Dolomites elitistes dels Alps, tant que hi ha
són unes muntanyes úniques, escar-padíssimes,
amb parets, torres, crestes i
agulles com si fossin castells
gegantescos. Ho sentim
com un privilegi haver pogut
fer-hi una ruta amb bicicleta. El preu d’aquest privilegi,
com també passa a Suïssa,
és un allotjament força més
car del que estem acostumats. Del Tirol del Sud en
Etapa 7: Les Dolomites del Tirol del Sud, al fons el
vam sortir pel pas Stelvio, Etapa 12: pujant cap al pas Forcola (2.757 m)
mont Cristallo
la
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Etapa 13: Arribant a Passo Cassana (2.694 m)

aeroport i un llac on naveguen a
vela! I tot a 1.800 m! Ja vam continuar sempre per Suïssa, vam seguir les valls on neix el riu Rin i pujar el pas Furka (2.431 m), on a la
baixada vam veure el naixement
del riu Roine, i ja vam seguir-lo
sempre a través de la vall del Valais
fins a arribar al Llac Leman i Ginebra, punt final del viatge amb bicicleta. Allà vam agafar el tren fins a
Barcelona. Aquest any el tren de la
Renfe de Portbou a Barcelona va
ser perfecte, amb espai on penjar
la bicicleta, còmode i ràpid.
Joan Roca i Llobet
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Bibliografia:
- “Alpi Bike, da Trieste a Ventimiglia per sentieri e mulattieri” de Claudio Coppola
(fins a Saint Moritz)
- www.veloland.com, itineraris Alpi Bike 1 fins a Thussis, cicloturístic 2 fins a Andermatt
i cicloturístic 1 fins a Saint Moritz
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Inauguració de la gespa artificial
n el marc de la Fira de Sant
Bartomeu es va inaugurar la
gespa artificial del camp de
futbol d’Artesa de Segre.
L’acte va ser presidit per l’alcalde d’Artesa Domènec Sabanés, el
president del Patronat de Turisme
de la Diputació Àngel Vidal i el president del CE Artesa Josep Macià.
La gespa artificial s’ha col·locat
gràcies al Plan E per al 2010, amb
un pressupost de 418.000 euros,
aportats íntegrament pel Govern
central.
Els treballs s’han realitzat durant
els mesos de juliol i agost i han consistit en compactar el terra, aplicarhi una capa de quitrà amb les corresponents pendents per drenar l’aigua de la pluja, renovar el reg per
aspersió i posar la gespa artificial
sobre una base de sorra fina i cautxú.
El camp municipal s’ha acabat de
condicionar amb unes tanques
perimetrals noves, unes modernes
banquetes amb 10 seients cadascuna i un marcador electrònic, millores incloses en el projecte.
L’acte inaugural va servir també
per veure en acció un renovat equip
del CE Artesa, que enguany és entrenat per Paco Marín i compta amb
moltes cares noves, entre les quals
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Les autoritats en el moment d’inaugurar la gespa artificial i les altres millores del camp

destaca Jaume Campabadal, que
després de molts anys jugant amb
el Lleida i el Balaguer, torna al club
on es va formar.
El partit inaugural va enfrontar
l’Artesa contra l’Organyà, equips
que van empatar a 2 gols. A l’inici
de l’encontre es va retre un petit homenatge al jugador Jordi Aumedes,
que es retira després de jugar 7
temporades al primer equip.
Miquel Regué i Gili

la
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La
Fira
2010
en
imatges
La inauguració de la Fira va anar a càrrec de Miquel Pueyo, delegat del Govern de la Generalitat
a Lleida, el qual va poder comprovar com el meló en segueix sent un dels principals protagonistes.
Durant el recorregut pels diferents indrets del recinte firal, la comitiva va visitar la sala del local de
la Gent Gran on es van ubicar diferents concursos (productes estranys del camp, fotografia, pintura ràpida, artistes locals...).

No sabem si va ser la forta calor o la crisi, però la participació en el dinar del dissabte va ser molt
inferior a altres anys. El sopar de germanor sí que va ser força concorregut, però també s’hi va
notar menys afluència.

El vi i la gastronomia van ser també dels principals protagonistes de la Fira, amb diversos tasts de
vins amb aforament limitat i diferents activitats relacionades amb la cuina (cuina saludable, cuina
del conill, cuina del meló...).
24 la Palanca
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Dintre de les activitats gastronòmiques, les relacionades amb el conill han agafat força protagonisme
en les darreres edicions. Per una banda veiem un expert jurat fent un tast dels plats presentats a
concurs i a l’altra imatge un parell d’estands relacionats.

A més de les activitats més tradicionals de la Fira,
tot un seguit d’actes de caire esportiu, cultural o
lúdic es van desenvolupar al llarg de tot el cap de
setmana del 21 i 22 d’agost. En altres pàgines de
la revista podreu veure imatges d’algunes
d’aquestes activitats, mentre que en aquest bloc
d’imatges només en presentem una petita mostra:
el campionat de botifarra, la xerrada de l’escriptor
Albert Villaró, la trobada de cotxes antics, el
concurs de gossos i els intercanvis de plaques de
cava, sobres de sucre i calendaris.
Fotos: Josep Manel Gil
i Ramon I. Canyelles

la
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13a Trobada de Puntaires
l passat dia 22 d’agost,
amb motiu de la Fira
de Sant Bartomeu, les
dones puntaires d’Artesa de
Segre vam celebrar la 13a
Trobada de Puntaires.
Aquest any, a l’igual que en
anys anteriors, la trobada va
ser tot un èxit. Les labors fetes enguany van ser exposades a la carpa de les associacions. La trobada es va dur a
terme al carrer Sant Cosme i
Sant Damià que estava ple de
gom a gom, amb un total de 400
puntaires, vingudes d’arreu de
Catalunya.
Els pobles i barris representats
a Artesa van ser: Albesa, Alcoletge,
Alfarràs,
Alfés,
Alguaire,
Anglesosla, Balaguer, Barcelona,
Bellcaire, Bellpuig, Bellvís,
Benavent de Segrià, Cappont,
Castellserà, Castellnou de Seana,

E
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Centre Cívic la Mercè de Lleida,
Cervera, Corbins, Esparreguera,
Fraga, Hostalnou, la Portella, la
Sentiu, la Seu d’Urgell, Lleida,
Manresa, Mollerussa, Oliana, Palau d’Anglesola, Pardinyes, la Pobla de Segur, Ponts, Prat de
Llobregat, Prullans, Reus,
Riudoms, Rosselló, Salàs de
Pallàs, Sanaüja, Sant Antolí, Sant

Climents, Santa Coloma de
Gramenet, Secà de Sant
Pere, Seròs, Solsona,
Tàrrega, Térmens, Torres de
Segre, Vallfosca, Vallfogona
de Balaguer, Valls, Verdú,
Vilanova de Bellpuig,
Vilanova
de
Segrià,
Vilaplana i Vinebre.
Les parades que venien
material relacionat amb la
punta coixí eren 11:
Barcelona, Rosa San
Nicolás, Badalona, Sucs,
Banyoles, Mataró, Cervera, Arenys
de Munt, Esparreguera, Carmen
Vela i Patrons Roca.
També volem agrair a totes les
entitats, empreses, comerços persones autònomes la seva col·laboració, per fer possible la trobada.
Moltes gràcies!
Dones Puntaires d’Artesa de Segre

PARLEN LES ENTITATS

Sortides de les Terres del Marquesat
Sortida geològica per la Noguera i L’alt Urgell
l passat 4 d’agost, ens
endinsarem en el món de la
geologia, sota el guiatge de
Josep M. Mata (UPC). Per
començar el dia, visitàrem l’antiga i
restaurada teuleria de Cubells, on
es va du a terme un bon esmorzar
de camp i, acte seguit, una petita
xerrada sobre el funcionament
d’aquesta instal·lació, relíquia de
l’arqueologia industrial.
En arribar a la gasolinera d’Artesa
de Segre, vàrem efectuar la primera
parada, per comentar la geologia on
esta emplaçat el Castellot. Vàrem
pujar al Sagrat Cor, des d’on s’albira
un vertader llibre de geologia: el
Montsec, Montmagastre, Sant
Mamet i altres, a més de contemplar
una panoràmica espectacular

E

d’Artesa, per on
passa tot altiu el
Canal d’Urgell.
La pròxima
parada, el nou
poble de Tiurana,
situat a l’ermita de
Solés, on en
Josep M. Mata
ens explicà les
formacions de la
Noguera i l’Alt
Urgell des d’un
mirador.
Teuleria de Cubells
Les dues
parades restants van ser pels
voltants de Peramola, on ens parlà
de conglomerats i de la mina de
bauxita de Sant Marc. Per finalitzar,
ens va comentar una falla situada

prop del poble de Bellfort a la
Baronia de Rialb.

Francesc Gessé

Sortida a Areny de Noguera i Santa Maria d’Alaó
a sortida del 10 d’Agost va
girar als voltants de l’Alta
Ribagorça, concretament al
poble d’Areny.
Començàrem la visita a la zona
alta, on hi ha restes de la muralla
de la població i l’antiga església de
Sant Martí, destruïda i de la qual
resta la portada molt malmesa al
costat del castell, on hi ha tombes
antropomorfes.
Sobre les 11, visitàrem el museu
dels dinosaures, on observàrem la
teoria del meteorit. També hi ha restes de dinosaures trobats al jaciment Blasi l’any 1997, concretament d’adrosaure, un dinosaure
herbívor que s’aguantava sobre
dues potes i tenia una gran cua.
També hi ha petjades vora la carretera N-260 que du a la Vall d’Aran.
També mereix una visita el centre
d’interpretació de la Ribagorça.
Sobre les 4 de la tarda, en dirigi-
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rem a la joia del romànic aragonès,
concretament a Santa Maria d’Alaó,
declarada monument històric artístic nacional. Ens va impressionar
l’entorn i els mosaics. L’interior eé
una meravella.
Per últim, el llogarret de Sant
Orens, encimbellat a 1030 m, on

sembla que el temps s’haa aturat i
on es respira aires purs i perfumats.

Francesc Gessé
www.marquesat.net

Museu de dinosaures a Areny

palanca . cat
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El sofriment del toro durant la cursa de braus
Aspectes clínics i lesions anatòmiques
a cursa de brau o la lídia del
toro consisteix en una sèrie
de terços en els quals l’animal és picat, banderillat i ferit de
mort amb l’estoc, essent posteriorment descabellat i apuntillat. Tot
aquest procés provoca danys i lesions en l’animal incompatibles
amb la vida però, sens dubte, li provoca un maltractament i una tortura contraris al benestar animal.
L’empunyadura és una arma
metàl·lica punxant i tallant de 6 cm
amb un topall cilíndric als 8,5 cm
per impedir la seva entrada més
enllà d’aquesta distància a l’interior de l’animal. Els cànons taurins
assenyalen el lloc ideal a la zona
anatòmica del coll entre la 4a i 6a
vèrtebres cervicals, lloc on s’assenta una gran massa muscular responsable juntament amb determinats lligaments dels moviments
d’extensió del cap. A la pràctica, no
és així.
En més d’un 70% de toros estudiats s’ha determinat que l’empunyadura es clavada en zones molt
posteriors a la indicada com a ideal. Les lesions afecten a més de 20
músculs, sense tenir en compte els
intercostals i costals. Totes aquestes estructures són necessàries per
a la mobilitat del terç anterior de
l’animal, els moviments del coll i del
cap, i per a la funció respiratòria.
Però no només els músculs, tendons i lligaments són seccionats,
sinó també importants venes, artèries i nervis. La profunditat mitjana
de les empunyadures és de 20 cm.
Les empunyadures provoquen
fractures de les apòfisis espinoses
i transverses de les vèrtebres cervicals i toràciques, fractures de costelles i dels seus cartílags de prolongació, i poden arribar a perforar
la pleura i el pulmó donant lloc a un
pneumotòrax per pèrdua de la pressió negativa dintre de la cavitat toràcica. De la mateixa manera, són
inevitables les lesions de la medul·-
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la espinal, les hemorràgies al canal medul·lar i la lesió de nervis tan
importants com el plexe braquial
(que s’encarrega de la innervació
de les extremitats anteriors) i de les
branques dorsals dels nervis espinals.
La pèrdua de sang que pateix un
toro oscil·la entre el 8% i el 18%
del seu volum sanguini. Un toro de
550 kg perdria entre 3 i 7 litres de
sang després de les empunyadures.
Les banderilles, que es claven en
nombre de sis, provoquen lesions
en uns 10 cm al voltant del lloc on
han estat inserides, estripant es-

Les banderilles (...)
provoquen lesions en
uns 10 cm al voltant
del lloc on han estat inserides, estripant estructures anatòmiques
i augmentant la pèrdua
de sang de l’animal
tructures anatòmiques i augmentant la pèrdua de sang de l’animal.
L’estocada, una espasa corbada
de 80 cm de llargària, està pensada per a lesionar o seccionar els
grans vasos que s’assenten a la
cavitat toràcica, és a dir, la vena
cava caudal i l’artèria aorta posterior. El que succeeix amb més freqüència és que l’estocada lesiona
cordons nerviosos laterals a la
medul·la, el que provoca la desconnexió de tot l’aparell motor de la
caixa toràcica, que afegit a la greu
lesió del pulmó dret, dóna lloc a una
dramàtica dificultat respiratòria. La
sang passa del pulmó als bronquis,
arriba a la tràquea i surt a l’exterior
per la boca i els narius.
En altres ocasions es travessa
el múscul diafragma, la qual cosa

produirà una paràlisi per lesió del
nervi frènic; la lesió del nervi frènic
pot determinar compromís de la
funció diafragmàtica amb insuficiència respiratòria. Altres estocades
són tan posteriors que poden arribar a perforar el fetge i el rumen.
En algunes ocasions podem
veure uns petits fils de sang a la
boca i al nas. Això succeeix quan
l’estocada ha tocat la part més externa dels pulmons i el toro s’empassa la seva mateixa sang.
El descabellat es fa amb una
espasa semblant a l’estocada, però
amb un topall de 10 cm. La missió
és lesionar i seccionar la medul·la
espinal entre la 1a i 2a vèrtebres
cervicals, anomenades l’atlas i
l’axis respectivament.
El puntilló se li fa al toro amb un
ganivet de 10 cm de fulla, que un
cop introduït a l’espai occipitoatlantoideo secciona el bulb raquidi, provocant la paràlisi general de
l’animal amb disminució de la pressió arterial. Els moviments respiratoris es van paralitzant i la sang circulant, carregada de CO2, produeix hipòxia a l’encèfal. Es diu que
provoca una mort instantània al
toro, però no és cert, ja que dóna
lloc a una mort per asfíxia. Alguns
animals encara presenten durant
algun temps després reflexes que
són compatibles amb la vida. La
legislació prohibeix l’ús del puntilló
a tots els escorxadors de la Unió
Europea per considerar-se un mètode cruel de donar a mort un animal.
En estudis sanguinis s’han pogut observar alteracions dels paràmetres sanguinis que poden considerar-se patològiques. Aquests
animals presenten greus alteracions hepàtiques, renals, de l’equilibri àcid-bàsic i del recompte de cèl·lules sanguínies. Les analítiques
revelen
un
greu
estat
d’hemoconcentració i deshidratació
per la pèrdua de fluids que experi
la

Palanca 29

OPINIÓ
menta l’animal.
La presènvia d’un pH àcid a la
sang en el 93,5% dels toros analitzats, demostra un estat d’acidosi
metabòlica que podem considerar
com a greu. Un pH sanguini baix
significa que la sang conté massa
àcid, la qual cosa és perjudicial per
a les cèl·lules de l’organisme. L’origen d’aquest estat patològic cal
buscar-ho en el sobreesforç que
suposa la cursa, per a la qual el toro
no està preparat.
També ha estat mereixedor d’estudi la funció respiratòria del toro
durant la cursa, mitjançant la mesura de gasos sanguinis (gasome-

tria). D’aquests treballs podem
deduir un gran sofriment. Els valors
obtinguts després de la cursa demostren la incapacitat dels pulmons
per a eliminar el CO2 que s’està
produint, disminuint la pressió parcial d’oxigen (PO2) i augmentant la
pressió parcial de diòxid de carboni (PCO2). Una mostra més de la
incapacitat del toro per adaptar-se
al càstig al qual es sotmès.
Altres estudis han revelat un gran
nombre de lesions oculars que sofreixen els animals durant la cursa,
en el desembarcament del camió
o durant l’espera prèvia a la sortida a la plaça. A quasi un de cada

quatre toros estudiats se li van trobar lesions com úlceres de còrnia,
despreniment de retina, luxacions i
subluxacions de cristal·lí i hemorràgies intraoculars.
(Extracte de la Ponència feta pel
veterinari José Enrique Zaldívar,
President de l’Associació de Veterinaris Abolicionistes de la Tauromàquia, durant les IV Jornades “Els
nous drets: Drets dels animals?”
fetes a València entre els dies 20 i
22 de juliol)
Francesc Alcazar i Domingo
Veterinari

DE COLLITA PRÒPIA

Burka: cultura o submissió?
rran de la polèmica entre
l’ús o no del burka i del vel
integral en equipaments municipals de diferents punts de la geografia catalana i espanyola (entre
ells la Paeria de Lleida), si em permeteu, donaré la meva opinió sobre el tema.
Jo sóc del percentatge que creu
que cal prohibir l’ús de tota mena
de vestimenta que amagui gairebé
tot el cos (tot, podríem dir): vel,
burka, passamuntanyes, etc. Per
què? Bàsicament per dues raons.
La primera és per seguretat; no m’hi
estendré. No crec que a ningú li
agradi tenir al costat una persona
a la qual no pot identificar per cap
tret físic. Què s’hi pot amagar sota
capes de roba? De tot.
I la segona: la dona musulmana
no duu el burka o el vel integral de
manera lliure. Qui pot escollir viure
en una presó de roba? Qui li ho
imposa? L’home, la religió, el fet
cultural? Tant se val! Però la imposició ve per algun lloc encara que
ella no en sigui conscient! Per què
els homes musulmans no s’empresonen sota una muntanya de roba?
Vés per on les dones sí! Les dones
tapades, amagades, marginades...
No siguem hipòcrites, tots sabem
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que per a moltes cultures les dones tenen el mateix valor que un
animal (si hi arriben) o si no per què
n’hi ha que les canvien per camells!
Repetidament, des dels mitjans
de comunicació ens arriben casos
de dones executades per adulteri.
Sense comentaris! Per què a algunes nenes (massa) se’ls practica
l’ablació del clítoris tot i viure en una
cultura que ho prohibeix? La resposta, igual que la pràctica no pot
ser més cruel: la dona no ha de
sentir plaer, la seva funció sexual
és merament reproductora! Per què
les dones han de tenir un tutor
home (ja sigui el pare, el marit, l’avi,
el germà, o el fill) tota la seva vida?
Per què han d’anar acompanyades
per un home al metge? Alguns potser diran que barrejo diferents conceptes i els poso tots al mateix sac!
Potser sí! Però per a mi la qüestió
de fons és la mateixa: vulnerar els
drets d’un ésser humà pel sol fet
d’haver nascut dona!
Tot plegat no deixa de ser una
submissió cap al mascle que ha
volgut dominar i ho ha aconseguit
durant segles i que ho continua fent
en algunes cultures i que a més ho
disfressa en nom d’un déu o d’una
religió. Realment algú pot creure

que hi ha un déu que vulgui per a
les dones tota aquesta submissió?
Sortosament, la nostra cultura ha
evolucionat cap a la igualtat i la llibertat de la dona, encara que a alguns els dolgui! No podem, doncs,
permetre que les fites aconseguides cap a la racionalitat no incloguin també les dones que viuen ara
en el nostre món.
Com aconseguir-ho? Prohibint?
Doncs sí, en aquests casos sí! De
ben segur que tot plegat podria tenir una alliçonament més pedagògic si es pogués entrar en aquestes comunitats tan tancades, si les
dones presoneres de les seves creences tinguessin la mínima llibertat de poder escoltar, però és que
ni aquest dret tenen!
Algunes persones manifesten
que al nostre país hi molts pocs
burkes o vels integrals i que per tan
pocs no cal legislar. Jo crec que sí.
El missatge ha de ser clar: la nostra societat no pot permetre aquest
fet! No podem tancar els ulls a
aquesta situació i fer-nos còmplices
d’una pràctica (per dir-ho suaument) discriminatòria.

Noemí Farré Cortadelles
la
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FA 25 ANYS

Agost de 1985
ot i ser el quart any de la
revista, la manca de fotografies interiors encara acostuma a ser habitual. En aquesta, al
marge d’algunes il·lustracions, només n’hi ha una i de molt mala qualitat.
PORTADA. Com en moltes ocasions al llarg del temps, la portada
del mes d’agost ve protagonitzada
per les imatges de la Fira del Meló.
EDITORIAL. Àtoms per la pau és
una reflexió pacifista davant del
compromís de les principals potències mundials de no utilitzar “mai
més l’àtom per a la guerra”.
LOCAL. La Informació Municipal
ocupa una pàgina amb la relació de
factures municipals i llicències
d’obres aprovades el mes de juliol.
En el Noticiari Local Josep M.
Solans ens informa, entre altres
coses, de la lluita de la Societat de
Pescadors Esportius pel cabal del
riu Segre i l’ampliació de línies telefòniques a la central de Vilanova
de Meià. Pel que fa a Artesa: la proposta de contractació del servei de
recollida d’escombraries, l’adjudicació de la 2a fase del pavelló
poliesportiu a l’empresa COPISA
per 38 milions de ptes. i la participació de 210 joves i 25 adults en
els cursets de natació organitzats
pel CENG durant l’estiu.
COMARCA. Foradada: miscel·lània estiuenca és un article sense
signar que condensa molta informació: bona collita malgrat un incendi, fortes temperatures i poques
tronades, piscina força concorreguda, construcció d’una depuradora
d’aigües residuals, ampliació de
l’enllumenat públic en 14 punts i un
parell de naixements.
Mireia Solé i Baella, en l’article
Teatre a Vilves, ens explica la creació d’un grup de teatre en aquesta població feia un parell d’anys,
que hi actuava per la Festa Major i
estava format per 11 persones d’entre 7 i 19 anys.
Ferran Sánchez Agustí ens ofereix un apunt històric en la seua
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secció Des del Mirador del Montsec
amb l’article Les barques d’Artesa,
on exposa les dades sobre l’existència de dos punts per a travessar el Segre en barca, a Vernet i a
Salgar.
CAMP. La nostra comarca i la
CEE (II). Pressupostos i política
agrària, és la segona part d’aquest
article de Jesús Santacreu (per error, el mes passat vam posar-li
Jaume). Ara explica l’origen dels
ingressos de la CEE i que el 70%
de la despesa anava a la Política
Agrària Comunitària. Santacreu recomana als pagesos que s’agrupin
per a què els resulti més fàcil accedir als ajuts comunitaris.
LEGISLACIÓ. En l’article Mesu-

LA FITXA
Número:
Data:
Preu:
Pàgines:

44
agost de 1985
75 ptes.
24

res d’adaptació a la Llei 7/85 reguladora de bases de règim local s’exposen alguns dels canvis que va
significar aquesta llei de l’Estat, contra la qual la Generalitat va presentar un recurs d’inconstitucionalitat.
L’article es complementa amb la
informació sobre les persones que
formaven cada una de les sis comissions constituïdes a l’ajuntament d’Artesa.

FA 25 ANYS
INFORME. Ocupa les dues pàgines centrals i ens presenta el programa d’actes de la VI Fira del
Meló. En aquella època la finalitat
principal de la Fira de Sant
Bartomeu encara era l’exposició de
productes del camp i de maquinària agrícola, però ja començaven a
aparèixer en el programa activitats
de caire cultural, esportiu...
ENQUESTA. Aquesta Enquesta
al joves va ser realitzada a una noia
de 16 anys i a dos nois de 17 escollits a l’atzar. En general coincideixen bastant en les opinions, sobretot pel que fa al passotisme del jovent (Us sona això? Doncs és de
fa 25 anys!) i a la dificultat de poder quedar-se treballar a Artesa.
Pel que fa a les activitats de lleure
del jovent, parlaven dels pubs, les
discoteques i l’esport, i reconeixien que Artesa tenia un bon teixit
associatiu, tot i que el jovent no hi
participava massa.
OPINIÓ. Bartomeu Jové exposa
el seu punt de vista sobre un tema
recurrent als estius en l’extens article Els incendis de juliol. El punt de
partida d’aquestes reflexions és el
conjunt d’incendis produïts a la comarca: Torreblanca, Folquer, Foradada, Marcovau i Baldomar. En la

part final, Jové destaca la tasca dels
Bombers Voluntaris d’Artesa.
ASSOCIACIONS. La secció comença amb el programa d’actes del
Xè Aniversari de l’Agrupament Escolta i Guia Mare de Déu del Pla.
Durant tota una setmana, del 24 al
31 d’agost, cada dia al vespre o a
la nit es van anar desenvolupant tot
tipus d’activitats.
Comissió de la Festa Major és al
mateix temps el títol de l’article i
també l’associació que el signa. En
ell s’explica, entre altres coses, la
intenció de la comissió de fer participar en el finançament d’una festa
deficitària i s’informa dels diferents
preus (per exemple: un matrimoni,
3.700 ptes.), llotges a part.
RETALLS D’HISTÒRIA. Castell
de Montmagastre és la primera part
d’un parell d’articles dedicats a
aquest indret. El d’aquest mes és
una transcripció de diversos paràgrafs de l’article de Joan Roig i Font
publicat al Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya núm. 457
(Barcelona, juny de 1933).
CARTES A LA REDACCIÓ. La
carta Per a l’Agrupament Mare de
Déu del Pla, signada per Irene
Mayoral i Seró, responsable de la
demarcació Lleida/Solsona/Urgell,

és una felicitació pels 10 anys d’escoltisme a Artesa en forma de reflexió. Mayoral diu: “L’escoltisme en
definitiva pretén una educació integral del nen i del jove, fent homes i dones crítics i responsables,
plenament capacitats per a canviar el món de demà”.
La meua alegria del mes passat
en veure que se li dedicava una
secció al Brunet d’Artesa ha estat
una cosa passatgera, ja que aquest
mes es torna a incloure el seu text
amb les cartes. Escriu la continuació d’un article de fa dos mesos: Un
mercat d’Artesa. 1915-1936. En
aquesta ocasió parla de diferents
personatges que venien a mercat:
intermediaris, pagesos, el pellaire,
el faixaire, la venedora de la pomada “Panxo” i un xerraire que venia
marcs alemanys i maquinetes
d’afaitar. A aquest últim el Brunet li
va comprar la seva primera maquineta: “... tots els badocs fèiem cua
per aconseguir-ne una. En va vendre tantes com en portava.”
HUMOR. L’acudit de Quimet i
Cosme torna a tancar la revista
compartint contraportada amb un
anunci.
Ramon Giribet i Boneta

Efemèrides a recordar de l’any 1985
Aquests són fets destacats que van passar fa 25 anys, segons consta a La Palanca:
- Agost: La companyia telefònica amplia la central de Vilanova de Meià, que permet la inclusió
d’abonats de Sta. Maria de Meià.
- Agost: Construcció d’una depuradora d’aigües residuals a Foradada.
- Del 24 al 31 d’agost: Actes de celebració del Xè aniversari de l’Agrupament Escolta i Guia Mare de
Déu del Pla.

35è aniversari
Agrupament Escolta i Guia Mare de Déu del Pla
19 de setembre
10:30h: Trobada davant del Cau i xocolatada per a
tots els assistents
12:00h: Cercavila pel poble amb el gegant Baden
Powell i Els Esporrets
14:00h: Dinar de germanor al Pavelló
17:30h: Grup d’animació Allioli

Preu tiquet adult: 15 euros
Preu tiquet infantil: 10 euros (dinar + berenar)
Els tiquets es poden adquirir a Cal Massana i al Pub
Jack’s fins el dia 13 de setembre

la
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PARLEN LES ENTITATS

Baldomar promou la cuina del conill
es de fa 12 anys que l’últim
dissabte de juliol té lloc la
Festa del Conill Cuinat.
Aquesta festa és organitzada per
l’Associació de Veïns Amics de
Baldomar i en aquesta edició es
varen presentar 35 conills cuinats.
Els conills, que eren l’ingredient
principal del plat, varen ser regalats per la empresa local Cuniboix
(conills engreixats amb pinso natural). Els conills es van servir morts
a les persones que volien cuinarlo. Un cop cuinats, s’havien de portar en trossos petits i amb un estri
per servir-los a la plaça de la Font.
A les 21:30h es varen exposar
els plats a les taules per tal que els
assistents els poguessin observar,
admirar i fotografiar. Acte seguit, es
van poder degustar i un centenar
de persones van gaudir de l’exquisida cuina del conill. Es va poder
degustar conill amb caragols, conill amb xocolata, conill amb allioli
de codony... La festa va acabar

D

amb un obsequi per a tots els cuiners i cuineres.
Des d’aquí volem agrair una altra vegada la participació dels veïns. Un cop més, es va poder confirmar el gran esperit participatiu i
associatiu que tenim els veïns de
Baldomar.
Per alta banda, durant la tarda

del dimarts 24 d’agost va tenir lloc
el 1r Mercat del Troc de Baldomà a
la plaça de la Font, mentre que la
Festa Major es va desenvolupar
durant l’últim cap de setmana
d’agost.

baixar a donar un tomb per la sala.
Per uns instants la Rosa li va
semblar una desconeguda. Qui era
aquella dona de mitjana edat que
el cridava? On era la seva estimada Rosa, aquella preciositat de mirada neta i figura esvelta de la qual
s’havia enamorat? Segur que a la
Rosa actual també se l’estimava,
de manera diferent a com havia
estimat a l’antiga, però era amor al
cap i a la fi. Pots estimar, però, algú
que no suportes?
Un nou crit de la seva dona va
fer-lo aterrar definitivament al menjador de casa seva.
– Joan, Joan!!, què no em sents?
Cada dia ets més sord. Mira, mira
el que acabo de trobar a l’habitació

de la Rosa Mari?
La Rosa, amb una carta mig arrugada a la mà reclamava la seva
atenció i en mirar-lo es preguntava
malhumorada en qui s’havia convertit aquell noi que li feia posar la
pell de gallina cada cop que se li
acostava i pel qual va deixar enrera una còmoda existència a casa
dels pares, per entaforar-se de cop
a la vida dels adults. Abans d’engegar-li el primer crit li ha semblat
un altra persona, allà estirat, roncant, el cap penjant per la butaca i
la papada que amb cada dia que
passa se li va menjant fesomia. No
sap segur si encara l’estima, però
té clar que ja no li agrada.
– Què has trobat? –li pregunta el

Associació de Veïns
Amics de Baldomar

CIÈNCIA I FICCIÓ

La carta
om cada dia, s’havia assegut a llegir el diari a la seva
butaca preferida mentre el
televisor anava cantant les notícies del migdia. Acabava d’agafar el
son, aquell son tan dolç que només
qui té el costum de fer la becaina
després de dinar qualificaria com a
la millor estona del dia, quan un crit
que primer no va identificar el va
fer sortir sense miraments del seu
estat catatònic. Era la Rosa, que de
la porta del menjador estant li deia
no sé què d’una carta.
Es va sobresaltar de tal manera
que les ulleres li van caure damunt
el diari encara obert a la seva falda, i de la falda a la catifa talment
com si de sobte haguessin decidit

C
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CIÈNCIA I FICCIÓ
Joan desganat, sap segur que li dirà
tan si ho vol sentir com si no–.
– Una carta!
– Una carta? I per aquesta collonada m’has despertat? –es queixa ell
ja una mica emprenyat–.
– No es tracta d’una carta qualsevol, Joan. La Rosa Mari la tenia
amagada dins un llibre, el Nou Testament per a ser més exactes. Quan
llegeixis la carta entendràs que no
es tracta d’una collonada.
– És que no la penso llegir, Rosa.
Una carta és una cosa privada i no
se què cony hi feies remenant les
coses de la nena.
– Escolta, Joan, jo no li he remenat
res. Estava traient la pols de la seva
habitació i m’ha cridat l’atenció trobar el Nou Testament entre els seus
llibres, i com que feia molt de temps
que no el llegia, m’he dit “agafa’l,
Rosa, i li faràs una ullada que segur que ens farà bé una mica
d’Evangeli”. I de sobte m’ha caigut
de dintre el llibre aquest paper i, bé,
jo no sabia el què era. Quan he vist
de què es tractava, ja era massa
tard.
– Rosa, vols dir-me d’una vegada
què hi diu en aquesta carta del dimoni!
– La culpa és teva Joan. Si no li
haguessis donat tots els capricis, si
fossis un pare més sever, més responsable, això no hauria passat.
– De què parles, Rosa. De què se
m’acusa?
- Parlo de Cuba, Joan, de Cuba. De
l’estiu passat quan la nena se’n va
anar a Cuba, amb el teu consentiment i sense que la meva opinió
valgués per a res. Parlo de que com
a cap de família no li hauries d’haver permès…
– Només sóc el cap de família quan
a tu t’interessa –la va tallar el Joan
amb sarcasme–. No vas consultarme pas quan vas decidir portar ta
mare a viure amb nosaltres mentre
la nena era a Cuba.
– Això m’has de retreure ara? La
Mamà estava deprimida i aquí a
casa va recuperar els ànims, es va
refer. La pobra no va molestar gaire, si tot el dia era al Casal jugant a
la brisca.

– En això et dono la raó. No sé què
hi feia al Casal, però a fe de Déu
que hi tenia un desfici.
– Joan, no em marxis del tema. Té,
agafa la carta i llegeix-la. Ja veurem si després encara et dura
aquest bon humor. O millor la llegeixo jo, així segur que no te n’escapes.
La Rosa es va entaforar les ulleres d’aprop amb gest decidit i es
posà a llegir la carta en veu alta i
clara, assegurant-se de modular el
to de la veu per donar-li a la lectura l’èmfasi i la solemnitat que el
moment requeria.
Rosita, amorcito.
Cuando leas esta carta ya estaré lejos de ti. Perdóname, mi amor,
por haberme ido de tu vida y de tu
cama sin un adiós. No me quise
despedir. Hubiera sido, si cabe,
más doloroso para mí.
Cada día que pasa añoro más
tus besos, tus caricias, tu cuerpo
desnudo aferrado al mío. Nunca
encontré una mujer más dulce y
tierna. Ni siquiera la diferencia de
edad que nos separa fue suficiente
para mantenerme alejado de ti. La
pasión no entiende de edades y
¿qué son cuarenta años comparados con el amor infinito que nos
hemos dado?
Gracias por este hermoso
verano que hemos pasado juntos y por tu ayuda. Ahora podré
realizar mi sueño. Te devolveré
hasta el último
céntimo que me
he llevado.
Siempre tuyo,
Ricardo

Joan qui va agafar-lo. No va ser un
gest casual. Volia guanyar temps
abans d’haver de donar-li a la Rosa
una resposta que sens dubte esperava amb l’avidesa del jugador
d’escacs que espera que l’altre
mogui la fitxa equivocada per tirarse-li al damunt.
– Diguim?
Era la mare de la Rosa que, contràriament al què solia fer quan trucava, no va demanar per la seva
filla.
– No es preocupi, Sra. Rosita. Passi
quan vulgui que no ens mourem de
casa. Adéu, adéu.
Encara no havia deixat l’auricular al seu lloc que una riallada sonora va deixar la Rosa clavada al
terra. El Joan no podia parar de riure i uns llagrimots li lliscaven cara
avall sense que la seva dona li podés treure de la boca res més que
no fossin escarafalls. Quan el Joan
va poder parar, entre sanglots i llàgrimes va aconseguir finalment explicar-se.
– Rosa estimada, diu ta mare que
passarà aquesta tarda a buscar el
Nou Testament, que li va deixar la
setmana passada a la nena per a
fer un treball de Teologia. Es veu
que no troba una carta molt important i creu que pot haver-la deixat
en aquest llibre.
Paquita Martí

El ring desenfadat del telèfon
va trencar el silenci espès que
havia quedat a la
casa després
que la Rosa pronunciés l’última
paraula. Va ser el
la
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COSES DEL BRIMERO

Històries de la guerra (III)
Almudévar hi vam estar dos
dies. Vam sortir d’allí escoltats per la Guàrdia Civil i una
colla de canalla ens seguia de ben
a prop. Aleshores sento com un nen
li diu a un altre: “¿Estos son rojos?
Si son como nosotros”. Vaig pensar: “Malparits! Com els hauran contat com som?”.
Es presenta un camió, ens carreguen i ens porten a Ayerbe, un poble
com Artesa. Allí hi vàrem passar vuit
dies i després vam anar a parar a
Jaca, on hi vam estar un mes.

A

Com que sóc un home bastant
despistat, en 25 mesos me’n va
passar algunes. Ara us contaré la
primera.
Anem a dinar i em deixo lo plat.
L’havia perdut, però en anar cap al
meu pavelló, veig un plat a terra, al
peu del bar. L’agafo i cap a dalt, a
un tercer pis. Després d’una estona, arriba lo nostre “cabo”, un noi
“maño”. Ens fa formar i diu: “A ver
quién ha sido el guapo que ha
cogido el plato del señor cabo”. Ens
va fer passar a tots amb lo plat, però

lo seu no va aparèixer.
Cada dia anàvem a fer un camp
d’aviació, a la carretera de
Pamplona. Allí haguéssim acabat la
guerra, però un matí va venir l’aviació republicana i les forces de terra
ja baixaven per Biescas. Van tenir
por que ocupessin Jaca i a la tarda
es presenten uns camions, ens carreguen –potser érem un centenar–
i cap a Zaragoza, al camp de San
Gregorio. Allí hi vaig passar cinc
mesos.
Ton Bonet

coneguts..). Un cop inaugurat, la
Ramona i el Jaume van obsequiar
a tots els assistents amb un gran
assortit de canapès, pizzes, coques, pastes salades i dolces, etc.
I com no pot faltar en un acte així,
cava i begudes.
Després de menjar i beure, la

família ens va donar una sorpresa:
per acabar de fer la festa, ball amb
música en directe fins ben tard. En
resum, una gran festa d’inauguració al poble de Vilanova. Per molts
anys.

CARTES A LA REDACCIÓ

Una gran festa

Com molts dels lectors ja saben,
el passat 24 de juliol, a les 7 de la
tarda, es va fer la inauguració del
bar restaurant RACÓ DEL
MONTSEC, regentat per la família
CODINA-BRÒVIA.
L’acte va comptar amb centenars de persones (família, amics,

Dolors Puigcernau

Ràdio Artesa de Segre 90.2 FM
la
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FESTA MAJOR D’ARTESA DE SEGRE

Programa de la Festa Major 2010
Dimecres 22
21:30h
Sala d’Actes de l’Ajuntament
Sorteig Públic de Llotges
22:00h
Pl. Ball
Havaneres i Cremada de Rom amb el GRUP
BOIRA

23:30h
Bisbe Bernaus
Orgia de Foc (Correfocs)
00:30h
Pavelló Poliesportiu
Ball de nit amb l’orquestra MONTGRINS
03:00h
Pavelló Poliesportiu
Sarau amb DE NOCHE

Dissabte 25
Dijous 23
17:30h
Bisbe Bernaus i Pl. Ball
Traca, Repic de Campanes, coca i xocolata, berenar
infantil i l’espectacle de titelles La capsa de cartró
amb la COMPANYIA LA PANTOMIMA
COL·LABORA: Associació Artesenques Actives
22:00h
Pavelló Poliesportiu
XIXè Sopar de Germanor. Seguidament, ball amb
l’orquestra LA MONTECARLO i el grup HERMANOS
DE ROCCO
06:00h
Davant del Pavelló Poliesportiu
Salsitxada Popular i esmorzar per a tothom

Divendres 24
08:55h
Missa

Església Parroquial

12:00h
Missa

Església Parroquial

13:00h
Pl. Ball
Sardanes amb la cobla-orquestra MONTGRINS
16:00h
Pavelló Poliesportiu
XVIè Concurs de Botifarra
17:00h
El Lokal
Campionat de ping-pong
ORGANITZA: El Lokal

08:30h
Missa

Església Parroquial

11:00h
Missa

Església Parroquial

13:00h
Pl. Ball
Sardanes amb la cobla RIELLA, i tot seguit Vermut
de Festa Major
Durant la tarda
El Lokal
Concurs de Play Station
16:00h
Camp Municipal d’Esports
Encontres de futbol de l’EFAP
16:00h
Pavelló Poliesportiu
Partits de bàsquet del CENG
18:00h
Pl. Ball
Espectacle infantil De banda a banda amb el grup
d’animació LA CREMALLERA
18:00h
Pavelló Poliesportiu
Concert amb l’orquestra CRISTIAN & DOMENECH
20:00h
Pavelló Poliesportiu
Ball de tarda amb l’orquestra CRISTIAN &
DOMENECH
20:30h
Església Parroquial
Missa vespertina

18:00h
Pl. Ball
Espectacle de màgia amb el MÀGIC TRÈBOL

23:30h
Pavelló Poliesportiu
Espectacle de màgia Somriures i màgia amb el MAG
LARI

18:00h
Pavelló Poliesportiu
Concert a càrrec de l’orquestra MONTGRINS

01:30h
Pavelló Poliesportiu
Ball de nit amb l’orquestra CRISTIAN & DOMENECH

20:00h
Pavelló Poliesportiu
Ball de tarda amb l’orquestra MONTGRINS

03:00h
Pavelló Poliesportiu
Concert amb el grup VIRGINIA BAND
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Diumenge 26
08:55h
Missa

Església Parroquial

09:00h
Camp de Tir Antona
Tir al Plat
12:00h
Missa

Església Parroquial

13:00h
Pl. Ball
Sardanes amb la cobla QUATRE VENTS
16:30h
Pavelló Poliesportiu
Partits de bàsquet del CENG

Canvi d’ubicació
de les Firetes
Donats els problemes de connexió a la xarxa
elèctrica, i per tal de millorar alhora l’accessibilitat
per part dels usuaris de les Firetes, aquesta Festa
Major 2010 es traslladaran a l’esplanada adjacent
als centres educatius.

Ajuntament d’Artesa de Segre

17:00h
Pl. Major
Espectacle de circ participatiu per a tothom Rolacirc
de TOT CIRC
18:00h
Camp Municipal d’Esports
Partit de futbol entre CE Artesa de Segre i el CF
Andorra (Campionat de Lliga)
18:30h
Pavelló Poliesportiu
Concert amb l’orquestra ATALAIA i seguidament
sessió de ball llarg amb la mateixa orquestra

Dates a
recordar
Propera renovació del DNI
Fins pròxim avís per part de la Policia,
no es tornarà a renovar el DNI a l’Ajuntament d’Artesa de Segre.

Propera recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dimecres 22 de setembre
Artesa de Segre: dimecres 22 de setembre (només en casos molt justificats, que no puguin anar directament a la deixalleria) Cal trucar per
informar del lloc de recollida i dels objectes (tel. 973 40 00 13)

Ajuntament d’Artesa de Segre

la
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DES DE L’AJUNTAMENT

Agraïment
Des de la Regidoria de Fira i Festes de l’Ajuntament
d’Artesa de Segre volem expressar el nostre agraïment a tot el teixit associatiu del municipi pel recolzament que ens heu brindat amb motiu de la celebració
de la 567a edició de la Fira de Sant Bartomeu.
Moltes gràcies!
Mercè Nogués i Galceran
Regidora de Fira i Festes

Nota de la redacció
Per causes de força major, totalment alienes a la
nostra voluntat, no hem pogut publicar la secció
INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA. Esperem
que la informació del mes de juliol pugui sortir
amb la de l’agost en la revista del mes vinent.

IN MEMORIAM

Agraïment
En nom de tota la família d’Armengol Puigpinós Sala, agraïm els
serveis de tot el personal del CAP. Mai oblidarem les moltes
atencions del metge de capçalera, Dr. Romaní, de la Fina i de la
Pepita, que el van cuidar fins al final amb amor i professionalitat.
També donem les gràcies a l’estimat rector d’Artesa, Mn. Antoni
Ballester Díaz, que l’assistí amb els darrers auxilis espirituals.
La família

la
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IN MEMORIAM

En la mort del Sr. Xandri

Quedar indiferent davant la mort del
Sr. Lluís Xandri és difícil per a tots
els que vam ser els seus alumnes.
Va deixar una forta petjada a la
nostra ciutat, als pobles del costat i
altres de llunyans com el Pont de
Suert.
Segons es diu pels qui s’hi van
trobar, arribà a Artesa gràcies a l’impuls del Cirilo Castellana abans de
la Guerra Civil i causà una gran impressió. Quan va venir la primera
vegada tenia 18 anys i algun dels
seus alumnes, com el Ramon Codina de cal Moliners, en tenia 16.
Tots dos varen morir amb dos dies
de diferència, l’alumne amb 92 anys
i el professor amb 94. La guerra li
impedí seguir la bona feina que
havia començat.
Durant la guerra, segons se m’ha
dit, les Escoles Nacionals no varen
plegar i fins “in extremis” van estar
al peu del canó. Després de la Contesa Fratricida, tot estava per fer,
trencat... però molt ràpidament les
Escoles Nacionals, amb mestres
com el Sr. Vila, el Sr. Antich o la
Srta. Mora, emprengueren l’ensenyament fent classes on trobaven
un local adient.

Les Germanes Dominiques van
posar ordre al seu malmès convent
i amb germanes com la Ramona
Rosell, l’Àngels o la Dolors es dedicaren a la docència tres anys després de ser perseguides i expulsades.
Al acabar la guerra, tots dos col·legis van quedar desbordats per
tant alumnat, amb una part de molt
grans. Davant la situació i d’acord
amb altres pares, el Sr. Cirilo va
cridar novament el Sr. Xandri, el
qual, davant d’unes molt bones propostes que ja tenia a Barcelona,
exigí unes mínimes condicions. La
principal d’elles va dur a la creació
de l’Acadèmia Balmes, ja que volia
tenir un local amb bones condiciones i això es va poder aconseguir
en gran part gràcies al Sr. Àngel
Plens.
Amb gran empenta, il·lusió i ganes de ser un referent, el curs 1940
va començar en la primera planta
de cal Cadiraire i el de 1941 ja s’inaugurava el local ofert pel Sr. Plens.
Artesa tenia una escola diferent i
un ensenyament molt eficient i disciplinat. Sota la direcció del Sr.
Xandri, passaren per ella el Sr.
Viñals, el Sr. Pere, la Srta. Reyes,
el Sr. Enric, Mossèn Lluís... S’hi va
ensenyar el batxillerat, el càlcul i la
correspondència mercantil. El Sr.
Enric Caselles va ser l’últim professor que va quedar i al final es tancar l’Acadèmia Balmes, que va ser
un somni i una realitat a la qual les
moltes circumstàncies de la vida
varen impedir continuar.
Alguns, o molts, la van criticar
com a classista o sectària. Per què?

Eren uns anys durs i, si bé tots els
pares volien un bon o immillorable
ensenyament per als seus fills, no
tothom tenia les 30 pessetes que
s’havien de pagar al mes. Molts
pares van fer un gran sacrifici, però
altres no hi podien arribar...
Ja en aquells temps i dies, molts
vàrem saber que hi havia injustícia
i classes socials dins de les comunitats i que avui, a pesar de tots els
avanços aconseguits, segueixen
existint en el món que ens toca viure...
Potser em faig pesat, però les
coses que han passat són història.
Escriure-la és un plaer i, així, coneixent els fets, tot es fa més entenedor.
L’Acadèmia va portar seqüeles.
Així, tenim que el Sr. Pere es va
casar amb la Maria Serentill, el Sr.
Enric amb la Lola Solà de cal Gust
i el Sr. Xandri, al cap de molts anys,
es va casar amb la Laura Rosell de
cal Boet, filla d’una casa pairal i industrial de la nostra ciutat. Posteriorment, el Sr. Xandri es traslladà a
viure a Barcelona.
L’amistat, el respecte i l’admiració que vaig sentir sempre pel Sr.
Lluís es va malmetre, molt a pesar
meu, per una mala interpretació
que mai hauria d’haver existit.
A la família, el meu més sentit
condol, al qual exalumnes i
artesencs s’hi afegeixen. Després
de la mort, desitjo de tot cor poder
cantar “Amics per sempre”.
Vicent Roca i Mianes
Artesa de Segre, 14 de juliol de
2010

Agraïment
Gràcies, amic Bartomeu Jové, pel teu escrit a La Palanca dedicat al meu marit Lluís Xandri, que en pau
descansi. Amb paraules justes i encertades, parles de la seva personalitat plena d’humanitat, d’un gran
home. Sempre i com tu dius “en el seu saber estar i en el seu saber fer”.
Demanaria per al mestre que hem perdut un afectuós record tal com ell hauria desitjat.
Laura Rosell
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IN MEMORIAM

Agraïments
Després de la sobtada i prematura mort, el passat 26 de juliol, d’en
Xavier Joval París, veí d’Artesa de Segre, els seus familiars volem
donar les gràcies de tot cor a totes les persones que en aquestos
dies tan dolorosos ens han recolzat i acompanyat amb el seu condol
i les seves paraules d’amabilitat i bondat en vers la seva persona.
Que els seu record perduri sempre entre nosaltres.
A tots, moltes gràcies.
Família Joval-París
Agraïm a tothom les mostres de condol rebudes per la pèrdua del Xavi.
Foto Joan Promovídeo SL

Nota de condol
Els membres dels consells de redacció i administració de La Palanca volem expressar
el nostre més sincer condol a la col·laboradora de la revista Noemí Torras, així
com a tota la seva família, pel recent traspàs
de seu pare.

El meu padrí

El meu padrí era el més trempat de
la ciutat.
S’aixecava d’hora per agafar l’aixada i a l’hort cava que cava.
Després de dinar, a fer la dormideta
diària i a les cinc de la tarda sant
tornem-hi.
MAI PARAVA QUIET!!

Agraïment
La família Camats-Tarré volem donar les
més sinceres gràcies al personal del CAP
d’Artesa de Segre així com al servei d’ambulàncies per les atencions rebudes.
També agraïm de tot cor les nombroses
mostres d’afecte i condol rebudes amb
motiu de la pèrdua del nostre pare, espòs i
padrí.
Gràcies.

Donava menjar als porcs, els cuidava i el mateix amb les gallines i
els conills.
A l’hort hi feia vida; passava més
hores a l’hort que a casa.

“Aquest és dolent, no el pots agafar...!!!
- I... què passa si l’agafo i me’l menjo!?
- Què et farà mal la panxa!

I només faltaria que…
Quan plogués no anés a buscar caragols i a la tardor bolets.
Quan plovia, s’aixecava ben d’hora al matí i anava a buscar caragols.
Jo me’n recordo que algun cop que
hi havia anat el típic diàleg era:
- Júlia! Vigila no agafis els caragols
“clasca-molls”!!
- Oh!! padrí...! I com ho sé jo quins
són els “clasca-molls” i quins no?
I llavors ell m’ho explicava.

Ah!!, i de les Festes Majors era el rei,
no se’n perdia ni una...
I ara un “xa xa xa” i ara un “pas doble”... i OLÉ!!

Amb els bolets, més o menys el
mateix, però llavors em deia:

D’ell n’explicaria milers i milers de
coses, però amb aquestes poques
espero que entengueu l’important
que és per a mi el meu padrí!!
PADRÍ, SEMPRE ET RECORDARÉ I MAI T’OBLIDARÉ!!!
ETS EL PADRÍ MÉS ESPECIAL
DEL MÓN!!!
La teva néta Júlia
la
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HUMOR

FEST
A NACIONAL DE CA
TALUNY
A
FESTA
CAT
ALUNYA
ARTESA DE SEGRE - 1
1 DE SETEMBRE DE 2010
11
Divendres 10 de setembre
A les 22h
Homenatge als 50 anys de la Nova Cançó
Lloc: Plaça del Centre d’Entitats Les Monges
Organitza: Comissió 300

Dissabte 11 de setembre
A les 9:30h
Concentració a la Plaça del Centre d’Entitats Les
Monges
Cercavila amb el grup de grallers i capgrossos ELS
ESPORRETS
A les 10h
Col·locació de la Senyera a la Roca del Cudós, amb
coca i beure per a tothom

44 la Palanca

A les 19:30h
Ballada de Sardanes, a la Plaça de l’Ajuntament, amb
la cobla QUATRE VENTS
Durant el dia
Aplec del conill
Lloc: Pavelló poliesportiu
Organitza: Associació de Comerç i Serveis d’Artesa
de Segre
Per la Diada i per la Festa Major,
pengeu la senyera o l’estelada al balcó!!!
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre, Regidoria de Fires i Festes, Regidoria de Cultura, Mitjans
de Comunicació i Educació
Col·labora: Bombers Voluntaris d’Artesa de Segre,
Protecció Civil, Comissió 300 i Associació de comerç
i serveis d’Artesa de Segre

PALANC-OCI

Encreuat per Jordi Alins

Horitzontals
1. El nom de l’autor de l’Oda a la pàtria.- 2. Riu secundari,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
petit, d’escassa importància. El viatge que es fa abans de
tornar.- 3. Vocal que es pot clavar. Al revés, l’inici del bus. Al
1
revés, costum que ens porta a fer les coses d’esma.- 4. Ca2
paç de portar-nos cap al darrer viatge. Al revés, lloc on hi ha
moltes eres.- 5. Al revés, el duro en té vint. Consonant canto3
nera. Aturen.- 6. Vocal en forma d’escala. Un dels primers
4
compostos sintètics similars als alcaloides. Mitja O.- 7. Que
5
no val per a res. Al revés, els estudis més rectes. Aliment
demanat a l’oració.- 8. Queixalada, piscolabis. A Lleida, regi6
dor. Lletra que val per cinc-cents.- 9. Al revés, titani. Tres de
7
dretes. Lletra que es clava. Espai gran construït usat com a
8
lloc de reunió.- 10. Consonant que representa el gas més
abundant de l’atmosfera. Illes d’aigua. Riu de les terres de
9
Girona.- 11. Oració gramatical que sempre porta la contraria.
10
Verticals
11
1. Cosmètic que fa lluir el cabell.- 2. Interjecció que demana
la confirmació de l’oïdor. Al revés, lletra grega. Consonant
que sembla mig formatge.- 3. Plural, que no estan a favor de
ningú i que rebran de tots. Cinquanta-cinc.- 4. Al revés, l’inici d’una paraula màgica. La consonant del mà.
Prefix o caixa visual.- 5. L’inici del vol. Al revés, tros de carn, de formatge, de pernil, etc. Argó.- 6. El nom de la
consonant que val per cinquanta. Plural, so reiterat de campana.- 7. Consonant negativa. Nord. Foguera mortuòria o població de la Conca de Barberà. Contrari de malalt.- 8. Habitant de Tailàndia. Consonant dental.- 9.
Recobrirà de greix o de diners. Rosegui com un ratolí.- 10. Afaitar el pèl o tenir tractes amb qui no es voldria. La
consonant del pa. Al revés, tela lleugera que amaga allò que no es vol ensenyar.- 11. Femení, que deixa l’ús
d’un edifici, sala o vehicle a canvi de diners.

Jeroglífic

Problema d’escacs

per David Fusté

per Ramon Monfà - www.bidmonfa.com

NEGACIÓ

parlarà

i
nota
Al poble ja no hi queda cap...

Juguen les blanques
la
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SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Bonaventura.- 2. Rierol.
Anar.- 3. I. uB. anituR.- 4. Letal. larE.- 5. laR. L.
Paren.- 6. A. Amarina. D.- 7. Nul. terD. Pa.- 8.
Tast. Paer. D.- 9. iT. E. I. Saló.- 10. N. Llacs. Ter.11. Adversativa.
VERTICALS: a partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Cadiraire (ca, dirà, i, re).
Problema d’escacs
1- Tc8+, Txc8; 2- Da7+, Rxa7; 3. bxc8=C+ i es
guanya

IMATGES D’AHIR

La cursa ciclista de la Festa Major. 1965

n aquells anys hi havia molta
afecció al ciclisme. Era un
esport de masses, la gent i el
jovent estaven interessats en els èxits
dels ciclistes espanyols en les curses
internacionals, especialment en el
Tour de França, la més important del
món.
A Artesa feia uns anys que es feia
aquesta Cursa per la Festa Major.
Estava organitzada pels espònsors
Coca-Cola i cervesa San Miguel i pel
Club Ciclista de “Lérida”, en aquell
temps dirigit pels germans Calucho,
que animaven a córrer a joves
promeses, corredors amateurs que
aspiraven a professionalitzar-se i tenien
ganes de competir i fer-ho molt bé.
Amb tot, l’ànima de la festa era el
Rossendo Marsol, el Sícoris, qui era
“speaker” del micròfon i que feia
ambient amb la seva xerrameca, amb
un representant de la Sant Miquel.
Eren els animadors. Encara es
recorda que el Sícoris deia: “Beveu
Coca-Cola, el que no corre, vola”. I
un altre eslògan: “A pel i a repèl,
cervesa Sant Miquel”. I ho repetia en
diverses ocasions.
El circuit consistia en baixar pel
Banc Central al carrer Prat de la Riba,
enfilar l’avinguda Maria Anzizu, pujar

E
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per Balmes i tornar a entrar a la
carretera per cal Plens. Era un total
de 30 voltes. Per un total aproximat
de dues hores es tallava, mitjançant
permís governatiu, la carretera per la
cruïlla de Ponts-Tremp. Degut al poc
trànsit de l’època, es desviaven els
cotxes pel carrer Calvari. Si hi havia
algun camió, s’havia d’esperar.
La foto està feta des del balcó de
la Fonda la Palma, i recull els tendals
del Bar Marciano i el rètol de la
pastisseria del “Pauet de la Llucieta”.
Les botigues del davant són: L’estanc
del León, ca l’Àngel del camió, cal
Badia, la llibreria Antic del mestre
Infante, una botiga del Sans, la
Pastelería La Montserratina del Vicent
Roca, la barberia del Viu, la barberia
del Mianes, on feien l’aprenentatge el
Benet del Pont i el Joaquín, la Sastreria
Argullós, de cal Xeu i, just a la
cantonada, l’administració de l’Alsina
Graells, de la Paquita de l’Esparter.
Llevat d’un guàrdia civil que vigila –
ens han dit que és el Sr. Muñoz–, la
resta de la gent està d’esquena, ja que
la foto està feta un segons abans de la
sortida. Sols es veu la furgoneta dels
ciclistes i la tarima de les autoritats,
guarnida amb la bandera d’Espanya.
La senyera i no diguem l’estelada,

estaven a anys llum.
Entre les autoritats, hem identificat
mossèn Sabaté, l’alcalde Ribes, el
regidor Blanc i el Tortajada, qui també
va ser Jutge de Pau, entre altres. Als
guanyadors els esperen dos trofeus.
En aquella època, per la Festa
Major també hi havia cinema, ball a
l’envelat, espectacle, sardanes, jocs
per la mainada i cotxes de xoc, però
val a dir que la Cursa Ciclista era
l’acte més espectacular de tots, el
més esperat per la gent. Tot el circuit,
especialment la carretera, estava ple
de gom a gom. I els balcons eren uns
miradors privilegiats. També portava
molts forasters, que després
empalmaven amb els altres actes.
Fent memòria, recordem que uns
anys després vàrem tenir ocasió
d’organitzar pel mateix circuit una
cursa de karts, que també hauria
estat un gran espectacle. I més
coincidint que en aquells anys el
campió d’Espanya de karts era
l’artesenc Jaume Ampurdanés. El
secretari de l’Ajuntament de torn ens
va denegar el permís dient que les
bales de palla de les cantonades li
embrutarien les roses de la plaça.
Text i foto: Bartomeu Jové i Serra

LA FOTO

El Centre Cultural de Sta. Maria de Meià ha celebrat el seu 25è aniversari. La plantada de gegants del
Col·lectiu Cultural de Cappont va despertar gran entusiasme (veure pàg. 10). (Foto: Jaume Avellaneda)

