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agenda
Agenda

ciutadana

juny

Actes

que sabem que es faran
31 de juliol

MUNICIPI D’ARTESA DE SEGRE
NAIXEMENTS:
DIA 22: Alejandra Ayala i Calixto ¿lla
d’Alonso C. i de Madelen A.
DIA 25: Nicole Molina de Souza ¿lla
de JonatKan i d’Amanda
DEFUNCIONS:
DIA 2: Carme Bertran i Abelló  a. 
natural d’Artesa
DIA 3: Trinidad Alarcón i Girau  a. 
de Vélez Rubio Almeria
DIA 9: Teresa Gabarra i Tarré 82 a. 
natural d’Alentorn
DIA 17: Maria Solé i Inglavaga 81 a. 
natural de Baronia de Rialb
DIA 29: Maria Gallego i Martínez 88
a.  de Freila Granada
MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ
DEFUNCIONS:
DIA 20: Josep Eroles i Vilella 85 a. 
natural d’Anya

Caminada a la llum de la lluna plena
d’Artesa a Marcovau. Organitza: Club de
Lleure Altis

FONTS: Registre Civil
d’Artesa de Segre,
Ar[iprestat d’Artesa de
Segre i Ajuntaments
de Foradada i de
Vilanova de Meià.

22 i 23 d’agost

Fira de Sant Bartomeu veure pàg. 22

8 de setembre
Festa de les marededéus trobades
Mare de Déu de la Vedrenya

10 i 11 de setembre
Actes de la Festa Nacional de Catalunya

De l’1 al 8 d’agost:
A Gàrzola Setmana Cultural veure pàg.
15

8 d’agost
A les 1:30 a Alzs de Balaguer IV Cursa
de muntanya 10 Nm  puntuable per a la
Lliga de la Noguera
A les 23:00 Revetlla a les piscines de Vilanova de Meià amb el grup París La Nuit

9 d’agost
A les 11:00 a la sala d’actes de l’Ajuntament de Vilanova de Meià presentació
del llibre de Ferran SincKez Agustí La
Guerra Civil al Montsec

Del 10 al 13 d’agost
Santa Maria de Meià Setmana Cultural

22 d’agost
A les 23:00 Revetlla a les piscines de Vilanova de Meià amb el grup La Marsalada

11 de setembre:
A les 1:30 a Vilanova de Meià IV Cursa
de muntanya Perseguint la perdiu
10 Nm  puntuable per a la Lliga de la
Noguera

Anem de festa major
Alentorn: 31 juliol 1 i 2 d’agost
Tòrrec: 1 i 2 d’agost
Vall-llebrera: 8 i 9 d’agost
Alòs de Balaguer:  8 i 9 d’agost
Santa Maria de Meià: 1 15 i 1 d’agost
Seró: 1 15 i 1 d’agost
Montsonís: 15 d’agost
Boada: 21 i 22 d’agost
Cubells: del 21 i 2 d’agost
Baldomar: 28 29 i 30 d’agost
Torre de Fluvià: 29 i 30 d’agost
Gàrzola: 5 i  de setembre
Vilanova de Meià: del 10 al 1 de setembre
Montargull: 18 19 i 20 de setembre
Lluçars: 19 i 20 de setembre

temps

juny

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

MUNICIPI D’ARTESA DE SEGRE

B) OBSERVATORI DE BALDOMAR

A) OBSERVATORI DE LA PLAÇA DE

Temperatura mitjana: 222
Temperatura màxima: 3 dia 30
Temperatura mínima: 103 dia 5
Dies amb precipitacions: 12
Precipitació màxima: 139 mm dia 8
Total precipitacions: 31 mm

L’AJUNTAMENT

Temperatura mitjana: 2
Temperatura màxima: 38 dia 30
Temperatura mínima: 12 dia 5
Dies amb precipitacions: 8
Precipitació màxima: 15 mm dia
1
Total precipitacions: 05 mm

I

MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ
Temperatura mitjana: 219

Temperatura màxima: 35 dia 30
Temperatura mínima: 103 dia 18
Dies amb precipitacions: 10
Precipitació màxima: 185 mm dia 15
Total precipitacions:515 mm

MUNICIPI DE FORADADA
Dies amb precipitacions: 7
Precipitació màxima: 25 mm dia 15
Total precipitacions:5 mm
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Hora de mullar-se

Tot i que estem en ple estiu i que
aquest mes de juliol Ka resultat
especialment calorós la referqncia
a mullar-se no té a veure amb el fet
de refrescar-se sinó que és aquella
forma de dir que cal prendre part en
un tema de forma clara decidida i
sobretot pública.
En aquest cas ens referim a mullar-se de cara a les eleccions previstes a Catalunya per al 27 de setembre
ja que es tracta d’una data que pot
arribar a ser Kistzrica en funció dels
resultats i de les seves conseqqncies.
I per quq diem que és Kora de
mullar-se? Doncs per la transcendqncia del fet i perquq el 27S no valen les
excuses ni les mitges tintes. Si volem
la independqncia cal deixar-ne constància a les urnes de forma clara i que
no deixi lloc a dubtes sobre quina és
la voluntat de la majoria de catalans
i catalanes. I com més clara sigui la
majoria menys discutible serà el resultat. es clar que aixz també Ko deuen
pensar els que continuen defensant la
dependqncia de l’Estat espanyol.
Podríem a¿rmar que el punt
d’inÀexió es dóna fa cinc anys amb
la coneguda sentqncia del Tribunal
Constitucional que deixava encara
més escapçat de com va sortir de
les Corts espanyoles un Estatut que
pretenia ser una alternativa per a romandre dins aquest Estat que ens Ka
demostrat una vegada sí i una altra

també que no ens vol com som sinó
com alguns volen.
Després de la consulta del passat
9N es va trencar la fràgil unitat de les
forces polítiques que apostaven per
allz que s’Ka convingut en anomenar
el dret a decidir. Durant uns mesos
Kem viscut en la incertesa de com
s’afrontarien les eleccions anunciades
pel president Mas com a plebiscitàries
encara que com a tals no existeixen.
Ara en pocs dies el panorama s’Ka
aclarit força.
Amb la llista de Junts pel sí no Ki
pot Kaver dubtes. 4ue si ³jo al Mas no
el vull votar perquq és el responsable
de les retallades´ que si ³al Junqueras
no el puc veure ni en pintura´ que si
³l’ANC i Ñmnium no Ki Kan de fer res´
que si ³el cap de llista ve d’Iniciativa´...
³Collonades´ com diria Josep Pla.
La qüestió és molt simple: si
apostem per la independqncia Kem
de votar aquesta llista amb els ulls
tancats. Perz és que a més tenim
una alternativa: la CUP és la candidatura per als més radicals que no veuen
clara l’opció anterior. La resta ¿ns
al moment o estan pel no o encara
es troben encallats en allz del dret a
decidir.
Les persones que dirigim La Palanca així com bona part dels nostres
colālaboradors i colālaboradores ens
mullem i amb el respecte que es
mereixen totes les opinions apostem
pel sí. I tu?

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 te[tos per a la propera revista: divendres 4 de setembre

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
El sorteig del ‘Cuponazo’ de l’ONCE deixa
300.000 euros en premis a Artesa de Segre
’Organització Nacional de Cecs
ONCE va repartir 300.000 euros a Artesa de Segre en el sorteig
del Cuponazo de divendres 2 de
juny.
La quantitat surt de la suma de
les deu butlletes premiades amb
30.000 euros que Juan Mir representant de l’ONCE a la població Kavia venut pel sorteig d’aquell dia.
Artesa pertany administrativament a l’agqncia de l’ONCE a Lleida que presta serveis a 535 a¿liats

L

i compta amb 108 agents
venedors dels productes
de l’organització.
El número que Ka alegrat les butxaques dels
artesencs afortunats va
ser el 2.90 i el sorteig
es va celebrar el divendres dia 2 de juny.
El venedor d’Artesa Juan Mir és el venedor a Artesa | foto: La Palanca
es va mostrar molt satisfet d’Kaver repartit aquesta quantitat més important que Ka venut en els
de diners que va dir que és el premi deu anys que s’Ki dedica.

DP. Goretti Miralles Vilanova
Podzloga col. n 10

Els premiats i premiades al sorteig | foto: Dolors Bella

Dinar d’Artesenques Actives
’Associació de Dones Artesenques Actives va celebrar un dinar de germanor el 19 de juliol a Cubells.
Va reunir unes 5 persones i en acabar l’associació va
organitzar una sessió de ball i va sortejar plantes.

L

Podòloga
Infermera
ReÀe[òloga

Ungla encarnada, durícies, ulls de poll,
berrugues plantars, esperons calcanis,
control a diabqtics, educaciy de l·ungla,
especialitat en nens i esportistes

HORES CONVINGUDES
Av. Pere III 10 - 13 alt. 1er - A
2500 BALAGUER

Ctra. Agramunt 15 baixos
25730 ARTESA DE SEGRE

Tel. 676 08 33 28
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Joan Vidal serà el nou jutge de Pau
l ple ordinari del mes de juliol de
l’Ajuntament d’Artesa de Segre
va aprovar proposar Joan Vidal com
a nou jutge de Pau al municipi en
substitució de Joan Nogués que Ko
Ka estat els darrers anys.
El càrrec de jutge de Pau s’escull per quatre anys coincidint amb
el mandat municipal i es pot renovar sempre i quan Ki Kagi acord per
totes les parts i així Ko aprovi el ple

E

Joan Vidal serà el nou jutge de Pau

municipal. Així mateix es tracta d’un

càrrec que no està condicionat per
l’edat màxima de jubilació.
La tasca encomanada als jutges
de Pau és molt diferent de la dels
altres jutges i en poques i limitades
ocasions Kan de fer judicis tot i que
també és una feina de responsabilitat en l’àmbit del municipi. La tasca més Kabitual és de registre civil
perz poden assistir també als jutges
en els actes que els Ki encomanin.

Ferran Solé torna a ser subcampió d’escacs
erran Solé Pijuan es va proclamar subcampió d’escacs de
Catalunya en la seva categoria per
segon any consecutiu el passat mes
de maig. Estudia segon d’ESO al
Colālegi Episcopal de Lleida i és ¿ll
del Ramón Solé Serentill de Tudela
el Seren i de la Marta Pijuan d’Artesa. Va començar a jugar a escacs
de petit. El seu pare viatjava molt i
en tornar d’un viatge a Bolívia li va
portar un taulell d’escacs gegant que
representava els indígenes de la zona. Va aprendre a moure les ¿txes i
es va enganxar al joc.
Diu que els escacs a part d’ajudar-lo en el dia a dia escolar sobretot

F

en matqries cientí¿ques i tqcniques
l’Kan fet més responsable pacient
previsor i reÀexiu fet que pot aplicar
a la vida diària. També són divertits
Els seus jugadors preferits són
Capablanca que tenia un joc molt
szlid i era un gran dominador de ¿nals i Bobby FiscKer diu que era
genial. En Ferran dedica als escacs
unes 10 Kores de classe setmanals
sobretot a l’Kivern. El cap de setmana juga 3 Kores més si té partida i
si Ki Ka torneig pot jugar tot el dia. A
més fa poc que l’Kan escollit per representar la Selecció Catalana en la
seva categoria en les ¿nals autonzmiques d’Espanya.

Durant l’hivern, en Ferran dedica
unes 10 hores setmanals als escacs

ANTONI AMIGÓ I PONS
Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Control de corrents subterranies sota casa
Ctra. d’Agramunt, 117 - Tel. 973 40 01 27 Mòbil 660 349 648

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE
8I
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/DPRVWUDHVYDLQDXJXUDUHOGHMXQ\LHVSRWYLVLWDU¿QVDOG¶DJRVW| fotos: Biblioteca Municipal Joan Maluquer i Viladot

Exposició ‘Art difós’ a la Biblioteca
s pot visitar des del 9 de juny a
l’¬rea d’Activitats de la biblioteca d’Artesa es va inaugurar el dia
19 i estarà oberta al públic ¿ns al 7
d’agost.
L’autor de la mostra és l’Albert
Vidal artista polifacqtic que amb els
seus escrits sovinteja les pàgines de
La Palanca la revista de casa. Per
l’espectador etiquetar-Ko amb una
certa lzgica que busca una de¿nició
clara podria veure-Ki una poesia visual a partir d’una sqrie d’objectes
que ens Kan estat quotidians que
Kan format part del nostre entorn
més proper. 4ue sovint els veiem
perz que amb la nostra mirada dispersa no els Ki posem atenció no

E

els ¿tem com si cerquéssim la seva
essqncia. Llavors ens en perdem la
textura en certa forma la funcionalitat o servitud el color i en de¿nitiva
la bellesa.
L’autor diu: ³Ets el que recordes
i com recordes les coses que t’Kan
envoltat al llarg de la vida. Coses
senzilles que en el seu inici gairebé
sempre Kan resultat útils i que força
vegades també Kan anat a parar a
la brossa com a materials de rebuig
inservibles quan el seu cicle funcional s’Ka acabat´.
També comenta que ³són materials pobres perz que poden ser reapro¿tats´. El concepte ³Art Pobre´
va néixer a Itàlia de la mà del crític

Germano Celant als anys seixanta
quan diversos artistes van trobar en
els materials de rebuig una manera
de comunicar-se amb l’espectador.
Vidal també fa referqncia per
acabar a nombrosos i reconeguts
artistes que Kan practicat aquest
estil: :elf els components del grup
Fluxus Vostell Manzoni... I a casa
nostra Tàpies Brossa Guitart Jujol Cuixart... i tants altres.
Esperem i desitgem que al llarg
d’aquests gairebé dos mesos d’estiu la mostra tingui l’acollida del públic que mereixen l’esforç i la creativitat de l’Albert Vidal.
4ue la gent sàpiga valorar i enganxar-se a la mirada de l’artista.

I9

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa
amb o sense aparcament
3 Kab. i ascensor
Tel. 617 410 668
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baldomar
NOVA SENYALITZACIÓ
S’Kan colālocat diferents senyals
informatives i direccionals per marcar unes rutes pel terme amb diferents indrets panoràmics i naturalístics. Ha estat gràcies a la subvenció
que del Departament d’Agricultura
en l’apartat de Gestió Forestal Sostenible per a la millora de les zones
afectades per diferents ¿gures de
protecció que és el cas del marge
dret del riu Boix gairebé tot integrat
dins la ;arxa Natura 2000. L’ajut Ka
estat de 9.5278 euros sobre un
pressupost de 1.771.

tzric d’aquesta partida de prop de 30
Kectàrees. Per les riuades de l’any
1982 aquestes ¿nques van perdre
l’escullera i la segla que els portava l’aigua del Segre 5 quilzmetres
amunt. Des d’alesKores no s’Kavien
regat més. Enguany la majoria de
propietats ja tenen el reg instal·lat i
faran la primera collita.

PISCINA MUNICIPAL
El dia 20 de juny es va inaugurar la temporada d’estiu de la piscina
de Baldomar que romandrà oberta
a tots els públics ¿ns a mitjans de
setembre.

REG DEL SOT
L’Agrupació de Regants del Sot
de Baldomar Ka recuperat el reg Kis-

CONSTITUCIÓ DE L’EMD
El dia 22 de juny es dugué a ter-

La nova corporació | foto: EMD Baldomar

me el nomenament dels vocals i el
president de la nova corporació municipal de l’EMD de Baldomar. Els
membres de la nova junta són Del¿na Galceran Tere Valls Gemma Cayetano i Júlia Calcagno. Josep Galceran serà el president de l’EMD per
segon mandat consecutiu. | EMD
Baldomar

Auto Taller Gardela
Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua
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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municipis
II Aplec de Geologia a Vilanova de Meià
ilanova de Meià va acollir del 19
al 21 de juny el II Aplec de Geologia de les terres de Lleida i dels
Pirineus organitzat per l’Associació
Cultural Terres del Marquesat i l’ajuntament amb la direcció cientí¿ca del
Dr. Josep M. Mata-Perelló. Les conferqncies es van fer a la sala d’actes
de l’ajuntament i en total unes 80
persones van participar de totes les
activitats.
Els actes van començar el divendres a les  de la tarda amb la inauguració de la vitrina de minerals al
Centre d’Interpretació del Montsec de
Meià feta amb aportacions del Mu-

V

12 I

seu Mollfulleda d’Arenys de Mar del
Museu de Geologia Valentí MasacKs
i de Francisco Bravo Bastida. En la
seva intervenció el Dr. Mata-Perelló
va manifestar la voluntat de convertir
aquest centre en el lloc de referqncia
mineralzgic de les terres de ponent.
Les ponqncies les va iniciar el mateix
Dr. Mata parlant del ³patrimoni miner de les terres de Lleida i dels Pirineus´. Tot seguit Guillem Puras va
presentar el Projecte Geoparc Conca
de Tremp - Montsec que té el suport
de l’Ajuntament de Vilanova i de l’associació de les Terres del Marquesat.
Després Joan Escuer va presentar

la ponqncia ³Reptes geolzgics d’una
Catalunya de futur”. Va cloure la jornada el Dr. Josep Roqué amb la interessant ponqncia ³La geologia dels
voltants de Vilanova de Meià”.
La segona jornada dissabte va
començar de bon matí amb una sortida de camp dirigida pel Dr. Roqué
i Ramon Bernaus descobrint el ric
patrimoni arqueolzgic i miner de Vilanova: l’antiga mina de conducció
d’aigua a la població la gravera la
pedrera i el forn de calç del riu Merler; el túnel de la font de l’Hedra que
formava part de la mina de lignits de
Barmó i els espectaculars rentadors
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La presentació de la vitrina i la sortida del diumenge

de carbó ³Lavaderos” de l’antiga mina del Reguer del Montsec al barranc
de Paús. Les intervencions de la tarda les va començar Irene Borda Llordés amb la ponqncia ³Gel i neu d’aKir
i d’avui”. Van continuar l’arquezleg de
la UAB amb la conferqncia ³La producció de sal a l’qpoca preKistzrica
Gerri de la Sal ” i el paleontzleg de
l’IEI Antoni Lacasa amb la conferqncia
³Els orígens del Montsec”. Tot seguit
Montserrat UbacK i Tarrés va exposar
el tema ”Les coves i els avencs del
Montsec”. Dins del mateix context
Jordi <Kerla va presentar i comentar
un notable documental sobre l’exploració del Forat de l’or al congost dels
Terradets. El Dr. Mata va exposar la
ponqncia ³Paisatges geolzgics dels
Pirineus occidentals” seguidament
el Ramon Bernaus va desenvolupar

la conferqncia que posava el contrapunt als temes geolzgics ³El romànic
i el gztic a la Coma de Meià” centrat
en l’església parroquial de Sant Salvador declarada bé d’interqs cultural
nacional 198 i recentment restaurada. L’última intervenció fou de Ramon I. Canyelles ³El Montsec un cel
de privilegi”. La jornada es va cloure
a les 11 de la nit a la torre del castell
de Vilanova on Canyelles va conduir
una interessant observació d’estels.
La jornada de diumenge s’inicià a
les 9 del matí i amb una sortida de
camp conduwda pel Dr. Mata-Perelló
³Recorregut de recerca geolzgica i
mineralzgica a l’entorn de la serra del
Montsec: Vilanova de Meià Santa
Maria de Meià el coll d’Orenga Peralba Figuerola de Meià Fontllonga
el Doll congost dels Terradets font

de les Bagasses Llimiana la vall de
Barcedana Matassolana l’Hostal
Roig el Pas Nou i Vilanova de Meià”.
Va durar cinc Kores amb múltiples
parades per conqixer sobre el terreny
la serra del Montsec de Meià i el seu
entorn. La jornada es va cloure amb
un dinar de germanor al restaurant
Racó del Montsec.
Cal destacar l’alt nivell acadqmic
de les jornades la gran participació de públic en les ponqncies i les
sortides i la logística facilitada per
l’Ajuntament de Vilanova especialment per la intervenció de la Sra.
Iolanda Masanés omnipresent en
tots els detalls de la trobada. Con¿em que aquestes activitats puguin
tenir continuwtat amb tant d’qxit. |
Associació Cultural Terres del
Marquesat.
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TALLERS

VILELLA

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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Festa major de Santa Maria

Setmana Cultural a Gàrzola

anta Maria de Meià celebra la festa major del 1 al
1 d’agost. El tret de sortida el donarà el repic de
campanes divendres a les 13.00K. A les 13.30 Ki Ka
la traca d’inici de festa i vermut popular i a les 17.30
gimcana per la mainada. A les 23.00 espectacle de guitarres amb el grup Saltors i a la 1.00 Ball de nit i marxa
amb l’orquestra Doble Cara. A partir de les .30 gresca
amb Discomunio FL. Dissabte Ki Ka missa de festa major a les 11.00; Llevants de taula amb Gorrallargs d’Oliola a les 13.00; animació infantil amb Cia. infantil Sidral
Una de pirates a les 18.00; ball de tarda i nit amb el trio
Zadit de 20.00 a 1.00 seguit de la nit de festa amb Séptimo A  que enllaça amb el concert del grup de versions
Cat RocN 3.5 a .15. Finalment disco mzbil Galaxy
¿ns que el cos aguanti. Diumenge Texas Grup animarà
els balls de tarda 20.00 a 22.00 i nit 23.00-1.00 .

’Associació #GZL Cultura organitza la setmana cultural de Gàrzola. #GZL15 és un festival íntim i de petit
format amb música i cultura i que convida a gaudir de l’ 1
al 8 d’agost tots els vewns i vewnes de la vall de la comarca
i del país d’aquestes activitats: dia 1 d’agost 22.00 La casa de Bernarda Alba amb Calabaza Teatro. Dia 2 11.00
taller de teatre i expressió corporal amb de ;aby Cimara
i a les 20.00 presentació del llibre Memòria d’un poble. El
dia 3 22.00 EstKer Condal presenta Home en concert. El
dia  20.00 inauguració de la mostra de fotogra¿a #territoriGZL. El dia 5 19.00 xerrada i taller Plantes del Montsec de Parc de les olors Can Gessé i a les 22.00 cinema.
El dia  20.00 tast de vins amb Virgili Gabaldón. El dia 7
22.00 Guillem Roma presenta el concert Nòmades. El dia
8 20.00 taller de cuina amb Mariona Cortada i a les 23.30
concert amb Laia Bastús. Més info a Twitter i FacebooN.

S
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la noguera

Anna M. Vilanova i Alentorn

’església del monestir de les Avellanes torna a tenir
un orgue després de 170 anys gràcies a la donació
que Ka fet la comunitat marista de Varennes França 
arran del seu tancament. L’orgue té 83 tubs dels quals
3 són de fusta i la resta de metall amb aliatge d’estany.
El volen promocionar com un atractiu més de la zona.

tal que rebin una oferta concreta de feina formativa o
de pràctiques en un termini de  mesos. Per donar-se
d’alta o demanar informació es poden adreçar a l’O¿cina
Jove tel. 973  75 70.
Càtedra d’Estudis Medievals. L’1 2 i 3 de juliol es
va impartir la 20a Càtedra d’Estudis Medievals titulada
L’assistència a l’Edat Mitjana. Es va tractar de com s’atenia les persones en situació de pobresa feblesa i necessitat i com les persones amb poder feien ostentació de la
seva solidaritat.
Cloenda curs aules extensió universitària. Enguany
Ki Kan participat 0 alumnes.
Cloenda dels grups de suport per a cuidadors/es no
professionals. Han sigut 12 sessions de dues Kores en
les quals les persones cuidadores Kan pogut compartir
experiqncies i Kan rebut eines per afrontar la seva tasca.

MENÀRGUENS, PROPERA COMARKALADA

PARC ASTRONÒMIC DEL MONTSEC

’edició 201 de la ComarNalada la Trobada de Joves
de la Noguera l’organitzaran els joves de Menàrguens. Enguany s’Ka celebrat la 10a edició a Cubells
que portava com a títol L’estiu al meu poble.

e juliol a desembre es preveu que unes 1.000 persones participin ael VI Cicle de Música sota les Estrelles. Combina l’observació de l’univers al Planetari Ull
del Montsec i concerts en directe. Hi Ka set concerts programats i com a activitat complementària els assistents
podran veure els estels al Parc dels Telescopis. Així mateix s’Ka engegat el primer observatori-aula d’Europa
que permet observar l’univers i interactuar per adquirir
coneixements d’astronomia.

XARXA D’AIGUA DE LA BARONIA
’Ka acceptat el projecte de millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable de la Baronia de Rialb. Les
obres permetran reforçar la xarxa amb la instal·lació de
nous Kidrants i guanyar més e¿ciqncia en el servei. També s’instal·laran noves arquetes per regularitzar la pressió de l’aigua en qualsevol dels nuclis i masies i comptadors per conqixer el consum real.

S

LES AVELLANES TORNA A TENIR ORGUE

L

L

NOTÍCIES DEL CONSELL COMARCAL
rograma Garantia Juvenil. S’Ka posat en marxa mitjançant l’O¿cina Jove i és una iniciativa europea que
lluita contra l’atur entre els joves menors de 25 anys per

P
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el cap

informa

Programa d’atenció domiciliària
quest mes volem compartir
amb vosaltres una ¿ta molt important per la nostra organització.
Des del dia 1 de juliol disposem
d’un nou equipament al centre que
ens ajudarà molt en el dia a dia del
Programa d’Atenció Domiciliària Atdom i d’atenció continuada. es un
veKicle que ens Ka de facilitar els
desplaçaments que ¿ns ara fqiem
amb els cotxes particulars del personal sanitari.

A

458 KM AL MES
La mitjana de quilzmetres fets
l’últim any per aquests desplaçaments és de 58 al mes.
Conscients de les característiques del nostre entorn i de la població fa anys que treballem per una
atenció de qualitat al pacient crznic
i complex. Un dels nostres lemes és
³enlloc com a casa”.
Aquest programa forma part de la

nostra cartera de serveis
des dels inicis de l’¬rea
Bàsica concretament
des del 1995.
L’atenció
a casa del
pacient és un
servei important i especíEl nou vehicle | foto: CAP Artesa de Segre
¿c de l’atenActualment segons registre
ció primària que no comparteix amb
altres nivells assistencials. Aquesta actualitzat l’1 de juliol tenim 78 paatenció engloba un conjunt d’activi- cients inclosos que són visitats petats de caire biopsicosocial i d’àmbit rizdicament al seu domicili en funció
comunitari que es realitza al domici- de les seves necessitats.
Estan distribuïts per tot el territori
li de la persona amb la ¿nalitat de
detectar valorar donar suport i fer de l’¬rea Bàsica de Salut que es coel seguiment dels problemes de sa- rrespon amb el territori dels ajuntalut i socials de l’individu i de la seva ments d’Alzs de Balaguer Artesa de
família potenciant-ne l’autonomia i Segre Foradada i Vilanova de Meià
amb tots els seus nuclis agregats.
millorant-ne la qualitat de vida.

Fred
Calor
Llum
Aigua
Descalci¿cadors
Osmosi
Fontaneria

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

Electrodomèstics

Artesa de Segre Tel. 9 15 50
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les entitats
Un final de curs ple d’emocions
¿lles a apuntar-s’Ki El maom cada any el mes
de juny va venir acomteix dissabte 13 a la tarda
el pavelló municipal es va
panyat de nombrosos actes
omplir de jocs de fusta per
per a celebrar la cloenda
celebrar la Festa de ¿nal de
del curs. El primer de tots
curs. Va ser una proposta
fou l’acte de lliurament d’orpensada per posar a prova
les als alumnes de q que
l’enginy i les Kabilitats de
va tenir lloc el divendres 12
petits i grans enfarinant-se
de juny a la sala polivalent
i embrutant-se. El grup de
de l’escola. Va ser un acte
batucada d’Artesa Els Fosolemne i alKora emotiu
que va començar amb els 8QPRPHQWGHODIHVWDGH¿QDOGHFXUV| foto: M. ¬ngels López
llets va animar la tarda ¿ns
parlaments de la direcció de l’escola i patrocinat per la Diputació de Lleida que va arribar la festa de l’escuma
de l’institut del president de l’AMPA el Consell comarcal de la Noguera ³la cortesia dels Bombers d’Artesa. A
així com de les tutores dels alumnes Caixa” i l’Ajuntament d’Artesa de Se- més al mateix pavelló es va poder
Komenatjats. En el transcurs de l’en- gre. La competició que es va celebrar gaudir d’una mostra dels treballs reatrega es va visualitzar un audiovisual al menjador de l’escola va comptar litzats al llarg del curs en les diferents
que recollia imatges dels alumnes amb una quarantena de jugadors pro- activitats extraescolars. La festa es
al llarg del seu pas per l’escola. Per vinents de diferents poblacions. Hi va va acabar amb el ja tradicional sopar
acabar alumnes famílies i mestres Kaver copes per a les diferents cate- de ¿ de curs enguany el menú fou:
van poder gaudir d’un aperitiu per co- gories: Vinyet Palau del CE Alcolet- aperitiu ¿deuà pels adults o macamentar anqcdotes vivqncies i expe- ge 1a SUB-12  ¬lex Pedra del CE rrons per la canalla i gelat.
riqncies de tots aquests anys.
Balaguer 1r SUB-10 i Ot Soria del
Volem agrair especialment la imLa nostra més sincera enKorabo- CE Balaguer 1r SUB-8 ; també Ki plicació dels delegats de curs en l’orna a tots els alumnes de q que al va Kaver premis per als millors juga- ganització de la festa així com a les
setembre començaran una nova eta- dors locals: Núria Regué SUB-12  entitats i comerços del municipi que
pa a l’institut que tingueu molta sort i Pau Regué SUB-10 i Guillem LlucK van posar el seu granet de sorra per
molts qxits
SUB-8 . Tots els participants van ser fer-nos l’organització de la festa més
El dissabte 13 de juny al matí va obsequiats amb una medalla una fàcil.
Molt bon estiu a totKom
tenir lloc el 1r Torneig d’escacs ³Els bossa dels patrocinadors i un bon esPlanells” organitzat conjuntament morzar.
per l’AMPA i pel Club d’escacs ADEEnKorabona a tots El curs vinent
JO. L’acte que comptà amb la col·la- l’AMPA continuarà oferint l’extraescoboració de l’escola Els Planells fou lar d’escacs animeu els vostres ¿lls i

C
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Diferents moments de la representació de l’obra,
que va tenir lloc del 19 al 21 de juny | fotos: Jordi Farré

El GTA presenta ‘El sopar dels idiotes’
ls dies 19 20 i 21 de juny els
artesencs vam gaudir de la mà
del Grup de Teatre d’Artesa de les
representacions de l’obra de Francis
Veber El sopar dels Idiotes. Veber
nat a Franca el 1937 és un dramaturg cineasta i guionista francqs ¿ll
de pare jueu i mare armqnia. Alguns
dels seus guions i ¿lms Kan estat
convertits en obres de teatre i estrenats a Barcelona. L’any 1998 al
teatre Condal s’estrenà Le dîner des
cons el sopar dels idiotes  amb traducció adaptació i direcció de Paco
Mir protagonitzada per Lluís Marco i Ricard Borràs. Un qxit que Ka
estat reestrenat abastament representat i ¿ns i tot convertit en pel·lícula.
La Kistzria és la d’un grup d’amics
que es reuneix cada dimecres per
sopar amb una condició ben peculiar: cadascú Ka d’anar acompanyat
d’un idiota i qui porta l’idiota més

E
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idiota de tots guanya. Pere Sirvent
és al grup i un amic li recomana
portar 4uimet Puntí. Com que encara no el coneix decideix invitar-lo
a casa seva un fet que a la llarga
es convertirà en uns dels pitjors malsons de la seva vida.
L’obra és llarga 2:25 K dividida
en dos actes i descansa sobre l’esforç de dos actors Josep Miró Pere
Sirvent i Jaume Caballer 4uimet
Puntí . En Josep Miró ens comença
a malacostumar a les seves grans
representacions perz cal destacar el
gran paper que fa en Jaume Caballer
com a coprotagonista. Els dos estan
molt ben acompanyats per Jaume
Ferrer Dr. Orteu  Ramon Orpinell
Tito Balaguer i Vicens Farras Oriol
Colom . Els personatges femenins
són importantíssims dins la trama
perz apareixen poc a escena són
Silvia Cardona Cristina Mesquida
i Núria Serradell Olga Grasset .

Sota la direcció de M. Dolors Palet
tot el repartiment al qual cal afegir
les veus de Joan Roca Andreu Rocamora i d’una telefonista ens demostra que la companyia passa per
un gran moment que està en estat
de gràcia. En acabar l’obra en vols
més els aplaudiments i bravos del
¿nal en són prova i testimoni i els
mesos que Kem d’esperar ¿ns a la
propera prometen fer-se eterns.
Amb aquesta obra ja són 10 anys
els que la companyia puja als escenaris. Deu anys en quq la progressió Ka estat imparable tant en allz
artístic com en allz material ja que
en aquesta obra s’Kan utilitzat els
nous mitjans tqcnics i escenogrà¿cs
de llum i so que permet la sala gran
del Cubtural per ¿ ja ¿nalitzada amb
gran esforç per part de l’ajuntament.
No volem ¿nalitzar sense un sentit record per Iolanda Massana in
memoriam. | Josep M. Espinal
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les entitats
Presentació del llibre ‘La Guerra Civil al Montsec’
s l’últim llibre escrit per Ferran
SincKez Agustí que va ser presentat a Artesa el dia 5 de juliol a les
11 del matí.
L’acte tingué lloc a la sala de les
Monges plena de gom a gom i amb
gent asseguda al passadís o de peu
al fons. A part de l’autor Ki participaren Bartomeu Jové i Serra com a
cronista de la ciutat d’Artesa i Manuel Gabriel Forn escriptor i professor d’Kistzria. Tots dos glosaren la
¿gura de l’autor i ens introduïren en
l’ambient i mentalitat de l’qpoca en
quq es produí el conÀicte. També es
va treballar el concepte de memzria
Kistzrica. L’autor ens va explicar la

É

intenció de fer una
obra total i de¿nitiva sobre la guerra
civil a les nostres
contrades. El llibre es centra en
la zona d’Alzs de
Balaguer Artesa
de Segre Foradada Cubells la L’acte va omplir la sala de gom a gom | foto: Jordi Farré
Sentiu de Sió Llimiana Sant Salva- L’aportació de dades noves i no tan
dor de Toló i les valls de Meià i del noves és enorme.
El llibre serà presentat en altres
Montsec.
Hi Ka Kistzries noves i s’Ki trans- poblacions de les nomenades al llicriu la realitat que Ki Ka darrere les bre al llarg d’aquest estiu i el podeu
³llegendes” sobre el tema. La inten- trobar a les llibreries d’Artesa. | Joció és ser el més objectiu possible. sep M. Espinal, Secretari CLAac
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La conferència
va despertar
molt interès
| foto: Terres del
Marquesat

Actes de l’associació cultural Terres del Marquesat
onferqncia a càrrec de la doctora M. ¬ngels Petit i Mendizàbal professora de PreKistzria de
la Universitat de Barcelona titulada
Els primers artistes de la península
Ibèrica. Tres exemples extraordinaris. El dissabte  de juliol a les 20K
coincidint amb les XIV Jornades de
la PreKistzria a les Terres del Marquesat el Casal Cultural d’Alzs de
Balaguer va acollir aquesta interessant conferqncia en quq es va parlar de pintures rupestres de la Cova
d’Altamira i de dos jaciments també
importants de Portugal i Valqncia. Hi
varen assistir unes 50 persones que
van gaudir d’una conferqncia molt
amena.
En acabar el públic va ser molt
participatiu i va fer diferents preguntes a la conferenciant. Van quedar
alguns enigmes sense resoldre. Pintaven solament els Komes o també
les dones? Sobre l’art rupestre vam
aprendre que no sabem perquq Ko
feien no entenem quq representava
i que s’Ka trencat el ¿l cultural que
ens uneix a ells.

C

HOMENATGE A MARTÍ GALCERAN
El mateix  de juliol ens vam trobar al pont d’accés a Alzs venint
des de Rubió. Eren les 17.30 i en
total ens aplegàvem unes 20 persones d’Agramunt Baldomar Camarasa Cubells i Alzs. El motiu era retre
Komenatge a Martí Galceran que
fou alcalde d’Alzs durant 27 anys
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i que aquest any en fa 12 que ens
va deixar. En Lluís Soldevila alcalde actual amb el nebot d’en Martí
Ricard i la seva esposa Carolina
ens van acompanyar a visitar l’ermita romànica de Sant Miquel segle
XII  on Soldevila ens va explicar el
procés de restauració i negociació
que va dur en Martí perquq passés
al poble ja que era de propietat privada. Tot seguit i continuant amb
els veKicles ¿ns a la Font del Prat
vam aparcar a l’entrada del poble
on caminant i contemplant els focs
i taules que Ki Ka vora la font vam
veure els dipzsits de gas propà que
alimenten tota la població. Aquesta
va ser una gran millora pel poble impulsada també per l’alcalde Martí i
inaugurada pel president Artur Mas.
També en aquesta zona Ki Ka un
banc de pedra dedicat a les dones.
Des del mirador vam contemplar les
piscines municipals i vam baixar a
la plaça dedicada a Galceran on
el seu nebot ens va fer una senzilla explicació. També vam visitar el
museu on Ki Ka les vqrtebres d’un
Ictiosaure trobat a Alzs i les troballes
arqueolzgiques de la Cova del Parco un jaciment dels més importants
de Catalunya. L’explicació la va fer
en Josep Roqué membre de la nostra associació. Per ¿nalitzar l’acte
vam anar a l’església de Sant Feliu on ens esperaven les germanes
d’en Martí Mercq i Ramona. Elles
de viva veu ens van explicar com

Homenatge a l’església | Terres del M.

en Martí va pujar a Alzs el retaule
de pedra policromada segle XIV
de Sant Pere Màrtir i la Verge de la
Paloma que des de la Guerra Civil
estava dipositat al convent de Sant
Domqnec de Balaguer.
A continuació seguint el programa que vam repartir als assistents i
com a part ¿nal en Ricard Galceran
va recitar una poesia que en Marius
Batlle li va dedicar amb motiu de
la mort d’en Martí. La nostra associació va fer entrega d’un diploma a
títol pzstum i signat per tots els assistents a les dues germanes d’en
Martí. Hem fet un petit resum d’algunes obres fetes per Martí Galceran
per explicar-Ko tot faríem un dossier
tan gruixut que necessitaríem moltes pàgines.
Vagi la nostra gratitud a en Martí
Galceran que tant ens va ajudar als
inicis de l’associació i també a en
Lluís Soldevila bon continuador de
l’obra d’en Martí. | Terres del Marquesat
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El tercer Mercat de botigues al carrer va tenir lloc el dia 28 de juny | fotos: Jordi Farré

Mercat de botigues i activitats de l’ACS
l diumenge 28 de juny vam fer el 3r
Mercat de botigues al carrer que
va ser un altre cop un gran qxit. Agraïm
la col·laboració de l’Ajuntament l’organització del trànsit per part de Protecció Civil i als Amics de la Sardana moltissímes gràcies per la vostra ballada.
La nostra associació també serà
present al Cubtural per la Fira de Sant
Bartomeu on Ki Kaurà el nostre es-

E

tand amb una exposició de tots els comerços i serveis associats.

APLEC DEL CONILL
Aquest any la Conillada tindrà lloc
el  de setembre. Estem organitzant
una gran festa on Ki podrà participar
gent de totes les edats. Al matí es
realitzarà la 1a Caminada del Conill a
càrrec del Gimnàs Altis seguidament

es farà el dinar de germanor on el plat
estrella serà el conill i per pair una
mica el dinar a la tarda es faran jocs
tradicionals per equips amb premi pel
guanyador. Tot seguit tindrem ball per
clausurar la festa.
Apunta-t’Ki Junts fem
poble
Artesa amb tu es mou

Amics de la Sardana
“Ja la rodona altiva i noble
Volta la serra i volta el pla.
Ja hi cap dins d’ella tot un poble
Que vol ser lliure i estimar”
Sardana de la pàtria fragment
E. Morera / J. Llongueres

Fins al curs vinent
La Sardana dansa nacional de Catalunya
A dalt, cloenda del curset de sardanes per a infants i a
baix, sardanes a la fresca en família | fotos: Amics de la Sardana
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tema del mes

L’oferta d’activitats d’estiu
s’imposa a l’onada de calor
ot i patir una de les onades de
calor més intenses i persistents
de les darreres dqcades Artesa no
s’Ka rendit a les altes temperatures
i les diferents activitats estiuenques
algunes de noves i d’altres que ja
formen part de la llista de ³clàssics”
s’Kan aconseguit obrir pas i Kan fet
moure els artesencs.
Hi Ka Kagut propostes esportives
tant aquàtiques natació o aquazumba novetat d’enguany com a fora amb caminades o la rebuda de

T
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la Flama del Canigó vegeu p. 25 .
Precisament les piscines Kan estat
una de les novetats importants amb
una notable reforma i millora del servei. Tot i estar ja obertes a ¿nals de
juny se’n va fer la inauguració. Les
piscines van acollir també el tradicional ³mulla’t” per l’esclerosi múltiple el
dia 12 de juliol.
En el cas de les piscines dels
pobles dels voltants el servei es
completarà durant tot l’estiu amb les
bibliopiscines mentre que a Artesa

Ki Ka Kagut el Biblioparc durant el
mes de juliol.
També destaquen altres activitats com la conjunció de ioga i observació astronzmica del darrer cap
de setmana de juliol a l’espai transmissor de Seró l’activitat de cinema
a la fresca que va tenir lloc darrere
el Cubtural el divendres 17 de juliol
amb el passi de la pel·lícula Paddington i la caminada a la lluna plena
prevista pel dia 31. I la gran cita la
¿ra de Sant Bartomeu p. 25 i 27 .
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Arribada de
la Flama
del Canigó
a tradició de la Flama del Canigó es va viure un any més
aquest Sant Joan a Artesa de Segre com ja és Kabitual en la seva
vessant més esportiva.
Per una banda una delegació
de ciclistes del CUDOS va anar a
rebre la Àama al seu pas per la localitat veïna de Ponts i van acompanyar els ciclistes de Bellpuig
i Lleida que la baixaven des del
Pirineu. També a Ponts s’Ki van
sumar esportistes de Calaf i Torà
i tots ells una trentena aproximadament van fer parada a Artesa
on es va llegir el manifest a les Pis-

L

Tot a punt per
la Fira de Sant
Bartomeu
’Ajuntament d’Artesa encara
la recta ¿nal de la preparació d’un dels esdeveniments amb
més repercussió de l’any la ¿ra de
Sant Bartomeu. Serà els dies 22 i
23 d’agost i el programa incorpora pocs canvis pel que fa a l’edició de l’any passat tot i que Ki Ka
matisos i novetats dins del mateix
sector gastronzmic i comercial en
quq darrerament s’Ka centrat el
certamen.
Comptarà amb la participació
d’un centenar de parades d’artesans una xifra que es manté
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cines Municipals i se’ls va oferir un
avituallament.
Per altra banda els Fondistes
d’Artesa de Segre van participar
en la baixada de la Flama corrent

des del Canigó en aquest cas
organitzada pel club Xafatolls de
Mollerussa. Aquest grup també va
trobar un generós avituallament a
Artesa. | Fotos: Antoni Colom

després d’una davallada important
respecte temps anteriors. Una altra xifra que també es manté després d’Kaver patit una davallada
dràstica és la del pressupost que
se situa en 30.000 euros. La majoria els aporta l’Ajuntament mentre que 3.000 procedeixen de la
Diputació de Lleida. Per altra banda institucions com la Generalitat
a través del Departament d’Agricultura col·laboren en el certamen amb la donació de material
i l’aportació d’altres tipus d’ajuda.
L’alcalde Mingo Sabanés Ka
explicat que amb aquest pressupost i les activitats de pagament
s’Ka aconseguit trobar l’equilibri
per mantenir viva la ¿ra.
A banda dels actes del programa que trobareu detallat a la pà-

gina 27 val a dir que els espais de
la ¿ra seran els mateixos que les
anteriors edicions consolidant el
Cubtural com a centre neuràlgic
amb els estands dels vins i dedicant la sala principal al comerç i
entitats locals i situant els espais
oberts al seu entorn bàsicament
l’avinguda M. Anzizu el carrer Balmes i la plaça de l’Ajuntament.
La inauguració serà el dissabte
a les 12.00K.
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Pots venir a informar-te o a inscriure’t
a la Ctra. de Tremp 1
de dilluns a divendres
de les 17:00 a 20:00
Telqfon: 0 21 72
Correu: manetes1@Kotmail.com
Horaris:
De dilluns a divendres de 16:30 a 20:15
-1r torn d’activitats: de 17:00 a 18:15
-2n torn d’activitats: de 18:30 a 19:45
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¿ra del meló
DIVENDRES 21 D’AGOST
12a Caminada sota la llum de la
lluna
Sortida cap a Montsonís. Gimnàs
Altis 22 K. Pot participar-Ki totKom inscripció a l’ajuntament.
Organitza: Club Esportiu Altis

DISSABTE 22 D’AGOST
Engan[a’t a la ¿ra
Sortida popular. CAP 8 K. Pot participar-Ki totKom caminant corrent
o en bicicleta. Refrigeri i obsequi
per cada participant. Inscripció a
l’ajuntament.
Organitza: ¬rea Bàsica de Salut.
Torneig de Bàsquet 3X3
Durant el matí partits de bàsquet
al camp d’esports.
Organitza: CENG
Inauguració de la Fira
Recinte ¿ral 12 K
Festa aquàtica - dia Nereu
InÀables
Piscines municipals d’11 a 1 K
Organitza: Programa Nereu
InÀables: Recicla tot saltant
Zona infantil d’11.30 a 13.30 K i
de 17.30 a 20.30 K
Col·labora: Departament de Medi
Ambient
Maridatge de cervesa i formatge
artesà
Cubtural 11.5 K
Organitzen: Cerveses Ponent i
Formatgeria de Tzrrec
Tast de vins
Cubtural 13 K
Organitza: Cooperativa d’Artesa
Degustació de vermut
Estand Vins Galceran Cubtural 
de 13 a 1 K
Organitza: Vins Galceran
Tradicional paella
C/Mallorca- Mare de Déu del Pla
darrera del casal  1.30 K
Es repartirà per endur a casa

Concurs de botifarra
Plaça de l’Ajuntament 17 K.
Organitza: Els Follets
7a jornada ‘La carn de conill’
Cubtural 19 K;
7è concurs ‘El conill a la cuina’
Cubtural 19.5 K lliurament de
premis. Els plats s’Kan de presentar de 17 a 17.30 K;
Concurs infantil de dibui[os culinaris ‘El meu plat preferit’
Cubtural 19.5 K lliurament de
premis a continuació del Conill a
la cuina. Els dibuixos s’Kan de presentar del 17 i al 21 d’agost.
Organitzen: Departament d’Agricultura ajuntament Associació de
Cunicultors de la Noguera Conills
Caubet i Morros Fills SL
Final del Torneig Bàsquet 3[3
Camp d’esports 20.30 K
Organitza: CENG
Festa del vi
Sopar de germanor
Plaça de l’Ajuntament 21.30 K
Amenitzat pel grup Digal’sKi inquiets

DIUMENGE 23 D’AGOST
5è intercanvi de segells i promoció ¿latèlica
Intercanvis de plaques de cava
sucres calendaris escuradents i
tot tipus de col·leccionables
Cubtural de 9 a 13 K
Col·labora: Bernardí Mota
8è mercat de llibres de 2a mà
Cubtural estand de l’Associació
de Dones Artesenques Actives
durant tot el matí
Organitza: Artesenques Actives
18a Trobada de puntaires
C/ Sants Cosme i Damià 10 K.
Organitza: Associació de Dones
Puntaires d’Artesa de Segre
InÀables: Recicla tot saltant
Zona infantil d’11.30 a 13.30 K i

de 17.30 a 20.30 K
Col·labora: Departament de Medi
Ambient
Degustació de vermut
Estand Vins Galceran Cubtural 
de 13 a 1 K
Organitza: Vins Galceran
Partit de futbol.
Trofeu ¿ra del meló
CE Artesa de Segre – CF Andorra
Camp d’esports 18.30 K
Concurs de productes estranys
Lliurament de premis.
Cubtural 20 K

ALTRES
Mostra de cervesa i formatge
artesà
Maridatges guiats durant tot el dissabte i diumenge a més a més de
degustacions d’aquests productes. Podreu participar de maridatges guiats al carrer conduits per
les cerveseries i formatgeries assistents. A l’Av. Maria Anzizu
Mostres
Vins meló productes estranys
productes artesans punta al coixí
pobles agregats ...
E[posicions
Associació de Comerç i Serveis i
altres entitats de la ciutat.
4uadres de Carme Guiu baixos
de l’ajuntament
Teules decorades de Figuera baixos de l’ajuntament
Actuacions del gimnàs Altis
Escenari de la Fira

MÉS INFORMACIÓ
Ràdio Artesa de Segre emetrà
des del recinte ¿ral
Serveis de bar :C i aparcament
www.artesadesegre.cat,
info@artesadesegre.cat,
¿UD#DUWHVDGHVHJUHFDW
O al telqfon 973 40 00 13
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equitació

Júlia Calcagno

Geriàtrics per a cavalls?
ots som conscients i coneixem un
món del cavall que ens ensenyen
a partir dels mitjans de comunicació
que veiem en el nostre dia a dia perquq
tenim un amic que té un cavall i fa excursions curtes de cap de setmana un
familiar que competeix en alguna disciplina eqüestre un pagqs que sabem
que utilitza els seus cavalls per treballar els camps etc. A totes aquestes
activitats i d’altres estan exposats la
majoria dels cavalls que ens envolten.
Perz quq passa després?
Una lesió una malaltia degenerativa o simplement l’arribada de la vellesa poden fer que els nostres cavalls
necessitin un canvi d’estil de vida descansar i acabar els seus dies d’una forma digna. De vegades no ens agrada
comparar-nos amb la resta d’animals
perz les persones també envellim i
arriba un moment que pel que sigui
no podem ser de tanta utilitat a aquells
que ens envolten i necessitem que tinguin cura de nosaltres. 4uan passa
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aixz aquesta persona és igualment
estimada i no se la fa fora del seu entorn només perquq ja no pugui aportar
tot allz que anteriorment Kavia aportat;
al revés generalment seguirà a les
nostres vides omplint-nos de més moments meravellosos i intentarem que
així sigui ¿ns al ¿nal.
I doncs perquq encara ara el destí més comú per a cavalls retirats és
l’escorxador? No és Kipocresia estimar
al teu cavall més que res al món mentre et pot ³servir” i un cop ja no et pot
donar tot el que et donava enviar-lo a
morir per comprar-ne un de nou? Un
cavall no és una màquina que es pugui llençar i substituir per una altra un
cavall és una vida i es mereix un respecte.
S’entén que assumir el pupil·latge
d’un cavall retirat a una Kípica convencional té un cost que no totKom pot
assumir perz per aixz existeixen els
geriàtrics o espais de jubilació per cavalls. Aquests centres ofereixen amplis

terrenys de pastura amb aigua a disposició on els cavalls viuen en semillibertat i en companyia d’altres cavalls.
Els serveis són mínims ja que generalment aquests centres no disposen
d’espais de treball o d’estabulació
perz sí que ofereixen allz necessari
per a cobrir totes les necessitats dels
animals a un preu molt assequible.
4ui assumeix la responsabilitat de
tenir un cavall Kauria de fer-Ko contemplant que aquest pot viure ¿ns a 0
anys tenint en compte que les condicions de vida siguin les adequades i
que per tant tindrà necessitats diverses a mida que vagin passant els anys i
aquestes Kan de ser cobertes de la millor manera possible. Sovint demanem
molt als nostres cavalls pensant que
ens Kan de complaure per ³guanyar-se
el pa” perz no Kem d’oblidar que som
nosaltres qui Kem posat a l’animal en
aquella situació i que Kem decidit ³pagar-li el pa” així que quq menys que
donar-li una vida digna i un ¿nal feliç.
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notícies
de la biblioteca
NOVETATS
DE L’ESTIU
NOVEL·LA ADULTS
Faré tot el que tu vulguis. Iolanda
Batallé. Columna.
Aquest és el viatge del despertar a
l’amor la sensualitat i la sexualitat
d’una dona atrapada emocionalment
per un matrimoni convencional.
Tu nombre después de la lluvia.
Victoria Álvarez. Lumen.

Tres amics que poc tenen en comú
tret de l’afecte mutu i l’interqs per les
ciqncies que exploren el més enllà.
Les ganes de saber els duran a Irlanda una terra de llegendes on les pedres tenen una Kistzria per explicar i
el so de la pluja es confon amb el plor
d’unes dones que van cuidar dels seus
éssers estimats més enllà de la mort.

Bestseller. Alessandro Galleni. Alba.
Jim Talbot és un escriptor amb una dotzena de novel·les que Kan estat rebutjades per gairebé tots els agents i editors de la ciutat i que té l’única obsessió
de publicar un bestseller. CKarles Ran-

Activitats
 Club de lectura
Parlarem del llibre Jo confesso
de Jaume Cabré
Si esteu interessats a participar-Ki passeu per la biblioteca i
us informarem
Dimecres 9 de setembre a les
20:30 Kores
 Aquest any commemorem el
10q aniversari de la mort de
Jesús Moncada escriptor de la
Franja de Ponent que va ambientar la seva obra en aquest
territori limítrof entre Catalunya
i Aragó. La biblioteca acollirà a
partir del setembre dues exposicions relacionades amb l’autor:
- Mequinensa fotogra¿es de
Jesús Moncada. Cedida pel
Museu Etnolzgic de Barcelona.
De l’1 de setembre al 30 d’octubre
- Exposició Jesús Moncada.
Cedida per la Central de Biblioteques de Lleida. Setembre
 Exposició Cavall Fort. Al desembre del 2011 es van complir
50 anys de la publicació de la
revista i per aquest motiu s’Ka
muntat aquesta exposició antolzgica. Podreu veure de ben
a prop pàgines de Pesquis i Baliga Camús Jep i Fidel 4uina
trepa Els Cepats La casa sota
la sorra Ornis... i molts més Ja
veieu que Ki Ka Kistzries de czmic tant actuals com de fa molts
anys. Cedida per la Central de
Biblioteques de Lleida. Del 29
de setembre al 1 d’octubre
 Commemoració Tricentenari
171-201. Exposició del fons
bibliogrà¿c de la biblioteca en
relació amb la commemoració

dall és el vell i excqntric director de Tetragon Press una petita perz prestigiosa editorial independent que Ka lluitat
durant 30 anys per sobreviure entre les
grans multinacionals de l’edició.

La rossa dels ulls negres. Benjamin
Black. Bromera.

Una de les més originals experiqncies
literàries d’aquests últims anys novel·la detectivesca de primera qualitat
fresca de diàlegs corrosius i absolutament satisfactzria.

CONEIXEMENTS ADULTS
Tú puedes. Joaquín Lorente. Planeta.
Paraules retrobades. Asha Miró.
Angle.

INFANTIL
Super gol!. Luigi Garlando. La Galera.
La nena de l’arbre. Rubèn Montañá.
La Galera.

PEL·LÍCULES
Avatar de James Cameron
La vida secreta de Walter Mitty de
Ben Stiller
Monstruos, S.A. de Pete Docter

Pl. de l’Ajuntament, Casal Cultural, entrada carrer València, 1 · 25730 · ARTESA DE SEGRE
Tel: 9730075 · Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat · Kttp://bibliotecaartesadesegre.blogspot.com

HORARI D’ESTIU Matins de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 K. Del 22 de juny al 1 de setembre
I 29

Ctra. Agramunt 12
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Tel. 973 00 081

25730 Artesa de Segre Lleida
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partits polítics
Les Caramelles, Premi Compromís de la JNC
l grup de Caramelles Dàlia Blanca va rebre el 1 de juny el Premi
Compromís 2015 que entrega la Joventut Nacionalista de Catalunya a la
Noguera. Aquest premi reconeix una
persona o entitat que destaqui a nivell
comarcal pel seu compromís amb la
llengua i la cultura catalanes.
L’acte d’entrega va tenir lloc al
Centre d’Entitats i va comptar amb
la presqncia del president de les caramelles Jordi Badia el cap local de
la JNC Adrià Farré la presidenta del
Consell Comarcal Concepció Caxadell el diputat de CDC per la Noguera
Antoni BalascK el cap local de CDC
a Artesa Pere Vidal el coordinador
territorial de la JNC Terres de Lleida
Marc Solanes i el cap comarcal de la
JNC a la Noguera Sergi Batalla.
Farré va explicar que enguany es
vol reconqixer la feina de les caramelles per potenciar les tradicions del
nostre país va lloar la tasca del grup

E

La junta de les caramelles, el cap local de la JNC i les diverses autoritats

de caramelles i va posar de manifest
la necessitat que en aquests moments
tots adquirim un compromís amb el
país. També va fer qmfasi en quq les
caramelles d’Artesa són de les més
antigues d’arreu del territori amb 111
anys d’Kistzria i que malgrat algunes
qpoques difícils mai s’Kagin dissolt i
Ki segueixi Kavent jovent del poble implicat.
Badia va agrair el premi i va explicar la feina que Ki Ka darrera perquq

tot surti bé el diumenge de Pasqua.
Badia va fer extensiu el premi als qui
col·laboren amb l’entitat tot l’any.
Des de la JNC Mig Segre volem
agrair l’assistqncia als qui es va apropar al Centre d’Entitats entre ells
l’alcalde d’Artesa Mingo Sabanés
i el cap de l’oposició
Josep M. Farré.
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esports
Èxit de les estades esportives del CENG

Una de les activitats esportives va ser el ciclisme | foto: CENG

l Centre Excursionista Nova
Gent CENG Ka organitzat
aquest mes de juliol dos torns d’es-
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tades esportives adreçades als nens
i nenes de casa nostra. Les activitats
Kan estat variades i s’Ki Kan practi-

cat esports com són: bàsquet Kandbol bàdminton atletisme tots al
poliesportiu  piragüisme a la bassa
de Ponts  natació a les piscines
municipals d’Artesa o ciclisme en
diferents indrets de l’Korta d’Artesa 
entre altres.
Les inscripcions Kan augmentat
respecte a l’any passat quan la junta va recuperar les estades després
d’alguns anys de no fer-se. Enguany
Ki Kan participat gairebé 70 joves esportistes que Kan gaudit d’allz més.
Com a cloenda de les estades
el divendres dia 2 de juliol va tenir
lloc una caminada seminocturna en
família ¿ns a la Cova del Bandoler
entre Montsonís i Foradada.

La Festa del Bàsquet lleidatà premia el jugador Jordi
Maluquer a títol individual i el CENG com a club
a Festa del Bàsquet lleidatà va
distingir Jordi Maluquer i Betriu
com a millor jugador provincial en
categoria cadet. Amb el seu equip el
CENG Mobles Llobet va aconseguir
el subcampionat provincial. L’entrega de premis fou en el marc d’un acte celebrat a Torrefarrera en quq la
Federació va premiar també el club
artesenc com el que més equips va

L
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aportar a les Trobades d’Escoles de
Bàsquet celebrades durant aquesta
temporada. Dos premis més van recaure en basquetbolistes vinculats
a Artesa: Joel Galceran que juga al
CB Balaguer va recollir el de millor
jugador de 3a catalana i la jugadora
Aina Ribes Betriu Sedis la Seu va
ser escollida millor basquetbolista
cadet.

El club va ser doblement premiat
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El Campus de l’Escola de Futbol
d’Artesa de Segre arriba a una
quarantena de participants

El campus va ser del 29 de juny al 10 de juliol | foto: EFA

en aquesta ocasió s’Ka desplaçat a Balaguer on Giribet
desenvolupa part de la seva activitat professional com
a responsable de l’escola del futbol de la capital de la
Noguera.
A banda del canvi d’ubicació Giribet Ka destacat la
vessant solidària i benq¿ca de la fundació Pedro Rodríguez i Ka detallat la intenció de desenvolupar un programa en aquesta línia que vagi més enllà de les setmanes
del campus. En aquest sentit Giri va declarar que es
planteja la retirada del futbol per centrar-se plenament
en l’activitat formativa ja que l’omple més que la vessant
de jugador.

La nova pista de pàdel acull el
primer torneig d’aquest esport, que
reuneix mig centenar d’aficionats

l Campus de Futbol de l’Escola de Futbol d’Artesa
EFA s’Ka fet del 29 de juny al 10 de juliol i Ka reunit
uns 0 participants des de prebenjamins ¿ns a infantils.
El colofó de l’activitat va ser el partit de l’11 de juliol
que va enfrontar els participants del Campus i els seus
pares. Tot plegat va acabar amb un dinar de germanor.

E

L’artesenc Roger Giribet dirigeix el
tercer Campus del blaugrana Pedro
Rodríguez, aquest any a Balaguer
/HV¿QDOVHVYDQGLVSXWDUHOLGHMXOLRO| foto: Jordi Farré

a pista de pàdel d’Artesa Ka acollit el primer torneig
de pàdel municipal entre el 29 de juny i el 18 de juliol.
Hi Kan participat 28 parelles totes d’Artesa i Rodalies i
la competició s’Ka dividit en dues categories una amb
12 parelles i l’altra amb 1 en funció del nivell dels jugadors.
Els ¿nalistes de nivell avançat van ser les parelles
Xavier Durany - Jordi Macià i J. R. Castellà - Marc Galceran. Al nivell inicial els ¿nalistes van ser Francesc Puigpinós - Ton Durany i Amat Mora - Santi Camats.
L’organitzadora del torneig Ka estat la przpia empresa ClicN Pàdel propietària de la pista que Ka agraït la
participació dels a¿cionats a aquest esport i la col·laboració de diferents empreses i institucions. Els partits es
van disputar de dilluns a dissabte de 8 del vespre ¿ns a
mitjanit.
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‘Giri‘ amb el blaugrana Pedro | foto: La Palanca

l futbolista artesenc Roger Giribet Ka dirigit el Campus Pedro Rodríguez que enguany Ka arribat a la
tercera edició. A diferqncia de les dues anteriors en quq
aquesta activitat esportiva i formativa es va desenvolupar en terres del jugador blaugrana a les illes Canàries

E
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institut els planells
L’Institut s’obre a Artesa
urant els darrers dies de juny
l’Institut Els Planells Ka organitzat unes jornades culturals i multiesportives adreçades a tot l’alumnat.
Per trencar la rutina del curs aquest
cop no Kan estat els professors els qui
Kan impartit les classes. Han estat els
propis alumnes i ciutadans d’Artesa i
rodalies experts en diferents àmbits
els dinamitzadors de tallers multidisciplinaris.
No eduquem només els professors: educa el veí el company
l’exalumne el botiguer... Aquesta vegada l’institut Ka facilitat que aixz passi. No eduquen només les matemàtiques les llengües i la Kistzria sinó
la companyonia la responsabilitat
l’organització la curiositat l’afany de
superació. Aquests dies l’institut n’Ka
estat el marc. No educa només l’isntitut educa el poble; i aquest any ens
Kem unit per tancar el curs d’una forma esplqndida: una educació en fets
coneixements i valors.
En l’àmbit de l’artesania Kem recuperat tqcniques tradicionals Kem
aprqs com fer sabó natural i cistells
de vímet. Utilitzant la tqcnica de l’scrabooNing Kem fet meravelles amb paper i cartolines. Amb roba ¿l i agulla
Kem fet volar la imaginació per crear
petits detalls. Pel que fa a l’àmbit artístic Kem fet marbrejats a l’oli ens

D
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Kem posat a la pell dels artistes contemporanis i Kem explotat les nostres
capacitats expressives amb els jocs
de teatre i de llengua.
També en l’àmbit cientí¿c Kem
creat joies naturals amb el taller de
cristal·logra¿a Kem començat a es-

La junta de les caramelles, el cap local de la JNC i les diverses autoritats

calfar motors per a la First Lego League del curs vinent amb els tallers de
pneumàtica disseny i programació
de robztica. A més a més Kem gaudit d’una mirada al cel nocturn des de
les comarques de Lleida. I no ens Kem
oblidat del reciclatge.
Els tallers de fotogra¿a i stop motion ens Kan ajudat a millorar les tqcniques audiovisuals.
No ens Kem deixat el vessant de
la salut i el benestar amb els tallers de
risoteràpia primers auxilis i senderisme. I com no podia ser d’altra manera
ens Kem llepat els dits amb el concurs

de cuina de supervivqncia. Apro¿tant
el bon temps i com a cloenda del curs
Kem organitzat una sortida al Parc de
la Roca del Call de Ponts on ens Kem
arriscat fent piragüisme i orientació.
També Kem fet dues gimcanes i Kem
descobert una petita joia del modernisme català amb una excursió a La
Fàbrica.
Hem gaudit de les instal·lacions
esportives de la ciutat d’Artesa. Al pavelló poliesportiu Kem jugat a futbol
bàsquet bàdminton vzlei i indiaca. Al
camp d’esports Kem jugat a beisbol
cementiri i Kem fet atletisme. Al gimnàs Altis Kem ballat zumba i ens Kem
relaxat tot fent ioga. A l’institut Kem jugat a bitlles dards ping-pong escacs
i jocs de taula. També Kem fet NaraoNe
i sessions de Just Dance i Fifa.
De tot el que Kem fet n’Kem tret
una gran implicació dels alumnes que
Kan participat i a més els grans s’Kan
ocupat dels més joves. Hem aprqs
coses diferents Kem deixat les pantalles i ens Kem concentrat fent vímet
cosint pintant o recitant. I les pantalles les Kem utilitzat perz per relacionar-nos i compartir. Ens Kem divertit i
ens Kem ajudat.
Amb l’arribada de l’estiu l’institut
Ka obert les portes i el coneixement
l’experiqncia i les ganes de compartir
Kan Àuït en totes direccions. Gràcies a
tots els que Ko Kan fet possible Acaba
el curs perz l’educació està sempre
en curs. | Institut Els Planells
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El Colisseu
va ser una
de les visites
obligades
| foto: Alumnat de
t d’ESO

Viatge de final de curs a Roma
sseguts en un avió el dilluns 8
de juny a les 7 i 25 minuts del
matí no sabíem encara el que ens
esperava.
Una part de tot el que durant
aquests darrers anys ens Kan ensenyat ens Ko vam trobar cara a cara en terres italianes: en les pedres
carregades d’Kistzria del Colisseu
en les in¿nites pintures de la Capella Sixtina i en les altes columnes

A

del Panteó entre d’altres. Roma la
Città eterna ens va encantar. Tant
la ciutat com el que ens vam endur
d’aquells cinc dies serà el que recordarem durant tant de temps.

UN DESIG PENDENT
I amb les ganes de tornar-Ki a
anar vam fer el desig de rigor tirant
la moneda a la Fontana de Trevi que malauradament estava en

obres. Perz de tot el que vam viure
ens quedem amb una setmana plena de descobriments quilzmetres
pasta pizza cultura art il·lusions i
emocions.
I ¿nalment un gran agraïment
per l’esforç i la dedicació als professors acompanyants: Eva Vidal
Carme Barril i Maria Jesús Oms. |
Alumnat de 4t d’ESO de l’Institut
Els Planells
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in memoriam
Al nostre amic...
Ens costa imaginar-te absent per sempre
en tots i cadascun de nosaltres queda el teu record
i el confortant convenciment que Kas viscut una vida plena.
Una vida que s’Ka omplert de l’única manera possible:
treballant i estimant sense esperar res a canvi.
Sempre disposat a donar i compartir incansable i lluitador
tan afable i valent pel teu inesgotable esforç per mantenir unit
el teu entorn i la teva gran família.
Has estat un gran amic que avui acomiadant-nos de tu
només podem sentir un gran dolor i un immens agraïment.
Gran devot del Sagrat Cor que ell t’aculli com et mereixes i
des d’allí prega per tots com nosaltres Ko farem per tu.
Gràcies i arreveure Marià
| Amics del Castellot

Marià Bernaus
La família Bernaus - Olsina volem agrair les
nombroses mostres d’afecte i condol rebudes
amb motiu del traspàs del nostre estimat espzs pare i padrí. Així mateix donem les gràcies
per l’atenció rebuda als metges i infermeres del
CAP d’Artesa de Segre que ens Kan atqs i donat suport en tot moment.
| Família Bernaus - Olsina

Ramon Segú Riart
La família Segú - Riart volem transmetre el nostre agraïment per les mostres de condol rebudes a totes les persones que ens van acompanyar per a donar-li l’últim
adéu. També a la família que va estar sempre al nostre
costat.
Als cosins de Boada per la vostra generositat. Als amics
i companys de Càritas per les seves pregàries i bons
propzsits. Als seus companys de ³botifarra” també presents i com no als qui Kan tingut la voluntat de desplaçar-se dels diferents pobles de l’entorn i de més lluny.
Un record especial pels veïns de Gàrzola el poble on va
néixer i créixer i on va poder viure ¿ns als 11 anys.
A tots els qui Keu fet possible que la seva ànima allà on
sigui s’Kagi sentit reconfortada amb la vostra presqncia.
Així mateix volem agrair als professionals mqdics metges i infermeres del CAP d’Artesa la seva atenció i ajuda
sempre que la vam necessitar.
Volem acabar amb unes paraules de Lluís LlacK:

Que tinguem sort
Si em dius adéu / vull que sigui un dia net i clar/ que
cap ocell / trenqui l’Karmonia del teu cant.
4ue tinguis sort / i que trobis el que t’Ka mancat en mi.
Si em dius ³et vull” / que el sol faci el dia molt més llarg
/ i així robar / temps al temps d’un rellotge aturat.
4ue tinguem sort / que trobem tot el que ens va mancar... AKir.
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Les coses que m’han quedat al tinter ...
Saps quq padrina? Avui faig quatre
anys i Ko celebraré a l’escola amb
els meus amics. Ja saps que jo vull
bufar quatre espelmes no vull una
espelma del número . Aquest diumenge Ko celebrarem i com que tu
no Ki seràs no pateixis que quan
les apagui pensaré molt en tu. De
fet ja sabia que tampoc Kauries tingut prou bufera per ajudar-me perz
Ko Kaguéssim fet junts igualment.
També Ke pensat que a partir d’ara
totes les galetes de xocolata que et
guardava i et donava cada diumenge ja les donaré a qui me les demani. Segur que et sembla bé que
Ko faci així.
Fa 15 dies quan estàvem tu i jo al
balcó de casa em vas dir que feia
un any i mig que no venies a casa nostra a Vilafranca. Jo pensava
que aquest estiu vindries per les
vacances perz com que no podràs
ja vindrà el padrí. Pensaré que des
d’allà on siguis ens veuràs a tots
en família a casa.
Ara que ja sóc més gran també
Kavia pensat que podríem repetir
la fotogra¿a que teniu al menjador
on sortim els vostres quatre néts: el
cosinet Josep la cosineta Laura el
cosinet Jordi i jo. Perz oi que ja sóc
gran? Sàpigues que la foto la farem
igualment i aquest estiu ja la veuràs
penjada a la paret del menjador.
Als meus amics de l’escola els explico que la meva padrina Maria
m’Ka ensenyat a esgrunar pqsols.
Primer Ke pensat que ja no Ko podré fer més amb tu perz no pateixis Ko faré amb el padrí Josep
igual que esgrano el panís amb ell.
4uan pujava del pati amb el padrí
i el papa sempre ens preguntaves
qui Kavia endevinat quants ous Kavien post les gallines. Ja no m’Ko
podràs preguntar perz sàpigues
que continuaré ajudant al padrí al
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pati de casa Ki Ka molta feina a fer.
Aquest estiu també vull ajudar-lo a
aplegar patates igual que altres anys Ko Kavien fet els meus cosinets.
No Ki seràs perz segur que em podràs veure des d’allà on siguis.
Diumenge passat quan vas preguntar per mi a la tarda i vaig pujar
a veure’t a la teva Kabitació et vaig
regalar un dibuix del pati de Cal
Don Juanito quin nom més ³raro”
que té la nostra casa vella oi? . Et
va agradar tant que te’l vam penjar
al capçal del llit. He pensat que millor que te l’emportis i allà on vagis
podràs ensenyar a totKom el pati
de casa teva segons els ulls d’infant del teu nét petit.
No t’Ko Kavia dit mai padrina perz
moltes gràcies per pensar en el
nostre benestar. Arribar de Vilafranca el divendres al vespre al mig
de l’Kivern i trobar l’Kabitació ben
calenta era gràcies a tu. Li deies
al padrí: ³Aniré a encendre l’estufa
perquq el pobre Max no trobi l’Kabitació gelada...”. Gràcies per ser
l’última d’anar a dormir quasi quan
totKom ja Kavia retirat cap a dormir.
Havies deixat els plats nets i Kavies
tancat els ulls cinc minuts a la butaca amb un petit somrís als llavis.
Segur que pensaves quq Kavies de
fer l’endemà perquq estiguéssim
contents. I quan em llevava tu ja
feia Kores que t’Kavies alçat.
El papa m’Ka explicat que durant
molt de temps li deies que era ³el
convidat”. No volies que fes coses
a casa que ja Ki Kavia gent per
fer-Ko. Malgrat tot el papa sempre
m’Ka dit que l’Kas estimat com un
¿ll més.
Els teus quatre néts Kem sigut molt
especials per a tu perz també Ko
Ka estat el padrinet Xavi. El Xavi
continuarà explicant-me un munt
d’anqcdotes de la padrina Maria

quan ell era un vailet com jo. Vaig
riure molt el dia que em vas ensenyar els ³NeNs” petits del Xavi que
encara guardes a l’armari. O també quan li donaves el dinar mentre
empaitava les papallones i mirava
les Àoretes.
Crec que serà molt difícil que algú
faci la truita amb patates tan bona
com la fas tu ni tampoc crec que Ki
Kagi millor padrina que tu.
Ja no podràs venir a casa per la
Festa Major de Vilafranca ni em
podràs veure amb el mocador festamajorenc al cap perz estic segur
que de lluny em veuràs i em protegiràs i em donaràs força quan petin
els petards dels diables. Ja saps
que encara em fan una mica de por.
Saps quq? si de cas els caminadors que Kas fet servir aquest darrer any deixa’ls. On vas no et faran falta ja te’ls guardo jo.
Avui marxes del nostre costat i ens
entristim perz també avui el dia
que faig quatre anys també estarem contents com el primer dia que
em vas veure. Des d’allà on siguis
segur que ens veuràs i donaràs
força.
Per cert no pateixis per les Àors
que el padrí i jo les vetllarem i les
regarem.
A reveure padrina La millor padrina
del món mundial.
| Max
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Per la nostra padrina Maria
La padrina sempre valenta forta i
alegre ens Ka transmqs una forma
de veure la vida on la dedicació i
l’estima a les persones que l’envolten era el més important.
Només ens feia falta anar pel carrer amb ella per adonar-nos que
és una persona estimada potser
pel seu carisma les seves bones
paraules i la rialla que mostrava dia
a dia. I així creixent al seu costat
anàvem descobrint els valors importants per a la nostra vida quotidiana. L’amabilitat i el respecte
predominaven en ella fets que
d’una manera inconscient ens anava inculcant.

Sempre pensava en tots en tenir-Ko tot a punt que no ens faltés
de res disposada a oferir el millor
d’ella... Ens escoltava ens deixava fer ens Ka animat en tot el que
Kem fet sempre contenta i alegre
de veure’ns i tenir-nos a la seva
vora.
Activa valenta i lluitadora ¿ns a l’últim moment amb ganes de viure
de veure’ns créixer i de continuar
compartint grans moments amb tota la família que mai oblidarem.
Trobarem a faltar els berenars a
casa la padrina les tardes jugant al
pati els llits a punt per si ens quedàvem a dormir... Fins i tot els ga-

tets la trobaran a faltar… Aquests
grans moments viscuts al seu costat on prevalia sempre l’alegria.
La seva forma de veure la vida
juntament amb el padrí per nosaltres és exemplar. La felicitat mostrada dia a dia és difícil i ells Ko
Kan aconseguit transmetent-nos
una educació modqlica alegre
positiva lluitadora Kumil i digna
en tots els sentits. Junts ens Keu
ensenyat a ser valents i forts en tot
moment. Estem molt contents i orgullosos de ser els vostres néts.
Moltes gràcies padrina sempre et
portarem al cor.
| Laura, Jordi, Josep i Max.

Maria Solé Inglavaga
De part de tota la família volem
donar les gràcies a tot el personal
mqdic del CAP d’Artesa de Segre
per tota l’atenció i els serveis rebuts al llarg de tot aquest temps.

La seva Kumanitat i dedicació totalment vocacional Kan fet que la
Maria en particular i tota la família
que l’Kem acompanyada sentíssim plenament el seu suport.

Agrair també a totes les persones
que ens Kan fet companyia i mostrat el seu condol en el trist moment
en quq la Maria ens va deixar.
| Família Ros – Solé

Josep Eroles Vilella
La família de Josep Eroles Vilella
vol agrair a totKom les nombroses
mostres d’afecte i condol rebudes
amb motiu de la pqrdua del nostre
estimat pare espzs i padrí el passat 20 de juny.
També volem fer un especial agraï-

ment a l’atenció rebuda per part de
tot el personal de la residqncia geriàtrica i el CAP d’Artesa de Segre.
Gràcies per Kaver-nos donat el
vostre suport i la vostra companyia
en aquests dolorosos moments.
| Família Eroles-Novau
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fa 25 anys
Juliol de 1990
n general i amb algunes excepcions trobo que aquest mes
almenys des del meu punt de vista
la revista no té un contingut massa
atractiu. Tampoc Ki Ka cap imatge
prou apropiada o de prou qualitat
per a ser reproduïda al marge de la
portada. Potser és la calor de juliol
que fa baixar la inspiració.
PORTADA. Desconeixem l’autoria de la foto i encara menys com es
va poder fer. Només sabem que es
tracta de les cigonyes del campanar
d’Artesa. Al fons es veuen les parts
altes d’algunes cases de la plaça Major.
EDITORIAL. Davant el retard en
les iniciatives del municipi d’Artesa
pel que fa a la promoció de la indústria la secció porta per títol Ens quedem fora de la xarxa industrial. Amb
l’argument de la recent visita del president Pujol a diferents polígons de la
demarcació de Lleida l’opinió és que
³Mentre nosaltres estem plani¿cant
szl industrial els altres ja ens van al
davant...”
CAMP. La secció consta d’un extens article de tres pàgines sobre La
inseminació arti¿cial una novetat a la
comarca. Amb força detall es descriu
els diferents passos del procés des
de l’obtenció del semen ¿ns a l’aplicació. També s’Ki exposen els avantatges i breument el funcionament
del centre d’inseminació de la Cooperativa d’Artesa.
SANITAT. Maria Rosa Aldavó signa l’article L’aigua ja és potable i Ko
fa com a farmacqutica titular i regidora de l’Ajuntament d’Artesa. Informa
que gràcies a un clorador automàtic
i en espera de la solució de¿nitiva
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planta
potabilitzadora 
l’aigua d’Artesa ja dóna un
índex de potabilitat positiu
després d’uns mesos de
prova.
VINYES I VI. La secció
ens anuncia la presentació
d’un nou vi rosat al Castell
de Montsonís. Es tracta del
vi anomenat Cristiari de
la SAT Vall de Baldomar
creada a principis dels anys 80. A més es parla de la
tradició vinícola de la zona
i de les bones perspectives
del conreu de la vinya recolzades per la creació de
la denominació d’origen
Costers del Segre.
LES NOSTRES EMPRESES. En les pàgines centrals
trobem l’article Gim-Salut, bastant
més que un gimnàs dedicat a aquest
centre esportiu ubicat a la plaça de
l’Ajuntament d’Artesa i dirigit per Te-

La presidenta de les JERC a
Lleida qualifica “d’inoportú”
el viatge a Catalunya
de l’hereu de la Corona i
actual rei d’Espanya, Felip
VI, que va acabar amb 13
detinguts a Cervera
resa Serra i Galceran on es practiquen tres tipus de gimnàstica: de
recuperació de manteniment i de
musculació. Una part important del
text és per parlar de diferents activitats que s’Ki poden realitzar: acupuntura sauna banyera d’Kidromassatge i raigs UVA.
RECORDANT L’AHIR. Sícoris
ens parla d’un ³artesenc pintoresc i
popular com cap altre”: El secretari
d’Anya, un famós personatge de nostra ciutat. Es veu que no Kavia treba-

llat mai en l’administració pública i es
desconeixia l’origen del renom. Es
deia Bonaventura i de jove Kavia fet
de mosso en algunes cases de pagqs
de la rodalia. Un dia perz va decidir
deixar de treballar i ³viure de l’aire del
cel”. Era molt pobre li agradava rondar per les nits i els seus punts febles
eren les dones i el beure. Va fer famosa la frase ³Osca moreno”
OPINIÓ. Un viatge inoportú és el
títol amb el qual signa Agnqs Abelló
i Masó el seu article en qualitat de
presidenta de la Federació de Lleida
de les JERC. Abelló critica el viatge
per terres catalanes de l’Kereu de la
corona espanyola l’actual rei Felip
VI: Barcelona Sant Gugat Girona
Balaguer i Cervera. Es veu que el
desplegament policial a Cervera va
ser dels grans amb 13 detinguts per
l’exKibició d’estelades i per les xiulades al príncep.
CULTURA. Donant continuïtat a
la informació del mes passat sobre la
primera edició del Premi de Narrativa Breu en quq també es publicava
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Ramon Giribet i Boneta
el text dels premis de la categoria de
1r i 2n d’EGB en aquesta ocasió es
publica els textos corresponents a la
categoria de 3r t i 5q d’EGB: primer
premi Eva Galceran Rovira amb la
narració L’estel de l’Abel; segon premi Olívia Solé BenacK amb el text El
ninot de neu que va plorar.
CONCURS FOTOGR¬FIC. La
pàgina ens informa de les bases del
1q Concurs Fotogrà¿c organitzat
per l’Ajuntament el Club de Lectures
i el Museu del Montsec durant la Fira de Sant Bartomeu. Hi Kavia dues
categories i en cada una es donava
premis diferenciats per a les fotos en
color i en blanc i negre: categoria ³Local comarcal i festes populars” amb

millor dotació econzmica i categoria
³Lliure”.
INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. Talment com el mes passat és
l’alcalde que signa l’article d’aquesta
secció: Prevenir, millor que apagar
incendis forestals. Bàsicament explica la normativa referent al tema amb
especi¿cació de les proKibicions i de
les principals recomanacions.
NOTÍCIES DE PREMSA. Entre
altres notícies que no ens toquen de
gaire a prop la secció ens informa de
l’XIq Aplec Coral de la Zona Nord de
les Terres de Lleida organitzat per
l’Orfeó Artesenc el 3 de juny. Cal destacar també una ressenya en relació
a la Transsegre que aquell any va

aplegar un centenar d’embarcacions
i un total de mil navegants.
HUMOR. Els personatges 4uimet
i Cosme ens ofereixen altre cop una
pàgina sencera amb 5 acudits que
de forma directa o indirecta tenen
relació amb la política un dels seus
temes preferits.
MÚSICA ALS CASTELLS. La
contraportada es fa ressz de les actuacions d’aquest cicle musical que
durant el mesos de juliol i agost va
portar tres concerts al castell de Montsonís i tres més al castell de Montclar. A més de les imatges d’ambdós
castells Ki trobem el detall de tota la
programació amb músics i grups catalans d’Espanya i d’Europa.
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reÀe[ionem

Mercè Nogués

Pere i el fil màgic (i II)
n Pere es va posar molt trist i va decidir anar al bosc on solia passejar
de noi per aclarir les idees i temperar
l’esperit. En endinsar-s’Ki va advertir
que els arbres de la infantesa s’Kavien
convertit en roures imponents. El bosc
era ara un paradís natural. Es va estirar
a l’Kerba i es va adormir.
Al cap d’un minut va sentir una veu
que el cridava. Va alçar els ulls i va
veure que es tractava ni més ni menys que de l’anciana que anys enrere li
Kavia regalat el ¿l màgic. ³Has gaudit
del meu regal?” va preguntar. Pere no
va vacil·lar en respondre: ³Al principi
era divertit perz ara odio aquesta pilota. La vida m’Ka passat sense que em
sabés sense poder disfrutar-la. Clar
que Ki Kauria Kagut moments tristos i
moments fantàstics perz no n’Ke pogut
experimentar cap els dos. Em sento
buit per dins. M’Ke perdut el do de la
vida. ³Ets un desagraït perz igualment
et concediré un últim desig” va dir l’an-
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ciana. En Pere va pensar uns instants
i després va respondre: ³Voldria tornar
a ser un nen i viure una altra vegada la
vida”. Dit aixz es va tornar a adormir.
Va tornar a sentir una veu i va obrir
els ulls. ³4ui serà ara?” es va preguntar. 4uina sorpresa es va endur en veure la seva mare de peu al costat. Es
veia jove saludable i radiant. Va comprendre que la dona li Kavia concedit el
desig. Va saltar del llit al moment i va
començar a viure la vida tal com Kavia
esperat. Va conqixer molts moments
bons moltes alegries i triomfs perz tot
va començar quan va prendre la decisió de no sacri¿car el present pel futur i
començar a viure en l’ara.
ReÀe[ió: Sovint descuidem el present per focalitzar-nos en els anKels futurs. En el món real per desgràcia mai
tenim una segona oportunitat de viure
la vida de tornar enrere com al conte.
És important omplir el present de moments de qualitat per poder construir

el futur no deixem passar la vida somniant i sense viure.
Ens convencem que la vida serà
millor després. Després de casar-nos
d’aconseguir una feina de tenir un ¿ll
de tenir-ne un altre... Llavors ens sentim frustrats perquq els nostres ¿lls no
són prou grans i pensem que ens sentirem feliços quan Ko siguin. Després
ens lamentem que són adolescents
difícils i que ens sentirem més feliços
quan surtin d’aquesta etapa. Ens diem
que la nostra vida serà completa quan
al nostre/a espzs/a li vagi millor quan
tinguem un cotxe o una casa millors
quan puguem anar de vacances quan
ens jubilem... La veritat és que no Ki Ka
millor moment que aquest per ser feliços. Si no és ara quan? No Ki Ka camí
cap a la felicitat: la felicitat és el camí.
No espereu acabar l’escola o tornar-Ki;
perdre 10 quilos tenir ¿lls que vagin a
l’escola que es casin; a divendres a la
nit a diumenge al matí a la primavera
l’estiu ... Per aprendre que no Ki Ka millor moment que ara per ser feliç. La felicitat és un trajecte no una destinació.
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informació
municipal d’artesa
Eva Maza i Batlle

Mes de juny
Ple ordinari 1 de juny . S’aprova per
unanimitat el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tqcniques del contracte del servei públic de
la llar d’Infants pel procediment obert i
diversos criteris d’adjudicació.
S’acorda per unanimitat aprovar
les següents certi¿cacions d’obra:
- De 23.798 euros per l’equipament sociocultural d’Alentorn realitzat
per l’empresa M. i J. Gruas SA. Pendent d’executar 127.1135 euros.
- De 70.2 euros per l’estabilització del front rocós de la Clua realitzat
per Geobrugg Ibérica. Pendent d’executar 59.3787 euros.
Ple e[traordinari 13 de juny
Constitució de la nova corporació.
Regidors: Anna Maria Baella i Guiu
CiU  Alba BoKer i Baró ERC-AM 
Jaume Caballer i Brito CiU  Joan Camats i Campabadal ERC-AM  Maria

*

Cusola i Aumedes ERC-AM  Josep
M. Farré i Codina CiU  ¬frica Reig i
Gregori ERC-AM  Pep Riart i Pallarés ERC-AM  Mingo Sabanés i Porta
ERC-AM  Eduard Serradell i Camats
ERC-AM  Mariona Vantolra i Font
ERC-AM . Alcalde: Mingo Sabanés.
Vots: Mingo Sabanés 8  Josep M. Farré 0  en blanc 3 .
Aprovacions del mes de juny
Factures majors de 12020 euros
pendents de l’exercici comptable 2015
que pugen 10.01790 euros.
Es designen els portaveus dels
grups municipals i suplents: Mingo Sabanés ERC-AM i suplents Joan Camats Alba BoKer i ¬frica Reig. Josep
M. Farré CiU i suplents Jaume Caballer Brito i Anna M. Baella Guiu.
S’aprova la delegació de les àrees i
matqries als regidors:
Mingo Sabanés: Entitats; Mingo
Sabanés i Alba BoKer suport : Pobles
agregats Obres i Urbanisme; Joan Camats: Hisenda Local i Indústria; Joan

Camats i ¬frica Reig suport : Personal; Alba BoKer: Medi Ambient; ¬frica
Reig i Eduard Serradell suport : Comerç; ¬frica Reig i Joan Camats suport : Mitjans de comunicació; ¬frica
Reig Maria Cusola i Mariona Vantolra
suport : Cultura i educació; Pep Riart
i Maria Cusola suport : Festes i Fira;
Eduard Serradell: Agricultura i ramaderia; Eduard Serradell i Pep Riart
suport : Turisme; Maria Cusola i Mariona Vantolra suport : Joventut; Maria Cusola: Esports; Mariona Vantolra i
Mingo Sabanés suport : Sanitat; Mariona Vantolra: Benestar social. Tinents
d’Alcaldia: Joan Camats Alba BoKer
¬frica Reig.
Informes: Subvenció de 00 euros
al CENG per la Fase Final del Campionat de Catalunya Júnior Femení Interterritorial; Subvenció de 900 euros al
CENG per la Festa de ¿nal de temporada; Subvenció de 700 euros a l’AEiG
Mare de Déu del Pla per la festa del
0q Aniversari del CAU.

Dates a recordar
Renovació del DNI
Fins przxim avís per part de la Policia no es
tornarà a renovar el DNI a l’Ajuntament d’Artesa de Segre. Per a més informació podeu
adreçar-vos a l’o¿cina de tramitació del DNI a
Lleida C/ Jaume II 15. Tel. 973 21 2 7.
Dilluns a dijous 9K a 17K; divendres 9K a 1K.
També podeu demanar cita prqvia trucant al
902 2 73  o a www.citapreviadnie.es.

Recollida d’objectes voluminosos
Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc i dels
objectes 973 0 00 13
- Pobles agregats: dilluns 2 d’agost i dilluns 21
de setembre.
- Artesa de Segre: dilluns 2 d’agost i dilluns 21
de setembre només casos molt justi¿cats que
no puguin anar directament a la deixalleria .
Ajuntament d’Artesa de Segre
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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)
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Solució al jeroglí¿c
Orenetes or e net es

David Fusté

Ocells migratoris

Jeroglí¿c

palanc-oci

imatges d’ahir
1959

Bartomeu Jové i Serra

Aquest va ser el nodrit grup de caramellaires que va sortir a cantar la Pasqua
de l’any 1959 pels carrers d’Artesa | Foto: Joan Gatius cedida per Magí Serra

Joves caramellaires
rup de Caramellaires de l’Agrupació Coral la Dàlia Blanca en
aquells anys una colla molt més gran
que ara. Com encara ara sortien a
cantar la Pasqua pels carrers i places
d’Artesa.
Va ser un 29 de març de 1959
aquell any la Pasqua queia molt
baixa. Es va fer la foto al passatge

G

 I

de les Carnisseries just davant de
la Rectoria Vella durant la cantada
d’aquell any del diumenge de Pasqua
de Resurrecció.
Hem triat aquesta foto en plena
canícula de juliol dominat per una
onada de calor potser enyorant el
clima més benigne de la Setmana
Santa.

Aquell matí a la missa de 12
va ser beneït per mossqn Sabaté
el nou i primer pendó de l’Agrupació de la Dàlia Blanca d’Artesa que
aquí llueixen els caramellaires. Per
la Societat Coral va ser un dia important Kistzric. El president de la Dàlia
d’aquell any era Josep Marsol Clua
el Bepeta gran.
La imatge sols recull una part de
la gran colla de cantaires d’aquell
dia. Assajaven tot l’Kivern per sortir
el dia de Pasqua a Artesa i el dilluns
a Salgar per a cantar a la primavera
amb cançons senyeres patriztiques
o que lloaven Artesa i el seu entorn.
Una de repetida cada any era: la
Samba del Castellot que descrivia la
bellesa del nostre entorn natural.
El director musical el que assajava totes les cançons a l’antic local del
Coro era Mossqn Xavier Prilló que
surt a la foto.
La imatge també vol ser un Komenatge a una generació de joves de
l’qpoca de poc més de 20 anys.
D’esquerra a dreta: Ramon Gili
de cal Giliet Josep Bertran el Caseta el Sintet de Portomeu que viu a
Andorra Albert Guiu Josep Pallarés
Martí Josep Nogués Sirvan amb bigoti corresponsal de La Palanca a
l’estranger viu a Benicarló Castelló 
Antonio Comenge Monfort el més
gran dels tres germans i que després
seria Guàrdia Civil i el darrer ³el Pito
de la Rossa” casat amb Dolors Font
Farré de cal Sord i de cal Polla. Amb
els anys aniria a viure a Barcelona.
Com a dada curiosa aquesta generació de joves estava molt relacionada amb l’equip de futbol d’Artesa
ja que la major part van ser futbolistes durant anys menys el Ramon
Gili que era l’encarregat de material
de l’equip.
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la foto

/¶2UIHy$UWHVHQFYDRIHULUHOFRQFHUWGH¿QDOGHFXUVHOGHMXOLRODO&XEWXUDO(OFRQFHUWG¶HQJXDQ\YDVHUIRUWDPHQW
emotiu, ja que es va dedicar a l’excantaire Martí Serret coincidint amb l’aniversari de la seva mort. | Foto: Jordi Farré

