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Tot l’octubre

Cursos i exposicions a la Biblioteca 
Municipal (pàgina 35).

23 al 25 de setembre

Festa Major de Montargull. 
28 de setembre al 2 d’octubre

Festa Major d’Artesa de Segre 
(pàgina 43).

14 d’octubre

A les 19 h, a l’àrea d’activitats de la 
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, 
presentació del llibre Memòria de la 
felicitat perduda (pàg. 10 i 35).

19 d’octubre

A les 17:30 h, a l’àrea infantil de la 
Biblioteca, Hora del conte (pàg. 35).

27 d’octubre

A les 20 h, a l’àrea d’activitats de la 
Biblioteca, presentació de l’expo-
sició de quadres d’Antoni Borrell 
Escenes imaginades de la vida de 
Jaume I, a càrrec de Joan Busqueta 
(veure pàg. 35).

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

temps

Agenda Actes
que sabem que es faranciutadana

juliol i agost
ARTESA DE SEGRE
NAIXEMENTS
Sense informació

DEFUNCIONS

11 jul.: Francisca Mora i March (87 
anys), natural d’Anya

13 jul.: Josep Cercós i Riasol (98 anys), 
natural de Tudela

15 jul.: Maria Petanàs i Santacreu (81 
anys), natural de Montsonís

22 jul.: Josep M. Camats i Novau (81 
anys), natural de Montargull

28 jul.: Josep Berengueres i Martí (92 
anys), natural d’Alentorn

9 ago.: Francisco Planes i Armengol 
(90 anys), natural d’Artesa

10 ago.: Antoni Roca i Solans (84 
anys), natural d’Artesa

24 ago.: Teresa Rius i Andreu (95 
anys), natural d’Alòs de Bala-
guer

ALÒS DE BALAGUER
DEFUNCIONS

25 jul.: Carme Guillaument i Sarradell 
(90 anys), natural d’Alòs

ALÒSVILANOVA DE MEIÀ
DEFUNCIONS

9 jul.: Florenci Gabarra i Boixadós (95 
anys), natural de Gàrzola

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

juliol i agost
ARTESA DE SEGRE    juliol       agost
A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT           
Temp. mitjana:              26º         25º
Temp. màx.:      38º (10, 19 i 30)    37,5º (3)
Temp. mín.:        10º (dia 15)    13º (dia 12)
Dies amb precipitació:    2            0
Precip. màx.:     19 mm (dia 22)   
Total precip.:       22,5 mm                

B) BALDOMAR 
Temp. mitjana:  24,5º     23,6º

Temp. màx.:       38º (dia 7)    36,5° (dia 3)
Temp. mín.:       8,4º (dia 15)    10,5° (dia 11)
Dies amb precipitació:    4           0
Precip. màx.:     2,9 mm (20)     
Total precip.:      4,3 mm     0

VILANOVA DE MEIÀ      juliol     agost 
Temp. mitjana:                 24,4°       23,8°
Temp. màx.:                 38,4° (30)  36,6° (3)
Temp. mín.:                  9,2º (15)     9,9° (11)
Dies amb precipitació:        4              2

Precip. màx.:   5,4 mm (22)    0,4 mm (15)
Total precip.:    6,9 mm 0,7 mm

FORADADA

Dies amb precipitacions: 
2 (juliol) i 0 (agost)

Precipitació màxima: 
5 mm (22 de juliol)

Total precipitacions:  
8 mm al juliol

Nota de la redacció:
En l’apartat AGENDA CIUTADANA d’aquesta secció hi publiquem els naixements 
i les defuncions dels municipis d’Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Foradada i 
Vilanova de Meià dels quals en tenim coneixement, excepte quan les persones 
interessades ens facin saber de manera explícita que no ho volen.
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editorial
Podríem dir que tot va començar amb 
el 10 de juliol de 2010, quan el poble 
de Catalunya es va manifestar mas-
sivament pels carrers de Barcelona 
en contra de la resolució del recurs 
d’inconstitucionalitat dictaminada pel 
Tribunal Constitucional en relació a 
l’Estatut de Catalunya de 2006. Un 
Estatut que va ser l’enèsim intent de 
Catalunya per intentar encaixar dins 
de l’Estat espanyol i, tal com van les 
coses, probablement l’últim.
Seria injust, però, oblidar-nos de 
tota la gent que al llarg dels anys 
havia mantingut la flama encesa molt 
abans d’aquesta data històrica, entre 
els quals hi ha el recentment traspas-
sat Jordi Carbonell.
És evident i ningú no pot negar que 
des del 2010 s’han repetit manifesta-
cions multitudinàries cada 11 de se-
tembre. Sempre en diferents formats, 
per tal d’evidenciar també la iniciativa 
i la creativitat del poble català, amb la 
voluntat afegida de cridar l’atenció de 
la comunitat internacional.
L’etern debat sobre les xifres en cada 
una d’aquestes grans manifesta-
cions no és altra cosa que ganes de 
marejar la perdiu. El més important 
no és si arribem al milió o si passem 
d’aquesta xifra. La qüestió és una 
altra: Quin país del món és capaç 
de mobilitzar tanta gent, un any sí 

i un altre també, sense defallir? I la 
resposta és òbvia: només el poble 
català, totalment decidit a alliberar-se 
de la seva nefasta dependència d’Es-
panya. D’acord amb el lema escollit 
enguany per les entitats organitza-
dores (ANC i Òmnium Cultural), està 
clar que el país està “a punt”. El pas-
sat 11 de setembre ho hem demostrat 
una vegada més, trobant-nos diver-
sos centenars de milers de persones 
a Lleida, Salt, Berga, Tarragona i 
Barcelona.
El país també està impacient. És 
normal. Recordem, però, les paraules 
d’un dels oradors d’aquesta darre-
ra manifestació, el cineasta Pere 
Portabella, un altre històric lluitador 
per les llibertats de Catalunya: “Que 
la impaciència no ens faci trontollar 
la unitat”. Per tant, ara és temps 
de deixar treballar el Parlament i el 
Govern, mentre nosaltres contribuïm 
a fer que el país aguanti i estigui llest 
quan arribi el moment de la veritat. 
Tinguem clara la dita que enguany va 
donar títol a la cançó de l’11-S, inter-
pretada per diversos grups i músics 
catalans: Endavant les atxes!
No voldríem acabar sense recordar 
unes altres paraules, de Muriel Ca-
sals, expresidenta d’Òmnium Cultu-
ral, que també ens va deixar fa poc: 
“Nosaltres som el somni”.

NOTA: La Palanca està oberta a totes les col·laboracions, però ens reservem el dret 
de publicar-les. Només s’admetran els escrits signats amb el nom de l’autor o autors. La 
revista no fa seves, necessàriament, les opinions expressades pels seus col·laboradors.
Recepció	de	textos	per	a	la	propera	revista:	divendres	14	d’octubre

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

La celebració de la Diada de l’Onze 
de Setembre a Artesa va comptar 

amb el programa habitual, primer la 
vetllada a la plaça de les Nacions, el 
dia 10 a la nit, i després la pujada a 
la Roca del Cudós, el dia 11 al matí. 

Enguany, després d’anys de mo-
bilitzacions arreu de Catalunya que 
obligaven a avançar el programa de 
la Diada i, sovint, enllestir la visita a 

la Roca a corre-cuita, el fet que la cita 
de l’acte organitzat per l’Assemblea 
Nacional Catalana fos a Lleida i a la 
tarda va fer que l’ambient fos més re-
laxat.

La vetllada de dissabte va consis-
tir en un sopar de germanor a l’aire 
lliure, seguit de la lectura del Manifest 
per part de Moisès Martí, de l’ANC. 
Va arrodonir la vetllada la música 

Diada Nacional de Catalunya
La pujada a la Roca, a l’esquerra, i la vetllada, a la dreta i a baix | J. F. 

TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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noticiari

d’Un quart de sis. 
Diumenge la cita era a les 10 a la 

plaça de les Nacions per enfilar el ca-
mí cap a la Roca. Allà, després d’his-
sar l’estelada i dels parlaments de 
l’alcalde, Mingo Sabanés, i la regido-
ra Àfrica Reig, es va repartir esmor-
zar a base de coca i xocolata. Com 

a novetat, enguany l’Ajuntament ha 
repartit senyeres gratuïtament durant 
les setmanes prèvies a la festa, amb 
l’objectiu que onegin als balcons des 
de la Diada fins a la Festa Major. 

Ja se n’han recollit unes 200, i la 
iniciativa durarà fins a la Festa Major 
o esgotar existències.

Sobre aquestes línies i a baix a la dreta, acte a la Roca del Cudós. A dalt a la dreta, 
acte de la Diada a Lleida, amb alguns dels artesencs que hi van anar | D.B. / J.F.
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DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

Ungla encarnada, durícies, ulls de poll,
berrugues plantars, esperons calcanis,
control a diabètics, educació de l’ungla,

especialitat en nens i esportistes

Podòloga
Infermera

Reflexòloga

Tel. 676 08 33 28

HORES CONVINGUDESHORES CONVINGUDES

Av. Pere III, 10 - 13, alt. 1er - A
25600 BALAGUER

Ctra. Agramunt, 15 baixos
25730 ARTESA DE SEGRE
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noticiari

E l dia 8 d’agost es va declarar un petit foc en un 
camp de conreu al terme de Montargull. Les flames 

no van anar a més i es va quedar en un ensurt sense 
conseqüències. Es van mobilitzar diversos efectius de 
Bombers per apagar el foc i els serveis d’emergències 
van vigilar la zona durant algunes hores. 

Incendi lleu a Montargull

D ins el marc del Pla Comarcal de 
Dinàmica Educativa, organitzat 

pel Consell Comarcal i el Centre de 
Recursos Pedagògics de la Nogue-
ra, el dimarts 6 de setembre es va 
fer una visita a l’Espai Transmissor 
del túmul de Seró, adreçada al pro-
fessorat de la comarca, amb l’objec-
tiu de donar a conèixer les possibi-
litats pedagògiques d’aquest espai.

La visita va comptar amb l’as-
sistència de més de 25 docents de 
centres de la Noguera i la va presi-
dir l’alcalde d’Artesa, Mingo Saba-
nés, acompanyat d’altres autoritats 
municipals i comarcals. Van conduir 
l’activitat la directora del Museu de 
Balaguer, Carme Alòs i el director del 
Camp d’Aprenentatge (CdA) de la 
Noguera, Antoni Bardavio, que van 
posar de manifest les característiques 
excepcionals de les restes i de l’edifi-
ci en un recorregut ple de sensacions 

que creen un ambient 
màgic de grans possibili-
tats pedagògiques per a 
l’alumnat.

En acabar es va ser-
vir un refrigeri ofert per 
l’Ajuntament amb de-
gustació de productes 
de la terra, presentats 
pels responsables de les 
visites al centre.

A la tarda va co-
mençar el taller “Com 
treballar amb nens i adolescents la 
didàctica de les fonts materials en 
arqueologia i prehistòria? L’exemple 
dels megàlits de Seró”, dirigit a pro-
fessorat i persones vinculades a la 
cultura. El taller té una introducció 
teòrica i diverses sessions pràctiques 
(elaboració d’atuells ceràmics, poli-
ment d’os i petxina, eines i ornaments 
prehistòrics, el sílex com a matèria 

primera, gravar sobre pedra, el pen-
sament simbòlic, rituals funeraris, 
maqueta d’un megàlit...). Es desen-
volupa en cinc sessions al setembre 
i una de final el 19 de novembre, en 
què també es commemorarà el 10è 
aniversari del CdA de la Noguera.

Cal recordar que el túmul de Seró 
és un monument adoptat per l’Escola 
Els Planells des de fa tres anys.

El túmul de Seró com a eina pedagògica

La primera sessió del taller, amb 25 assistents
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E l Síndic de Greuges va rebre 12 
visites en la visita del 22 de juny 

a Artesa. Les persones ateses per 
l’equip del Síndic van presentar 9 

queixes i van fer 4 consultes. Les pro-
blemàtiques estaven relacionades, 
entre altres temes, amb consum (gas 
i electricitat), infància, urbanisme, jus-

tícia, procediment administratiu, etc. 
Una de les nou queixes anava dirigida 
a l’Ajuntament. Cinc visites eren per-
sones de fora i la resta, d’Artesa. 

La delegació del Síndic de Greuges rep 12 consultes a Artesa

noticiari
A ra ha fet 50 anys. Corria l’any 

1966, al Col·legi Menor de Sant 
Anastasi, a Lleida. Hi havia alumnes 
originaris de pobles de tota la provín-
cia i alguns, pocs, d’Osca. Un d’ells 
era l’arquitecte artesenc Eusebi Gui-
met. Tots eren nois de poble que vo-
lien iniciar els estudis de batxillerat, a 
més de becaris que havien de demos-
trar una actitud modèlica per a conser-
var la beca. Això, sumat a les ànsies 
d’obrir-se a la nova vida d’uns adoles-
cents en un règim casernari, imposat 
pels dirigents del Col·legi, provocava 
situacions divertides. També hi havia 
un “capellán castrense”, títol que ja 
suposava una certa categoria dins la 

ideologia disciplinària franquista.
Tot plegat ho recull el llibre 

Memòria de la Felicitat Perduda, escrit 
pels protagonistes, un quadre de l’am-
bient de la societat lleidatana de l’èpo-
ca: les alliberadores cançons dels 
Beatles, la pederàstia encoberta, les 
primeres minifaldilles i els constants 
càstigs físics i mentals. Descriu les vi-
vències d’un grup d’adolescents que 
va intentar sobreviure sense perdre la 
il·lusió, el bon humor o la mala bava, 
segons el moment. Una aventura de la 
vida real explicada pels protagonistes. 
L’autor, Matxicot, que va passar pels 
mateixos tràngols, es limita a fer un 
seguiment còmplice d’allò que narren 

els antics companys de fatigues, des 
de la mirada retrospectiva de 50 anys. 
El llibre es presentarà el 14 d’octubre 
a la Biblioteca (vegeu pàgina 35).

Presenten ‘Memòria de la felicitat perduda’
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baldomar
OBRES CASA DE LA VILA

En breu comencen les obres de 
la millora de l’espai del Consul-

tori de Baldomar i de tota la teulada 
de l’edifici municipal, que engloba la 
Casa de la Vila i el Museu Arqueolò-
gic i Paleontològic.

CARRER DE LA COSTA

S ’estan a punt d’executar unes mi-
llores en el clavegueram de les 

cases situades a la part baixa del 
poble, concretament a l’entrada, per 
separar l’abocament de la Segla de 
l’Horta.

FESTA MAJOR

Enguany ha estat una Festa Ma-
jor força concorreguda, tot i ser 

moderada en l’aspec-
te econòmic. El bon 
temps, dolent per l’agri-
cultura, ha acompanyat 
l’esdeveniment. La foto 
correspon a la cantada 
d’havaneres del diu-
menge a la tarda que 
substituïa el Ball de 
Tarda, donat que els úl-
tims anys no havia estat 
concorregut i molta gent 
ja marxava del poble. Els costums 
van canviant.

PLA DE JOVENTUT

La Sra. Anna Porté, tècnica de 
Joventut del Consell Comarcal 

de la Noguera, ha pogut enllestir un 
complert Pla de Joventut, per enfo-
car el desenvolupament de les acti-
vitats  i  tasques a “jova” a realitzar a 
la nostra població durant els propers 
mesos.

Cantada d’havaneres de la festa major
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Com cada any per Sant Jaume 
es va celebrar l’esperada Fes-

ta Major de Montclar, enguany amb 
més activitats que mai. Va començar 
el dijous 21, quan per segon any es 
va fer sopar i monòleg a la fresca, 
en aquesta ocasió a càrrec d’Alberto 
Demomento, que ens va fer somriure 
durant tot el vespre. La festa va conti-
nuar a càrrec de DJ Berni.

El capvespre de divendres es va 
fer el pregó a càrrec de les autoritats 
locals i de l’associació de jovent, que 
com sempre hi va posar el seu toc 
d’humor. Com ja és tradició, va aca-
bar amb l’encesa del txupinazo i la 
pluja de caramels per la mainada. Tot 
seguit s’havia de fer el sopar de ger-
manor, però la meteorologia ens va ai-
gualir la festa amb un ruixat i el sopar 
es va haver de traslladar a les cases 
del poble. Lamentablement, tampoc 
va permetre els balls del Fantasma 
Jaumet i el Senglar Massaporc. 

Per sort va ser un ruixat passatger 
i amb una mica d’esforç extra per part 
de l’associació de jovent, finalment es 
va poder fer el concert. Va començar 
Doctor Prats, que amb el seu nou disc 
Aham Sigah, música de fusió, s’ha 
convertit en un dels grups més escol-
tats del país. La festa va seguir amb 
els clàssics del rock i ska de Munt-
Band, el grup de versions agramuntí, 
i va acabar amb DJ Jordi Balagué fins 
que va sortir el sol.

El dissabte 23 estava carregat 
d’activitats. A la tarda, per una banda, 
el torneig de botifarra, amb trofeus i 
obsequis pels finalistes, que es rea-
litza des de fa anys. Per altra banda, 

un taller en el qual els més petits es 
van poder pintar la cara com animals 
salvatges i, a continuació, la projecció 
d’un clàssic de l’animació infantil. 

Al vespre, l’orquestra Liberty va 
oferir una sessió llarga de ball en la 
que era la seva 13a actuació a Mont-
clar. A mitjanit començava un cop 
més la marxa pel jovent, amb els jo-
ves cerverins de Cor Roent, que ens 
van oferir les millors versions i el seu 
primer disc Batega, seguits de Xeic! 
que ens van oferir un recorregut per 
les millors cançons dels seus quatre 
discs, i Séptimo A, amb els quals és 
inevitable saltar, ballar i cridar de prin-
cipi a fi. Finalment, ja amb el sol ben 
visible, DJ Jordi Balagué va posar les 
últimes notes a la festa, fins que el 
Fantasma Jaumet va baixar a la plaça 
per a fer l’últim ball.

Durant tot el diumenge 24 els nens 
van poder refrescar-se en un gran 
parc aquàtic d’atraccions. Al migdia, 
missa amb el cor parroquial d’Agra-

munt i al capvespre, concert i sessió 
llarga de ball a càrrec de l’orquestra 
Mediterrània, amb ball de rams inclòs. 
Per acabar, el sopar de fi de festa, en 
què cada any participa més gent.

Finalment el dilluns 25 de juliol, 
diada de Sant Jaume, es va fer la 
missa solemne en honor al patró, se-
guida de la traca i jocs japonesos per 
a la mainada. Els actes es van tancar 
amb el berenar i pintada de murals on 
els infants van poder fer volar la seva 
creativitat.

L’Associació de Jovent de Mont-
clar volem agrair a tots els assistents 
dels actes, que cada any sou més i 
ens doneu ànims per seguir enda-
vant, millorant la nostra gran festa. 
Aprofitem també per agrair a la Junta 
Administrativa de Montclar i a l’Ajun-
tament d’Agramunt la col·laboració en 
la festa. Us esperem l’any vinent, en 
el qual ja estem treballant per poder 
aconseguir de nou una gran festa. | 
David Hernández Galceran

Festa Major 
de Montclar

municipismunicipis

Actuació del grup Séptimo A 

El dia 23 d’octubre els del 
1956 celebrem que aquest 

any en fem 60. 

Si vols més informació pots 
trucar:  

689801048 / 656329850* Trobada de nascuts el 1956
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L ’Ajuntament de Cubells ha iniciat 
aquest estiu les obres de reha-

bilitació de l’antiga Cambra Agrària 
per convertir-la en equipament mul-
tifuncional. La total rehabilitació dels 
edificis està prevista en dues fases. 
L’alcalde, Josep Regué, explica que 
de moment s’arreglaran els proble-

mes d’estructura i que “un cop re-
habilitats, els edificis serviran per 
acollir els actes municipals més mul-
titudinaris, així com a punt de reunió 
per les associacions municipals”.

Aquesta primera etapa té un 
pressupost de 186.000 euros i ha 
estat adjudicada a l’empresa Ribalta 

i Fills SA, d’Oliana. “Reforçarem les 
parets, restaurarem la coberta i can-
viarem els tancaments, tant de por-
tes com finestres”, afegeix Regué.

Per altra banda, el consistori ha 
anunciat que properament instal·larà 
servei de wi-fi gratuït que arribarà a 
totes les cases.

Rehabilitació de la Cambra Agrària a Cubells

Les feines d’excavacio, a l’esquerra, i un detall 
dels arpons descoberts aquest any | ACN
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En el marc de la Festa Major de 
Montsonís i dins del Cicle Músi-

ca als Castells, l’artista Ferran Aixalà 
va presentar l’espectacle Som el que 
cantem, el passat 12 d’agost.

Aixalà és un artista polifacètic: 
cantant, músic, humorista, guionis-
ta, clown... Aquest lleidatà de món 
va actuar durant una hora i mitja, in-
teractuant amb el centenar d’espec-
tadors que van acudir a Montsonís. 

Va fer un repàs a l’origen de les 
cançons populars que tots tenim a 

la memòria, cantant i explicant com, 
quan i on van sorgir i com han anat 
evolucionant amb el pas dels anys. 
Tot amb un toc d’humor i també amb 
algun contrapunt dramàtic. Magnífic 
espectacle en un marc incompara-
ble.

Montsonís va continuar la seva 
Festa Major l’endemà amb diversos 
actes com la missa, el vermut popu-
lar, els jocs infantils, el sopar de ger-
manor i el ball, que comptà amb el 
grup Bugatti i una discomòbil.

Ferran Aixalà actua a la Festa 
Major de Montsonís

municipis

Un centenar de persones van gaudir 
de l’actuació del polifacètic Ferran 
Aixalà en un marc incomparable

  I 15



16 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I setembre 2016 I Núm. 402



la noguera
Anna M. Vilanova i Alentorn

INAUGUREN EL CREBA

L ’1 de setembre es va inaugurar el Centre Ciència 
i Recerca Experimental Biomèdica Aplicada, a To-

rrelameu. El CREBA ofereix un ampli ventall de cursos 
teòrics i pràctics en el camp de la biomèdica. També 
permetrà provar, testar i crear nous dispositius mèdics i 
tècniques quirúrgiques en models no humans per tal de 
comprovar-ne l’eficàcia abans que s’usin en pacients.

NOU CAP A PONTS

L ’Ajuntament de Ponts projecta un nou Centre 
d’Atenció Primària, ja que l’actual ha quedat obso-

let i té moltes carències. Està previst fer una permuta 
amb el bisbat per un solar de la carretera de la Seu. 

ELS NOUS TRENS DE LA POBLA

E l 24 de juliol es van estrenar els nous trens de la 
Pobla de Segur, amb més de dos mesos de retard.

OBRES AL MONESTIR DE GUALTER

Enguany es faran obres al Monestir de Santa Maria 
de Gualter per frenar les humitats que en degraden 

l’estructura.

NOTÍCIES DEL CONSELL
Busca’16: La taula d’entitats de les Avellanes, consti-
tuïda el 27 de maig, ja ha organitzat aquesta primera 

activitat amb èxit. Ha consistit en una ruta en autobús 
per facilitar als veïns del municipi la participació en les 
activitats culturals de cada poble.
Neuroprevenció: L’Àrea de Serveis Socials ha orga-
nitzat un cicle de conferències als Casals d’Avis i As-
sociacions de Gent Gran de Bellmunt d’Urgell, Os de 
Balaguer, Ponts i Térmens.
Projecte Astroturisme: El GAL Noguera coordina 
aquest projecte aprofitant el Parc Astronòmic del Mont-
sec i té per objectiu convertir el territori en un referent 
per aquest tipus de turisme.
Projecte Jova: El projecte, que ja ha fet 5 anys, con-
sisteix en oferir als joves activitats de voluntariat que 
repercuteixin al seu municipi. A canvi, a més de la sa-
tisfacció de la feina ben feta, van anar a Portaventura.

AIXEQUEM LES PERSIANES

L ’Ajuntament de Balaguer vol utilitzar els aparadors 
dels comerços en desús del centre històric. A canvi 

d’un lloguer simbòlic, hi exposarà imatges de promoció 
turística, productes de la terra i artesania. 

PONTS VOL RECUPERAR EL CINEMA

Es faria a la Sala, tot i que i requereix modificar els 
estatuts del Patronat Municipal d’Iniciatives, i es 

barregen dues alternatives: adquirir un projector digital 
o arribar a un acord amb el Circuit Urgellenc. 
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per què diem...
Albert Vidal

H i ha diverses versions sobre la 
procedència de la frase, una de 

les quals es refereix a la incomoditat 
d’haver de suportar el soroll que fan 
alguns estris de percussió, com ara 
esquellots, que antigament s’utilitza-
ven en els segons casaments de vi-
dus o vídues o entre nuvis d’edat ja 
avançada. Aquests costums, però, 
eren més propis d’alguns punts d’Es-
panya -les cencerradas- que no de 
Catalunya.

També podria ser que la frase 
aparegués simultàniament amb la 
manufactura de recipients de llauna, 
a la Baixa Edat Mitjana, encara que 
la seva popularitat no va arribar fins 
als segles XVII i XVIII de la mà d’una 
incipient societat més o menys indus-
trialitzada. Els utensilis així fabricats 
estaven destinats bàsicament a la 
cuina, encara que també s’utilitzaven 

per fer quant més soroll possible en 
les protestes en contra dels manda-
taris de l’època, talment com avui 
es fa amb les cassolades. Per altra 
banda, aquests soldats acostumaven 
a portar escrites les reivindicacions 
destinades als seus superiors en un 
rotlle de documents dins un tub de 
llauna; d’aquí vindria, doncs, “donar 
la llauna”, ja que pels destinataris no 
deixava de ser un tema molest.

Pel que fa a “donar la tabarra”, 
provindria de la molèstia que sol fer 
l’insecte dípter tàbec (en castellà tá-
bano o moscardón), força habitual a 
l’estiu. La majoria de lingüistes coin-
cideixen que s’anomenava tabanera 
el lloc on aquests insectes solien ser 
més abundants, però sembla que 
també rebia el nom de tabarrera, pa-
raula originada per un altre insecte, 
el tabarro, que neix de l’encreuament 

del tàbec i el borinot.
Altres experts, però, opinen que 

l’expressió té el seu origen en les 
tamborrades castellanes, és a dir, en 
les trobades de timbalers, com ara 
les del poble aragonès de Calanda 
durant la Setmana Santa.

Pel que fa a “fer la murga”, vindria 
del llatí amurca, paraula que deriva-
ria del grec mousiké, que es refereix 
a les musses i d’on prové la paraula 
música. També podríem trobar l’ori-
gen de murga en el mot musga, ma-
nera popular d’anomenar la música 
en algunes formes antigues, referent 
a determinats grups de músics de ca-
rrer, generalment de mal sonar, que 
acudien a tocar a les festes i celebra-
cions de la gent rica tot esperant que 
els caigués algun obsequi. 

També se’n diu murga dels grups 
de músics que interpreten cançons 
satíriques durant el carnestoltes, al-
guns actualment amb força prestigi i 
qualitat.

... donar la llauna ?

E l llibre Per què diem... L’origen de 
100 dites populars, ha estat es-

collit com a llibre de text a les clas-
ses del Consorci de Normalització 
Lingüística i pel programa Voluntariat 
per la Llengua de la mateixa entitat en 
les seves diverses activitats, com ara 
les parelles lingüístiques. El consorci 

ha destacat el valor del llibre per “la 
tasca de recuperació d’expressions 
populars cada cop més en desús 
(...), donar a conèixer episodis poc 
coneguts de la nostra història com a 
poble i també d’altres cultures (...) i la 
facilitat d’exposició i de comprensió 
de cadascun dels temes exposats...”, 

entre altres. Per altra banda, la Se-
cretaria d’Universitats i Recerca de la 
Generalitat, també recomana el llibre 
per a les seves institucions. L’obra va 
néixer a partir d’aquesta secció, pre-
sent de manera gairebé ininterrom-
puda des de l’any 2008 a La Palanca, 
en la qual s’expliquen el significat, 
l’origen i les referències històriques 
de nombroses dites populars. 

‘Per què diem’, eina per aprendre català
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les entitats
E l Mar Mediterrani, conegut també 

pels antics romans com a Mare 
Nostrum, que paradoxalment signifi-
ca “el nostre mar” en llatí, s’ha con-
vertit en una autèntica fossa comuna 
des de l’inici de la crisi humanitària 
batejada amb el nom de “crisi dels 
refugiats”. Davant d’aquest panora-
ma desolador, la Unió Europea ha 
deixat molt clara la seva posició en 
relació a les polítiques migratòries 
bloquejant les fronteres que la con-
formen. D’aquesta manera, presen-
ciem com, novament, els interessos 
econòmics han passat al davant de 
les vides i la dignitat de les persones 
en la llista de prioritats. Així doncs, 
aquelles que es veuen obligades 
a abandonar la seva terra natal no 
només es troben mancades d’asil, 
sinó també d’unes garanties de so-
cors després d’haver arriscat la se-
va vida intentant superar les dificul-
tats, sovint sense èxit, que presenta 
aquest cementiri, en el qual molts 
de nosaltres ens hem banyat aquest 
estiu, anomenat Mar Mediterrani.

Davant d’aquesta situació, els 
membres de l’Assemblea Popular 
d’Artesa de Segre vam veure neces-
sari que la gent d’Artesa conegués 
una mica més aquesta situació i a 
la vegada col·laborés a millorar-la. 

Per això durant 
la fira de Sant 
Bartomeu vam 
realitzar una 
tómbola solida-
ria, en la qual es 
van sortejar pro-
ductes donats 
pels diferents 
comerços i ne-
gocis d’Artesa, 
on vam recollir 
1.500 euros, 
els quals aniran destinats al Pro-
jecte Eko, una iniciativa que busca 
dignificar la vida dels refugiats que 
malviuen al camp militar de Vasili-
ka, al nord de Grècia. A més a més, 
durant els dos dies, a l’interior del 
Cubtural vam muntar una exposició 
de la Plataforma Stop Mare Mortum 
anomenada “Rostres de la Medite-
rrània” en la qual hi havia diversos 
quadres relacionats amb la crisi dels 
refugiats que criticaven durament la 
forma com s’està gestionant. 

EN PRIMERA PERSONA

Per acabar, el diumenge vam 
organitzar una xerrada on vam par-
lar àmpliament de la qüestió. Tant 
l’Anna Borràs com l’Adrià Cluet ens 
van narrar les seves respectives ex-

periències a Grècia, a l’illa de Les-
bos en el cas de l’Anna, i al camp 
de Vasilika en el cas de l’Adrià, i per 
concloure, Vítor M. Cabral, membre 
de la Plataforma Stop Mare Mortum, 
va explicar, de forma més històrica, 
el conflicte a Síria i la gestió de la 
crisi dels refugiats.

Des de l’Assemblea Popular 
d’Artesa de Segre volem donar les 
gràcies a totes les persones col·la-
boradores, des dels comerços fins a 
la gent que va participar a la tómbo-
la, i a la vegada volem recordar que 
la feina no acaba aquí, no podem 
continuar passius davant d’aquest 
genocidi, hem de denunciar diària-
ment les injustícies a les quals ens 
aboca aquest sistema cruel i una ve-
gada més, criminal. 

L’Assemblea col·labora amb els refugiats

La tómbola solidària va recollir 1.500 euros | Assamblea
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les entitats

V isita a Foradada, els Tres Ru-
bions, Marcovau, El Celler Ru-

bió de Sols i la Botiga Museu d’en 
Vicent Roca d’Artesa de Segre.

El dimarts dia 23 d’agost, per fi-
nalitzar les rutes d’estiu, ens vam po-
sar a les mans del nostre company 
i col·laborador en Ramon Canyelles. 
Vam sortir de Cubells a les 9 i ens 
vam ajuntar amb la resta de la gent 
a la cruïlla d’entrada a Foradada, on 
vam emprendre rumb a Rubió de Mig, 
on vam donar un tomb sense baixar 
dels vehicles i vam contemplar l’es-
glésia de Sant Miquel. Retornàrem a 
Rubió de Dalt, on vam agafar la pista 
que du a Rubió de Sols, aturant-nos 
per contemplar un niu de metrallado-
res de la Guerra Civil situat a la Serra 
del Munt. 

Continuàrem fins al Celler de Ru-
bió de Sols, on ens esperava la Judit 
Sogas enòloga i propietària del celler 
i les vinyes que l’envolten. Tenia una 
taula molt ben muntada, on ens vam 
asseure per esmorzar de camp. Ens 
va servir un xarel·lo fresquet que hi 
cantaven els àngels, un dels millors 
vins de Catalunya. En acabar, vam 
servir les típiques magdalenes de 
poma i cafè i després la Judit ens va 
endinsar en el món de la vinya, que 
en estar situada prop del riu Segre, 
té un microclima molt apropiat pel vi. 

Ens acomiadarem  i continua-
rem cap a Foradada, on en Ramon 
Canyelles ens va portar a l’església 
i també vam anar a veure el bust del 
gran guerrer medieval Arnau Mir de 
Tost. En Ramon ens va explicar la 
llegenda del forat de Foradada, que 
dóna nom al poble. Per finalitzar, 
vam anar fins a Marcovau, on ens 
esperava el senyor Antoni Amigó, un 

home polifacètic 
que és campa-
ner i saurí, entre 
altres. Mentre 
descansàvem a 
l’ombra dels ar-
bres que hi ha 
vora la font,  la 
nostra bona ami-
ga Riet Caljow 
ens va explicar 
com va anar a 
parar a viure en 
aquest poble, ja que ella i el seu ma-
rit són holandesos. 

De la mà de l’Antoni Amigó vam 
anar a l’església romànica de Sant 
Salvador, on ens va fer uns tocs de 
campana d’obús amb les dues que 
hi ha en aquesta església, i per aca-
bar ens va fer una demostració de la 
professió de saurí: amb dues varetes 
de lledoner va marcar perfectament 
la zona per on passa el Canal d’Ur-
gell. 

Vam  acabar el dia dinant al Res-
taurant del Pont d’Alentorn i després 
vam donar diplomes al Manel Bergés 
i la Núria Barull. Tot seguit, vam fer 

un brindis amb cava per acomia-
dar l’estiu. A continuació, el nostre 
company Josep Roqué va passar 
un audiovisual amb les vivències de 
les rutes d’estiu. Cap a les cinc ens 
varem dirigir a Artesa, on vam gaudir 
del últim acte, visitar la Botiga Museu 
dels anys 40 del segle passat, Cala 
Petit, propietat de Vicent Roca. Des 
de l’associació donem gràcies a la 
família per la gentilesa d’obrir l’esta-
bliment exclusivament per nosaltres. 
Gràcies a tots per la vostra assistèn-
cia i, si no hi ha res de nou, continua-
rem al setembre. | Francesc Gessé 
- Terres del Marquesat

Cloenda de les activitats d’estiu

Foto de grup a les vinyes de Rubió | Terres del Marquesat

Dimarts, dia 9
Conferència: El Patrimoni geolò-
gic de les Serralades Costaneres 
Catalanes, a càrrec de Josep M. 
Mata-Perelló, al Alòs de Balaguer
Dimecres, dia 10
Montblanc, geologia i història. A 
càrrec de Josep M. Mata-Perelló 
i Ramon Bernaus 
Divendres, dia 12
Arsèguel: On el Cadí aixopluga 

acordionistes i teixidors de llana.
Dijous, dia 18
Solucions al canvi climàtic, a 
càrrec de Josep Roqué, a l’Ajun-
tament de Vilanova de Meià
Divendres, dia 19
La Pobla de Segur, un dels bres-
sols de la cultura, la ciència i la 
tècnica catalanes, a càrrec de 
Llorenç Sànchez i Vilanova, es-
criptor i estudiós del Pallars.

Activitats a l’agost
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Perpinyà és la capital del Rosselló 
i de la Catalunya Nord. El 2008 

va ser distingida com a Capital de la 
Cultura Catalana i aquest any s’hi ha 
celebrat el XXIX Aplec Internacional 
de Folklore Català, que any rere any 
té lloc en diferents ciutats d’Europa.

Ha estat una edició especial, l’any 
amb més grups, 90 en total, i més 
de 2.000 persones (10 agrupacions 
musicals, 22 grups de bastoners, 4 
de ball de gitanes, 3 bèsties de foc, 3 
bèsties de protocol, 2 de capgrossos, 
un de catifaires, 5 de cavallets, 11 co-
lles sardanistes  -4 de Lleida-, un  de 
moixiganga, una colla castellera, una 

de falcons, 4 grups de diables, 5 es-
barts, 12 colles de gegants, un grup 
d’havaneres, un de trabucaires, una 
companyia de jocs tradicionals i dues 
exposicions -Les Grans Forques  i  La 
Patum-).

La colla Fonts de Valldans, amb 
membres d’Artesa, Guissona, Lleida, 
Miralcamp, Oliana, Ponts, Sanaüja i 
Tàrrega, hi ha representat les colles 
sardanistes de Catalunya. Vam ballar 
dues sardanes d’exhibició el matí del 
dissabte 30 de juliol a la plaça de la 
Catedral i una altra a la tarda, a la 
plaça del Castellet, amb els corres-
ponents galops d’entrada. Al migdia 

es va celebrar un dinar de germanor 
i tot seguit, l’Ajuntament de Perpinyà, 
va acollir una representació de cada 
grup, amb intercanvi d’obsequis. La 
colla Fonts de Valldans va lliurar un 
llibre recull dels “saludes” dels alcal-
des i un obsequi al·lusiu al Ranxo, en 
representació de Ponts. Ha estat una 
experiència molt rica i engrescadora 
per tots, hem gaudit de música, sar-
danes, danses, gegants, diables, cas-
tellers, falcons, trabucaires, catifes de 
flors i exposicions, intentant transme-
tre i fer partícips a tothom de la nostra 
cultura. La propera edició tindrà lloc a 
Ostrava, ciutat de la República Txeca.

Aplec internacional de Perpinyà

La colla Fonts 
de Valldans 
va represen-
tar les colles 
sardanistes 
catalanes 
| foto: Fonts de 

Valldans
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La grip és una malaltia causada 
per virus, que tot i ser habitual-

ment lleu, pot produir complicacions 
importants i fins i tot la mort. Co-
mença de cop, amb febre alta (39 - 
40º C), dolors musculars, mal de cap 
i de coll, malestar general, nas tapat 
i tos seca. Pot provocar diarrees, 
nàusees i vòmits (sobretot en nens). 

Cal tenir paciència, no ens troba-
rem bé de seguida. No podem man-
tenir el ritme de vida habitual. La fe-
bre que provoca la grip dura quatre 
o cinc dies, i la tos i el cansament 
poden durar tres setmanes. 

CONSELLS

Es contagia pel contacte amb les 
mans i per l’aire. La millor manera 
de prevenir-la és rentar-se sovint 
les mans i utilitzar mocadors d’un 
sol ús per mocar-se i per tapar-se la 
boca i el nas en tossir o esternudar, 
llençar els mocadors en una bossa i 
lligar-la, ventilar l’habitació on hi ha 
algú malalt diverses vegades cada 

dia i, sobretot, vacunar-se. 
Si teniu la malaltia, descanseu i 

tingueu cura de la vostra salut. Be-
veu aigua, sucs, brous o infusions. 
Si no teniu gana, no cal que mengeu 
aliments sòlids.  No hi ha cap medi-
cament que curi la grip, però n’hi ha 
alguns, com ara el paracetamol, que 
ajuden a pal·liar les molèsties. Tot i 
això, cal saber que els antibiòtics no 
curen ni el refredat ni la grip. 

No és convenient fumar, pot ser 
un bon moment per deixar-ho defi-
nitivament. També van bé una dutxa 
o un bany calents per estovar els 
mocs, i posar-se sovint sèrum fi-
siològic o aigua amb sal al nas.  Per 
a la irritació de la gola van bé els 
caramels sense sucre. Eviteu tossir 
i gargamellejar si no és per treure 
mocs: quan tossiu, us rasqueu la go-
la i augmenteu la irritació i la tos. En 
el cas de la grip, a més a més, us 
recomanem repòs. 

Sobretot, no deixeu cap tracta-
ment que prengueu habitualment 

quan tingueu un refredat o la grip.
Pel que fa a la vacuna, cal tenir 

en compte que els virus gripals can-
vien, així que cal vacunar-se cada 
any, ja que la vacuna es prepara per 
protegir-nos del virus que arribarà 
aquell hivern. S’elabora a partir de 
virus mort, mai pot produir la malal-
tia, només causa molèsties locals 
lleus en el 15-20% dels vacunats, i 
rarament, febre i malestar.

S’han de vacunar els col·lectius 
amb més possibilitats de patir la 
malaltia o les seves complicacions:

- Persones partir dels 60 anys.
- Qui pateixi malalties pulmonars 

i/o cardíaques, diabetis, malalties re-
nals o obesitat mòrbida.

- Tractament immunodepressor
- Les embarassades
- Qui pot transmetre la grip a les 

persones dels grups de risc, qui tre-
balla o conviu amb malalts i qui pres-
ta un servei essencial a la comunitat

Enguany la campanya de vacu-
nació començarà el dia 17 d’octubre. 
Podeu demanar hora al CAP d’Arte-
sa de Segre a partir de l’1 d’octubre, 
porteu la targeta sanitària. 

Campanya contra la grip

el cap informa
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L ’edició d’enguany de la fira de 
Sant Bartomeu ha esvaït els dub-

tes que planaven sobre el seu futur 
els darrers anys. Tot i incorporar po-
ques novetats, les activitats han tin-
gut bona acollida i l’Ajuntament xifra 
el balanç de visites en unes 11.000. 
És una dada difícil d’afinar, però sí 
que és representatiu el nombre de 
tiquets degustació venuts, que ha 
superat la previsió inicial de 5.000 i 
ha arribat a 7.000. Entre les nove-
tats destacava l’espai gastronòmic 

de qualitat, amb productes artesans 
i de proximitat.

El diputat d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (ERC) al Congrés 
Gabriel Rufián va inaugurar el cer-
tamen i va felicitar l’Ajuntament i els 
negocis participants. Per la seva 
banda, l’alcalde, Mingo Sabanés, 
va insistir en l’esforç per mantenir 
el caràcter anual de la fira tot i les 
propostes de fer-la cada dos anys. 
Sabanés va destacar el poc pressu-
post de la fira, que tot i que enguany 

ha augmentat 5.000 euros, se situa 
en 35.000.

Aquest any s’ha recuperat el con-
curs de pintura ràpida, amb 12 parti-
cipants, que van guanyar Josep Mi-
llas, d’Igualada, Joan Josep Català, 
d’Alpicat, i Antoni Vilà, de Sant Feliu 
de Guíxols. El concurs de cuina amb 
carn de conill va tenir 14 participants 
i els guanyadors van ser Montse 
Font (cassola més bona, amb “coni-
ll vestit de gala”), Montse Bou (plat 
més original, amb “Tapa de Tajin”), 

Fira de Sant Bartomeu, tots 
els clàssics i alguna novetat

El diputat al congrés Gabriel Rufián va ser l’autoritat convidada enguany per inaugurar la fira | Jordi Farré, Dolors Bella
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tema del mes

Sergi Caubet (premi cuina del conill 
júnior amb “Mossadetes”) i Gemma 
Barceló (premi especial, amb “Tapa 
Rústica”).

El nombre de parades de fora ha 
baixat fins al mig centenar, mentre 
que s’han reforçat les propostes d’oci 
com les actuacions musicals a l’aire 
lliure o les exhibicions esportives i es 
consolida la participació d’empreses 
i entitats locals, prop d’una vintena, 
a la sala del Cubtural.  Dissabte es 
van repartir 300 racions de paella, i 
també va tenir molt bona acollida el 
vermut al voltant de la plaça que es 
va fer diumenge. 

#temadelmes

L ’Associació de Puntaires 
d’Artesa vol donar les gràcies 

a tots els col·laboradors que han 
fet possible que la trobada de 
puntaires d’aquest any a la Fira 
de Sant Bartomeu hagi estat un 
èxit. Aquest any ha estat el que 
ha comptat amb la participació 
de més col·laaboradors: a tots, 
Ajuntament, empreses, entitats, 
petits i grans comerços i perso-

nes anònimes, moltes gràcies 
per la vostra participació.

Trobada de puntaires

A dalt, periple inaugural i un dels concerts. A baix, la caminada, amb un centenar d’assistents, i sopar de dissabte | JF, DB
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Teníem molt clar que el mig segle 
requeria una celebració especial 

i diferent. La veritat és que ho vam 
aconseguir: “festa non stop”. 

A les 9 h ens recull un autocar per 
dur-nos a Sant Llorenç de Montgai. 
Arribem i comença una preciosa ca-
minada al voltant del Pantà, 8,5 km a 
un ritme tranquil, que permet xerrar 
i gaudir de l’entorn. Indispensable 
hidratació i relax a la piscina tot fent 
temps per dinar. A la tarda, sortida 
amb caiacs fins que els braços van dir 
prou, altre cop a la piscina, jocs i cap 
a sopar. Final de festa a la matinada, 
quan ens ve a recollir el transport. 

Unanimitat absoluta: dia fantàstic 
i inoblidable. L’esperit de la trobada 
queda reflectit en el text que algunes 
de les assistents vam preparar i llegir 

durant el sopar. Us el reproduïm:   
“Aquí teniu un petit resum d’allò 

que suposa per nosaltres haver arri-
bat als 50 anys, i esperem que vosal-
tres coincidiu amb els nostres pensa-
ments.

Mig segle de vida, 50 anys de vi-
vències de tota mena, cinc dècades 
de camins, de somnis, d’ensenyança 
que la vida ens ha donat i que hem 
tingut la sort de poder viure. Hem 
tingut temps per molt i a la vegada 
poc, les vivències i els records se’ns 
acumulen. Fer anys és créixer, és ma-
durar, és aprendre i millorar dia a dia 
perquè el següent sigui millor, i enca-
ra que caiguem ens hem de tornar a 
aixecar i seguir creixent...

Aquest és l’objectiu de fer anys.
El cert és que per fi s’arriba a 

aquella etapa, o almenys se suposa, 
en què ets allò que vols ser. Ja no 
tens complexes i la vida t’espera per 
disfrutar-la “a tope”.

Hem après a veure allò que real-
ment és important i a riure d’allò que 
no ho és. Per fi, importa més el que 
pensem que el que pensen els altres.
Sabem què volem i on anem!

En un dia tan especial, volem re-
cordar els nostres amics, que avui ha-
guessin estat amb nosaltres i malau-
radament s’han quedat pel camí.

No són els anys els que passen 
en la vida, sinó que és precisament la 
vida la que omple els anys.

Així doncs “salut a tots” per omplir 
de vida molts anys com aquests. Per-
què al final, no són els anys de la teva 
vida, sinó la vida dels teus anys”.

Collita del 66: n’hem fet 50!

vida social

La festa va començar a les nou del matí i es va allargar fins a la matinada 

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa 

amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor

Tel. 617 410 668
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La Penya Barcelonista d’Artesa 
de Segre i Comarca va guanyar 

l’XI Torneig de Futbol Benjamí Joan 
Gamper. El campionat es va dispu-
tar a Barcelona, als camps annexos 
al Miniestadi, els passats dies 8 i 9 
d’agost.

L’equip benjamí d’Artesa va 
guanyar la final contra la PB Tàrrega, 
a la tanda de penals, després que el 
matx acabés en empat a un gol. Els 
d’Artesa van tenir més encert en una 
final de clar accent lleidatà, després 
que es desfessin de potents rivals 
vinguts d’arreu de Catalunya i del 
País Valencià.

Es dóna la circumstància que 
l’equip havia pogut assistir al torneig 
com a repescat, ja que havia estat 
eliminat a la fase prèvia, disputada 
a la primavera, a mans de la PB Sol-
sona, també a la tanda de penals. 
Així doncs, la baixa d’última hora 

d’un altre equip, 
brindà una nova 
oportunitat a la 
PB Artesa i, ara 
sí, la “loteria” 
dels penals els 
va fer guanya-
dors.

Val a dir 
que l’any 2014, 
l’equip benjamí 
d’Artesa també 
va quedar cam-
pió del torneig.

En categoria aleví, el camionat 
se l’endugué la PB Masllorenç de 
Tarragona, que vencé la PB Ciutat 
de Lleida per un clar 4 a 1. L’Artesa, 
que va quedar tercer, va completar 
el podi.

Els equips de la PB Artesa esta-
ven formats per jugadors artesencs 
i comptaven amb el reforç d’altres 

futbolistes de la comarca, principal-
ment vinguts de Balaguer. 

A més dels partits del torneig, els 
joves esportistes van poder gaudir 
de diferents activitats al “santuari cu-
ler”, com la visita al Museu i l’assis-
tència gratuïta al partit Barça contra 
Sampdoria del Gamper. | Miquel 
Regué i Gili

La Penya Barcelonista d’Artesa de 
Segre torna a guanyar el Gamper

Els vencedors, amb el trofeu i la bandera | PB d’Artesa
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ESTADES ESPORTIVES

Un estiu més, el CENG ha orga-
nitzat les seves estades poliespor-
tives sota el lema “La Unió d’una 
passió”, amb un centenar de nens i 
nenes participants. Durant dues set-
manes, els joves esportistes van po-
der gaudir d’activitats com bàsquet, 
atletisme, bàdminton, piragüisme, 
excursions en bicicleta i piscina. 

L’activitat guanya participants 
any rera any i omple de contingut un 
temps lliure que és molt agraït per to-
tes les famílies.

BÀSQUET A 3

A l’agost, la pista poliesportiva de 
les piscines ha acollit els campionats 
de bàsquet a 3 infantil i sènior, orga-
nitzats pel CENG. Les finals es dis-
putaren en el marc de la Fira de Sant 
Bartomeu.

En categoria sènior hi prengueren 
part 6 equips, i van arribar a la final 
El Lokal i l’Estrella Team. El primers 
s’imposaren per un ajustat 23 a 19.

En categoria infantil hi participaren 
4 equips, essent els finalistes l’equip 
1 i l’equip 2, imposant-se el segon 
per 25 a 21. El conjunt vencedor el 
formaven per Arnau López, Maria Ba-

ró, Raquel Blasi i Guifré Porta.

ESTAGE DE PRETEMPORADA

Per engegar amb força la nova 
temporada, els equips de bàsquet del 
CENG es varen concentrar a la casa 
de colònies de la Carral, al Solsonès, 
el cap de setmana del 3 i 4 de se-

tembre. Allà varen realitzar diferents 
entrenaments, així com diversos jocs 
cooperatius, en dos dies de convivèn-
cies que ajuden a fer cohesió grupal. 
L’estage comptà amb la presència 
del psicòleg esportiu de prestigi Pep 
Marí, que realizà dues sessions molt 
profitoses, amb entrenadors i pares.

Estiu intens 
del CENG

De dalt a baix, les estades, els vencedors del Bàsquet a 3 i l’Estage | CENG
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Estàvem dinant d’entrepà a la ter-
cera etapa a la terrassa d’un bar, 

faig l’extracte d’una conversa que 
vaig tenir en francès amb un sen-
yor ja gran. Després d’una salutació 
amistosa, em va preguntar:

- Quina travessa esteu fent?
- Venim de Grenoble passant pel 

Vercors, estem fent la travessa dels 
pre-Alps fins a Gap, després anirem 
a Embrun per fer la travessa dels 
Alps marítims, la vall de l’Ubaye a 
França, i les valls dels Alps marítims 
italians fins a Ventimiglia ja a la cos-
ta. Ho farem tot per la muntanya.

- Quin magnífic itinerari, us agra-
darà molt! Abans havia sigut guia de 
muntanya, si pogués ja m’agradaria 
venir!

I després ens vam acomiadar i 
vam seguir el nostre trajecte. Ara, 
havent-lo acabat, aquell senyor fran-
cès tenia raó, tant en l’enveja sana 
que ens va mostrar com en l’itinerari, 
podem dir que ha estat una magní-
fica travessa excursionista amb bici-
cleta de muntanya pels Alps france-
sos i italians. A la taula adjunta teniu 
un resum de l’itinerari amb el quilo-
metratge i desnivell positiu. 

Acabo aquestes ratlles amb un 
record pel pare, que encara que va 
començar a anar amb bicicleta ja 

gran, va gaudir força anys, fins ja  
vell, del pedalar i de la companyia 
dels amics amb qui anava. | Joan 
Roca i Llobet

Transalpina de Grenoble a Ventimiglia

El cinc integrants de la travessa: 
Albert Bifet, Joan Roca, Domènec 
Aldavó, Pepe Roca i Jorge Castro, i 
els detalls de la ruta | Joan Roca

esports
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E l CE Artesa de Segre s’ha marcat com a objectiu per 
aquesta temporada estabilitzar l’equip a la zona mi-

tjana de la classificació i evitar els angoixants finals de 
temporada dels darrers anys, en què ha hagut d’esperar 
les últimes jornades per a assegurar-se la permanència.

Per aconseguir-ho incorpora com a tècnic l’exjugador 
Fran Bessone, gran coneixedor de la categoria, i Mama-
dou Fall com a entrenador de porters. La junta directiva 
ha dipositat en aquest equip les esperances per tal de 
canviar la dinàmica negativa de les últimes temporades.

Pel que fa a jugadors, ha incorporat Marcel Carrió, 
del CF Solsona, Mohammed Savare, del Cervera FC, i 
Jaume Rovira, juvenil de l’Escola de Futbol Artesa (EFA). 
Aprofitant la bona relació amb el CF Balaguer, s’han fi-
txat jugadors del primer equip i juvenils. Són Henard 
Mestres, Gerard Alcobé, Josep M. Solans, Josep M. 
Porta, Iblo Sylla i Aleix Llussà. Durant la pretemporada, 
que s’ha fet contra el Vallfogona de Balaguer, el Ponts, 
el Tremp, el Balaguer (1a Catalana) i l’Andorra (1a Ca-
talana), també han jugat amb l’Artesa Tudor Takacs (CF 
Balaguer), Nil Baró (EFA) i Lluc Martí (EFA). 

El CE Artesa de Segre juga al grup cinquè de 2a Ca-
talana, té un pressupost de 30.000 euros i estarà presi-
dit, un any més, per l’artesenc Carles Serra.

Nova temporada del CE Artesa

Tot l’equip, a dalt, i Carrió i Savare, a baix | CE Artesa de Segre
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E ls campionats de futbol sala 
d’estiu d’aquest any han sumat 

gairebé 140 participants entre les 
dues modalitats, sènior i infantil, 
aquesta darrera recuperada després 
de dos anys sense disputar-se.

En el torneig sènior, organitzat pel 
CENG, es van fer 10 equips separats 
en dos grups, amb un total aproximat 
de 95 jugadors, i els partits es van 
jugar els caps de setmana de juny i 
juliol. La final es va disputar el 30 de 
juliol i se la va adjudicar el SJP de 
Ponts, que l’any passat ja va quedar 
finalista. Així mateix, cal destacar la 
participació d’un equip format per 
jugadors de l’Escola de Futbol d’Ar-
tesa (EFA) d’entre 14 i 16 anys, que 
va arribar a la final i va quedar sub-
campió.

Des de l’organització han agraït 
la col·laboració a l’Ajuntament i al 
Bar de les Piscines, i han alertat que 
la davallada de participació els fa re-
plantejar el format ai el futur de les 
properes edicions del campionat.

El campionat infantil, coordinat 
per Ramon Cotonat i Nil Baró, ha 
comptat amb 40 nens, nascuts en-

tre els anys 2002 i 2007, repartits en 
cinc equips segons els nivells i edats. 

Ha durat dues setmanes i s’ha di-
vidit en dues fases. La primera era 
una lligueta de sis partits on jugaven 
tots els equips. A continuació, els 
quatre primers van disputar la fase 
de semifinals i final, que van coincidir 
amb el dia de les finals dels sèniors. 

A les semifinals van jugar els 
equips anomenats Leganés i Villa-

real (6-5) i Osasuna i Celta (empat i 
victòria de l’Osasuna als penals). 

El títol va ser per l’Osasuna, 
després d’una final molt igualada 
que també es va decidir als penals. 
Marc Torra i Martin Rossi van ser els 
màxims golejadors; Albert Marbà i 
Álex Leone, els porters menys gole-
jats i Joan Puigpinós i Biel Farré, el 
jugador i el porter revelació, respec-
tivament.

Campionats d’estiu de futbol sala

De dalt a baix i d’esquerra a dreta, campions i subcampions infantils i sèniors

A l juliol es va disputar el segon torneig d’estiu de pà-
del, que va comptar amb la participació de 23 pare-

lles. Es va organitzar en dos nivells, mitjà i avançat. Els 
guanyadors van ser, respectivament, Esteve Menchon 
i Josep M. Terré (mitjà) i Marc Galceran i Joan Ramon 
Castellà (avançat). Hi van col·laborar diverses empreses 
locals, com són la Peixateria Gomà, Taxis Esteve Men-
chon, Jardins Roig, Bar Piscines, Logiesport, Click&pàdel 
i La Caixa. 

Per altra banda, a l’octubre tindrà lloc el torneig de tar-
dor, al qual ja hi ha 20 parelles inscrites.

Torneig d’estiu de pàdel

El torneig ha estat tot un èxit
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Després de treballar un curs aca-
dèmic a l’EMMA amb la impli-

cació i il·lusió que vol dir treballar en 
una nova feina, amb la complicitat 
dels companys/es, per descomptat, 
pensant en les necessitats de l’alum-
nat tant de violí com de sensibilit-
zació i llenguatge musical, s’acaba 
aquest període amb la notícia que 
seré mare a l’octubre (permeteu-me 
remarcar que en una escola de mú-
sica, la nostra “matèria primera” són 
les persones) i, des del principi, les 

dues persones que ara duran l’esco-
la diuen que no hi ha diners, quan 
la Seguretat Social d’una dona em-
barassada la cobreix l’Estat i quan, 
a priori, treballadora i alumnat estan 
contents amb la tasca realitzada. 

És discriminació? Seria el mateix 
que a un altre/a company/a no el/la 
lloguessin el curs acadèmic següent 
perquè, per exemple, és baix, ...? Se-
ria just? Doncs trobo que no. 

Això passarà a Artesa aquest se-
tembre, si ningú hi posa remei. En 

ple segle XXI, després que els nos-
tres avis i àvies, pares i mares, hagin 
lluitat per la igualtat laboral, continua 
passant. I tot aquell que ho llegeixi i 
ho consenti, podent-hi fer alguna co-
sa, no deixarà de ser còmplice que 
passi, continuï passant i perpetrant-se 
aquesta situació.

Gràcies per l’atenció.

| Mònica Vilaseca Perramon, 
Professora de l’Escola Municipal 
de Música el curs 2015-16 
(Carta enviada a l’Ajuntament d’Artesa, als 
professors de l’EMMA i als mares i pares 
dels alumnes a qui vaig impartir classe el 

curs 2015-16)

cartes
Passa el 2016, fins quan?

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

notícies
NOVEL·LA

El llibre dels Baltimore. Jöel Dicker. 
La Campana.
Dicker s’apropa al costumisme sense 
deixar de banda el misteri per descriu-
re la família del protagonista, formada 
pels Goldman de Baltimore, triomfa-
dors del somni americà, i els Goldman 
de Montclair, que van fent com poden.

L’Avinguda dels Misteris. John Irving. 
Edicions 62. 
Juan Diego un mexicà de 14 anys criat 
a Mèxic amb una germana petita que 
es pensa que pot veure el futur. No-
vel·la divertida, encantadora i punyent, 
plena de tendresa i humor, sobre el 
destí i la memòria.

La noia que ho tenia tot. Jessica Knoll. 
Ara Llibres. 
Si et van agradar Perduda i La noia del 
tren, aquesta és la teva nova lectura 
preferida. Obra addictiva i emocionant.

Camille. Pierre Lamaitre. Bromera. 
Anne Forestier es veu atrapada en 
l’atracament a una joieria. Sobreviu a 
una brutal pallissa però ha vist la ca-
ra de l’assaltant i la seva vida perilla. 
L’ajuda l’home que estima, el coman-
dant Camille Verhoeven. 

NOVEL·LA JUVENIL

Diumenge al matí, al peu del salze. 
Dolors Garcia i Cornellà. Ed. Barcanova. 

BIOGRAFIA

Retrat d’un magnicidi: les últimes 
hores del president Companys. Jor-
di Finestres. Ara Llibres. 

POEMES

Sorrejant. Joan Adell Álvarez. Editat per 
l’Ajuntament Castelló de la Plana.

CUINA

La cuina dels bolets. Sergi de Meià. Ara 
Llibres. 

La melmelada a la cuina. Més de 
100 receptes. Bet Carbonell. Cossetània. 

CONEIXEMENTS

Els oficis. Pere Martí. Barcanova.

L’arròs. Estel Baldó. Barcanova.

Catalunya, quin país més estrany! 
Toni Soler. La Galera. 

PEL·LÍCULES I SÈRIES

Marvel. Los vengadores. Joss Whedon.

San Andrés. Brad Peyton.

Fast& Furious 7. James Wan.

El lobo de wall street. Martin Scorsese.

The Walking Dead. Frank Darabont

PEL·LÍCULES INFANTIL

Robots, Valiant, Paddington i El es-
pantatiburones

NOVETATS DE 
SETEMBRE • Curs gratuït per majors de 55 

anys: Com funciona el teu telèfon 
intel·ligent 
Dimarts 4 i 11 d’octubre, de 18 a 
20h, Àrea Activitats

• Curs Internet bàsic 
Continguts: buscar a google, 
correu electrònic i google maps.
Dilluns i dimarts, del 17 al 31 d’oc-
tubre, de 19:30 a 21:00h, Àrea 
Activitats

• Club de Lectura 
Parlarem del llibre Molt soroll per 
no res de William Shakespeare. 
Dijous, 13 d’octubre a les 20:30 
hores, Àrea Activitats

Activitats

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

de la biblioteca

Agraïment
La biblioteca agraeix a Josep i 
Salvador Maluquer, néts de Joan 
Maluquer i Viladot, la donació de 
llibres escrits per diferents mem-
bres de la família feta aquest 
juliol passat, que se suma a una 
d’anterior feta l’any 1989. 

• Presentació del llibre Memòria de 
la felicitat perduda (vegeu p. 10) 
Relat dels anys 60 d’un grup d’es-
tudiants del Col·legi Menor Sant 
Anastasi de Lleida. 
Divendres, 14 d’octubre a les 
19:00h 
Àrea Activitats

• L’Hora del conte 
Dimecres, 19 d’octubre a les 
17:30 hores, Àrea Infantil

• Presentació de l’exposició Es-
cenes imaginades de la vida de 
Jaume I, d’Antoni Borrell 
A càrrec de Joan Busqueta, 
professor d’història medieval de 
la Universitat de Lleida. Dijous, 27 
d’octubre a les 20h, Àrea d’Acti-
vitats
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in memoriam
El muntanyós horitzó divisa l’innocent any passat.
Bells moments,  dolces memòries.
La primavera reneix en les grans pluges,
enterbolides per les esperançades victòries. 

Et donem la mà, i seiem al teu costat. 
Tu expliques les teves històries, 
profecies i dites passades, 
continuen sent les teves cabòries. 

De cop, el lluminós sol apareix al cel gegant, 
cridant, l’estiu arriba a coll de la sequera,
blanques perles ja no cauen de dalt,
i la por inunda els cors per la incertesa. 

La dama de negre truca a la porta,
la fosca senyora de la fatalitat
la porta ràpidament s’obre, 
el camí cap a l’eternitat ha començat.

Ja no corre força per les venes, 
la sequera se l’ha emportat, 
el teu cor gegant s’ha cansat,  
i els profunds ulls blaus ja s’han tancat. 

S’ennuvolen de tristesa familiars pensaments,
comencen a caure gèlides llàgrimes,
la freda soledat recorre el vell baül dels records,
i anhelem tornar enrere, viure amb les teves petjades.

Junts hem superat moments difícils, 
injustos i delicats, laboriosos,
fins que hem trobat la balança 
dels moments complicats i els dolços. 

No oblidarem el teu coratge i voluntat 
en els moments que anàvem a la baixa.
Perquè per la teva família, padrí,
sempre seràs l’home de la faixa.

 
| La teva néta, Anna Estany Macià

Ricard Estany i Tarré
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     Benet Pijuan i Badia

“ Viure al cor d’aquells que deixem darrere nostre, 
no és morir”

T’estimen

| Esposa i filles

      La padrina Remei, una gran dona
La matinada del divendres 2 de setembre, et vas 

acomiadar de tots nosaltres. Tenies 95 anys recent 
complerts. Feia 49 anys que havies marxat d’Artesa 
cap a Sabadell a buscar un futur millor, tu, amb la te-
va determinació, el padrí Josep i els teus quatre fills.

La teva connexió amb Artesa sempre ha estat 
present, la família, La Palanca, sempre esperant que 

arribés i poder llegir el que passava al poble.
La força de la teva petjada serà el que ens guiarà 

a tots nosaltres pel camí, perquè sens dubte, el teu 
record no s’esborrarà mai.

| La família 

   Tonet Roca i Solans
La família Roca Llobet volem agrair les mostres de 

condol i afecte rebudes per la pèrdua del nostre 
espòs, pare, iaio i germà. 

També volem agrair al personal del CAP les aten-
cions rebudes i la seva dedicació.

Artesa de Segre, 10 d’agost de 2016

| La família
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reflexionem
Mercè Nogués

Quan has llegit el títol, segura-
ment has pensat  que parlaria 

de si veiem el got mig ple o mig buit, 
oi? Doncs no! La pregunta serà una 
altra. “Quant pesa aquest got?” Les 
respostes poden variar. A ull, es diu 
que pot pesar entre 200 i 250 grams.

Però la resposta no va pas per 
aquí. El pes absolut no és important, 
sinó el percebut, perquè dependrà de 
quant temps sostinc el got. Si el sos-
tinc durant un minut, no és problema. 
Si el sostinc una hora, em farà mal el 
braç. Si el sostinc tot un dia, el meu 
braç es quedarà tens i enrampat. El 

got i el seu pes no han canviat, però 
com més temps l’aguanti, més pes-
at i més difícil de suportar es torna. 
Aquesta comparació és per explicar 
que les preocupacions són com el got 
d’aigua. Si penses en elles una es-
tona, no passa res. Si hi penses una 
mica més, comencen a fer mal i si hi 
penses en elles, acabes sentint-te pa-
ralitzat i incapaç de fer res. Recorda’t 
de deixar anar el got!

REFLEXIÓ

De vegades les preocupacions 
se’ns enquisten al pensament i no 
ens deixen centrar en les solucions, 
en allò que podem fer. Preocupar-nos 
en excés i ancorar-nos en els proble-

mes ens esgota, ens absorbeix les 
energies i ens treu forces per actuar 
i mobilitzar-nos cap a solucions. Es-
tà molt bé ser conscient dels proble-
mes i tenir presents dificultats i riscos, 
però omplir-nos el cap de preocupa-
cions durant molt de temps ens es-
gota emocionalment. Sabeu deixar 
anar el got a temps? No deixeu mai 
que el problema us ompli tota l’aten-
ció durant molt temps. Com diu un 
proverbi: si el problema té solució, no 
ens cal preocupar, i si no en té, per 
què et preocupes? Si deixem fluir la 
nostra vida, com l’aigua que va fluint 
sempre, veurem que tot és més fàcil 
del que sembla i que podem molt més 
del que ens pensem.

El got
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PORTADA. Llàstima que no sigui 
en colors, ja que la idea de l’ar-

tista, el qual desconec, és que “l’estiu 
es vesteix de colors amb la diversitat 
de tons que ens ofereix la fruita del 
temps”.

EDITORIAL. Sota el títol Contra 
el foc, reforestació, es fa un repàs 
dels incendis de juliol més propers 
(Vernet, Baldomar i Cubells) i s’acaba 
amb una reflexió sobre el tema.

LOCAL. El col·laborador Sícoris 
escriu la crònica del sopar que ERC 
d’Artesa va organitzar entre els seus 
seguidors per la recuperació de l’al-
caldia, després d’uns 50 anys, amb 
Jaume Campabadal al capdavant. 
Es va homenatjar el president de la 
Secció Local Antoni Fons, “Tonet del 
Sord”.

CARTES A LA REDACCIÓ. Ama-
do Bernaus i Marqués dóna suport al 
contingut de la carta Qui va informar 
l’historiador?, de Magí Serra i Piqué, 
en relació a la informació en el llibre 
de la història d’Artesa (Josep Lla-
donosa) sobre l’Acadèmia Balmes 
(1943-1950) i el seu fundador, Lluís 
Xandri i Serra.

MONTSONÍS A L’ESTIU. El 14 
d’agost, l’Agrupació de Teatre de 
Montsonís va interpretar el sainet 
Gente bien de Santiago Russinyol, 
dirigit per M. Dolors Palet.

COMARCA. Mn. Joan Marquilles 
ens ofereix un acurada crònica dels 
actes de la Festa Major d’Anya, on 
destaca la sessió maratoniana de ball 
del dissabte (vuit hores).

MÚSICA. Es publica el programa 
d’un concert de percussió d’Ignasi Vi-
la i Ramon Torramilans a la plaça dels 

Jubilats el 27 de juliol, patrocinada 
per la Diputació de Lleida.

ALPINISME. El redactor Bartomeu 
Jové relata l’ascensió a pri-
mers d’agost al Pic Lenin 
(Àsia central), de 7.134 m, en 
què van participar els artesencs 
Josep Puigpinós “Camperol” i Ramon 
Solé “Seren”.

JUBILATS. L’Associació de Ju-
bilats d’Artesa signa l’article Sal-
gar: Dia dels avis, on mostra 
la seua satisfacció per la jornada in-
tergeneracional organitzada al cam-
pament de Salgar, dirigit per Mn. Roc 
Salvia.

DES DEL MIRADOR DEL MONT-
SEC. Cal llegir l’article sencer de Fe-
rran Sánchez Agustí, El llegat de Pri-
mo de Rivera, per trobar la relació del 
títol amb el contingut: el cobrament 
de 50.000 pessetes per haver fet el 
servei social, que era una mena de 
prestació social que havien de fer les 
noies durant el franquisme, sense la 
qual no es podia tenir un títol universi-
tari, entre altres coses.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNICI-
PAL LOCAL. Destaco dos acords del 
ple en què les votacions no van se-

guir allò que se’n diu la disciplina de 
vot: proposta de venda d’una nau de 
La Fàbrica i proposta de compra d’un 
solar al carrer Guimerà per la cons-
trucció del CAP. També és important 
el fet que dos regidors artesencs van 
ser nomenats consellers comarcals: 
Jaume Cardona (CiU) i Joan Pellicer 
(PSC).

IMATGES D’AHIR. L’article Sant 
Cristòfol, patró dels xofers ve signat 
per Dolors Solà i Guilleumot, recor-
dada com la Lola de cal Gust. Tot i 
mencionar una foto de 1925, només 
hi trobem un dibuix del sant. La nar- 
ració de la celebració de la festa en 
aquella època és molt interessant. 
També m’ha cridat l’atenció que cal 
Plens (enderrocada al principi del ca-
rrer Balmes) era cal Bet de Folquer i 
que al solar de les Escoles Velles hi 
havia el corral i l’era de cal Gust.

DE LA VELLA ARTESA. La con-
traportada reprodueix una fotografia 
dels alumnes de batxillerat i comerç 
de l’Acadèmia Balmes del curs 1942-
1943, amb el mestre Lluís Xandri. 
Destaco el fet de veure-hi M. Rosa 
Aldavó i Joan Nogués, entre molts 
altres.

fa 25 anys
Agost de 
1991
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

PORTADA. Dues imatges de 
Joan Serra ens mostren la inau-

guració de la Fira del Meló a càrrec 
de Josep Grau, president de la Dipu-
tació, en un dels primers actes ofi-
cials del nou alcalde, Jaume Cam-
pabadal.

EDITORIAL. El títol, La Fira més 
gran, ja ens avança que va ser molt 
concorreguda, sobretot el diumenge 
a migdia, en què es col·lapsà Artesa. 
Una de les principals novetats, les 
parades d’artesans.

LA FIRA DE SANT BARTOMEU. 
Sícoris signa l’article La Fira del 
Meló avui... La Fira d’Agost d’ahir, 
on descriu les característiques 
d’aquests dos moments històrics de 
l’esdeveniment. Ho completa amb 
fotos pròpies de la fira d’aquell any.

Un anunci en la secció informa 
de la revisió del cadastre de rústica 
durant el setembre

NOTÍCIES DE PREMSA. Només 
se m’acut destacar que les Terres de 
Ponent comptaven amb un col·lectiu 
antitaurí format per 20 persones.

LA DIADA. Un article sense sig-
nar ens recorda l’origen històric de la 
Festa Nacional de Catalunya i dels 
actes commemoratius, com el de la 
pujada a la Roca del Cudós. L’article 
conté un curiós error tipogràfic en el 
“Vista Catalunya!” final.

OPINIÓ. Sícoris escriu Cassen, 
el genial humorista ens ha deixat, on 
ret homenatge a Cast Sendra i Ba-
rrufet “Cassen”, nascut a Tarragona 
i que morí amb 62 anys el 4 d’agost, 
víctima d’un càncer de còlon.

ALPINISME. Joan A. Clua signa 
l’article Una tarda de primavera a la 

Roca dels Arcs 
(Vilanova de 
Meià), on ens 
descriu l’esca-
lada d’aquesta 
paret, que va 
fer amb un amic 
de Madrid, de 
forma molt deta-
llada al llarg de 
tres pàgines.

CONGRÉS 
DE PENYES. 
Només una fo-
to del Congrés 
anual de Pe-
nyes Blaugrana 
a l’hotel Prince-
sa Sofía, amb el 
president Núñez 
i dos artesencs 
de la penya lo-
cal: Josep M. 
Gasia i Francis-
co Solanes.

CAMPANYA DE NETEJA. La 
secció conté una sèrie de normes en 
relació a les deixalles i als conteni-
dors, que acaba amb un lema: “Per 
una Artesa millor, juguem net!!”

GASTRONOMIA. Josep M. Mo-
rell i Bitrià ens presenta una nova 
recepta: Un altre trinxat “gaspatxo”. 
Entre molts comentaris interessants, 
diu que “és un plat que admet infi-
nitat de fórmules, totes ben agrada-
bles, fresques, saludables i apetito-
ses per combatre la calor”.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNI-
CIPAL LOCAL. El format renovat de 
la secció s’assembla bastant a l’ac-
tual. Ocupa tres pàgines, l’última de 
les quals ens informa dels actes de 
la Festa Major, on destaco la cinque-
na edició de l’Orgia de Foc.

ENTITATS. En l’assemblea anual 
la Dàlia Blanca es van prendre de-

cisions importants: albergar l’emis-
sora municipal de ràdio, comprar un 
vídeo gegant, augmentar la quota 
a 1.500 pessetes i renovar la junta 
amb Mingo Sabanés com a presi-
dent. Si no vaig errat, aquella junta 
és encara avui la mateixa.

REGADIUS. F.S.A signa l’article 
El pantà d’Oliana, en què ens ofereix 
les dades bàsiques d’aquest embas-
sament construït entre 1946 i 1956.

FESTA DE FI DE CURS. Un to-
tal de 15 imatges de la festa de final 
de curs de l’Escola Els Planells ens 
mostren que “els nens van haver de 
ser espectadors de les ganes d’es-
barjo dels pares”. 

DE LA VELLA ARTESA. La con-
traportada reprodueix novament un 
article de l’Àlbum de la vella Artesa: 
La Fonda del Manel. Una imatge ens 
recorda aquest peculiar indret, des-
truït per la guerra.

Setembre 
de 1991
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* Renovació del DNI 
Fins pròxim avís per part de la Policia, no es 
tornarà a renovar el DNI a l’Ajuntament. Per a 
més informació, podeu adreçar-vos a l’oficina 
de Lleida, situada al C/ Jaume II, 15. El telè-
fon és el 973 21 42 74. De dilluns a dijous, 9h 
a 17h; divendres, 9h a 14h. Per demanar cita, 
truqueu al 902 24 73 64 o entreu a www.cita-
previadnie.es.

Recollida d’objectes voluminosos
Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de 
recollida i dels objectes (973 40 00 13)
- Pobles agregats: 17 d’octubre. 
- Artesa de Segre: 19 d’octubre.
Només casos molt justificats, que no puguin 
anar directament a la deixalleria.

Ajuntament d’Artesa de Segre

Dates a recordar

la vella artesa
Josep Nogués i Sirvan

Fa un temps vaig parlar de la ma-
tança del porc, avui vull contar 

una aventura que es refereix preci-
sament al manteniment d’aquesta 
bestiola, ja que amb les dificultats 
d’aquells temps per poder menjar, 
només faltava un “hoste” especial a 
la família. Quan el porquet era petit, 
no hi havia problema, ja que amb 
les deixalles del menjar de la família 
s’anava fent gran. Però quan era a 
la meitat de la seva existència “em-
passava” de valent, i a vegades no 
sabíem que donar-li per menjar, ja 
que semblava “un pou sense sola” 
que dèiem abans.

Amb el meu germà, vàrem de-
cidir que els diumenges al matí 
podíem anar a buscar aglans. Ens 
vam assabentar que si els recollíem 
del bosc passada la festa de Tots 
Sants, els amos de les finques no 
podien queixar-se perquè es consi-
derava que després d’aquesta data 
els deixaven abandonats. Ens vam 
atindre a aquesta llei, per la qual co-
sa després de la data esmentada, 
vam anar-los a buscar.

Prop d’una vinya nostra hi havia 

un bosquet de roures carregats de 
fruit, i els dos pensàrem que no hi 
havia cap penalització. El diumenge 
després de la festa, ja ens tens amb 
el carretó i dos sacs buits enfilant la 
carretera de Ponts i cap al bosquet 
que teníem ullat. El bosquet en qües-
tió tenia molt pendent i nosaltres co-
mençàrem a recollir-los al fons de 
tot, ja que en caure el fruit dels rou-
res anaven 
a parar al 
fons. Amb 
mitja hora 
vàrem om-
plir un sac 
gran que 
calculo que 
p e s a v a 
uns 60 quilos, el vàrem lligar ben lli-
gat i el meu germà, que era ja “un 
veterà del Vietnam” va dir: Aquest 
bosquet crec que és d’una persona 
no massa equilibrada i bastant en-
trada en anys, i malgrat que no pot 
dir res per la data en què estem, per 
evitar discussions,  el millor és que 
amaguem aquest sac per si de cas 
vingués. El vam posar a uns 300 me-

tres de la finca del propietari i el vam 
tapar amb molta brossa. Acabada 
l’operació, tornàrem al bosquet per 
omplir l’altre sac. Comencem a om-
plir el sac i quan en teníem cinc o sis 
quilos, els dos dedicats a “la feina”, 
sentim una veu grossa i ronca que 
diu: “que són madurs?” Aixequem 
el cap, i era l’amo de la roureda, 
que seguidament ens va dir: “Ja els 

podeu posar dins del 
meu sac”. No cal dir 
que els dos ens vam 
quedar de pedra, i jo 
encara vaig fer el plo-
ricó dient-li: “Almenys 
ens en podríeu deixar 
la meitat”. I ell respon-
gué: “Doneu-me’ls tots 

que són meus”. I de mala gana, així 
ho vàrem fer. 

Vam marxar amb el sac buit i les 
mans a les butxaques. Aleshores 
ens vam amagar, i quan el senyor 
va marxar i el perdérem de vista, 
anàrem a buscar el sac ple de glans 
que havíem amagat i ben contents, 
malgrat “l´ensopegada” vàrem mar-
xar cap a casa.

Tot anant a recollir aglans

Es deia que partir 
de Tots Sants, ja 
es consideraven 

abandonats

42 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I setembre 2016 I Núm. 402



festa major
DIMECRES 28 DE SETEMBRE
Ajuntament, 21.30h, Sorteig llotges 

Plaça del Ball, 21.00 h
Havaneres i rom amb Les anchovetes

DIJOUS 29 DE SETEMBRE
Bisbe Bernaus/plaça del Ball, 17.30h
Traca, repic de campanes, berenar i 
cucaina infantil

Bar Manel, 20h
Inici del Correbars
Organitza: Alternativa

Pavelló poliesportiu, 22h
XXVè Sopar de Germanor i marxa 
amb Band the rock i DJ Oriol Garcia

DIVENDRES 30 DE SETEMBRE
Av Maria Anzizu, a partir de les 10h
Parc infantil

Plaça del Ball, 13.00h
Sardanes amb la Principal de la Bisbal

Pavelló poliesportiu, 16h
XXIIè Concurs de Botifarra

Pavelló poliesportiu, 18 i 20h
Concert i ball de tarda amb La  
Principal de la Bisbal

Bisbe bernaus, 23.30h
Orgia de foc a càrrec dels Follets

Pavelló poliesportiu, 1.30h
Concert amb el grup Boikot 
Tot seguit, marxa amb el grup Hey  
Pachucos i The madness gansters

DISSABTE 1 D’OCTUBRE

Camp de tir Antona, 9h
Tir al plat - tirada local

Plaça de l’Ajuntament, 9h
Trobada de motos clàssiques

Camp d’Esports, a partir de les 10.30h 
Partits de l’Escola de Futbol Artesa

Plaça del Ball, 13h
Sardanes amb la cobla Maravella

Pavelló poliesportiu, 17h
Partits de bàsquet

Plaça del Ball, 17.30h
Espectacle Magicolandia (Mag Xema)

Camp d’Esports, 17h
Presentació d’equips i Holiparty EFA
Organitza: EFA

Pavelló poliesportiu, 18 i 20h

Concert i ball de tarda amb l’orques-
tra Maravella

Cubtural, 22.30h
Espectacle Super Crack’s

Pavelló poliesportiu, mitjanit
Ball amb l’orquestra Maravella
Nit	de	marxa amb Lágrimas de San-
gre i 80 Principales DJ Luka Caro

DIUMENGE 2 D’OCTUBRE

Camp de tir Antona, 10h
Tir al plat - Tirada de Festa Major

Plaça del Ball, 13h
Sardanes amb la cobla Nova Blanes i 
Vermut de Festa Major

Pavelló poliesportiu, 17h
Partits de bàsquet

Camp Municipal d´Esports, 17.30h
CE Artesa de Segre - UE Tàrrega

Plaça del Ball, 17.30h
Trinxant sabates, de Xip Xap

Pavelló poliesportiu, 19.30h
Concert i sessió llarga de ball a 
càrrec de l’orquestra Nova Blanes
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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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humor
Josep Galceran

Eleccions el 25 de desembre?

- Jo aprofito sempre el sobre.
- Doncs jo n’aprofitaré un per votar i els altres per felicitar el Nadal.
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E ls anys 60 van ser històricament 
interessants. Temps de negocis 

fàcils pels qui estaven ben situats. A 
les cases es va passar del vi al celler 
i a les neveres de gel (de Cal Moles), 
a les primeres neveres elèctriques. 
S’havia entrat al consumisme, al 600 i 
al trencament cultural controlat, la ge-
neració “yeyé”. 

Només una minoria resistia a la 
dictadura, i ho feia sota el paraigua 
de l’Església. Es posava de manifest 
en l’escoltisme, que es va estendre 
arreu, les parròquies, on els vicaris 
feien d’animadors socials del jovent, 
i a Montserrat amb la revista Se-
rra d’Or. Edicions 62 editava llibres 

en català, el moviment de la Nova 
Cançó, la Festa de Sant Jordi,… Van 
ser actes que al principi feien anar 
de corcoll la Guàrdia Civil, que vet-
llava perquè no es descontrolessin.

El sistema dictatorial havia inventat 
la “democràcia orgànica”, que ni ells 
mateixos sabien definir la paraula “or-
gànica” junt amb la democràcia (pot-
ser pensaven que feia modern). Bob 
Dylan els cantava “la resposta estava 
en el vent”.

El 1969, Franco, al discurs de Na-
dal, va dir “que lo dejaba todo atado 
y bien atado” i va nomenar Juan Car-
los I successor com a cap d’Estat, que 
aquell any seria ratificat per les Corts.

Els dos costums de la foto, avui 
desapareguts, eren que quan la gent 
d’Artesa volia fer qualsevulla celebra-
ció, un aniversari o una festa d’amics. 
Anaven a la font de Salgar.

Entre el jovent i les famílies, el cos-
tum ja venia d’abans de la guerra.

L’altre costum era forçada. A les 
cases dels pobles de la comarca no hi 
arribava aigua, per la qual cosa s’ha-
vien d’espavilar a anar-la a buscar al 
riu o a les fonts properes. Per a fer la 
bugada, hi havia pobles que tenien un 
safareig d’aigua corrent, com Artesa, 
Baldomar, Vilves o Vernet. La gent hi 
anava amb panistres a rentar.

Un altre tema era l’aigua de boca, 
a la majoria de pobles i masies, com a 
Montargull i Montsonís, l’havien d’anar 
a buscar per les fonts amb animals. A 
Artesa, amb càntirs, hi anàvem a la 
Font del Senil, o la de la Teula. Els pa-
gesos benestants tenien una cisterna 
dins de casa, però la majoria l’havien 
d’anar a buscar.

A Alentron hi va començar a arribar 
el 1965, i és curiós que cada any fan 
La Festa de l’Aigua, encara avui dia.

El pagès de la foto ens diuen que 
era el Roso de Montsonís, que ana-
va a carregar aigua a la font de baix 
de Salgar, i la família era de cal Betre 
d’Artesa: Elvira Samarà, amb l’ampo-
lla de cava, M. Rosa Samarà, la se-
va germana Neus Samarà i l’Angelina 
Gasset.

imatges d’ahir
1967

Berenar a Salgar
Salgar era font d’aigua de boca i escenari de celebracions | Foto: Família Gasset

Bartomeu Jové i Serra
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la foto

La pujada a la Roca del Cudós, celebració genuïnament artesenca de l’Onze de Setembre, enguany es va poder fer en 
un ambient més tranquil i sense tanta pressa com en anteriors edicions, ja que l’acte de la tarda era a Lleida  | J. Farré


