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Cubtural, centre neuràlgic de la Fira

Abans de la Festa Major d’Artesa, la Fira
de Sant Bartomeu i la Diada Nacional. En
les pàgines centrals trobareu informació
d’una Fira que busca reinventar-se, men-
tre que en el noticiari, al principi, us oferim
dades i imatges de la Diada.

Fotos: J.M. Espinal, J. Farré  i ANC Artesa
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Fonts: Registre Civil d’Artesa de Segre, Arxiprestat
d’Artesa de Segre i Ajuntaments de Foradada i de
Vilanova de Meià.

Agenda ciutadana

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

L’AGENDA

JULIOL I AGOST

Actes que sabem que es faran

JULIOL i AGOST

Municipi d’Alòs de Balaguer

Matrimonis:
12 jul.: Meritxell Alhumara i Codina (natural de Ponts)
           Xavier París i Trepat (natural de Barcelona)

Municipi d’Artesa de Segre

Naixements:
7 jul.: Nil Pujol i Biau, fill de Jordi i d’Ester
23 jul.: Jan Sala i Caballol, fill d’Andreu i de Sònia
29 jul.: Adam Taleb, fill de Hassan i de Fatyma
12 ago.: Roc Vilana i Nadal, fill de David i de Noemí
17 ago.: Regina Roset i Sabartés, filla de Romà i d’Olga
19 ago.: Asiya El Aachoury, filla d’Ahmed i de Samira
Asmae El Aachoury, filla d’Ahmed i de Samira

Defuncions:
4 jul.: Marisol Guàrdia i Roch (57 anys), natural d’Artesa
5 jul.: Martí Serret i Carbonell (68 anys), natural de
Mollerussa
17 jul.: Josep Trepat i Roca (94 anys), natural de
Baldomar
27 jul.: Concepció Mallol i Moncunill (83 anys), natural
d’Oliola
8 ago.: Maria Caubet i Vilana (84 anys), natural d’Oliana
23 ago.: Àngel Terré i Eroles (80 anys), natural d’Artesa

Activitats i exposicions de la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot:
Veure pàg. 21

19 de setembre:
A les 21h, a la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, Xer-
rada-col·loqui “Núvol. Línia. Núvol. Un apropament
a la consciència del lector” a càrrec de Bernat
Giribet, psicòleg

20 de setembre:
A Montmagastre, Festa de Sant Miquel. A les 10h,
excursió al Castell de Montmagastre. A les 18h, músi-
ca tradicional amb La Portàtil FM

24 d’octubre:
A les 20:30h, a l’Àrea d’Activitats de la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot, Escoltem: Galàxia Vinyoli amb
la presència inesperada de Julio Cortázar. Cele-
bració de l’Any Vinyoli i l’Any Cortázar. Proposta
d’Albert Vidal i producció de Marta Frauca

29 d’octubre:
A les 17:30h, a l’Àrea Infantil de la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot, L’hora del conte amb dos contes
de tardor

FESTES MAJORS
Lluçars: 20 i 21 de setembre
Montargull: 20 i 21 de setembre
Artesa de Segre: del 24 al 28 de setembre (veure pàg. 27)

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament

JULIOL        AGOST
Temperatura mitjana: 23,7°        24,1°
Temperatura màxima: 37° (dia 17)        35º (dia 10)
Temperatura mínima: 10º (dia 10)        11º (dia 14)
Dies amb precipitacions:  6         5
Precipitació màxima: 16 mm (dia 25)      18 mm (dia 20)
Total precipitacions: 40 mm                 23 mm
b) Observatori Baldomar

JULIOL        AGOST
Temperatura mitjana: 22,2°        23°
Temperatura màxima: 36,5° (dia 18)         34,4° (dia 10)
Temperatura mínima: 8,4º (dia 10)         9,1° (dia 14)
Dies amb precipitacions: 8         8
Precipitació màxima: 15,6 mm (dia 25)    14,2 mm (dia 20)
Total precipitacions: 37,6 mm         34,5 mm

Municipi de Vilanova de Meià
       JULIOL   AGOST

Temperatura mitjana:        21,3°   21,3°
Temperatura màxima:        35,6° (dia 17)   33,6° (dia 28)
Temperatura mínima:         8,1º (dia 10)   9,9° (dia 14)
Dies amb precipitacions:         8   10
Precipitació màxima:        10,3 mm (dia 1)   80,9 mm (dia 22)
Total precipitacions:        28,5 mm           173,7 mm

Municipi de Foradada
       JULIOL  AGOST

Dies amb precipitacions:        4            6
Precipitació màxima:       15 mm (dia 7)  25 mm (dia 20)
Total precipitacions:       40 mm  57 mm

METEOROLOGIA

FESTES MAJORS
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EDITORIAL

De festa en festa
Si durant l’estiu se segueixen una rere l’altra, i fins i tot s’amunte-
guen, les festes majors dels pobles de tota la rodalia d’Artesa,
siguin o no del municipi, les darreres setmanes gairebé no tenim
temps ni de pensar-hi que, des de la Fira de Sant Bartomeu fins
a la Festa Major d’Artesa i amb la Diada pel mig, quan ens n’ado-
nem, ja som a l’octubre.
    Pensant en això, volem compartir amb les persones que ens
llegeixen un sentiment que no sabem si és general o no, però
que hem detectat en algunes persones que es preocupen per tot
allò que es fa i es desfà per aquestes contrades.
    Tothom és conscient que estem en temps de crisi, que cal
administrar amb molta cura els diners públics i que les retallades
més importants s’han de fer més aviat en coses prescindibles,
com són les festes. El problema que hi trobem no és la reducció
del pressupost, sinó la rutina i la falta d’imaginació i d’innovació
en les principals celebracions que es fan a Artesa durant l’any.
    Així veiem com la Fira, tot i els tímids intents de renovació i la
bona voluntat, està perdent pistonada i no acaba de tenir una
orientació clara. Falta un element cohesionador, com va ser en
el seu moment el meló. S’ha intentat amb el vi i amb la gastrono-
mia, principalment, però la manca d’un producte estrella ha difi-
cultat aquesta orientació. Probablement tampoc no hem estat
prou perseverants en algunes activitats que hi donaven una mica
més de caliu. En clau irònica, podem dir, però, que enguany el
“producte estrella” ha estat la persona encarregada de la inau-
guració, Oriol Junqueras, que amb la seva indumentària a base
de calça curta i sandàlies va deixar tothom bocabadat i ningú
indiferent amb opinions per a tots els gustos, des d’aquells que
ho consideren una falta de respecte fins als que opinen que tam-
poc no passa res per mostrar-se de forma tan natural.
    I què en penseu del programa de la Festa Major d’Artesa?
Deixant a banda la qualitat dels grups i dels actes, que no po-
drem valorar fins que hagin passat aquestes dates, d’entrada
veiem un esquema que no es diferencia gaire del de fa dues o
tres dècades. Es veu que els temps canvien, però el guió de la
Festa Major continua al llarg dels anys amb poques variacions.
És allò que dèiem abans de caure en la rutina. I la rutina provoca
cansament, desànim, desmotivació...
   Tampoc no ens podem estar de preguntar-nos si cal continuar
mantenint la Festa del Cuniplec, que va començar amb prou bo-
nes perspectives, per la Diada, sobretot en aquests darrers anys
que hi ha hagut tanta mobilització. Si fins i tot la pujada a la Roca
del Cudós se n’ha ressentit, perquè molta gent ja marxa al matí.
    Per acabar, una reivindicació: la imaginació al poder!



CÀRNIQUES PIJUAN

C / Únic, s/n - 25739 COLÒNIA LA FÀBRICA
ARTESA DE SEGRE ( LLEIDA )

Tel. 973 40 08 36 - Fax 973 40 09 76
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NOTICIARI

11 de setembre
l dimecres 10, a la Plaça de la Nació Catalana es
va fer la presentació de la Diada i acte seguit es va
oferir un concert, “Cançons del sogre”, a càrrec

d’Anaïs Falcó i Pau Vidal. Per acabar la vetllada, es va fer
un assaig de la V de la Via Catalana.
    El dijous 11 es presentava amb un dia carregat de sig-
nificat en clau catalana. De bon matí, a  la Roca del Cudòs,
se cel·lebraren els actes ja tradicionals de la Diada: la
penjada de la Senyera, el Cant dels Segadors, els parla-
ments i l’esmorzar amb coca i mistela. Més tard els ins-
crits a l’acte organitzat per l’ANC van sortir d’Artesa amb
tres autocars direcció Barcelona, per tal de formar part
del gran esdeveniment a nivell català i reivindicatiu
d’aquest 2014, la gran V humana que centraria l’atenció
mundial en la causa catalana. D’altra banda, al Pavelló
Poliesportiu es va cel·lebrar la 7ª edició de l’Aplec del Co-
nill, organitzat per l’Associació de Comerciants d’Artesa
amb la presència d’un centenar assistents.
    A destacar que altres municipis també es van voler su-
mar a la Diada duent a terme diferents actes, com  Fora-
dada, Cubells, Vilanova de Meià, que van confeccionar
les seves V particulars pels qui no es van poder despla-
çar a la capital catalana.

E
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E ls Mossos d’Esquadra van
desarticular a finals de juliol
una banda de lladres que

entrava a robar en cases, mentre
els seus inquilins dormien. El grup
criminal estava format per tres in-
dividus de nacionalitat romanesa
residents a Tàrrega.
   La policia catalana imputa als
detinguts un total de 9 robatoris
amb força comesos en domicilis
unifamiliars de les localitats
d’Alentorn, Cubells, Els Alamús,
Borges Blanques, Sidamon i
Vilanova de Bellpuig. Es dóna la
circumstància que algunes de les
víctimes es van despertar i es van
trobar cara a cara els lladres dins
de casa, que van fugir en ser sor-
presos.
   Els Mossos van iniciar una inves-
tigació que va permetre la identifi-
cació i detenció dels autors dels ro-

Detenen els lladres silenciosos
batoris, així com
van efectuar en-
trades i registres
als seus domici-
lis, recuperant
gran part dels
objectes sos-
trets. El Jutjat
d’Instrucció de
Balaguer va de-
cretar l’ingrés a
presó dels lla-
dres.
 
Robatoris
a piscines
Les piscines de la nostra comar-
ca han patit nombrosos robatoris
durant aquest estiu. El modus
operandi dels lladres és similar en
tots els casos: saltaven les tan-
ques dels recintes municipals i, un
cop dins, forçaven les portes i fi-

Objectes recuperats pels Mossos d’Esquadra

nestres dels bars, robant diners,
televisors i menjar. Les piscines
afectades són les d’Artesa, Fora-
dada, Alòs, Baldomar, Ponts, la
Sentiu, Montgai, Butsènit i Pe-
nelles. Es desconeix l’autoria dels
fets.
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a temporada de bolets ha
començat amb molta força,
i abans del que és habi-

tual. Així, els boletaires locals han
omplert les cistelles fins dalt als
boscos del Montsec i Comiols. Un
estiu amb temperatures suaus i plu-
ges abundants ha propiciat una
producció micològica que feia anys
que no es donava. Els ceps i els ro-
vellons són els protagonistes fins al
moment. Aquí teniu unes mostres:

Bolets a dojo

L

a casa de colònies de Cal
Petit d’Argentera, a Vilanova
de Meià, va acollir enguany

dues edicions del Camp Rock Ma-
cedònia. Es tracta d’unes colònies
de molt èxit, en què les noies del po-
pular grup de pop-rock juvenil Mace-
dònia introdueixen els participants
en el món de l’espectacle musical.
    L’activitat es va dur a terme la se-
gona meitat de juliol i, en cadascun
dels dos torns, hi van participar
unes 90 nenes i nens vinguts d’ar-
reu de la geografia catalana. Les
joves artistes van poder aprendre
cant, dansa, expressió corporal,

teatre i taller d’emo-
cions, a més de gau-
dir de les magnífi-
ques instal·lacions i
de l’entorn de Cal
Petit.
    Les colònies les
van cloure dos con-
certs de les Macedò-
nia i de les joves
estrelles al pavelló
d’Agramunt, amb di-
nar popular inclòs. In-
comprensiblement,
l’Ajuntament d’Artesa
es va deixar escapar l’organització

Camp Rock Macedònia a Cal Petit

L

Les Macedònia junt amb 4 artesenques

d’aquest acte final, que va portar de-
senes de famílies a la vila de l’Urgell.



Ctra. d’Agramunt, 71       25730 Artesa de Segre (Lleida)       Tel.: 973 400 291

LLUÍS CASES VIDAL
c/ Segre, 8
fredartesa@gmail.com

Artesa de Segre  Tel. 696 145 650

Fred

Calor

Llum

Aigua

Osmosi

Descalcificadors

Fontaneria

Electrodomèstics



la Palanca  11

NOTICIARI

urant aproximadament dues setmanes
el Carrer Enric Prat de la Riba i part
del carrer de les Monges han estat

tallats de manera intermitent a causa d’unes
obres dutes a terme per l’empresa Gas Na-
tural. Les obres s’han fet per tal d’instal·lar i
adequar les canonades per arribar a un bloc
del Carrer Bisbe Bernaus. El cost d’aquestes
és assumit integrament per l’empresa en
qüestió.

Obres d’instal·lació de Gas Natural

D

ins 12a edició dels Cursos d’Estiu de la Universi-
tat “Pablo de Olavide” a Carmona (Sevilla), va
tenir lloc el curs, “El tast de l’oli d’oliva verge ex-

tra. Usos i maridatge. III Edició.” En la qual va destacar
la ponència “Història i tast de l’oli d’oliva verge extra”,
impartida per Gabriel Alsina i Llorens. En ella es feia a
un repàs de la història i valors dels olis d’oliva i un tast
de diferents varietats d’oli, produïts a la comarca de la
Noguera.

La cultura oleícola de la Noguera

D



Ctra. Agramunt, 12      Tel. 973 400 081      25730 Artesa de Segre (Lleida)

Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua

Auto Taller Gardela

Tel.   973 400 198
Nit   973 415 119
Mòbil    630 247 659

Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre

(Lleida)
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NOTICIARI

quest any, se celebra la Bi-
ennal d’Arquitectura de
Venècia, una de les exposi-

cions i trobades més importants en
el món de l’arquitectura. Com cada
dos anys, l’exposició s’organitza en
diversos pavellons on cada país pre-
senta els seus millors projectes ar-
quitectònics. En les darreres edici-
ons, Catalunya disposa de pavelló
propi, aquest any amb la presència
de l’Espai transmissor del Túmul de
Seró, construït al terme d’Artesa.
    Sota el títol de “Arquitectures
empeltades”, el pavelló català mos-
tra una manera de construir i d’en-
tendre l’arquitectura respectant lloc,
territori i tradicions. L’arquitectura
utilitza elements nous, sovint fruit
de la reinterpretació d’elements i
tradicions; que “s’empelten” al lloc
i territori. Són projectes que no s’en-
tenen sense l’entorn.
    L’espai del pavelló és un antic
magatzem naval prop de l’Arsenal,
on s’expliquen les 16 obres selec-
cionades, on destaquen la casa
Bofarull de Josep Maria Jujol (com
un altar al fons de la sala) i l’Espai
transmissor de Seró, de Toni Giro-
nès (el primer projecte amb el que
es troba el visitant). L’edifici de
Seró, acabat el 2013 i guanyador

del premi FAD del
mateix any, es un
petit museu on s’hi
exposen les este-
les tumulàries tro-
bades durant la
construcció del ca-
nal Segarra-Garri-
gues. La proposta
arquitectònica con-
sisteix en un recor-
regut on finalment,
desprès d’un pas-
sadís en espiral,
s’arriba a l’àrea de
les pedres.
    En la mostra de Venècia, s’hi
exposen dibuixos, fotografies i mos-
tres de materials. Es precisament
en els materials on s’hi posa major
atenció: una maqueta amb mostres
de les sorres i graves del paviment;
maons perforats de grans dimensi-
ons juntament amb ampolles de vi
(costers del Segre, evidentment);
una mostra de tots els ferros d’ar-
madures tan visibles des de l’exte-
rior; i per acabar espigues de blat
del camp del costat. Els dibuixos no
són els plànols definitius, sinó un cro-
quis del procés creatiu de l’arquitec-
te. Les fotografies mostren l’edifici
enmig del paisatge artesenc.

    La pàgina del pavelló: http://
w w w. l l u l l . c a t / m o n o g r a f i c s /
venezia2014/catala/index.cfm ofe-
reix més informació sobre Seró i els
altres projectes. També s’hi pot veu-
re un video “time-lapse” on es pot
veure el pas del temps i la
contextualització de l’edifici en el lloc.
El pavelló català, juntament amb la
resta de mostres de la Biennal, esta-
rà obert fins el 23 de novembre
d’aquest any. Més detalls a la pàgi-
na oficial  http://www.labiennale.org/
en/architecture/ (en anglès, buscar
“Grafting Architecture”).

Eudald Pedrós Reig

Seró a Venècia

A

Activi
tats:

-Tallers de manualitats i plàstica

-Jocs educatius

-Tallers de contes

-Cançons

-Casal d’estiu, Setmana Santa i Festes de Nadal

-Deures de l’escola i estudiar per exàmens

Horaris:
De dilluns a divendres de 16:30h. a 20:15 h.
-1er. torn d’activitats: de 17:00h. a 18:15 h.
-2on. torn d’activitats: de 18:30h. a 19:45h.

Pots venir a informar-te o a inscriure’t
a la Ctra. de Tremp, 16
de dilluns a divendres de les 17:00h. a 20:00h.
Telèfon: 660 621 742
Correu: manetes16@hotmail.com

L’apartat dedicat a l’espai transmissor de Seró, en primer terme
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BALDOMAR

Funerària d’Artesa de Segre i Comarca

Fusteria Carles Pellicer      609 765 146
     973 400 715

-Sala de Vetlla a Artesa
-Servei a Ocaso, Sta. Lucia, etc...

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

c/ Antoni Maria Claret, 37 25730 ARTESA DE SEGRE

Tels. 24h. 609 765 146 - 973 337 285

 l’estiu, els petits pobles és
quan tenen més vida, quan
hi ha més gent passejant,

prenent la fresca, sortint a la plaça
a prendre un gelat... I és també
quan s’oferten més activitats lúdi-
ques per tal de compartir els millors
moments possibles, els més grats
records de l’estiu i les fotografies
més preuades.
    A Baldomar, aquest estiu també
hem organitzat una sèrie d’activi-
tats, a banda de la Festa Major que
tingué lloc els dies 28, 29, 30 i 31 i
que la pluja va respectar.
Així, i com ja és una tradició, el dia
26 de juliol tingué lloc, organitzada
per l’Associació de Veïns i Amics
de Baldomar, la Festa del Conill.
Una quarantena de cuiners i cuine-
res, amb el conill proporcionat per
Cuniboix SCP, van preparar dife-
rents plats (entrants, degustacions,

rostit, amb suc, de postres...), amb
el conill com a ingredient principal.
    Dues setmanes després, el diu-
menge 10 d’agost, i per primera ve-
gada, es va fer una activitat a la pis-
cina amb inflables. A jutjar per les
rialles dels que s’animaven a po-
sar-s’hi i a llançar-se pel llarg tobo-
gan, l’activitat fou un èxit. I per als
qui només s’ho miraven, també hi
havia xocolatada. Tarda lúdica i fes-
tiva per a totes les edats.
    Seguint a la piscina, també hi va
haver, el 14 d’agost, la festa de la
Caipirinha, amenitzada pel DJ
Lokito i el 23 d’agost, el sopar po-
pular que cada any s’organitza des
de la piscina.
    El mes d’agost també ens ha dut
la visita del Sr. Bisbe d’Urgell, infor-
mació que es pot llegir en un altre
apartat d’aquesta mateixa revista.
    Finalment, també val a dir que

vam tornar a tenir un altre episodi
de pluges, que per bé que no va
provocar tants danys com el del
juny, sí que va fer que el riu Boix, al
seu pas per Baldomar, tornés a
baixar desbordat.

EMD BALDOMAR

Estiu a Baldomar

A
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issabte 16 d’agost l’Ar-
quebisbe d’Urgell realit-
zà la Visita Pastoral a la

Parròquia de la Mare de Déu
Assumpta de Baldomar. A la
seva arribada fou rebut pel Sr.
Rector, Mn. Antoni Pich i per
l’Il·lm. Sr. Alcalde Pedani i Excm.
Sr. President de l’Entitat Muni-
cipal Descentralitzada de
Baldomar, Sr. Josep Galceran, així
com per la Presidenta de Càritas
Catalunya i veïna de la parròquia,
Dra. Carme Borbonès i Brescó.
    Mons. Joan-Enric Vives presidí
la celebració eucarística de la Mis-
sa Vespertina del diumenge. L’Ar-
quebisbe animà el poble de
Baldomar i els seus habitants a
confiar sempre en el Senyor i a te-
nir una actitud oberta que faci que
estimem i tinguem entranyes de
misericòrdia amb tota la humanitat
començant pels que tenim més a
prop o potser més ens costi: veïns,
familiars, companys de treball, es-
tranys, immigrants, de races o reli-
gions diferents, etc.
    En acabar la celebració eucarís-
tica tots els participants es van fer
una fotografia de família. Posteri-
orment, acompanyat en tot moment
pel President de l’Entitat Municipal

Descentralitzada, la Vocal de Cul-
tura i Sanitat, Sra. Delfina Galceran
i Santesmases i pels fidels de
Baldomar, l’Arquebisbe visità l’an-
tic cementiri parroquial adjacent a
l’església transformat en els actu-
als “Jardins d’Arnau Mir de Tost”,
una zona verda on els veïns de la
població poden passejar i que ha
contribuït a dignificar els entorns del
temple parroquial.
    A continuació visitaren el centre
cívic de l’Ajuntament i el Museu Ar-
queològic i Paleontològic, on s’ex-
posen troballes fetes en diferents ja-
ciments de la comarca. A la sala de
plens de l’Entitat municipal, l’Arque-
bisbe d’Urgell firmà en el llibre d’ho-
nor on hi reflectí la seva satisfacció
per l’acollida rebuda davant la pre-
sència dels veïns de la població que

eren a la sala del Consistori. Uns
quants fidels recordaren les dar-
reres Visites Pastorals d’un Bis-
be a la Parròquia a través de les
fotografies que algunes famílies
havien pogut conservar.
    Però el qui més recordava la
Visita Pastoral del Bisbe Justí
Guitart, l’any 1921, fou el padrí
Francesc Comabella i Brescó
de “Cal Perebrescó”, a qui el Sr.
Arquebisbe volgué anar a visi-

tar a casa seva i que amb molta emo-
ció i agraïment acollí Mons. Joan-Enric
com havia acollit el bisbe Justí Guitart
quan tan sols era un infant. Junts com-
partiren una emotiva estona de re-
cords sobre la història de Baldomar.
    Finalment l’Arquebisbe acompa-
nyat de les M.I. Autoritats visità el
“Celler Vall de Baldomar”, lligat a la
família de l’Hermenegild Porta que
des de finals del segle XX ha recu-
perat, en part, el conreu de vinya
que havia estat el més caracterís-
tic del poble.
    Un sopar de germanor amb la
presència de les M.I. Autoritats i
d’un bon grup de fidels de la Parrò-
quia clogué la Visita Pastoral.

Carme Borbonès i Brescó
Jordi Farré

Visita Pastoral a la Parròquia de Baldomar

D
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ntre els dies 20 i 23 d’agost
va tenir lloc, com cada any
fixant la data com el diven-

dres posterior al 15, la festa major
de la vila de Cubells. Enguany els
actes van començar el dimecres,
amb un taller de ceràmica Rakú, on
es podia veure com es treballa amb
aquesta tècnica d’elaboració de ce-
ràmica utilitària, i acte seguit es va
dur a terme el I Concurs de Truites
de Cubells que va ser tot un èxit.
Estava obert a tothom i es van pre-
sentar 36 truites de tots els estils,
en forma de pastís, de magdalena,
de diana, d’estelada, amb formes
de paisatges del poble, gratinades,
dolces, salades, embotides, amb
flors i fins i tot una de més de 60
centímetres de diàmetre i quatre
dits d’alt… En fi, per a tots els gus-
tos i colors. Hi va haver premi a la
més bona, a la més gran, a la més
original i a la més catalana i des-
prés tots els que ho van voler van
poder degustar les diferents truites.
Tot això acompanyat per la barra
de l’AMPA que oferia als assistents
servei de begudes i “pintxos”.
    L’endemà, la companyia Teatr3
va representar al local social de
Sant Miquel, l’espectacle en com-
memoració del Tricentenari “Avi,
què és la Diada?” que va oferir una
brillant, divertiva i pedagògica ex-
plicació sobre els fets més cabdals
de la història de Catalunya fins al
1714, sobretot pels més jovenets,
que van poder participar de l’espec-
tacle convertint-se en soldats cata-
lans. El dia va acabar amb el tradi-
cional sopar de germanor a la pista
poliesportiva, que aquest any va
comptar amb un pregoner d’excep-
ció, l’il·lustríssim conseller Felip
Puig. Després de sopar, es va obrir
el club Joc d’Ous portat pel jovent
del poble, on es va continuar la fes-
ta fins a altes hores.
    L’endemà divendres, a la tarda,
es van fer uns Tallers Participatius
per a nens i nenes a càrrec de
l’AMPA de l’escola Sol Naixent de
Cubells. Cap al vespre, una fina i

inoportuna pluja, va fer que tant els
tècnics de so com els músics dels
grups Tràfic i Buhos es neguessin
a tirar endavant l’espectacle musi-
cal de la 30a nit de Foc i Rock, que
es va fer finalment diferent: els dia-
bles Bèsties Feréstegues de
Balaguer van protagonitzar un es-
pectacular correfoc pels carrers de
la vila que va acabar a la plaça de
la Castella, on es va instal·lar un
equip de música i es va fer una ses-
sió improvitzada a càrrec dels DJs
locals Toni, Xavier i Jordi que es van
anar alternant mentre feien ballar
tota la gent de la plaça fins que va
sortir el sol. Des de la Comissió de
Festes aprofitem aquestes línies
per agrair a tothom que va venir,
que vau ser molts, el vostre suport
incondicional malgrat l’absència fi-
nal (com alguns ja vau veure, es
va suspendre el concert prop de la
una de la matinada) de música en
directe i a tots els que vau col-la-
borar, especialment al nostre DJ
Toni Boadas ja que sense ell no
hauria estat possible. Els que en-
cara tenien ganes de marxa es
van desplaçar de nou al club Joc
d’Ous on la festa va continuar fins
tard.
    El dissabte a la tarda, els XIP-
XAP i la seva Festa Sabonera, van

omplir de música i també d’escu-
ma els nens i altres no tan nens que
omplien la plaça de Sant Julià. Més
tard, l’orquestra Combo 912 va dur
a terme primer un Concert i just
després el ball de tarda a la pista
amb temes tradicionals de festa
major, tot amenitzant el vespre de
Cubells. Després de sopar, ball de
nit amb la mateixa orquestra fins
ben entrada la nit.
    Els actes acabaren el diumenge,
que va començar al matí amb
l’Ofrena floral a la Mare de Déu del
Castell per part de les associacions
del poble que hi van voler assistir,
que, per cert, no van ser totes…
Acte seguit es va fer una missa
solemne que va concloure amb
l’actuació dels bastoners del casal
Pere III de Balaguer juntament amb
els grallers d’Agramunt. Finalment,
l’orquestra Gran Premier va dur a
terme una gran sessió de ball llarg,
fent gaudir amb el seu gran talent
musical, les moltes dotzenes de
parelles que omplien la pista
poliesportiva de gom a gom. Durant
els dies que va durar la festa ma-
jor, va haver-hi una exposició de
Patchwork a càrrec de l’Associació
de dones Maresselva.

Martí Regué

Festa Major de Cubells 2014

E

La Plaça de la Castella el divendres nit
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n total de 24 avies i avis han
rebut la placa commemora-
tiva que el consistori els

entrega per celebrar la seva llarga
trajectòria.
    L’Ajuntament de Cubells ha do-
nat homenatge avui a les avies i
avis del municipi amb la tradicional
festa de la gent gran. Un total de
180 persones han participat en
aquesta diada en la que 24 padrins
han estat homenatjats amb la pla-
ca commemorativa que el consis-
tori els entrega per celebrar la seva
llarga trajectòria.
    La festa, que ha tingut lloc al

Cubells homenatja la seva gent gran

U local social del Castell
de Cubells, ha consistit
en un dinar popular en el
que han participat els fa-
miliars i amics dels 24
ancians cubellesos que
avui eren protagonistes
de la jornada. Josep
Regué, alcalde del muni-
cipi ha explicat que sem-
pre és un honor retre ho-
menatge a la gent gran
del municipi,”ja que Cu-
bells és el municipi que és
avui dia gràcies a ells, ciutadans
que com ningú han viscut i format

part de la història del nostre poble”,
explica Regué.

Ajuntament de Cubells ha
finalitzat avui els cursets
de natació que el consis-

tori organitza cada any a les pisci-
nes municipals. Sis nens i nenes
d’entre 3 i 12 anys han participat a
les classes d’enguany i avui la ti-
nent d’alcalde, Claudia Bellostas,
els hi ha fet entrega dels diplomes
que acrediten l’assistència a les
classes aquàtiques.
    Bellostas ha explicat que aques-

Cubells finalitza els cursets de natació

L’

Montsonís celebra la seva Festa Major
l poble de Montsonís va recuperar l’any 2008 la seva
Festa Major, després d’anys de no celebrar-se. Es trac-
ta d’una festa senzilla i amb poc pressupost, però que

cada any se supera amb actes variats i a gust de tots els
públics.
    L’inici el marca la missa de migdia, després es fa un ver-
mut popular, que enguany va ser amenitzat per la música de
l’acordionista Àlex Bieu i per un convidat de luxe, el tenor
gal·lès Stephen Mullan.
  A la tarda arriba l’hora de la mainada: els jocs i cucaines a
la plaça del Pi i la festa de l’aigua entretenen a petits i
grans. El sopar de germanor se celebra a la carpa del Ce-
ller de l’Arnau i, any rere any, arriba al centenar de comensals.
    Finalment, se celebra el ball de Festa Major en el marc
incomparable de la plaça del Castell. Enguany va anar a càr-
rec del grup musical Bugatti i de “l’espontani” Stephen Mullan.

E

tes classes, ”no sols ocupen part
del temps lliure del que disposen
els nens i nenes durant els mesos
de les vacances, també consisteixen
en una preparació tant nivell físic com
social, fomenten l’esport i faciliten la
relació social  entre els nens i nenes”,
apunta la tinent d’alcalde.
    Els cursets s’han dut a terme a
les instal·lacions de les piscines
municipals i han tingut una durada
de 15 dies.
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ls actes van començar el
matí de divendres 25 de ju-
liol, diada de Sant Jaume,

amb una missa en honor al patró i
es van reprendre a la tarda, amb el
pregó realitzat al balcó de l’Ajunta-
ment, que tot i que amb uns minuts
de retard per culpa d’un fort ruixat
just en l’hora prevista de l’inici, es
va poder realitzar sense problemes.
El pregó va acabar un cop més amb
els crits de “Visca Montclar i visca
Sant Jaume”, el ja tradicional
“txupinazo” i una pluja de caramels
per la mainada.
     Seguidament, el sopar de ger-
manor va aplegar més de 300 per-
sones. Amb l’estómac ben ple, es
van apagar tots els llums del poble
i va començar un castell de focs
que anunciava l’esperada arribada
del fantasma Jaumet i el senglar
Massaporc, que enguany, en mo-
tiu del tricentenari de 1714, lluïen
estelades a l’esquena. Un any més
van ser els encarregats de realit-
zar els primers balls de la festa gran
del poble, i en acabar, tots els as-
sistents es van posar de peu per
cantar l’himne nacional de
Catalunya. Tot seguit va començar
el ball de nit amb el duet “Axis”, que
entrada la nit va deixar pas al grup
de versions “Munt-Band”, que ac-
tuaven per cinquè any consecutiu.
Quan el sol començava a despun-

tar la festa va seguir amb
molt de ritme amb “Dj Jordi
Balagué”.
    L’endemà, dissabte 26 de
juliol, els actes van prosse-
guir amb el tradicional torneig
de botifarra. Més tard, es va
poder gaudir amb el grup de
mariaxis “Alma”. Després
d’una pausa per sopar, els
actes es van reprendre amb
el ball de nit a càrrec del grup
“Alma” i, paral·lelament, la
festa de la música catalana
amb “Dj’s Locals”. El jovent,
que un any més va omplir el petit
poble de gom a gom, va poder sal-
tar i ballar fins ben entrada la mati-
nada amb l’ímpetu dels grups de
versions “Tremendos” i “Ball The
Raska”. La festa va seguir, un dia
més, amb “Dj Jordi Balagué” fins que
van fer la seva aparició matinal el fan-
tasma Jaumet i el senglar
Massaporc. La nit més llarga de
Montclar va acabar amb la cercavila
pels carrers del poble amb els que
encara tenien més ganes de gresca.
    El diumenge 27 de juliol, la quit-
xalla va poder refrescar-se durant
tot el dia amb un parc d’atraccions
aquàtiques. Al migdia es va fer una
missa en honor al patró i a la sorti-
da es va encendre la tradicional tra-
ca, caramels i jocs japonesos per als
més petits. Al capvespre l’orquestra

Festa Major de Montclar 2014

E

Glacé va delectar els assistents amb
un esplèndid concert, seguit d’una
sessió llarga de ball en el que no va
faltar el tradicional ball de rams.
    Per cloure la Festa Major, el di-
lluns 28 de juliol es va realitzar la
pintada de murals on els petits van
pintar els seus personatges prefe-
rits o els seus moments predilectes
de la festa que acabaven de viure.
    Un any més, volem agrair des de
l’Associació de Jovent de Montclar
la presencia a tots els assistents i
col·laboradors. A partir d’aquest
moment ens toca començar a tre-
ballar amb il·lusió per la pròxima,
que intentarem fer encara més gran
i en la que us esperem a tots un
cop més.

David Hernández Galceran

ubió va celebrar la Festa de la Sega el passat diumenge
20 de juliol. Aquesta celebració va començar ara fa 10
anys com una festa familiar, impulsada per Ricard Roma;

amb el pas del temps, s’ha convertit en un acte on hi participa
gairebé tot el poble junt a altres veïns del municipi de Foradada.
    La festa comença al dematí, quan els participants es vestei-
xen d’època i van cap al tros amb la maquinària antiga: un trac-
tor canadenc Massey i una garbelladora Trepat, totes dues amb
70 anys d’història. Un cop segat el blat, es fa un esmorzar com
els d’abans. I després es fa un concurs de sega amb dalla, on
els pagesos demostren la seva habilitat per collir el cereal
amb la força dels seus braços. La festa es clou amb un dinar
popular i una tirada de bitlles local.

Festa de la Sega a Rubió

R

La plaça de Montclar, el dissabte a la nit
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Nova convocatòria ajuts Leader
El DOG va publicar amb data 8 d’agost les bases de
la nova convocatòria d’ajuts Leader, adreçats a les
petites i mitjanes empreses turístiques i a les
microempreses de la comarca. El termini de presen-
tació finalitza el proper dia 2 d’octubre. Per més  infor-
mació leader@noguerasegrianord.cat o al telèfon 973
44 89 33 (extensió 3). La dotació pressupostària d’aques-
ta convocatòria és de 480.000 euros. L’anterior convo-
catòria va permetre subvencionar 22 projectes.

Nou embarcador a Rialb
L’embassament de Rialb ha estrenat aquest estiu, a
la zona de Pomanyons, el primer port embarcador amb
una capacitat per a 40 amarratges i una ocupació ac-
tual de 25 embarcacions, cinc llanxes ràpides i 20 ca-
iacs. La infraestructura ha estat finançada pel capital
privat de l’empresa Club Nàutic Segre Rialb, i és actu-
alment una de les més grans de Catalunya en aigües
interiors. S’estudia en un futur la construcció d’un res-
taurant per ampliar i complementar l’oferta aquàtica
existent amb una de gastronòmica.

Premiant les begudes no alcohòliques
L’Oficina Jove de la Noguera ha posat en marxa, des
de l’1 de juliol fins al proper 5 d’octubre, la iniciativa
Per festes vigila que pesques. Aquest projecte, que
pretén potenciar el consum d’alcohol responsable en-
tre els joves de la comarca, s’ha posat a disposició de
tots els ajuntaments que organitzin festes per a joves.
Consisteix en un sorteig d’un viatge per a quatre perso-
nes a una ciutat europea. Hi poden participar tots els
joves d’entre 14 i 29 anys que hagi obtingut una butlleta
per haver fet ús de les consumicions sense alcohol i la
dipositi a l’urna de l’Oficina Jove de la Noguera fins al
dilluns 6 d’octubre (C/ Pintor Borràs, núm. 17, 1a planta

de l’edifici Lapallavacara de Balaguer en horari: de 10.30
a 14.00 hores de dilluns a divendres laborable).

30 anys de Transegre
Aquest any la Transegre ha celebrat la seva trentena
edició, que enguany va congregar a 2.800 participants
i 300 embarcacions, moltes d’elles decorades amb
elements referents a la consulta i el procés sobiranista.

Lo Festeto de Ponts
Enguany s’ha celebrat la XXVII edició de Lo Festeto.
D’entre les activitats realitzades, una xocolatada per a
la gent gran, un correfoc infantil i tallers de forques
demoníaques. L’activitat per excel·lència de la festa
va arribar a la nit, quan Sofre Dimonis de Ponts i 7 de
foc de Sant Guim de Freixenet es van encarregar de
l’espectacle pirotècnic.

85è aniversari del centre excursionista
El Centre Excursionista de Balaguer celebra aquest
setembre els 85 anys de la seva fundació amb un se-
guit d’actes commemoratius. El 12 de setembre es va
pronunciar la conferència Història de les Potes, un
recull de dades que abasta des de primitius peixos
que van aprendre a viure fora de l’aigua, fins arribar
als humans. També hi ha hagut una mostra anomena-
da Fossilia Ilerdae, on s’hi ha exhibit fòssils i repro-
duccions fidedignes, mostrant així un variat assortit
d’exemples paleontològics de com s’ha desenvolupat
la vida al planeta. Diumenge dia 14 es va fer una visita
guiada al jaciment de petjades de la zona de la carre-
tera del Doll, arribant fins a la Baronia de Sant Oïsme.
Està previst que els actes de commemoració continu-
ïn al llarg del mes d’octubre.

Anna M. Vilanova
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats d’octubre
NOVEL·LA

Estimada vida. Premi Nobel 2013.
Alice Munro. Ed. Club Editor.
Lúltim dels quatre relats autobiogrà-
fics, ‘Estimada vida’ de l’escriptora
canadenca Alice Munro (1931)

Manazuru. Una història d’amor.
Hiromi Kawakmi. Ed. Quaderns
Crema.
Manazuru: aquesta paraula miste-
riosa és l’única pista que el marit
va deixar en el seu diari, i el punt
de partida per a la recerca d’un sen-
tit a la península japonesa del ma-
teix nom.

El llegat dels ossos. Dolores
Redondo. Ed. Columna.
La inspectora Salazar, embarassa-
da, assisteix al judici contra Jason
Medina, acusat de violar, mutilar i
matar a la filla adolescent de la seva
dona imitant els assassinats del cas
basajaun.

Tu, i només tu. Federico Moccia.
Ed. Columna.
La Maria desapareix al final
d’Aquell instant de felicitat, deixant
en Nicco amb el cor trencat. S’ha
deixat la pedra en forma de cor que
ell li havia regalat...

NOVEL·LA JUVENIL

Meravelles. Brian Selznick. Ed.
Cruïlla.
La història d’en Ben i la de la Rose
semblen dues trames independents;
la d’en Ben explicada només amb
paraules i la de Rose, amb dibuixos.

BIOGRAFIES

No t’aturis mai. Isidre Esteve. Ed.
Columna.

El somriure de Mandela. John
Carlin. Ed. La Campana.

CONEIXEMENTS ADULTS

Lo que nos pasa por dentro. Un
millón de vidas al descubierto.
Eduard Punset. Ed. Destino.
Lo lleidatà és fàcil. Varis autors. Ed.
Fonoll.
Recull  extens del vocabulari típic
de les terres de Ponent, enriquit
amb l’aportació dels milers de se-
guidors de les xarxes socials. 

INFANTIL

El blog de la Malika. Gemma
Lienas. Ed. Estrella Polar.

Jan Plata. La crida dels pirates.
Premi Josep M. Folch Torres. Josep
L. Badal. Ed. La Galera.

PEL·LÍCULES

The amazing spider-man. Del direc-
tor Marc Webb.

Los Croods. Dels directors Chris
Sanders i Krik DeMicco.

ACTIVITATS BIBLIOTECA

EXPOSICIÓ DE QUADRES A L’OLI I CARTELLS DE CINEMA
de Diego Franco Micol
Fins al 30 de setembre. Àrea Activitats de la Biblioteca

EXPOSICIÓ: Qui coneix l’Alícia al país de les meravelles?
L’exposició forma part del “Projecte Comú de Lectura: Alícia al
País de les Meravelles” que organitza la Xarxa de biblioteques
escolars de les comarques de Lleida.
De l’1 al 31 d’octubre. Àrea Activitats de la Biblioteca

CLUB DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA
Parlarem del llibre “Amor en tiempos de cólera” de Gabriel
García Márquez.
Dimecres, 8 d’octubre a les 20:30 hores

HORARI
De dilluns a divendres

de 16:00 a 20:00 h
Dimarts matí

de 11:00 a 13:00 h

CURS Hoffman
Divendres, 10 d’octubre de 3 a 5 de la tarda
Més informació i inscripcions a la biblioteca
Places limitades

Commemoració Tricentenari 1714-2014
Durant tot el 2014 trobareu una exposició del fons bibliogràfic
de la biblioteca en relació amb la Commemoració del
Tricentenari 1714-2014.

MOSTRA FONS BIBLIOGRÀFIC:
- Gabriel García Márquez (1927-2014)
- Ana María Matute (1925-2014)
- Llibres Ot, el bruixot ( Picanyol jubila el seu personatge des-
prés de 42 anys )
- Any Vinyoli. Centenari del seu naixement
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quest agost, durant la Fira
de Sant Bartomeu, el Club
de Lectures Artesenc Asso-

ciació Cultural ha posat en venta el
número 16 de la revista Lectures
que duu per títol “Allò que el vent
s’endugué” escrita per Miquel Mota
i Pérez.
    La revista ens explica, al llarg de
24 pàgines, la historia i anècdotes
dels cinemes d’Artesa de Segre,
així com alguna breu biografia de
conciutadans nostres que ha tingut
relació amb aquest mon del cinema.
    Volem aprofitar aquestes línees
per agrair en Miquel Mota la seva
col·laboració, que no s’ha limitat a
fer l’escrit sinó que seus eren els
originals exposats a l’estand de la
fira, així com la col·laboració de
Felip Gómez Peña al cedir-nos per
exposar el seu llibre “Temps era
temps” fet amb fotografies antigues
i modernes d’Artesa de Segre.
Aquest llibre el podeu consultar a

la Biblioteca “Joan Maluquer
i Viladot” d’Artesa de Segre.
Seguint amb els agraïments
no podem oblidar als joves
col·laboradors Pau Jovell i
Lluc Martí. A tots ells la nos-
tra gratitud. Si esteu interes-
sats en aconseguir la revista
ara la podeu trobar a cal
Massana i a cal Mianes.
    Voldríem també comunicar
a tots els socis la realització de
l’assemblea anual el proper 4
d’octubre de 2014 a les 18h a la seu
del club, a les Escoles Velles.
    També volem fer públic que es-
tem preparant una exposició sobre
la Guerra (in)Civil que durem a ter-
mini durant els mesos de desem-
bre, gener i febrer a la sala d’activi-
tats de la Biblioteca. Demanem a
tota aquella persona que tingui
material de l’època, ja siguin fotos,
cartes, documents, estris, banderes,
llaunes, cartells, roba, vehicles..; que

Notícies del Club: Lectures núm. 16

A

si vol col·laborar s’adreci a telèfon
973401048, passaríem a visitar-los
per valorar la idoneïtat del materi-
al, amb la possibilitat de poder es-
tendre-hi un certificat d’autenticitat.
    I per finalitzar, desitjar a totes les
artesenques i a tots els artesencs  i
comarcants UNA BONA FESTA
MAJOR!

Josep M. Espinal i Aubet
Secretari CLAac

ls beneficis que ens aporta
a la salut, fer exercici físic
de manera continuada, són

ben coneguts per tothom.
    Els infants i joves, per créixer
amb bona salut, cal que facin una
hora diària d’activitat física mode-
rada/intensa: jocs actius, caminar
a bon pas, anar amb bicicleta, cór-
rer, saltar a corda o practicar es-
ports. La majoria ho fan sense pro-
posar-s’ho mitjançant els jocs i les
activitats quotidianes (anar a l’es-
cola caminant, pujar escales...)
Serà més fàcil que mantinguin un
estil de vida actiu, si s’inicia des de
la infància.
    Pels adults es recomana un mí-
nim de trenta minuts diaris d’activi-
tat física, que es pot fer al gimnàs
o al poliesportiu, però també d’al-

tres mil maneres al llarg del dia (ca-
minar, pujar escales...)
    Per les persones de més edat es
important tonificar i enfortir els mús-
culs i mantenir la mobilitat de les
articulacions per facilitar les tas-
ques habituals i disminuir el risc de
caigudes. Es recomana combinar
diferents activitats: caminar, fer tai-
txi, fer les feines de casa o treba-
llar l’hort,...
    Veiem com cada dia més perso-
nes s’animen a fer activitats físi-
ques, però tot i així en els registres
de les històries clíniques de l’ABS
d’Artesa de Segre, només consta
que fan activitat física saludable de
forma habitual, un 44.22% de per-
sones entre els 15 i 69 anys.
    Aquest fet, ens anima a seguir
treballant en aquest sentit, en veu-

re el programa de la Fira de Sant
Bartomeu d’enguany on hi havia
fins a 9 activitats d’exercici físic pro-
gramades.
    Des del CAP vam organitzar la
IV edició de la Caminada Popular:
Enganxa’t a la Fira, amb la col·-
laboració de l’Ajuntament, el Gimnàs
Altis, CUDOS, Puigredon begudes,
Josep M. Espinal i Paquita Marsà.
    En van prendre part prop de 100
persones als que es va obsequiar
amb una ampolla d’aigua i una to-
vallola. Els participants van poder
gaudir d’una caminada en un mati
fresquet i d’un esmorzar saludable
a l’arribada.
    Per acabar, volem donar les grà-
cies a tots els col·laboradors i a to-
tes les entitats que organitzen acti-
vitats físiques.

Caminada popular: Enganxa’t a la Fira

E

Oriol Junqueras signant el llibre de Felip Gomez
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l bell mig del cor de l’estiu i
a ple gaudi de la Festa Ma-
jor, Vilves es deixondia, tot

encetant el proppassat 27 de juliol,
amarada d’una joia molt singular.
Fins i tot el sol lluïa a pleret en un
cel especialment diàfan i d’un blau
esplendorós, com si volgués em-
marcar la importància d’aquella jor-
nada.
    Després de 78 anys de carència
de campanes a la nostra Parròquia
de Sant Climent, havent-nos fet
esdevenir orfes d’aquella veu ge-
nuïna, ara s’ha produït, amb l’es-
forç de tots i la il·lusió compartida,
una fita històrica per al nostre po-
ble: Han  estat entronitzades i bene-
ïdes solemnement les dues grans: la
“Santa Maria” i “Sant Josep”.
    L’acte va ser presidit per Mn.
Josep M. Mauri, Vicari General del
nostre Bisbat d’Urgell -en represen-
tació personal del nostre Arquebis-
be  Joan-Enric- pel nostre Rector,
Mn. Antoni Ballester, així com per
les autoritats municipals i acompa-
nyats per nombrosos fidels, alguns,

fins i tot, residents d’al-
tres indrets.
    Des d’aquestes líni-
es volem palesar pú-
blicament l’agraïment
profund per a tota la
diversitat de recolza-
ment i ajuts rebuts en
el desenvolupament
d’aquest  procés. Ha
estat tot un do. Ja si-
gui a nivell individual
particular, de família i
de les Institucions de
la Diputació i de l’Ajuntament
d’Artesa de Segre. Dins tot aquest
apartat, cal fer un esment especial
a la persona de Gaspar Vilarrubias
i Codina, molt coneixedor del tema i
qui, de manera molt altruista, ha es-
tat el fil conductor devers l’empresa
alemanya, de talla reconeguda inter-
nacionalment, qui les ha forjat.
    Tot plegat ha fet possible dur a
terme aquest projecte, iniciat a prin-
cipis de l’any 2000, amb la restau-
ració integral de l’església. Projec-
te que, talment al nostre horitzó,

Aquella utopia... ja és la realitat somniada

A

semblava una autèntica utopia.
    Que la veu nítida i pregona de
les nostres campanes ens convo-
qui, al màxim possible, a compartir
més alegries que tristeses, tot  fent-
nos sentir més  poble que mai. 
    I, com expressa la pregària que
les emmarca, diem:
    “Lloem el Senyor, Al·leluia”
    “Perquè ens ha estimat, Al·leluia”
  

 
Associació Cultural

“Amics de Vilves”

Trobada dels 50 anys
    Si vas néixer l’any 1964 i tens ganes de retrobar-te, recordar bons moments i passar-ho bé amb la
gent de la teva generació, apunta’t a la FESTA dels 50
    Ho celebrarem el 25 d’octubre amb un dinar al restaurant Torre Combelles de Sanaüja.

Per apuntar-se i més informació, podeu trucar a:
973402295 Isabel
973402398 Trini

973402293 Joana 
O visita la nostra pàgina: https://www.facebook.com/gent64ads?fref=ts 
Ah!, i la participació de les vostres parelles és opcional.

Associació de Comerç i
Serveis volem donar les
gràcies a l’Ajuntament

d’Artesa de Segre per la seva in-
estimable col·laboració amb la
campanya de publicitat que estem
posant en marxa per aquesta tem-
porada de tardor.

    A partir d’aquest mes de setem-
bre podreu veure unes banderoles
a l’entrada del poble per la Ctra.
d’Agramunt, promocionant el co-
merç i els productes autòctons del
nostre municipi.
    Artesencs i Artesenques, des
d’aquí us invitem a comprar al poble,

Artesa torna!!!
ja que tenim de tot del més bo i millor.
    L’Associació de Comerç i Serveis
d’Artesa de Segre us desitja una
Bona Festa Major!

L’
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edició d’enguany de la
Fira de Sant Bartomeu ha
centrat la seva activitat

principal al voltant del Cubtural,
començant així, a aprofitar en ple-
nitud el potencial que ha d’assolir
un edifici de tal magnitud i ubicació
privilegiada al centre d’Artesa i de
la Fira en aquest cas. A més a més,
s’ha renovat la imatge corporativa
de l’esdeveniment, canviant el lo-
gotip de la Fira i potenciant-ne la
difusió i comunicació utilitzant les
xarxes socials, mitjançant internet,

La Fira busca reinventar-se

L’ que han apropat la Fira a
la ciutadania.
D’altra banda, i en termes
de xifres, a destacar que
la Fira ha mantingut el
pressupost de l’any ante-
rior, dotat d’uns 30.000
euros, fet que exigeix una
gran contenció i adequa-
ció, ja que s’han de pro-
gramar les activitats amb les limi-
tacions que suposa. Les xifres de
visitants, es van tancar al voltant
d’uns 15.000 assistents entre els

La nova entrada de la Fira, relacionada amb la nova imatge que s’ha volgut donar, mostrant els productes
artesans i de la terra que s’ofereixen a la Fira va ser un dels canvis d’enguany. Les autoritats, després de la
inauguració de la Fira, van fer una petita degustació dels productes dels expositors. Aquesta edició, van assis-
tir-hi el President d’ERC, Oriol Junqueras, juntament amb altres representants de la Diputació i Consell Comar-
cal, alcaldes de municipis veïns i membres de la Junta de Govern d’Artesa de Segre.

Les activitats a l’aire lliure i pels més petits també van tenir el seu protagonisme. Des del CAP es va organitzar
la caminada popular que obria la Fira. Organitzat a càrrec de Nereu, a les Piscines Municipals s’hi van instal·lar
uns inflables pels més petits. Aquests, també van poder gaudir d’uns inflables temàtics del reciclatge. Final-
ment, la paella, amb unes 350 racions repartides i els sopars, tant de dissabte com de diumenge, van omplir les
taules disposades als voltants de la plaça de l’Ajuntament.

dos dies i el nombre de d’exposi-
tors, sumant els artesanals i comer-
ços i empreses d’Artesa, va arribar
fins als 120.
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El casal va ser el centre neuràlgic de la Fira. Al vestíbul de l’edifici s’hi van disposar la venda dels tiquets de
degustacions i la recollida de les mateixes, tot força ben dinamitzat i sense excessives cues. A la sala interior,
s’hi van disposar les diferents entitats i empreses del poble on van fer mostra de les seves activitats als seus
estands.

Durant els dies de Fira hi van haver diferents mostres, tastets i degustacions, amb la bona acollida que venen
tenint des de temps enrere. Dissabte, es va oferir un vermut popular a tots els assistents, amb una gran
acceptació i a la tarda, es van realitzar les ja clàssiques jornades de la Cuina del Conill, amb el concurs de plats
originals amb el conill com a protagonista. Diumenge es tancava aquest apartat amb la Cuina del Meló, que
també va fer ple. Destacar que durant la Fira, una representació de la prestigiosa universitat The Culinary
Institute of America, especialitzats en cuina, pastisseria i enologia va visitar les instal·lacions del Molí d’Oli
Macià, rebent una introducció a la cata d’oli amb el tast de diferents varietats d’olis i després se’ls va conduir a
la Fira per tal de degustar els productes oferts. De ben segur que en tindrà ressò.

La Fira d’enguany va comptar amb diferents concursos i mostres. Les puntaires van atraure més de 400
persones de 45 pobles diferents. Les Artesenques Actives, van organitzar el mercat de llibres de 2ª ma i es va
repetir la trobada de col·leccionistes. El concurs de productes estranys també va tenir el seu protagonisme. A
destacar que durant la Fira es van repartir els obsequis en forma de degustacions als guanyadors dels enig-
mes on-line i es va fer el tancament amb l’entrega dels premis als diferents concursos.
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l dissabte dia 5 de juliol ens
desplaçàrem al poble
d’Alòs, la trobada va ser a

les 17.30h al pont del riu, carretera
de Rubió. Érem unes 20 persones,
entre elles el batlle, Lluis Soldevila,
un assidu col·laborador. També és
d’agrair l’assistència de gent de
Cardedeu, vinguts expressament
per aquest acte. La resta érem dels
pobles del Marquesat.
    Encetàrem la visita a l’església
de Sant Feliu, on en Ramon
Bernaus, el nostre historiador, ens
va explicar tota la historia dels dos
retaules de pedra policromada, un
dedicat a la vida i martiri de Sant
Feliu i l’altre, a la Verge Maria i a
Sant Pere Màrtir. És l’única esglé-
sia de la Noguera que té dos retau-
les policromats de la mateixa èpo-
ca i també, com a curiositat, la vida
i obres de dos personatges distints
dintre del mateix retaule, la Verge
Maria i Sant Pere Màrtir.
    A les 19 hores, canviant comple-
tament de tema, varem visitar les
restes d’una antiga teuleria anome-
nada Cal Gregori. El nom del teu-
ler era Josep Siguan. En Josep
Roqué, expert en geologia, ens va
explicar l’argila i les seves propie-
tats com a matèria prima per la fa-
bricació de teules, totxanes i tes-
tos i altres, i jo vaig explicar la peti-
ta historia d’una entrevista que va-
rem fer al Sr. Josep Llera (EPD),
que ens va dir que va deixar de fun-
cionar al 1922 i ens va ensenyar
una teula del 1719 escrita amb nú-
meros romans i un test de la matei-
xa època. Aquesta entrevista va ser

el setembre de
2004 i aquest
mateix dia, un
altre veí d’Alòs,
en Virgili Gessé,
també ens va
mostrar una
teula feta per
aquest teuler
que porta un di-
buix i la seva fir-
ma. Com podeu
veure, a la nos-
tra entitat to-
quem temes di-
versos. Aquest, concretament, és
d’arqueologia industrial, un tema
molt en boga avui en dia.

Tretzena edició de les Jornades
de la Prehistòria a les Terres del
Marquesat
Una de gals. La verdadera historia
d’Astèrix i Obèlix. A les 20 h està-
vem tots asseguts al Casal Cultu-
ral per escoltar la magnifica confe-
rència que tractava sobre la vida i
costums del gals. La Dra. Maria
Àngels Petit, ajudada per en Xavier
Mangado, ens va sorprendre, com
sempre acostuma a fer, explicant
d’una manera planera i entenedo-
ra tota la vida dels gals, amb la seva
vestimenta. Els homes duien pan-
talons a cuadrets, a l’estiu de cà-
nem i a l’hivern de pell. Les dones
portaven unes capes també molt
especials. Es barallaven entre les
diferents tribus i estaven ubicats en
una zona que avui seria entre
França i Bèlgica. Els del sud de
França construïen els habitatges de

manera molt similar als Ibers i tam-
bé incineraven els morts. Van ser
derrotats per Juli Cèsar, perquè els
romans tenien l’exèrcit més profes-
sional i treballaven en grup.
    Per acabar, la Dra. Maria Àngels
Petit va descabdellar tots els falsos
mites de l’entorn d’aquesta història
i varem arribar a la conclusió de que
a tots els pobles hi ha els seus mi-
tes i llegendes, que la història ho
explica d’una manera i que mirat
amb neutralitat, és d’una altra.
    Des d’aquest escrit voldríem re-
marcar la professionalitat i l’estima
que han demostrat la Dra. Maria
Àngels Petit i els seus col·laboradors
al poble d’Alòs i també a la nostra
entitat, ja que aquest any no s’han
pogut fer excavacions a la cova del
Parco a causa de les retallades.
    En nom meu i dels meus com-
panys, moltes gràcies a tot l’equip
humà que formeu el grup d’exca-
vació del Parco.

Francesc Gessé
Terres del Marquesat

Conferència i visita a Alòs de Balaguer

E

Visita a la Teuleria de Cal Gregori



DIMECRES 24 DE SETEMBRE

21.30h. Sala d’Actes Ajuntament
Sorteig públic de llotges (Pàgina d’in-
formació general)

22.00h. Plaça del Ball
Havaneres i cremada de rom amb el
grup Port Bo

DIJOUS 25 DE SETEMBRE

17.30h. Bisbe Bernaus i Plaça del Ball
Traca i repic de campanes
Seguidament al Camp Municipal
d’Esports (Pista Poliesportiva) bere-
nar infantil i festa de l’escuma (Pàgi-
na d’informació general)

22.00h. Pavelló Poliesportiu
XXIIIè Sopar de Germanor (pàgina
d´informació general)
Durant el sopar Trio Rat Pack
Seguidament ball amb l’orquestra
Mediterranea Quartet i el grup Band
the rock
Tot seguit marxa amb Dj Jofre Mar-
tell

DIVENDRES 26 DE SETEMBRE

8.55h. Església Parroquial
Missa

12.00h. Església Parroquial
Missa

13.00h. Plaça del Ball
Sardanes amb La Principal de la
Bisbal

16.00h. Pavelló Poliesportiu
XVè Concurs de Botifarra

18.00h. Plaça del Ball
Espectacle infantil Pugeu a la furgo
amb el grup Vatua l’olla

18.00h. Pavelló Poliesportiu
Concert a càrrec de l’orquestra La
Principal de la Bisbal

20.00h. Pavelló Poliesportiu
Ball de tarda amb l’orquestra La Prin-
cipal de la Bisbal

23.30h. Bisbe Bernaus
Orgia de foc (Correfocs) a càrrec
dels Follets d´Artesa de Segre

00.30h. Pavelló Poliesportiu
Ball de nit amb l’orquestra La Prin-
cipal de la Bisbal .Tot seguit marxa
amb el grup 7 the Rock
I més marxa amb Dj Blanca Ross

DISSABTE 27 DE SETEMBRE

9.00h. Pl. Ajuntament
trobada de motos clàssiques a Artesa
de segre

9.00h. Camp De Tir Antona
tir al plat

A partir de les 10.30H. Camp Muni-
cipal d’Esports
Partits futbol Escola de Futbol Artesa

13.00h. Plaça del Ball
Sardanes amb la cobla Vents de
Riella

A partir de les 17.00h. Pavelló
Poliesportiu
Partits de Bàsquet

A partir de les 17.00h. Camp Muni-
cipal d’Esports
Partits futbol Escola de Futbol
Artesa

18.00h. Plaça del Ball
Espectacle infantil Rucs, la maledic-
ció del bruixot a càrrec de La Pera
Llimonera

18.00h. Pavelló Poliesportiu
Concert a càrrec de l´orquestra
Swing Latino

20:00h. Camp municipal d’esports
Actuació de Dj. Lokito

20.00h. Pavelló Poliesportiu
Ball de tarda amb l’orquestra Swing
Latino

20.30h. Església Parroquial
Missa Vespertina

23.30h. Pavelló Poliesportiu
Espectacle amb el  Mag Lari
(Pàgina d’informació general)

0.30h. Pavelló Poliesportiu
Ball de nit amb l’orquestra Swing
Latino.Tot seguit marxa amb el grup
Munt Band
I més marxa Dj Sergi Domene

DIUMENGE 28 DE SETEMBRE

8.55h. Església Parroquial
Missa

12.00h. Església Parroquial
Missa

13.00h. Plaça del Ball
Sardanes amb la Cobla Juvenívola
d’Agramunt i vermut de festa major

16.30h. Pavelló Poliesportiu
Partits de Bàsquet

17.30h. Camp Municipal D´Esports
Partit de futbol entre CE Artesa de
Segre i Alcoletge AE

18.00h. Plaça del Ball
Espectacle infantil Que peti la pla-
ça amb el grup Xip Xap

18.30h. Pavelló Poliesportiu
Concert a càrrec de l’orquestra La
nova Saturno i seguidament ses-
sió llarga de ball amb la mateixa or-
questra

Bona Festa Major!

PROGRAMA FESTA MAJOR D’ARTESA

desconnectaràs amb la FM.... i ho saps!desconnectaràs amb la FM.... i ho saps!
la Palanca  27
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RECORDS DE LA VELLA ARTESA

n plena postguerra, anys
1943-44, corria la veu que
passava per la carretera al-

gun camió o cotxe que si trobava
algun nen o nena per la carretera,
l’agafava, li treien la sang i el tira-
ven a la cuneta, els de casa prou
ens avisaven. Nosaltres teníem una
vinya a la partida del “Solés”, dis-
tant d´Artesa uns 2 quilòmetres.
Quan havíem de llaurar, llogàvem
a algú que es dedicava a aquestes
feines,  nosaltres mai varem tenir
animals de treball,  com mula, mat-
xo o cavall, ja que les nostres pro-
pietats eren molt limitades i no ens
donaven per tenir algun animal dels
que he anomenat. Quan s’havien
de cavar ceps, ensulfatar o altres
feines, a la sortida del col·legi, a les
12 del matí, jo era el que els hi por-
tava el dinar. Quan hi havia d’anar

Recollidors de sang humana  

E
tenia molta por pel fet que havia de
passar 1,5 quilòmetres de carrete-
ra. Aleshores passaven pocs vehi-
cles (hi havia molt poc trànsit mo-
toritzat), però quan sentia el soroll
d’un camió o cotxe que s`apropava,
m’amagava fora de la carretera
darrera d’algun marge o matolls i
així quan havia passat sortia i arri-
bava més tranquil a la finca si no hi
havia cap més incident.
    Un dia, que portava el dinar, com
moltes vegades, vaig sentir el so-
roll d’un cotxe que s’apropava. De
seguida vaig fer el de sempre: ama-
gar-me. Però  quan el vehicle va
arribar prop d’on estava amagat, va
parar. Jo esfereït, vaig deixar el di-
nar i vaig arrencar a córrer per
aquelles finques avall. Quan vaig
esser una mica lluny (per a mi “a
salvo”) vaig mirar i es veu que el

xofer va tenir alguna avaria al vehi-
cle, segur que era poca cosa i se’n
va anar carretera avall cap a Artesa.
Poc a poc vaig arribar on havia dei-
xat el dinar, vaig recollir-lo i sense
cap més incident vaig arribar a la
finca, varem dinar i no vaig fer cap
comentari de l’incident.
    Suposo que encara avui hi ha
persones que es recorden i poden
donar fe d’aquest fets que passa-
ven, ja que en aquells temps no hi
havia “donants de sang” ni organit-
zacions com ara i per aconseguir-
la hi havia gent sense sentiments
ni escrúpols que es dedicava a ob-
tenir sang d’aquesta manera tan
criminal.
 
                                                                                              

Josep Nogués i Sirvan
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PER QUÈ DIEM...

e fet, s’hauria d’escriure
Maria Castaña, així amb ñ i
no pas tal com representem

nosaltres aquest so, amb ny.
    I això perquè la tal Maria (Casta-
nya o Castaña, com preferiu), fou
una heroïna gallega que va ser tot
un referent en la història i la cultura
d’aquest país en el segle XIV.
    Per això la dita s’aplica a alguna
cosa que és molt antiga o que va
passar en algun temps molt llunyà.
    Es diu que va ser la primera dona
coneguda que va pentinar els seus
cabells en forma de castanya.
    En realitat el seu nom era María
Castiñeira, i va néixer a l’aldea de
San Pedro de Cereixa, un nucli de
població disseminada pertanyent al
municipi de Pobra do Brollón, a
Lugo. Va encapçalar la lluita del
poble gallec contra les arbitrarietats
dels poders  reials i eclesiàstics de
l’època, liderant diverses revoltes,
la més enèrgica de les quals va ser,
potser, la que va dirigir contra el
bisbe de Lugo, Pedro López de
Aguiar, el 18 de juny de 1386,  com
a protesta pels impostos que el cler-

gue cobrava a la població.
     Abans d’això, però, ja s’havien
produït altres enfrontaments entre
les autoritats civils i eclesiàstiques
quan el rei Fernando II de Lleó va
ratificar el testament del bisbe
Odoario, mitjançant el qual el se-
nyoratge de la ciutat passava a
mans de la catedral.
    En moltes referències podem tro-
bar una contracció del nom i cog-
nom d’aquesta dona, anomenant-
la Maricastaña.
    Poc valorada com personatge
històric i força desconeguda, l’any
1986 la ciutadania de Lugo va re-
butjar posar el seu nom a un car-
rer, però finalment, l’any 2000,
l’Ajuntament va aconseguir-ho: és
un carrer curt però relativament
cèntric. Fins i tot, hi ha un vi gallec
amb el nom de María Castaña .
    I, curiosament, a la Còrdova an-
dalusa podem trobar una institució
dedicada a ella, el Centro Cultural
Independiente María Castaña.
    Malgrat aquesta explicació de
caràcter històric, en el Diccionario
dos Seres Míticos Galegos podem

... que algú o alguna cosa és del temps de la
Maria Castanya?

trobar el nom de María Castaña
associat a alguns contes fantàs-
tics.

NOTA: Per raons d’espai disponi-
ble no és possible publicar les re-
ferències sobre com és un monyo
de castanya, notícia sobre l’aldea
de San Pedro de Cereixa, les con-
seqüències de la revolta contra el
bisbe de Lugo, el vi gallec i el Cen-
tre Cultural que duen el nom de
María Castaña i els contes fantàs-
tics associats al seu nom.
    Si teniu curiositat per a saber
més sobre el tema, trobareu tota la
informació al web: ditesiperso-
natgesp.w ix .com/ lapa lanca-
dites,sense les tres www. a l’inici.
En l’encapçalat Per què diem... hi
trobareu la dita amb totes les refe-
rències i clicant el menú desple-
gable Apartats, a més d’altres te-
mes, en Textos Referenciats, hi tro-
bareu els contes fantàstics que es
mencionen al final i altres informa-
cions.

Albert Vidal

D
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UN RACÓ PER PENSAR I CRÉIXER

El Sol s’alçava en l’horitzó
vestint la vall i les muntanyes
de preciosos colors.

El riu, que baixava amb força
degut al ja imminent desglaç,
portava, de nou, vida i força
per allà on deixava constància
del seu pas.

El verd dels arbres i els camps,
s’imposava i seduïa qualsevol.
Qualsevol que pogués apreciar
la més gran bellesa
que aquest món et pot donar.

Les muntanyes,
per la seva banda,
s’alçaven com a gegants,
imposant força en el paisatge
cridant a qualsevol
que s’hi atrevís a pujar.

L’alta muntanya és espectacular.
Pots anar-hi mil vegades,
però mai te’n cansaràs.

Pots haver baixat pel riu,
pujat tots els cims,
jugat en els boscos,
estirar-te en els camps,
però, sempre et proporcionaran
allò que anhelem,
la veritable felicitat,
la gran oblidada...
Felicitat Natural!

Allà, doncs, en lo més alt,
on els animals hi fan vida,
i on, tan sols, un parell de poblats
resisteixen el fred de l’hivern,
serem feliços i eterns.

Doncs, allà, els cels
a la nit són estrellats.

La vida,
plena de felicitat.
I la bellesa,
massa bonica
com per deixar-la escapar.

Ivan Balagueró Masanés

On la bellesa és real

Ctra. d’Agramunt, 39
Tel. Fax. 973 40 00 61 - ARTESA DE SEGRE
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nguany, 12 equips han par-
ticipat al torneig de futbol
sala d’estiu organitzat pel

CENG Artesa de Segre durant els
mesos de juny i juliol. En una pri-
mera fase on els equips es van di-
vidir en dos grups van destacar
Simply i Nou Pas, amb 5 i 4 victòri-
es i un empat respectivament de 5
possibles. Partint de la classificació
de la primera fase, es van configurar
els 4 grups de la segona, on cada
equip jugaria 2 partits per intentar
classificar-se per a la fase final.

Campionat de Futbol Sala d’Artesa

E

equip de futbol del CE
Artesa de Segre, malgrat
plantar cara, acaba per-

dent 0-3 contra el potent equip de
la UE Tàrrega de superior catego-
ria.

Nova Temporada, noves ambicions
(Temp 2014- 15)
De la mà de Toni Menchon com a
entrenador, per segona temporada
consecutiva, i ajudat de Miquel Àn-
gel Galan com a segon entrenador,
la junta directiva del CE Artesa de
Segre ha fet un esforç molt gran per
millorar la plantilla de l’anterior tem-
porada amb reforços de qualitat con-
trastada en totes les seves línees .
    Després d’unes últimes tempo-
rades un pèl irregulars, on l’equip
va patir més del compte per salvar
la categoria, per aquesta tempora-
da l’equip ha mantingut la base de
jugadors de les darreres tempora-
des millorant-la amb quatre nous
jugadors. Aquests són: Josep Maria
Escolà (CF Tremp), Xavier Botigué

Torneig del Meló 2014

L’

(CF Balaguer), David Aubets (G.
Gatell Agramunt) i Isaac Priego (Ju-
venil CE).
    L’entrenador Toni Menchon, s’ha
mostrat molt il·lusionat de tornar a
dirigir l’equip i afronta el repte de
dur l’equip del CE Artesa de Segre
als primers llocs de la classificació,
els que per història i trajectòria li
pertocarien.

La plantilla del CE Artesa de Segre 2014-2015

    El CE Artesa va iniciar la
pretemporada el passat 1 d’agost i
fins al moment ha jugat contra
l’equip del Rialp CF (victòria 3-1),
el CF Balaguer (1-1), l’Altorricó UE
(derrota 4-0), el Vilanova de la Barca
(1-1), el Tàrrega (derrota 0-3) i el
Lleida esportiu (juv.) (empat 1-1).

David Galceran

    Finalment, els 8 millors
equips d’aquesta segona fase
es van classificar pel playoff
final. Van ser els equips de Cal
Petit i Simply els que van arri-
bar a la final, que es va em-
portar l’equip Simply. Així ma-
teix, Isaac Pérez, del Simply,
va rebre el premi al màxim
golejador del torneig, i Albert
Regué, d’El Lokal, al porter
menys golejat.
    Un altre aspecte que cal desta-
car del torneig és la clara renovació

generacional, doncs el 80 % dels ju-
gadors tenien menys de 25 anys.

Festa dels 65 anys
Per a tots els nascuts a Artesa i comarca l’any 1949: celebrarem el nostre 65è aniversari amb una gran

festa el proper 26 d’octubre.
Si et fa il.lusió de retrobar-te amb amics i coneguts i compartir aquest dia plegats, truca.

Telèfons: 973 400 517 ó 973 400 213
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La P.B. d’Artesa triomfa a la Trobada Mundial

U

el 4 al 14 d’agost es va dis-
putar a Vilanova de Meià el
Torneig Estiuenc de Futbol

Sala.
    En el Torneig d’adults van parti-
cipar-hi 8 equips (3 de Vilanova, 1
d’Alòs de Balaguer, 1 de Sta. Maria
de Meià, 3  d’Artesa de Segre), su-
mant un total de 90 jugadors parti-
cipants. L’equip guanyador va ser
l’At. Montsec (Vilanova) que va su-
perar en una emocionant final a
l’equip The Jamells (Alòs).
    Pel que fa al Torneig infantil, van
prendre-hi part 5 equips (2 de
Vilanova de Meià, 1 d’Alentorn, 1 de
Sta. Maria de Meià i 1 de Lluçars),
amb un total de 60 jugadors partici-
pants. Els campions van ser l’equip

The Shadows (de
Vilanova) que van
guanyar en una dis-
putada final a l’e-
quip Sta. Maria FC
(de Sta. Maria de
Meià).
    El torneig va ser
organitzat pel Bar
piscines de Vila-
nova de Meià i van
col.laborar en la or-
ganització l’Excm.
Ajuntament de Vi-
lanova de Meià i
l’Associació del Parc Recreatiu de
les piscines de Vilanova de Meià
(aportant-hi trofeus i material es-
portiu).

D

Torneig de Futbol Sala de Vilanova de Meià

n any més, la Penya Barça
d’Artesa ha estat present al
IX Torneig Internacional de

Futbol 7 de Penyes del  FC Barce-
lona, que es va celebrar als camps
annexes al Miniestadi dins les acti-
vitats de la Trobada Mundial.
    La nostra Penya hi va poder ins-
criure dos equips: els Benjamins i
els Alevins. La competició es des-
envoluparia en dues fases: fase de
lligueta  -el 1er dia de Torneig-  i
fase d’eliminatòria, el segon dia.
    Aquest any estem especialment
contents arran dels excel·lents re-
sultats obtinguts pels  equips ins-
crits en cada categoria.
    Per una banda, els Benjamins
que en la fase de grups van fer un
gran paper, van acabar arribant a
la gran final, assolint el Trofeu de 1er
Classificat en guanyar el Torneig.
    I per una altra, els Alevins que
van acabar la fase eliminatòria en
la 6ª posició després de ser elimi-
nats a la tanda de penals. Desta-
car que van obtenir el Premi Josep
M. Profitós al Joc net, atorgat a
l’equip més esportiu de la seva ca-
tegoria, en reconeixement als com-

portaments es-
portius relle-
vants, actituds
respectives sig-
nificatives i va-
lors positius
que varen tenir
al llarg del Tor-
neig.
    Simultània-
ment, durant
les dues jorna-
des de compe-
tició, es va poder gaudir d’una ves-
sant més lúdica, i com a participants
acreditats vam accedir al recinte de
la Festa Barça -lloc de descans en
el que es va poder recuperar for-
ces dinant i on es realitzaven dife-
rents activitats i jocs-, així com tam-
bé vam poder visitar el Museu del
FC Barcelona.
    Aprofitem aquestes línies per fe-
licitar als jugadors i equips tècnics
per l’èxit obtingut, així com tothom
implicat a la Penya, que han fet
possible la participació en aques-
tes. Visca el Barça!

Penya Barça d’Artesa i Comarca

El camí de l’equip Benjamí campió
Fase de grups (Grup A)
P.B. Pedrera de Masllorenç  4 - P.B.
Artesa 1
P.B. Artesa 5 - P.B. Cinc Copes 2
P.B. Artesa 8 -  P.B. Bella Otero 2
P.B Calaf 1 - P.B. Artesa 5
Semifinals
P.B Ciutat de Lleida 1 - P.B. Artesa 1 (gua-
nya P.B. Artesa als penals)
Final
P.B. Artesa 2 - P.B de Masllorenç (Selec-
ció de Tarragona) 1
Integrants de l’equip Benjamí
Jugadors: Àlex Terré, Àngel Terré, Mihail,
Jan Pellicer, Roger Pont, Marc Torra,
Jordi Abella, Guerau Coll, Biel Pont i
Xavier Pedrós. Equip tècnic: Francesc
Pedrós, Àlex Torra i Gerard Coll

L’equip campió, At. Montsec (Vilanova de Meià)

    L’any vinent esperem tornar-hi.
    Moltes gràcies a tots per la vos-
tra participació.

Martí G. (Organització torneig) 



ANTONI AMIGÓ I PONS
Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües

Ctra. d’Agramunt, 117 - Tel. 973 40 01 27   Mòbil 660 349 648

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE

Saurí - RadioestesistaSaurí - Radioestesista

FARRÉ SERÉS
Coordinació i Gestió immobiliària
compra - venda

Artesa de Segre
E-mail: farreseres@gmail.com

Telèfon 629 33 80 32
Fax 973 40 07 56

AGUSTÍ FARRÉ
Administrador
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eguint el nou format instau-
rat l’any passat, el CENG ha
organitzat un torneig de bàs-

quet a 3 que ha durat gairebé tot el
mes d’Agost i que ha comptat amb
la participació d’onze equips d’ar-
reu de la comarca. A més, durant
la setmana de la fira del meló, tam-
bé s’ha muntat un campionat de
bàsquet a 3 infantil, que ha comp-
tat amb la participació de 16 nens i
nenes d’entre 8 i 14 anys, dividits
en 4 equips.
    Pel que fa al torneig sènior, els
equips es van dividir en dos grups,
de 6 i 5, i els millors classificats van
passar a la fase final. Els dos
equips finalistes, Caimans, de

Campionat 3x3

S Ponts, i El Lokal, d’Artesa, van arri-
bar a la final sense cap derrota,
però van ser els vigents campions,
El Lokal, els que es van endur la vic-
tòria, aprofitant la seva superioritat en
el joc interior davant uns Caimans
amb baixes importants.
    En el torneig infantil, l’equip cam-
pió va ser Apaga la ràdio, format
per les jugadores més grans del
campionat. Tanmateix cal destacar
l’esforç, però sobretot el nivell al
qual van jugar els altres equips, que
demostra que el bàsquet a Artesa té
molt de futur i que podem estar or-
gullosos dels nostres nens i nenes.
    Des del CENG hem pres nota
d’aspectes a millorar de cara a pro-

ins un total de 99 corredors van participar el dissabte de
la Fira de Sant Bartomeu a la 1ª cursa de Muntanya “Lo
Meló”, organitzada pel CUDOS. Molts veïns d’Artesa es

van apropar a donar suport a l’esdeveniment, als que agraïm la
seva col·laboració. Esperem gaudir de la seva companyia en
les properes edicions, per tal que la cursa es faci un lloc entre
les principals proves esportives de les nostres comarques.
     Els guanyadors van ser, en la categoria Masculina, Xavier
Solsona Novell (Sènior); Gilbert Chacón Alba (Veterans) i Gerard
Cabestany Castellà (Juvenils). En la categoria Femenina, Noemi
Aumedes March (Sènior) i Maite Camats Solé (Veterans).

peres edicions i esperem que l’any
vinent puguem tornar a gaudir d’un
torneig de nivell com aquest, inten-
tant augmentar la seva participació.

Cursa del Meló 2014

F



ESPORTS

quest estiu 7 amics, 4
d’Artesa del Cudos, hem fet
una travessa amb BTT (Bi-

cicleta Tot Terreny) del Pirineu pel
vessant Nord de Cotlliure a
Hendaia, del mar Mediterrani a
l’oceà Atlàntic. Per l’itinerari, que no
està senyalitzat, ens vam basar
amb el llibre de George Veron
« Traversée VTT des Pyrenées
Françaises », i amb el tracks GPS
d’anteriors travessaires de la ruta.
En la taula que us annexo hi ha el
resum de les 17 etapes amb la po-
blació o refugi final de cada etapa,
colls assolits, distància i desnivell
en pujada acumulat.
     Vam fer una variant a l’itinerari
proposat per en George Veron, ja
que així, tan en Dominic com jo,
vam tornar passar pel poble de
Couflens i el port d’Aulà, i retrobar
indrets d’una aventura que hi haví-
em viscut fa 33 anys. En aquesta
variant, des del poble Couflens vam
creuar el Pirineu pel port d’Aulà de
2260m, pas transfronterer amb pis-
ta pel vessant nord i sense camí
definit pel vessant pallarès al sud,
solament unes marques blanques
i vermelles de sender GR. Aquest
és un port mític de la BTT, dels ano-
menats fora de categoria i molt es-
pectacular, tant pel paisatge d’alta
muntanya com pel traçat amb múl-
tiples revolts dels dits de paella.
Després vam continuar l’itinerari
ciclista pels bonics senders
ciclables de la Vall d’Aran, i vam
tornar a entrar França per retrobar
l’itinerari de la travessa BTT dels
Pirineus francesos, i vam continu-
ar per muntanyes que a l’estiu són

regalades i tenen
tots els colors del
verd fins a Hen-
daia a la costa at-
làntica.
     Al costat del
port d’Aulà hi ha el
port de Salau, on
cada any hi ha una
trobada catalano-
occitana, amb ca-
mí des del poble
francès de Salau,
situat a la mateixa
vall que el poble
de Couflens. Fa
33 anys a Cou-
flens hi vam arri-
bar un grup de nois i noies escol-
tes d’Artesa i Lleida llavors de 15 i
16 anys. Fèiem els campaments
conjunts amb el Cau de Lleida, en
aquella ocasió, fou una excursió
sense caps al poble pel port de
Salau.  Què va passar perquè en-
lloc de Salau arribèssim a
Couflens? Quan vam ser a la care-
na, com que hi havia la boira i pen-
sant-nos que estàvem al port de
Salau vam baixar pel costat fran-
cès suposant que trobaríem el camí
al cap de poc, i de camí res de res!
Però nosaltres avall! Ens vam se-
parar en 2 grups, per tal d’avançar-
nos a buscar ajuda, ja que una
companya havia caigut i anava co-
ixa. Més tard, al grup avançat, un
dels dos companys va patir una
caiguda per una paret, a causa del
fort pendent d’herba humida i per
la boira. Afortunadament solament
es va fer un trau al cap que no va
tenir més conseqüències. Tots vam

Travessa del Pirineu pel vessant Nord 2014

A
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passar la nit al ras i alguns vam
haver de compartir sac de dormir,
ja que l’haviem perdut en caure
muntanya avall.
    Al dia següent tots vam arribar a
Couflens on la gent ens va auxiliar
i acollir. Al campament hi vam tor-
nar tots pel port d’Aulà, on ens hi
va acompanyar la mateixa gent del
poble de Couflens que ens havia
acollit. Sempre m’havien quedat les
ganes de veure per on havíem pas-
sat i la travessa amb BTT me n’ha
donat l’oportunitat. Fa poc vaig re-
muntar el port d’Aulà i vaig veure i
fotografiar la vall escarpada i el pas
que hi ha entre els ports de Salau i
Aulà per on havíem passat anys
enrera. Encara que han passat
molts anys, des d’aquestes linies el
meu agraiment a la gent de
Couflens que ens va auxiliar i aco-
llir, així com un record per tots els
que vam viure aquella aventura.

Joan Roca

Etapa 1: Platja de Cotlliure, punt d’inici amb els 7 integrants de la
travessa BTT.
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esprés de unes esperades
vacances, tornem al peu del
canó. Aprofitant la celebra-

ció de la Fira del Meló en farem al-
guns comentaris. Aquestes opini-
ons que relatem aquí no són no-
més nostres, sinó que hem recollit
les opinions objectives dels veïns
dels poble i gent que ve d’altres in-
drets.
    La sensació generalitzada era de
que “anem a menys”. Tot i que les
dades oficials indiquen una afluèn-
cia de gent similar a altres anys, la
realitat és que l’activitat ha baixat
considerablement.
    Enguany l’entrada de la Fira no
era gens vistosa. Pot semblar un
detall sense importància, però hi ha
molta gent que l’ha tingut present.
Potser això precisament és el que
no valorem massa, els detalls. Però
és normal que l’Ajuntament actuï
d’aquesta forma, perquè els visi-
tants insígnies que venen a inau-
gurar-la tampoc cuiden els detalls i
venen vestits d’anar a la piscina.
    També semblava que hi havia
una certa apatia per part dels co-
merços locals i amb mitjanes em-
preses del sector alimentari que
també volien jugar un paper impor-

Saber cuidar els detalls

D tant en aquesta Fira. Hem pregun-
tat una mica, i pel que sembla, no
hi ha massa “feeling” entre aquests
sectors i el nostre Consistori. Cre-
iem que pel bé del municipi seria
bo que hi hagués més cordialitat,
un diàleg fluid i es solucionessin els
problemes o inquietuds, que en
aquests moments no es resolen.
Els nostres comerços i PIMES són
pilars fonamentals en el desenvo-
lupament d’Artesa i es mereixen
aquest esforç.
    Sembla també que la intenció
d’aquest any fou convertir el
Cubbtural en centre neuràlgic de la
Fira. Això està bé. Està en un lloc
immillorable i per fi se l’hi dona al-
gun rendiment. Però nosaltres en-
cara aniríem una mica més enllà
alhora d’aprofitar la Fira, fent-la
extensiva fins al Casc Antic. Posats
a treure rendiment a les inversions
fetes amb el Pla de Barris al nostre
municipi, també podríem aprofitar
el Casc Antic per promocionar-lo
durant la Fira. I no tant sols a la Fira.
Aquesta proposta la fem extensible
al mercat dels diumenges.
    El tema de la ubicació del mer-
cat crea moltes controvèrsies, però
s’hauria de valorar la possibilitat de

traslladar-lo al Casc Antic, tornant
així al mercat d’anys enrere però
en un entorn millorat. L’excusa de
l’accés dels vehicles dels
paradistes no ens val, ja que tenim
constància de mercats en cascs
antics d’altres poblacions i, amb
“bona voluntat” i ordre, es pot rea-
litzar amb normalitat.
    L’actual ubicació del mercat cre-
iem que provoca, entre d’altres,
problemes de mobilitat al interior del
poble. No oblidem que el Centre
Mèdic i la Base de l’Ambulància
estan al mig del mateix. Això ja ha
portat més d’un problema a l’am-
bulància i al personal mèdic en la
realització d’alguna urgència. De-
talls, tot són detalls que s’han de
saber cuidar. No oblidem que en els
detalls radica l’èxit o el fracàs.
    Queden algunes cosetes al tin-
ter, però no us volem saturar mas-
sa. Ho deixem pel proper article.
Passeu una Bona Festa Major
2014!

Junta Local del Partit Popular
d’Artesa de Segre
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FA 25 ANYS

Agost de 1989

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa

amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor

Tel. 617 410 668

EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRES

JOAN ROCA ROSELL

Mare de Déu del Pla, 36
Telèfon 973 400 607 - Mòbil 655 893 720
25730 Artesa de Segre (Lleida)

    PORTADA. Imatges de la Fira del
Meló, on veiem l’alcalde Cardona
amb el director general de Comerç
Interior, Enric Gras, que la va inau-
gurar. La cloenda va anar a càrrec
de Josep Borràs, president del Con-
sell Comarcal. Per cert, heu recone-
gut Duran Lleida?
    EDITORIAL. Amb el títol La Fira,
es comenta el present i el futur de la
Fira de Sant Bartomeu, rebatejada
feia 10 anys com a Fira del Meló.
    OPINIÓ. L’article Si us plau: tam-
bé hi som, signat per Eva, contrapo-
sa el interessos dels joves i dels
adults.
    NOTÍCIES DE PREMSA. Entre
altres notícies d’àmbit més general,
la secció es fa ressò dels canvis de
mossens. A la parròquia d’Artesa,
Mn. Roc Salvia substituïa Mn. Josep
M. Feixa, destinat a Tremp, mentre
que Mn. Ramon Solé anava a
Balaguer.
    CULTURA. La Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot ens ofereix una
llista de llibres de Manuel de Pedrolo
que hi podíem trobar.
    COMARCA. En l’article Boada,
Francesc Borràs i Xavier ens parla
de la inversió del procés de degra-
dació d’aquest poble, amb l’edició del
segon Camp de Treball d’estiu per a
joves i la celebració de la segona
Festa Major (19 d’agost).
    SALUT. El doctor Joan Bargés i
Pijiula ens ofereix interessants consells
sobre la manca de gana dels infants,
que acostuma a ser un problema de
cridar l’atenció o de mals hàbits.
    LOCAL. La família Serra fa el seu
arbre genealògic és un interessant
article del redactor Bartomeu Jové i
Serra, on explica els detalls del tre-

ball de Magí Serra i Piqué, descen-
dent de la botiga Cal Serra, sobre els
orígens de la seua família, que el van
portar fins a 400 anys enrere a la
masia Guàrdia de la Baronia de
Rialb.
    En un petit requadre, s’anuncia les
bases de l’Ajuntament d’Artesa de les
subvencions per a la rehabilitació de
façanes.
    ENTREVISTA. A les pàgines cen-
trals i amb el títol Mn. Josep M. Fei-
xa i Alòs, un home de bé que ens
deixa, Bartomeu Jové entrevista
aquest sacerdot, nebot de Mn. Alòs,
que va exercir de rector durant 10
anys a la parròquia d’Artesa i que
abans havia estat 6 anys a Baldomar.
Si podeu, us en recomano la seua
lectura.
    Per completar la secció, l’Anna de
Montclar ens recorda que Mn. Miquel
Ribera portava 20 anys a Montclar.
    OPINIÓ. Conte breu per a 4 (o
més) persones és un original article,
signat per Agnès, on s’explica en for-
ma de recepta culinària la forma d’es-
criure un conte. L’ingredient principal:
una idea.
    ESPORTS. El Campionat de fut-
bol sala: l’escapada de la nit ens ofe-
reix una petita crònica de la vuitena
edició d’aquesta competició estival
artesenca. L’equip Tres Trossos va
guanyar la final davant el Frankfurt
Balmes.
    Una imatge amb un peu de foto
deixa constància del concert realit-
zat al castell de Montsonís.
    BUHF. Amb el seu particular estil,
Agnès ens explica com afronta el rep-
te d’intentar llegir un voluminós llibre
en un calorós dia a l’inici de les va-
cances d’estiu.

    INFORMACIÓ MUNICIPAL.
Aquest mes destaquen els acords
relacionats amb obres. Entre altres,
dues adjudicacions: a l’empresa
Saneamientos y Pavimentaciones
SA, la 1a fase de la xarxa d’abasta-
ment d’aigua, sanejament i pavimen-
tació parcial de carrers d’Artesa per
14,4 milions de ptes., i la renovació
de la xarxa de clavegueram del C/
Marcel·lí Farré a Construccions
Montsec SCL per 2,9 milions. Sense
licitadors per a la 1a fase de la cons-
trucció de la Miniresidència.
    HUMOR. Tres acudits de Quimet i
Cosme en relació a la Fira del Meló.
    IMATGES D’AHIR. La Palanca re-
produeix una foto de 1969 de La Pa-
lanca, platja natural del Segre, i de
l’esquela “El riu Segre ha mort” que
repartien durant la Fira la Societat de
Pescadors d’Artesa com a reivindi-
cació d’un riu més net.
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    PORTADA. La imatge de la Dolors
Aubet, la Lola de ca l’Espinal, ens
mostra un dels actes més reeixits de
la Festa Major d’aquell any: la 3a
Orgia de Foc.
    EDITORIAL. Acabar per començar
és el títol escollit per a comentar el
fet que les dates de la Festa Major
d’Artesa signifiquen un punt d’infle-
xió en el nostre calendari. I a l’horit-
zó proper de l’octubre, eleccions.
    FESTA MAJOR 1989. Dues pàgi-
nes deixen constància dels actes de
la Festa Major artesenca, encapça-
lades per la salutació de la Comissió
de Festes, que combina prosa i poe-
sia. Les orquestres foren Chicago
Combo, Los Clan, Marina i Santané.
    DES DEL MIRADOR DEL
MONTSEC. Ferran Sánchez Agustí
ens ofereix una acurada descripció,
acompanyada d’un parell d’imatges,
del retaule de la Mare de Déu i Sant
Pere màrtir d’Alòs, que el 1930 va
ser traslladat a l’església de Sant
Domènec de Balaguer.
    OPINIÓ. La Vall d’Omar és un ar-
ticle sense signar que fa un repàs
dels noms de diferents indrets de la
rodalia de Baldomar i la seua relació
amb la història. Acaba comentant
l’evolució “molt positiva” de les co-
ses al llarg del s. XX, exceptuant la
guerra.
    ENTREVISTA. L’Anna de Montclar
ens ofereix una breu història del cas-
tell de Montclar i una entrevista al seu
propietari en l’article La recuperació
d’un castell: el de Montclar o l’amor
a les velles pedres.
    LA CREU ROJA D’ARTESA.
Aquesta entitat ens informa de les
activitats realitzades per la Fira del
Meló i dels projectes mes immediats,

entre els quals una tómbola benèfi-
ca per la Festa Major.
    LOCAL. Ocupant les pàgines cen-
trals, Cal evitar la davallada del nos-
tre municipi és un article de Sícoris
en què expressa la seua opinió so-
bre la decadència d’Artesa en rela-
ció a altres municipis semblants. A
més, critica durament l’alcalde.
    En un requadre, es publica la llis-
ta general de candidatures al Senat
per Lleida, on apareixen dos
artesencs: l’alcalde Jaume Cardona,
per CiU, i Jaume Ferré, per ERC.
    EN MEMÒRIA. Una pàgina sen-
cera, amb foto inclosa, ens evoca la
malaurada pèrdua de la jove Josefi-
na Baró i Cucurull.
    ELECCIONS. Una pàgina de pu-
blicitat ens recorda que el 29 d’octu-
bre hi hauria eleccions a les Corts
espanyoles (Congrés i Senat).
    NOTÍCIES DE PREMSA. Les no-
tícies de la secció que ens resulten
més properes fan referència a la dot-
zena edició de la Aquelarre de
Cervera i la novena de la Fira del
Teatre al Carrer de Tàrrega.
    CULTURA. La Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot ens presenta les
darreres novetats bibliogràfiques.
    A LA TERCERA EDAT. Es tracta
d’un poema de Miquel Solanes.
    NOTA D’AGRAÏMENT. La família
Llinàs-Monell agraeix les mostres de
condol per la sobtada defunció de
Ramon Llinàs.
    INFORMACIÓ MUNICIPAL. Entre
els diversos temes dels quals s’infor-
ma, destaco l’adjudicació de la 1a
fase de la construcció de la
Miniresidència a Enric Mitjana i
Dalmau per 14,9 milions de ptes. i la
proposta d’adquisició de Cal Batalla

per a una futura ampliació del Mu-
seu del Montsec.
    IMATGES D’AHIR. Al llarg de dues
pàgines i acompanyant el text amb
tres imatges, la pròpia revista signa
l’article Obres a la Pista Mirador, on
es fa memòria d’aquella pista de ball
feta durant els anys 60 a jova,
bàsicament per jovent, a partir de
100.000 ptes. dels guanys de la Fes-
ta Major. Al final es critica la ubicació
de la futura Residència per a gent gran
en aquest indret que “podria aprofitar-
se com a espai obert i de lleure”.
    POESIA. Es tracta d’un poema
sense títol signat per Lluís Leoz.
    HUMOR. La contraportada acull
els acudits de Quimet i Cosme, que
aquest mes tenen com a protagonis-
tes els patrons d’Artesa, Sant Cosme
i Sant Damià.

Ramon Giribet i Boneta

Setembre de 1989
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INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

Ple ordinari (7 de juliol de 2014)
Absències: Maria Jovell i Solé (ERC)
- S’aprova, inicialment i per unanimi-
tat, els següents projectes d’obra:
· Modificat del Projecte Mobiliari bi-
blioteca, sala polivalent i dependèn-
cies municipals annexes al Casal
Cultural. Lot 3: escenografia i equi-
paments, redactat pel Sr. Miquel Ortíz
Terré, arquitecte municipal, amb un
pressupost d’execució per contracte
de 259.871,32 •.
· Modificat del Projecte Equipament
Sociocultural a Alentorn, 1a fase, re-
dactat pel Sr. Miquel Ortíz Terré, ar-
quitecte municipal, amb un pressu-
post d’execució per contracte de
197.640,45 •.
- S’aprova, per unanimitat de tots els
membres presents, la cessió de
l’obra executada Ampliació i reforma
del Centre d’Atenció Primària
d’Artesa de Segre, per part d’aquest
ajuntament a favor de CatSalut.
- S’aprova el canvi de destí de la sub-
venció per l’actuació Dotació d’un
espai verd al canal de la Segla, in-
closa dins el PUOSC-2012, per po-
der complementar el finançament de
l’actuació del PUOSC-2011 Estabilit-
zació del front rocós de Clua.
A favor: 6 vots (ERC)
En contra: 0 vots
Abstencions: 4 vots (CIU)
- Els assistents es donen per assa-
bentats de l’informe sobre el compli-
ment de l’objectiu d’estabilitat de
l’Ajuntament d’Artesa de Segre i del
Patronat de l’emissora municipal de
ràdio.
- S’acorda aprovar, inicialment i per
unanimitat, l’expedient de modifica-
ció de crèdit núm. 1/2014, del pres-
supost vigent en la modalitat de crè-
dit extraordinari, finançat amb càr-
rec a  nous i majors ingressos so-
bre els totals previstos en el pres-
supost corrent, per un import de
168.353,24 •.
- S’aprova, per unanimitat, declarar
festes locals d’Artesa de Segre per
l’any 2015, els dies: 20 de gener,
Sant Sebastià i 25 de setembre, dia
de la Festa Major.

Aprovacions fetes durant el mes
de juliol
S’aprova la relació de factures, ma-
jors de 120,20 euros, pendents
d’aprovació corresponents a l’exer-
cici comptable 2014 que pugen la quan-
titat de 221.988,47 •.
S’aproven les següents llicències d’obra:
- Per la distribució interior d’habitatge
en dúplex i sota coberta, i locals situat al
carrer dels Dipòsits, 1 d’Artesa de Segre.
- Per canviar les rajoles de la cuina i
tancaments de l’habitatge situat a la
planta primera de la plaça Major, 26,
d’Artesa de Segre.
- Per treure marge que separa dues
parcel·les, 128 i 131, llindars de la
mateixa propietat del polígon 21, si-
tuada a la Vedrenya.
- Per aïllar 70 m2 amb plaques de poliu-
retà de 3 cm. de gruix fixades amb gra-
pes de l’immoble situat en el carrer Sant
Cosme i Damià, 33, d’Artesa de Segre.
- Per tapar esquerdes, fer una capa
d’imprimació i pintar amb dues ca-
pes la façana de l’immoble situat en
el carrer Sant Cosme i Damià, 33,
d’Artesa de Segre.
- Per reformar bany, canviant banye-
ra per plat de dutxa i rajoles de la paret
de l’habitatge situat al carrer Sant Cosme
i Damià, 24, d’Artesa de Segre.
- Per enrajolar 60 m2 de la terrassa de
la segona planta de l’immoble siuat al
carrer Mare de
Déu del Pla, 10,
d’Artesa de
Segre.
- Per picar pa-
rets malmeses,
arrebossat i pin-
tat de les parets
interior de la se-
gona planta de
l’immoble situat
al carrer de l’Es-
glésia, 13, de
Colldelrat.
- Per arreglar des-
guàs general als
baixos de l’immo-
ble situat al carrer
Balmes, 17, d’Ar-
tesa de Segre.

- Per treure rajoles i formigó fins a la
impermeabilització, tornar a imperme-
abilitzar, formigonar i enrajolar la ter-
rassa de l’immoble situat al carrer Sit-
ges, 16, d’Artesa de Segre.
- Per arreglar la paret mitgera per
evitar possibles humitats de l’immo-
ble situat a la carretera de Ponts, 16,
d’Artesa de Segre.
S’aproven les següents autoritzacions
de connexió a la xarxa d’aigua:
- Per la instal·lació d’una escomesa
d’aigua potable a l’habitatge situat al
carrer Únic, 20 baixos esquerra de
la Colònia la Fàbrica.

Informes d’alcaldia:
- El dia 27 de juliol, es va celebrar,
dins els actes de la festa major de
Vilves, la reposició de les campanes
de l’església de Sant Climent. El seu
import va ser d’uns 15.000 • aproxi-
madament, dels quals 4.000 són
aportats per l’Associació “Amics de
Vilves”, 6.000 per la Diputació de
Lleida i la resta per l’Ajuntament
d’Artesa de Segre. El Sr. Alcalde tam-
bé informa que l’Associació “Amics
de Vilves” s’ha fet càrrec de les des-
peses de transport i instal·lació de les
campanes esmentades.

Eva Maza i Batlle

Mes de juliol

Dates a

recordar
Renovació del DNI
Per renovar-vos el DNI a les dependències de l’Ajunta-
ment d’Artesa de Segre, els dies 3 d’octubre (presa de
dades) i 10 d’octubre (lliurament nou DNI), podeu dema-
nar hora a les oficines municipals personalment o per te-
lèfon (973 40 00 13) a partir del 15 de setembre de 2014.

Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dimecres 15 d’octubre
Artesa de Segre: dimecres 15 d’octubre (només en ca-
sos 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
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HUMOR BBC*

El dia 13 d’agost la Gemma va celebrar
els seus 12 anys. Que en cumpleixis molts
més, LADY!!!
Moltes felicitats! de part de la teva família.

Oriol Junqueras: Té, benvolgut alcalde. Ja podeu anar
preparant les urnes per al 9N, sobretot ara que el bisbe
de Solsona s’ha mostrat favorable amb el dret a decidir.
Alcalde d’Artesa: Home, Oriol... Si et sembla, podries
portar una “ristra” de melons d’Artesa als de Madrid per
acabar-los de convèncer.

Junqueras inaugura la Fira del Meló

J.
G
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a secció ressusci-
ta i de quina ma-
nera! Per casuali-

tats de la vida, un grup
d’artesencs vàrem coinci-
dir a taula amb Joan Roca,
el xef del Celler de Can
Roca de Girona. Vàrem di-
nar amb ell a Agramunt, en
l’acte final del Campus
Rock Macedònia de Cal
Petit, on participaven les
nostres filles. Sense ànim
d’atabalar-lo massa, no
podíem deixar passar
l’oportunitat de conversar-
hi distesament envers el
món de la gastronomia.

Últimament el veiem
aparèixer a diari a la tele
i a la resta de mitjans de comu-
nicació, darrerament l’hem vist
de jurat final en alguns concur-
sos (Topchef i Masterchef). A di-
ferència d’altres cuiners, vostè
sembla més terrenal, més humil
i proper...
No m’agrada gaire ser mediàtic,
però forma part del nostre món...
Jo sóc un apassionat de la cuina,
però tinc una manera de fer
tranquil·la, asserenada, amb sentit
comú, cosa que he heratat dels
meus pares. Però crec que la ma-
joria dels meus companys de pro-
fessió també són gent propera. En
relació a la tele, jo gairebé no se-
gueixo els concursos i, de vegades,
has d’anar-hi una mica per compro-
mís, encara que reconec que tot el
que sigui promocionar la gastrono-
mia i la creativitat és positiu.

Què coneix de la gastronomia llei-
datana i quins productes n’utilitza?
Nosaltres cuinem amb alguns pro-
ductes de Ponent com són l’oli de
les Garrigues, coneixem les flors i
plantes del Pàmies de Balaguer,
tenim alguns vins de Costers del
Segre... Però he de dir també, que
al Celler som uns afortunats per-
què estem situats a Girona, una de

Compartint taula amb Joan Roca

L

les zones del país amb més diver-
sitat i qualitat de productes, on gai-
rebé no ens manca de res: tenim el
millor peix fresc, carns de porc i de
vedella excepcionals, hortalisses,
fruita, arrossos de Pals...

Com valora que recent-
ment hagin passat de
ser el millor restaurant
del món al segon lloc?
Pràcticament no canvia
res... Evidentment que
ser els millors és quelcolm
fantàstic, però també ho
és ser els SEGONS... del
MÓN. Treballem amb la
màxima pressió per estar
al capdavant de la gastronomia,
però sobretot perquè els nostres
clients gaudeixin al màxim dels nos-
tres plats i del nostre restaurant.
També et puc dir que entre els 5
millors restaurants del món, la dife-
rència dels uns als altres és de ma-
tisos, de detalls a vegades subjec-
tius, i que nosaltres ja fa anys que
estem i ens mantenim entre
aquests 5 escollits.

Els grans cuiners no deixen de
ser uns artistes que no poden
parar d’innovar. El penúltim que

han fet els germans Roca
és l’espectacle sensorial
El Somni. Quins projec-
tes tenen en cartera?
El Somni va ser una cosa
increïble, una experiència
on es mesclaven diferents
processos creatius i de la
qual se n’ha fet una pel-
lícula. En relació al futur,
tenim ofertes constants
per obrir restaurants arreu
del món. Però no és la
nostra filosofia, no volem
crear rèpliques del Celler.
El que sí farem a partir del
mes de setembre, amb
els meus germans, és fer
una gira per Amèrica i,
potser, extensiva a altres
continents, per mostrar i

compartir les nostres tècniques i co-
neixements amb altres cultures
gastronòmiques... (mentre s’expli-
ca va indicant la ruta americana al
seu smartphone).

Ens pot fer un forat al Celler de
Can Roca per un dia d’aquests?
Uff! Em fiques en un compromís.
Les nostres reserves són per d’aquí
a 11 mesos. Tenim ple i si voleu
venir, heu d’estar a l’aguait el dia 1
de cada mes per reservar a través
de la nostra pàgina web. Aquest
tema ens porta de corcoll i vam
decidir-nos per aquesta fórmula
perquè pensem que és democràti-
ca. Això sí, quan vingueu ja me’n
recordaré, de la gent d’Artesa...

Miquel Regué i Gili

DÈRIA GASTRONÒMICA
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IMATGES D’AHIR

s tracta d’un document grà-
fic d’inestimable valor que
reflecteix l’ambient d’una

època. Hi havia molta afició  a les
bicicletes, encara avui la gent ho
troben un esport interessant. La
“Cursa Ciclista d’Artesa” era un plat
fort, amb l’envelat i el cinema de les
festes majors d’aquells anys. Ho or-
ganitzaven: la cervesa Sant Miquel,
una penya ciclista de Lleida, on hi
havia els germans Calucho i
d’Artesa, l’inefable Sícoris i al
rerefons el Gardela i altres aficio-
nats.
    Es demanava permís al Gover-
nador Provincial. Del circuit, es veu
la ratlla de sortida i d’arribada final.
Es baixava per un tram del carrer
Prat de la Riba, es girava pel
Maria Anzizu fins a la punta de la
plaça, es pujava per Balmes fins
tornar a la carretera. Gairebé un
quilòmetre. Fins i tot a la cita hi acu-

dien cronometradors federats.
    Per ordre del Governador es tan-
cava tot aquest tram. Els pocs cot-
xes que circulaven havien d’espe-
rar-se o passar pel carrer Calvari
fins la cruïlla de Ponts i Tremp. La
Guàrdia Civil procurava que tot
anés molt bé. Era temps de l’alcal-
de Macià i mossèn Sabaté.
    Al Bepeta, l’organitzador local, li
donaven un micròfon i amb la seva
xerrameca repetia: “Al pèl i al re-
pèl, cervesa Sant Miquel”. Ningú no
sabia el que volia dir, però ho ente-
nia tothom. L’ambient estava ser-
vit. Els balcons atapeïts de gent i a
tot el circuit hi havia gent assegu-
da, a banda i banda, gaudint de l’es-
forç competitiu dels corredors.
    Al cinema Catalunya hi prepara-
ven un programa de festa grossa,
a l’alçada de les circumstàncies. “El
Rostre Impenetrable”, amb un pa-
per estel·lar de Marlon Brando i

Cursa de Festa Major. 1962

E
amb Karl Malden. “Rocco i els seus
germans”, d’Alain Delón i Claudia
Cardinale, dirigida per Luchino
Visconti i considerada una joia del
neorealisme italià. “Quan arribi Se-
tembre”, de Rock Hudson i Gina
Lollobrigida i “Fanny”, de Leslie
Caron i Maurice Chevalier. Quatre
films importants que van marcar
una època, cada un amb el seu
context.
    Algú mirant amb lupa, pot reco-
nèixer d’esquerra a dreta: l’Antonio
Berengueres, l’Eladi Camats, el
Francesc Amorós, el pastisser
Alsina, Ramón Puigpinós, el
Ramón Vila (el Montroig) i el Jordi
Giribet (qui ens ha cedit la foto) al
bell mig del cine. Si ho mireu bé,
segur que vosaltres en coneixereu
més.
                                                     

Bartomeu Jové Serra





LA FOTO

La setena edició de l'Aplec del Conill va aplegar un centenar de persones al Pavelló Poliesportiu
d'Artesa el passat 11 de setembre. Foto: Joel Vila


