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agenda
Agenda

ciutadana

abril i maig

Actes

que sabem que es faran
Juliol i agost

De dilluns a divendres, de 19 a 21
hores, a la Plaça de l’Ajuntament
d’Artesa de Segre, Biblioparc

ARTESA DE SEGRE
NAIXEMENTS
7 d’abril: Kinu Waksman i González, fill
de Guillermo i de Carol J.
15 d’abril: Daisy Aghenii, filla de Vitalii
i d’Elena
30 d’abril: Xènia Call i Solé, filla de
Joan i d’Alba
1 de maig: Pol García i Guixes, fill de
Francesc i M. Rosa
DEFUNCIÓ
1 de maig: Palmira Figuera i Vilanova
(95 anys), natural de Tudela
de Segre

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

En horari de piscina, a Alentorn,
Baldomar i Vilanova de Meià, Bibliopiscines
Tots els divendres d’estiu

Del 17 de juny al 12 d’agost, a les
22h, al C/ Bisbe Bernaus, Sardanes
a la fresca en família. Organitza:
Amics de la Sardana

Festa Major de Rubió
15 de juliol:

A les 22h, al C/ Bisbe Bernaus,
Sardanes a la fresca en família amb
cobla en directe. Organitza: Amics
de la Sardana
15, 16 i 17 de juliol

Festa Major de Tudela de Segre
22 al 25 de juliol

Festa Major de Montclar
30 de juliol

25 de juny

Festa Major de Colldelrat

Festa Major de Vernet

30 i 31 de juliol

2 i 3 de juliol:

Festa Major de Collfred

Festa Major de Vilves

NOTA DE LA REDACCIÓ

En aquest apartat hi publiquem els naixements i les defuncions d’Alòs
de Balaguer, Artesa de Segre, Foradada i Vilanova de Meià dels quals
en tenim coneixement, excepte quan les persones interessades ens
fan saber de manera explícita que no ho volen.

temps

AVÍS

La Palanca no es fa responsable dels possibles canvis de
dates de les respectives organitzacions de les festes majors

maig

Fonts: Ajuntaments d’Artesa de Segre, de Foradada i de Vilanova de Meià, i Servei Meteorològic de Catalunya.
MUNICIPI D’ARTESA DE SEGRE
A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
Temperatura mitjana:
16,8°
Temp. màxima:
30° (dies 27 i 28)
Temperatura mínima:
1° (dia 1)
Dies amb precipitacions: 7
Precipitació màxima: 41 mm (dia 9)
Total precipitacions:
2 mm
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B) OBSERVATORI BALDOMAR
Temperatura mitjana:
14,5°
Temperatura màxima: 28,8° (dia 28)
Temperatura mínima:
-1,6° (dia 1)
Dies amb precipitacions: 12
Precipitació màxima: 38,4 mm (dia 9)
Total precipitacions:
72,9 mm

MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ
Temperatura mitjana:

14,7°

Temperatura màxima: 28,6° (dia 27)
Temperatura mínima:
-0,5° (dia 1)
Dies amb precipitacions: 8
Precipitació màxima: 48,5 mm (dia 9)
Total precipitacions:
83,5 mm

MUNICIPI DE FORADADA
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima: 33 mm (dia 9)
Total precipitacions:
84 mm
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PREMI TASIS-TORRENT
al millor reportatge publicat a
la Premsa Comarcal Catalana
1997.
PREMI AL FOMENT DE LA
CULTURA.
Noguerenc de l’any 1998.

Ja en portem quatre-centes!
Per si no ho havíeu notat, benvolguts lectors i lectores de La Palanca,
aquest és el número 400 de la revista. És simplement una fita més en el
camí, però a qui no li agrada anar-ne
assolint, de fites? A nosaltres, per
descomptat que sí. De forma que estem més que satisfets d’haver pogut
arribar a aquesta xifra tan rodona.
A algú potser li semblarà que no és
molt, però tot depèn amb què ens
comparem. Tenint en compte que
és una revista mensual, excepte a
l’agost des de fa uns anys, no està
gens malament. De fet, al desembre
La Palanca farà l’aniversari, ja que
el número 0 va sortir el desembre
de 1981. Ni més ni menys que 35
anys! És una “edat” que està a cavall
entre els 25 i els 50, aniversaris que
acostumen a ser molt celebrats per
tothom, però de ben segur que nosaltres també celebrarem els 35.
Mentrestant la vida continua. Ja veieu
que a la primavera no donem l’abast
a deixar constància de la quantitat
d’activitats que es fan. En això també
us agraïm la col·laboració. Per altra
banda, s’acaben el curs escolar, les
temporades esportives i d’altres activitats, arriben les festes majors,
obren les piscines, enguany també
hi ha campionats de futbol i olimpíades... En fi, el cicle vital segueix el

seu curs indefectiblement.
Per si no n’hi havia prou amb allò
que ja és habitual, les circumstàncies
polítiques ens han portat a repetir les
eleccions generals... ni més ni menys
que en el pont de Sant Joan! No és
d’estranyar que augmentin les sol·licituds de vot per correu. Així mentre
estem a la platja, o allà on sigui,
passant aquest cap de setmana llarg,
el nostre vot està assegurat. I com
sempre diem quan hi ha alguna contesa electoral, cal anar a votar. Per
molt indignats que estem, és el millor
sistema que tenim fins al moment.
A Catalunya, tampoc no ens avorrim
gens, és clar. Ara, amb la no aprovació dels pressupostos. I és que anem
d’un ensurt a un altre. Quan ja ens
havien posat la mel als llavis dient
que serien els primers pressupostos
no restrictius, resulta que els socis
parlamentaris independentistes, que
tenen la majoria, no s’han entès. Que
si la culpa és dels uns, que si és dels
altres... però pressupostos prorrogats
i a continuar aguantant.
En fi, més val que parlem de commemoracions, tal com havíem començat,
perquè tot això negatiu sembla que
no s’acaba. Per part nostra perseverarem amb la revista si vosaltres
continueu confiant-hi. A veure si
aconseguim fer-ne cinc-centes!

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 15 de juliol

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

PREMI PICA D’ESTATS
al millor reportatge local de
promoció turística 2004.
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noticiari

La Generalitat distingeix Cal Joan Bo per
ser un comerç centenari de Catalunya

A l’esquerra, recollint el guardó de mans del President i a la dreta, al forn | Ruben Moreno / Dolors Bella

E

l forn de pa Cal Joan Bo ha rebut
un dels distintius que la Generalitat de Catalunya otorga als establiments comercials centenaris del
país. L’entrega va tenir lloc el 24 de
maig en el marc d’un acte solemne
al Saló de Sant Jordi del Palau de
la Generalitat amb la presència del
President, Carles Puigdemont, i el

conseller d’Empresa i Coneixement,
Jordi Baiget.
Juntament amb Cal Joan Bo, com
a establiments centenaris es van
distingir prop d’una trentena més de
comerços, mentre que també se’n
van premiar una quinzena de més
de 150 anys. En la seva intervenció,
el president Puigdemont va destacar

“la cultura comercial pròpia” de Catalunya, un valor que es va comprometre a “blindar”.
A part de rebre aquest distintiu,
les últimes setmanes Cal Joan Bo
també ha participat en un concurs
radiofònic per escollir la millor coca
de Catalunya, on ha quedat en molt
bona posició.
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L’innovador mercat de segona mà va tenir lloc el
diumenge 29 de maig | Dolors Bella / Jordi Farré

El 1r mercat Lo Traster reuneix 12 parades
E

l diumenge dia 29 de maig l’històric mercat setmanal d’Artesa
va acollir una innovadora iniciativa,
la primera edició del mercat de segona mà Lo Traster. Hi van participar
una dotzena de parades en les quals

8I

els particulars, veïns de la població,
oferien productes en bon estat però
que ja no necessitaven.
Aquesta és la filosofia i la raó de
ser dels mercats de segona mà, per
una banda treure rendiment d’uns

productes que ja no necessitem i,
per l’altra, trobar allò que ens fa falta
a un preu més assequible que si fos
nou. El mercat es va fer a continuació del setmanal i va tenir molt bona
afluència de públic.
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Nit dels Museus a l’Espai Transmissor de Seró
S

eró va unificar en un acte celebrat el 21 de maig dos esdeveniments molt diferents i aparentment
sense massa en comú, la Nit dels
Museus, iniciativa internacional amb
gairebé 40 anys d’història, i la Setmana Bio per a l’Alimentació ecològica, impulsada pel Departament
d’Agricultura de la Generalitat.
El centenar d’assistents a l’acte
constaten que el resultat va ser positiu. El programa era intens i va començar amb la presentació de la nit
dels museus i el lema d’enguany, els
Paisatges Culturals, seguida d’una
xerrada sobre alimentació ecològica
a càrrec d’Anton Pijuan. A continua-

ció, l’astronomia va agafar protagonisme. Es va
projectar el curtmetratge
Un paseo por el Universo i Ramon I. Canyelles
va presentar Stelarium,
una sessió de cel virtual
a temps real projectat a
la pantalla, en què s’explicava la magnitud de l’Univers, els elements que el
El públic va omplir la sala d’actes | Espai Transmissor
composen i la seva visió
des de la Terra. També van visitar cellers de Rubió de Sols i la Vinya
les esteles i la terrassa, on es va fer l’Hereu de Seró i formatges de la
l’observació que els núvols van per- formatgeria de Tòrrec, tots ells apormetre. La nit es va acabar amb una tats de manera desinteressada pels
presentació i degustació de vins dels seus productors.

Taller de control de l’estrès

L

’Associació Artesenques Actives va organitzar un
taller sobre el control de l’estrès i treball emocional
el 19 de maig, en la qual van participar 23 dones.

Cloenda de l’hora del conte

U

na cinquantena d’infants van assistir a la cloenda
de l’hora del conte d’aquest curs, amb la narració
de La Caputxeta vermella i De què té gust la lluna.
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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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Comença la temporada de piscines
E

l cap de setmana de sant Joan
donarà el tret de sortida a la
temporada de piscines municipals
d’enguany. Concretament, les d’Artesa està previst que obrin el dia 24
amb la tradicional jornada de portes
obertes, és a dir, amb entrada gratuïta, en horari habitual, de 12 del
matí a 8 del vespre.
També al municipi d’Artesa, les
d’Alentorn obriran el mateix dia de
Sant Joan. A la rodalia, les de Baldomar i Foradada també tenen prevista la mateixa data d’obertura.
Per la seva banda, les de Vilanova de Meià obriran la mateixa

setmana però ja des del
dilluns dia 20. En aquest
cas, l’horari serà d’11 del
matí a 8 del vespre.

OBRES AL BAR
A diferència d’altres
anys, aquest estiu no
s’han fet reformes al recinte de les piscines d’Artesa, després que els
Enguany, les obres s’han fet al bar | Myriam Gutiérrez
darrers estius ja s’hagin
condicionat tant la piscina en si com s’ha reformat l’interior. En l’obra hi
l’espai del voltant. No obstant això, han tingut participació els nous adjusí que hi haurà canvis al recinte del dicataris, que tenen la concessió per
bar. S’hi instal·len nous tendals i quatre anys revisables anualment.

Matrícula oberta als cursos
de natació per a adults

L

’Ajuntament organitza diversos torns de cursos de
natació infantils i per adults. La matrícula d’adults
és oberta fins al 6 de juliol i els torns són en horari de
migdia i tarda, de 14 a 15h o de 15 a 16h, de l’1 al 29
de juliol o de l’1 al 31 d’agost. El preu són 40 euros per
cada torn. En horari de vespre, de 20 a 20.50, es fa
un torn del 4 al 29 de juliol (35 euros) i un de l’1 al 19
d’agost (26 euros). Pel que fa als infantils, hi ha tres
torns. El primer és del 4 al 15 de juliol, el segon és del
18 al 29 i el tercer, de l’1 al 12 d’agost. Si desitgeu més
informació, us podeu adreçar a l’Ajuntament.

Podòloga
Infermera
Reflexòloga

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

Ctra. Agramunt, 15 baixos
25730 ARTESA DE SEGRE

Tel. 676 08 33 28
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El foc va mobilitzar efectius de Bombers voluntaris, Protecció Civil i Mossos d’Esquadra | Jordi Farré

Incendi sense conseqüències greus al Senill

E

l dia 26 de maig cap a mitja tarda
es va declarar un incendi de vegetació a la zona del Senill, darrere
la carretera d’Agramunt, que no va
provocar danys personals ni materials. Els Agents Rurals van exami-

nar la zona, però aparentment no es
veia una causa clara de l’origen del
foc, que va quedar extingit en una
hora i mitja aproximadament.
Hi van participar una desena de
bombers voluntaris d’Artesa amb

dos vehicles grans, ajudats per efectius de Ponts. També hi van treballar dos membres de Protecció Civil
i agents dels Mossos d’Esquadra, a
més de nombrosos veïns que es van
sumar a les tasques.

Recapte solidari d’aliments

L

a cadena de supermercats lleidatana Plusfresc va organtizar
l’últim cap de setmana de maig un
recapte solidari d’aliments en substitució del tradicional Gran Recapte
de Primavera, que enguany no s’ha
convocat. A Artesa, la iniciativa va
permetre recollir gairebé 260 quilos

12 I

d’aliments que, com en el cas del
recapte organitzat habitualment pel
Banc dels Aliments, es destinaran a
famílies sense recursos.
Per altra banda, l’entitat financera ‘La Caixa’ també ha organitzat
una recollida de llet en el marc de
la campanya “Cap nen sense bigoti”.

El punt de recollida | Jordi Farré
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baldomar

EMD Baldomar

Festes i tradicions

L

’Associació de Veïns Amics de
Baldomar va organitzar la Festa
de Primavera el dissabte dia 28 de
maig. En aquesta festa, tothom és
convidat a portar un plat cuinat a la
Plaça de la Font, on després es degusta entre tot el poble. Aquest any
la pluja va fer acte de presència just
abans i just després, i hi va haver
una mica menys de participació que
en anteriors edicions. De totes maneres, sempre hi ha presentacions
elaborades i atractives.
L’endemà, 29 de maig, la Parròquia va celebrar la missa de Corpus,

una de les tradicions que es miren de mantenir.
Hi van participar
una vintena de
veïns que van
recórrer els carrers del poble,
Baldomar va reviure la festa de Corpus el 29 de maig
on hi havia establerts els petits altars que donen but l’Escola Els Planells d’Artesa de
simbologia a la festa. Aquest any Segre per la consecució del premi
coincidia amb el dia de Càrites.
Baldiri i Reixac.
Felicitació a Els Planells
Tirar endavant iniciatives educaDes d’aquest espai, volem su- tives que aportin millores en els nosmar-nos a les felicitacions que ha re- tres alumnes, és gestionar futur.
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Auto Taller Gardela
Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua
Tel. 973 400 198
Nit 973 415 119
Mòbil 630 247 659
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Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre
(Lleida)
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municipis

El ‘Sr. Postu’ porta el seu llibre a Montsonís

C

astells de Lleida va convidar a
Montsonís el 4 de juny el personatge lleidatà més popular a les
xarxes socials, el Sr. Postu, Postureig Lleida, per presentar el seu llibre
Sóc de l’Oest. L’acte va començar
amb una visita per les dependències
del castell, que va finalitzar amb la
signatura al llibre de visites.
Després, ja davant del públic, el
Sr. Postu va explicar com va néixer
el personatge i amb quina finalitat,
quins són els seus objectius i, sobretot, la tasca de la difusió i promoció
de les Terres de Lleida des de totes
les vessants: cultural, esportiva, pa-

Una trentena de persones van assistir a la presentació | Castells de Lleida

trimonial, gastronòmica, humana...
Tots ells, continguts del llibre. També
va explicar amb detall una altra de
les seves iniciatives, la de les xapes
solidàries (en aquests moments hi

ha 15 models diferents), els beneficis de les quals es destinen a les
respectives causes solidàries de cada xapa. A l’acte hi havia els Barons
de l’Albi i l’alcaldessa, Maricel Segú.

I 15

Algunes de les activitats de la Setmana Cultural van ser el
tast de plats casolans i la fira de Rubió | Aj. de Foradada

Setmana Cultural i Sant Urbà a Foradada

D

el 23 al 29 de maig ha tingut lloc
la Setmana Cultural a Foradada
i el cap de setmana, la Festa Major
de Sant Urbà. L’Ajuntament ha dissenyat activitats per tots els veïns del
municipi i per a totes les persones
que hi han volgut participar.
Com cada any, s’ha fet un viatge, en aquest cas als pobles d’Ainsa
i Benabarre. A més, s’han fet altres

16 I

d’activitats: visita a xocolata Jolonch
d’Agramunt, sopar maridatge al Restaurant la Solana, tast de plats al pavelló, fets per la gent que hi ha volgut
participar,... Totes elles, amb gran
participació. Una novetat ha estat la
Fira de Maquinària Antiga a Rubió
de Dalt, amb molt èxit. Per la Festa
Major, la Comissió de Festes va organitzar diferents actes. Divendres

es va visualitzar una pel·lícula amb
sopar al pavelló, i dissabte, vermut i
el ja tradicional sopar de Festa Major
i ball d’orquestra. Diumenge al matí
vam fer la professó a l’Ermita de Sant
Urbà i missa acompanyada per l’Orfeó Artesenc. Aquesta setmana és
una gran oportunitat de participar en
activitats del municipi i de trobar-nos
en llocs diferents dels habituals.
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la noguera

Anna M. Vilanova i Alentorn

BALAGUER REBAIXA TARIFES DE BUS

L

’Ajuntament de Balaguer ha elevat de 3 a 6 anys
la gratuïtat del bus urbà, i ha rebaixat de 49 a 45
cèntims el bitllet senzill per als estudiants majors de
6 anys. Per altra banda, s’estrena la ruta ampliada a
zones perifèriques i el sistema tarifari integrat.

BELLCAIRE MILLORA EL CAMP D’ESPORTS

L

’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell ha iniciat les
obres d’urbanització del vial d’entrada al recinte
esportiu, que inclouen la pavimentació d’aquest tram i
la instal·lació d’enllumenat públic.

PONTS ESTUDIA MANCOMUNAR
L’ESCOLA DE MÚSICA

L

’Ajuntament de Ponts està buscant fórmules per
gestionar la despesa de l’Escola Municipal de Música. Una de les propostes és mancomunar-la amb altres centres de la zona. És una solució que han adoptat
poblacions de les Garrigues, el Segrià i el Pla d’Urgell.

RETORN ALS ORÍGENS

A

l maig, dues poblacions de la Noguera han celebrat fires on es pretén recordar d’on venim. Algerri va celebrar la quarta Fira Artesana, amb una mostra
d’antics oficis, productors artesanals, tallers i jocs, i a
Penelles va tenir lloc la cinquena edició de Món Rural,

que recrea la vida rural del segle XX, amb una concentració de 74 tractors històrics i cotxes clàssics.

ART URBÀ A PENELLES

E

ls dies 21 i 22 de maig es va fer el primer Gar-Gar
Festival. 25 artistes van omplir de color unes 800
façanes tant municipals com privades, cedides pels
propietaris. Va ser un èxit, i l’any que ve es repetirà.

NOTÍCIES DEL CONSELL COMARCAL
Festa dels Infants: Penelles ha acollit la primera Festa dels Infants, adreçada a infants de fins a 12 anys.
Es pretén fer-la dos cops l’any a diferents pobles de la
comarca i substitueix l’activitat Vine al Teatre.
Pla d’Assistència de Protecció Civil: El 14 de maig
es va fer la VI Jornada d’Implantació del Pla d’Assistència i Suport, on es van analitzar les claus de la campanya forestal 2016 i es van repassar els incendis de
2015.
Horts comunitaris: Per 5è any consecutiu, el projecte
Cultiva’t posa a la disposició de 10 famílies una parcel·la per fer un hort per a consum propi.

LA CORAL DE VALLFOGONA N’HA FET 20

L

a Coral Vallfogonina ha celebrat el 20è aniversari
de la seva fundació amb una trobada de cinc corals
a Vallfogona, amb un concert i un dinar popular.
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les entitats

L’AMPA de l’EMMA va al musical ‘Ratatouille’

D

esprés de l’èxit de la sortida a
Barcelona per veure el musical
El petit Príncep el curs passat, l’AMPA de l’EMMA va voler organitzar el
dia 21 de maig una altra sortida pels
alumnes i famílies de l’Escola.
Pensant que fos una obra enriquidora per tothom, va elegir Ratatouille,
el petit xef, del Teatre de la Faràndula de Sabadell, una obra musical infantil, adreçada a qualsevol tipus de
públic. Aquesta proposta va tenir una
bona acollida per les famílies de l’escola, i 55 persones van assistir a la
representació.
Sota la direcció d’Albert Gorina
i Magda Pau, amb coreografia de
Cristina Allande, es va poder gaudir
d’un espectacle magnífic on una petita rata, Remy, amant de la cuina,
somnia a convertir-se en un gran xef
francès. La passió d’en Remy per la
cuina posa de cap per avall el món
de la restauració parisenc amb una
emocionant aventura.

Bon estiu!

S

om ja a les a acaballes del curs
i és hora de fer balanç dels darrers mesos. El 2015-2016 ha estat un curs clau per a l’AMPA dels
Planells. Hem dedicat molt temps i
esforços a activitats i projectes per
fer de l’Escola un lloc millor per als
nostres fills i filles: participant activament en les festes tradicionals (la
castanyada, els Reis...), organitzant
un ampli ventall d’activitats extraescolars per als migdies, col·laborant
en la Setmana Cultural i en el dia
mundial de l’activitat física, prepa-
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La sortida va ser tot un èxit i els participants van quedar molt contents | AMPA

La petita rata, Remy, va ser interpretada per Lua Amat, i Eric Alés,
com a Linguini, l’aprenent de cuina.
Cal destacar que a part dels actors
principals, els acompanyaren un
equip de 45 actors i actrius d’entre 6
i 55 anys, els quals representaren un
total de 12 temes musicals creats per

l’ocasió per Keco Pujol. En l’escenari,
va cridar l’atenció una escenografia
rotatòria per crear els diferents ambients de la representació musical.
Al finalitzar l’obra, els actors firmaren autògrafs i férem fotos per tenir un record. Gràcies a tots els que
hi vau assistir i fins a la pròxima!

rant la festa de fi de curs, l’entrega
d’orles als alumnes de sisè, o bé
organitzant el II Torneig d’Escacs
Els Planells. Us prometem les imatges de les darreres activitats del
curs al proper número! A més, com
ja sabeu, hem iniciat el projecte de
socialització de llibres, amb molt bona acollida per part de les famílies, i
esperant fer-lo cada cop més gran.
Durant el curs hem fet diverses
inversions a l’escola, com la compra
d’una caseta per al pati d’educació
infantil, i hem col·laborat en la compra d’equips informàtics i tecnològics. Les fortes inversions d’enguany
no haurien estat possibles sense

l’ajuda de l’Ajuntament d’Artesa de
Segre i l’Obra social “la Caixa”, amb
aportacions econòmiques al projecte
de socialització. També volem agrair
a Mobles Ros, el fet de donar-nos un
cop de mà en el condicionament de
l’aula de descans i de la sala AMPA.
I, com sempre, no hauríem pogut dur a terme les festes i activitats
sense l’ajuda dels delegats de curs i
els pares i mares que sempre esteu
a punt de donar un cop de mà! Gràcies a tots i totes! Per la nostra part,
només desitjar-vos que gaudiu en
família de les vacances d’estiu!
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Jornada de treball sobre prevenció d’incendis
E

l diumenge 5 de juny, a les instal·lacions del Parc de Bombers
Voluntaris d’Artesa de Segre, va tenir lloc una jornada de treball entre
els diferents cossos que intervenen
en l’extinció d’incendis forestals a
la nostra zona, com són l’Associació de Defensa Forestal (ADF) Sant
Mamet, els Bombers Voluntaris, els
Agents Rurals, els Mossos d’Esquadra i membres del Secretariat Nacional d’ADF de Catalunya.
La jornada va constar d’una petita
xerrada d’un representant de cadascun d’aquests cossos, que va anar
seguida de les pertinents reflexions i
qüestions que es poden donar en el
cas d’un incendi forestal. Es va fer
molta incidència en el fet d’anar ben
identificats, sobretot en el cas dels
membres voluntaris de l’ADF Sant
Mamet, i en el protocol que cal seguir
durant les tasques.
També es va fer una sessió pràc-

tica en l’ús de
la diferent maquinària que pot
intervenir en les
tasques que es
realitzen,
així
com també en
l’ús del material
de
transmissions. | ADF
Sant Mamet

A dalt, la sessió pràctica i a sota, la xerrada | ADF
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cartes

Assemblea popular d’Artesa

I

nstruïu-vos, perquè necessitarem
tota la nostra intel·ligència, emocioneu-vos, perquè necessitarem tot el
nostre entusiasme i organitzeu-vos,
perquè necessitarem tota la nostra
força. Són paraules del polític italià Anonio Gramsci l’any 1919, i gairebé un segle després creiem que defineixen molt bé el nostre projecte: venim
amb ganes de saber més del que passa al municipi, amb aquest entusiasme
que parla Gramsci per intentar canviar
certes coses i per mostrar a la gent que
hi ha alternatives en la forma d’organitzar-se. L’Assemblea Popular d’Artesa
de Segre neix a partir de diverses tro-

bades on els qui hi participàvem coincidíem en la idea de crear alguna organització al poble per tal de mostrar a
la gent d’Artesa alternatives d’organitzar-se i de fer política, per així conèixer
les problemàtiques del poble i treballar
per canviar-ho. A la vegada, volem donar a conèixer problemes de la societat
que a vegades passen desapercebuts
al municipi. Per tot això, i en sentir-nos
molt identificats amb la línia ideològica que segueix, vam decidir muntar
aquest grup de suport de la CUP. Des
de l’assemblea us animem a participar
dels actes i activitats que anirem fent,
no volem que els murs del desconeixe-

ment i la desconfiança ens separin, no
venim a trinxar-ho tot com a vegades
alguns intenten fer veure, venim a intentar canviar certes coses perquè tot
funcioni una mica millor.
Tot això i més ho vam explicar l’11
de juny, juntament amb Mireia Boya (diputada per la CUP - Crida Constituent), Baldo Farré (Tinent d’alcalde
de Sort) i Carles Mateu (regidor a Balaguer) a la presentació de l’assemblea
que vam fer a la Sala de les entitats.
Si tens interès a formar part de l’organització i tens ganes de participar
a les nostres assemblees no dubtis a
contactar amb nosaltres a traves del
nostre facebook (www.facebook.com/
assebleaartesadesegre) | Assemblea
Popular d’Artesa de Segre
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reflexionem

Mercè Nogués

Perquè jutgem ràpidament?

V

a contestar a la trucada el més
aviat possible, es va canviar
de roba i va anar directament a la
sala de cirurgia. Allà hi va trobar el
pare del nen, impacient i desesperat. Quan el va veure venir, va cridar: “Per què has trigat tot aquest
temps a venir? No saps que la vida
del meu fill corre en perill? No tens
sentit de la responsabilitat?”
El metge va somriure i va dir: “Ho
sento, no era a l’hospital i he vingut
el més ràpid que he pogut. Ara, si us
plau, li demano calma i tranquil·litat
perquè jo pugui fer la meva feina”.
“Que em calmi? Què passaria si fos
el seu fill el que estigués en aquesta
habitació ara mateix, estaria calmat?
Si el seu fill s’estigués morint ara què

faria?”, va dir molt enutjat.
El metge va tornar a somriure i va
contestar: els metges no podem perllongar la vida, faré tot el possible.
El pare, amb un tot sarcàstic, va dir:
“donar consells quan no estem en el
lloc de l’altre és tan fàcil”.
L’operació va durar més de dues
hores i el metge va sortir somrient
amb la imatge del deure complert:
“El seu fill s’ha salvat!”. Sense esperar la resposta del pare, el doctor,
molt trist, mirà el rellotge i va marxar.
Mentre se n’anava, li va dir al pare:
“Si té alguna pregunta, faci-li a la infermera!”. “Per què és tan arrogant?
No podia esperar uns minuts més
perquè pogués fer-li més preguntes
sobre l’estat del meu fill?”

La infermera va respondre, amb
els ulls plens de llàgrimes: “El fill del
doctor va morir ahir en un accident
de carretera, era al cementiri quan
vostè l’ha cridat perquè operés el
seu fill. Ja li ha salvat la vida, deixi
que torni al cementiri per acabar
l’enterrament del seu.”
Reflexió
No jutgis ningú, perquè mai podem saber com és la vida de l’altre,
què fa, què està succeint o què li està passant en aquest moment de la
seva vida.
Res més fàcil que jutjar als altres, donar les culpes als altres del
que ens està passant, afirmant el
que no sabem, i fent mal amb els
nostres comentaris.
Siguem lliures per comprendre,
tolerar i respectar als altres en tot
moment.

bbc

Feliç aniversari, Rosa

M

olta gent coneix la Rosa, una persona senzilla,
treballadora i amiga de tothom. De jove va arribar
de Ponts, ha format una família i ara és una artesenca
més. És la modista que en un moment o altre, al llarg
d’aquests anys, ens ha fet algun vestit o, si més no, ens
ha aconsellat i ajudat a arreglar-lo. S’ha passat moltes
hores cosint, agenollada per arrodonir les vores dels
vestits i pantalons que la gent anava a emprovar-se.
Bé, però els anys passen i tots tenim ganes de descansar i poder gaudir de les nostres aficions. És per
això, Rosa, que et desitjo que gaudeixis d’una llarga jubilació. La tens ben guanyada. Ara, no dubtis que continuaré venint a veure’t tot sovint, perquè quan truqui a la
porta i pugi les escales, em rebis amb les teves paraules
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màgiques: he fet cafè… Vols un talladet? I així, continuar
gaudint de la teua companyia tot fent la xerradeta llargues estones. Gràcies Rosa. Feliç aniversari.
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escola els planells
Visita de les monges jerònimes de Refet

G

ràcies a la mediació de l’Albert
Marbà de 4t A, el dilluns 30 de
maig les noves residents a Refet,
les monges jerònimes Maria Trinitat i Pilar, van visitar els alumnes de
Religió dels grups de 4t. En aquesta
trobada vàrem tenir l’oportunitat de
fer-los moltes preguntes per tal de
poder saber qui eren, per què han
vingut a Refet, a què es dediquen,
etc. La trobada va ser molt enriquidora i com a resultat d’això hem volgut fer un article per a La Palanca,
per tal que els seus lectors també es
puguin assabentar una mica sobre
la seva presència en el nostre municipi. Us ho expliquem.
El 27 de març, la monja jerònima Maria Trinitat i la postulant Pilar arribaven a Refet procedents de
Barcelona. Com que són monges de
clausura van demanar permís a dos
bisbes: al d’Urgell, que les acollia,
i al de Barcelona, d’on procedien.
D’aquí a uns mesos, si Déu vol, demanaran permís a Roma per quedar-se definitivament aquí, ja que
s’hi han trobat molt ben acollides.
Han escollit Refet perquè buscaven un lloc tranquil i silenciós on
poder fer l’acompanyament de les
noies que volien entrar a l’ordre de
les jerònimes. El bisbe d’Urgell, Joan
Enric, que les coneixia de feia anys,
els ho va oferir. Aquest procés de
formació dura 5 anys i mig. Primer
són postulants, després novícies i,
finalment, si decideixen fer-se monges, fan la professió solemne.
L’ordre de les jerònimes es dedica fonamentalment a l’estudi de
la Bíblia i a la pregària, però per
guanyar-se la vida fan manualitats i
tasques que puguin fer sense sortir

del monestir, ja que són
de clausura. Només
surten del monestir el
mínim necessari (anar
a comprar, anar al metge, anar a missa si el
mossèn no hi pot anar,
etc.). Porten una vida
molt senzilla i els diners
que no necessiten per a
Alumnes de 4t de l’àrea de Religió Catòlica
viure els destinen a ajuvan sentir que Jesús els demanava
dar els altres.
La Maria Trinitat i la Pilar ens dedicar-se totalment a ell i en aquest
van explicar que a Refet fan mol- camí hi ha trobat una autèntica felites manualitats per vendre, com per citat. Tenen una gran confiança en el
exemple ciris estampats de record jovent i preguen cada dia perquè els
de comunions i batejos, i que Inter- joves tinguin el coratge de construir
net els és de gran ajut. Ens va sor- un món millor.
Ens agradaria poder explicar
prendre que passen la major part del
dia resant, i que encara que estiguin moltes més coses de les jerònimes,
sempre a Refet estan molt ben infor- però aquí no ens hi cabria tot. És
mades i ben connectades al món. El per això que, si hi esteu interessats,
seu vestit és molt senzill –una túni- us convidem a escoltar l’entrevista
ca blanca, un escapulari marró, un sencera a: http://blocs.xtec.cat/recinturó i un vel negre si és monja i lielsplanells. Aprofitem aquest article
blanc si és novícia– perquè no volen per agrair-los la visita i els desitgem
estar pendents de modes. Ens van molta sort.
explicar que, malgrat que abans de
ser monges vivien molt bé, un dia
I 23

tema del mes
Els benjamins amb la medalla i la copa de
campions i la samarreta commemorativa

Campions de base
C

om us anunciàvem el mes passat, dos equips artesencs, de
futbol i de bàsquet, respectivament,
han quedat campions territorials
aquesta temporada. Es tracta de
l’equip de futbol benjamí A de l’EFA
Artesa i de l’equip de bàsquet mini
femení del CENG Artesa. Aquests
triomfs són un premi al bon treball que estan duent a terme aquests
dos clubs en l’esport de base.

BENJAMÍ “A” EFA ARTESA, CAMPIÓ
DE PRIMERA DIVISIÓ GRUP 11
Els nens entrenats per Marc

E

Grau han guanyat el seu campionat
de forma clara, assolint un avantatge final de 10 punts respecte al segon classificat, l’AEM, i 13 envers el
tercer, l’Almacelles.
L’equip s’ha caracteritzat per l’ordre i la solvència defensiva (només
ha encaixat 43 gols) i per la seva
gran capacitat atacant (135 gols a
favor amb Biel Farré com a màxim
realitzador amb 49 gols i ben acompanyat per Martí Regué, amb 33 dianes).
L’equip ha guanyat 25 partits,
n’ha empatat 1 i només n’ha perdut

CE Artesa i EFA

l primer equip del CE Artesa, del qual heu pogut
anar seguint els resultats, va aconseguir mantenir la categoria amb una victòria l’últim partit davant
el CE Guissona. El club reconeix que ha estat una
temporada fluixa però s’ha mostrat molt satisfet per
mantenir la categoria. El màxim golejador ha estat
Ander Cayola (19 gols), el més regular, Jordi Macià, i
el jugador revelació, Xavier Ros. Donat que es retira
del futbol després de 15 anys al club, ha concedit a
Rossend Mora el reconeixement de millor trajectòria.
Pel que fa a l’Escola de Futbol, a banda del títol dels benjamins, destaquen la segona posició
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2. Les darreres jornades ha suat
de valent per assegurar-se la Lliga, enfrontant-se a rivals lleidatans
com FIF Lleida, Bordeta i Balàfia i
guanyant-los en partits molt ajustats
i emocionants.
Els campions sóna Edgar Beiu i
Àlex Leone (porters), Edgar Ampurdanés, Robert Jou, Jacob Gilabert,
Batista Antillach, Oriol Puigpinós,
Damià Jumela, Biel Farré i Martí
Regué. També han jugat Daniel Covasniuc i Adrià Escolà. A la banqueta, Marc Grau (entrenador) i Ramon
Farré (delegat).

L’equip, després de salvar la categoria | CE Artesa

dels pre-benjamins i la quarta dels juvenils. La resta
d’equips de l’escola s’han quedat a la part mitjana de
la classificació, excepte el benjamí B, que ha quedat
en darrera posició.
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#temadelmes

El joc de les artesenques, que veiem en la presentació i celebrant el títol, ha destacat per una gran defensa i atac efectiu

MINI FEMENÍ CENG ARTESA,
CAMPIÓ TERRITORIAL
Les basquetbolistes entrenades
per Gerard Font i Enric Ros van quedar classificades en primer lloc a la
fase regular, en la qual van aconseguir 12 victòries per només 2 derrotes. Els 4 primers classificats disputarien la Final a 4 al pavelló d’Artesa.
Amb el factor camp a favor, les nenes del CENG Autoxami jugaven
la primera semifinal contra el BAC
Agramunt, un rival incòmode, al qual
van vèncer per 53 a 20. En l’altra se-

A

mifinal, el CB Mollerussa s’imposaria a l’Ekke Lleida per 49 a 39.
La gran final enfrontava el CENG
amb el Mollerussa, un equip al qual
havia guanyat en la fase regular,
però amb dificultats. Les basquetbolistes locals van sortir a per totes des
del primer quart i no van deixar que
el Mollerussa entrés al partit en cap
moment. La victòria va ser clara i el
resultat no deixa lloc a dubte: 63 a
27. Una gran defensa i un atac molt
efectiu, elements clau que han caracteritzat el joc de les artesenques
durant tota la temporada.

FINAL DEL CAMPIONAT
DE LLEIDA MINI FEMENÍ
CENG Artesa de Segre 63

Maria Baró (2), Edna Fontanet
(11), Laia Ros (19), Jana Regué
(2), Maria Cases (6), Carla Garcia
(4), Laia López (6), Giulia Tirban
(11), Lorena Pedrosa, Lamyae
Taleb (2)

CB Mollerussa 27

Salat (7), Argilés (2), Gzennyes
(8), Graus (3), Obis, Bellet (3),
Gomà (4), Sánchez i Pujol

Balanç de la temporada del CENG Artesa

banda del títol esmentat, altres equips del CENG també
han assolit bons resultats aquesta
temporada 2015-16. Així destaquen els subcampionats provincials de l’equip preinfantil femení
CENG Watershop entrenat per
Aureli Garcia i Laia Valero i del

CENG Fisart entrenat per Arnau
Buñol a la lliga Mini B, i la classificació per a la final a 4 de l’equip
premini femení CENG Independent Soft entrenat per Pere Solans i David Camats.
I pel que fa al sènior masculí CENG Segrevest, l’equip va

aconseguir salvar la categoria de
1a provincial, no sense patiment,
quedant classificat en onzena posició. Menció a part, mereix l’Escola de Bàsquet que, dirigida per
Àngels Llena, ha estat la que més
equips ha enviat a les Trobades
territorials.

I 25

Tel. 649168538/ 973 400373

TALLERS

VILELLA

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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el cap

informa

Sabeu quins “actius en salut” té Artesa?

L

a salut està influenciada per
nombrosos determinants, molts
dels quals estan fora del sistema
sanitari. En concret, el 80% dels determinants de salut no depenen del
sistema sanitari.
El Pla interdepartamental de salut pública (Pinsap) és la figura que
estableix la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, per tal de dur
a terme les intervencions sobre els
determinants de la salut de la població que requereixen un abordatge
conjunt des de molts sectors socials
i de l’administració pública, tant l’autonòmica com la local.
Té l’objectiu d’assolir els propòsits de millora i protecció de la salut,
incorporant la salut com un dels eixos de les polítiques governamentals
per a incrementar els anys de bona
salut de la població de Catalunya. A
l’adreça http://salutpublica.gencat.
cat hi trobareu més informació.
Un actiu en salut és qualsevol factor o recurs que potenciï la capacitat

dels individus, de les comunitats i les
poblacions per mantenir la salut i el
benestar. Són actius de salut el CAP,
les rutes saludables per anar a caminar, l’espai salut, etc. Però també ho
són les capacitats i el coneixement
de la població, els seus interessos,
les xarxes socials, les amistats, el
veïnat, les associacions, el volunta-

riat, els recursos físics i econòmics
d’un lloc que milloren el benestar, ...
A Artesa tenim actius en salut.
Us demanem que ens ajudeu a trobar-los. Jugueu amb nosaltres: trobeu 10 actius en salut d’Artesa de
Segre, en la següent sopa de lletres:
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esports

Un CENG-Barça de veterans
protagonitza la Festa del Bàsquet

C

ada any la Festa del Bàsquet
serveix per cloure la temporada
regular del CENG Artesa. La darrera festa es va celebrar els dies 3 i 4
de juny i va comptar amb la disputa
de diferents partits amistosos dels
equips federats del club.
Enguany l’acte més novedós va
ser l’encontre de veterans que va
enfrontar el CENG contra el Barça el
divendres al vespre. Els blaugrana
comptaven en les seves files amb
jugadors històrics de la secció de
bàsquet i amb una llarga trajectòria
a l’ACB, com són José Luis Galilea,
Mario Kasun, Manel Bosch i Berni
Tamames, entre d’altres. El partit era
de caire amistós i, malgrat la diferència de qualitat i d’alçada, el CENG
va fer un paper digne, amb un resultat de 50 a 87 a favor del Barça. Els
més de 200 espectadors presents
al pavelló d’Artesa van disfrutar de
valent amb l’espectacle de “velles
glòries” del bàsquet.
El dissabte va ser l’hora dels partits dels diferents equips i, com a novetat d’enguany, va comptar amb la
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El partit de veterans va portar jugadors històrics del Barça a Artesa | M. À. López

disputa d’un partit de veteranes gairebé improvisat, que la junta del club
mirarà de potenciar en temporades
vinents. El pavelló va viure un gran
ambient basquetbolístic durant els
dos dies i els més petits van poder
participar també en jocs infantils, inflables i en un bany d’escuma.
Els pares i mares també van tenir la seva dosi esportiva: una caminada popular Artesa-Montsonís el
dissabte al vespre, tot fent honor a
l’origen fundacional del club (Centre
Excursionista Nova Gent). La festa
es va cloure amb el sopar de germanor III McBurger CENG, en el qual
els comensals van poder-se menjar
hamburgueses al gust. El sopar va

estar amenitzat per un grup musical.

CAMPIONAT DE CATALUNYA JÚNIOR
INTERTERRITORIAL
Una temporada més, Artesa ha
acollit una fase final del Campionat
de Catalunya de bàsquet. Enguany
va ser el torn dels millors equips júniors masculins catalans (categoria
interterritorial), que van disputar-la el
diumenge 29 de maig. La final a 4
enfrontava en semis el Sant Nicolau
contra el CEB Marc Gasol, i el Metalux AECAM contra el Bàsquet Manresa. Passaren a la final el Manresa i
el CEB Marc Gasol de Girona, on els
del Bages s’imposaren clarament i
deixaren palès un gran nivell.
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Quart torneig de futbol base

El Barça (esquerra) es va imposar en benjamins i el Manresa (dreta), en alevins. A baix, partit de l’EFA i el Barça | EFA

L

’Escola de Futbol d’Artesa va organitzar el 28 i 29 de maig el 4t
Torneig de Futbol Base Artesa de Segre. La primera jornada corresponia
a la categoria de benjamins i la segona, a la d’alevins. Hi van participar 12
equips per cadascuna. El guanyador
de la primera jornada va ser el FC
Barcelona, que es va imposar amb
claredat. El segon, tercer i quart classificats van ser, respectivament, l’EF
Pallaresos, l’EF Igualada i l’EF River
Monzón. La resta de la classificació,
de més a menys, va ser: Gimnàstic
Manresa (cinquè), Lleida Esportiu
(sisè), UD Fraga (setè), Atlètic Segre
(vuitè), SE AEM (novè), Artesa de
Segre A (desè), CF Balaguer (onzè)
i Artesa de Segre B (dotzè). L’orga-

nització també va lliurar els premis a
millor jugador, que va recaure en Dídac González, del FC Barcelona, el
premi Fair Play a la millor afició, per
l’AEM de Lleida, i el premi al millor
porter a Jordi Fernández, de l’Atlètic
Segre de Lleida.
El diumenge era el torn dels alevins, amb dos canvis en el llistat
d’equips participants respecte del dia
anterior. No competien ni el FC Barcelona ni l’Artesa de Segre B, i les
novetats eren el Real Zaragoza i el
FIF Lleida.
El vencedor va ser el Gimnàstic
Manresa seguit del FIF Lleida, el CF
Balaguer i el Lleida Esportiu. Van
completar la classificació Atlètic Segre (cinquè), CF Igualada (sisè), SE

AEM (setè), Real Zaragoz (vuitè),
UD Fraga (novè), EF Artesa de Segre (desè), EF Pallaresos (onzè) i EF
River Monzón (dotzè). En aquesta
categoria, l’organització va distingir
com a millor jugador Sergio Sandoval, del Gimnàstic Manresa. El premi Fair Play va ser pel FIF Lleida i el
premi al millor porter, per Àlex Terré,
del CF Balaguer. Van assistir a l’entrega de premis l’alcalde, Mingo Sabanés, la regidora d’esports, Maria
Cusola, el subdelegat de la Federació Catalana de Futbol a Lleida, Jordi
Solé, el president de l’Escola, Jaume
González, i el vicepresident, Ricardo
Leone. Ambdues jornades es van
desenvolupar sense incidents i amb
nombrosa assistència de públic.
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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

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

esports

3r Trail lo Bunker: esport i art natura
E

l 5 de juny es va celebrar el 3r
Trail Lo Bunker a Foradada.
Més de 250 persones van participar
en alguna de les tres modalitats que
d’aquest any: una cursa de 22 km i
una de 14, i una caminada d’11. Iván
Menchón i Karma Cabanillas van
guanyar els 22 km, mentre que Gerard Cabestany i Anna Pujol van ser
els primers classificats de la cursa
de 14 km. Les curses infantils també
es consoliden com un dels atractius
de la jornada, i enguany van comptar amb més de 50 inscrits.
Una de les novetats de l’edició
de 2016 del Trail Lo Bunker va ser
el pas per un dels búnquers de la
Guerra Civil que s’ha recuperat recentment molt a prop del poble de
Foradada. A més, la cursa amb el recorregut més llarg va arribar fins a la
serra de Mania i va pujar fins al castell de Rubió de Sols. Com cada any,
l’arribada fins al punt geodèsic de la
serra del Munt i el pas per l’interior
del castell de Montsonís, amb la visita a diverses estances, van ser dos
dels altres punts emblemàtics tant
de les curses com de la caminada.
Finalment, el tret més innovador
del Trail Lo Bunker 2016 va ser la
celebració simultània del 1r Concurs
de Land Art Lo Bunker, en el qual
van participar 11 obres d’art natura

Diferents moments de la cursa, i les obres guanyadores | S. Poch / E. Esteve

que des d’ara s’han integrat al paisatge del nostre entorn. John Boliart,
amb l’obra Los Vidells, va guanyar el
premi del jurat i Fernando Maldonado, amb L’ou de Pasqua, es va endur el premi popular, que van decidir
els caminadors i caminadores, ja
que les 11 obres estan situades al
llarg del recorregut de la caminada.
Des de l’Associació Esportiva Lo

Bunker volem donar les gràcies a
tots els participants (corredors, caminadors, nens i nenes i artistes de
land art), als col·laboradors i als patrocinadors del 3r Trail Lo Bunker. Ja
sabeu que només entre tots podem
organitzar un esdeveniment esportiu, artístic i festiu com el que vam
viure el dia 5. Us esperem novament
l’any vinent! | A. E. Lo Bunker

Nota de l’Ajuntament de Foradada

D

es de l’Ajuntament de Foradada volem agraïr a
l’Associació Trail lo Bunker l’esforç per organitzar
de la III Cursa Trail Lo Bunker i el I Concurs Land Art.
També volem agrair als membres de Protecció Civil
d’Artesa per la seva col·laboració i a totes les persones
que hi ha col·laborat per fer possible l’èxit d’aquesta.
Moltes gràcies i fins a la propera!!! Endavant!!!
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En nivell avançat es van imposar Galceran i Castellà (esquerra) i en mitjà, Roig i Coma (dreta) | fotos: Jordi Farré

Finalitza el segon torneig de pàdel de primavera

J

oan Ramon Castellà i Marc Galceran s’han imposat en la segona edició del torneig de pàdel de
primavera d’Artesa de Segre. Orga-
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nitzat per l’empresa que gestiona les
instal·lacions, el certamen va finalitzar el 4 de juny al vespre i ha constat d’una trentena de partits des del

mes de maig. En total hi han participat una quarantena de jugadors. En
nivell mitjà, els vencedors han estat
Marc Roig i Josep Coma.
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Sortida d’Artesa a Montserrat en BTT

El grup de participants a Montserrat
(esquerra) i al restaurant (dreta) | fotos: CUDOS

E

l dissabte 14 de maig, l’entitat
CUDOS vàrem fer la tradicional
sortida en bicicleta tot terreny fins a
Montserrat. L’excursió va anar d’allò

més bé, i en aquesta ocasió hi va
haver, afortunadament, poques incidències i avaries.
Finalment, cap a les 19 hores

arribàvem a Montserrat. En definitiva, tot un èxit d’activitat, que esperem continuar repetint any rere any!
| CUDOS

Zumba a l’aire
lliure amb l’Altis

E

l Club Esportiu Altis va organitzar una Masterclass de Zumba
el divendres, dia 3 de juny, a la plaça
de l’Ajuntament. L’activitat va ser especial tant pels participants, que van
fer esport en un escenari diferent de
l’habitual, a l’aire lliure, com per les
persones que hi havia a la plaça,
que en van poder gaudir. L’entitat
agraeix la col·laboració de l’Ajuntament i de tothom qui hi va participar.

L’espectacle va ser el dia 3 de juny a la plaça de l’Ajuntament | Club esportiu Altis
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la

vella artesa

Josep Nogués i Sirvan

Aquells temps passats
C

orria l’any 1955. La impremta
era al carrer Sant Joan i tenia
molts clients d’Artesa i de la comarca. Entre ells hi havia els capellans
del poble. Un dia es va presentar
un capellà jovenet, era el segon dia
des que havia estat destinat a la
parròquia. Tenia uns 25 anys i pel
que vàrem anar veient, volia fer-se
agradable i simpàtic. Jo li vaig preguntar d’on era i em va dir que de
Barcelona. Després de conversar
una estoneta, li vaig dir si tenia família a Barcelona. Em digué que eren
12 germans i jo, interessat perquè
és un número bastant considerable,
li vaig dir: Dotze? I tots vius? I em
va respondre: “viu, només jo… Els
altres treballen!!!”
Vaig considerar-ho com un acudit i ganes de fer-se agradable, ja
que els capellans, com l’altra gent,
també fan la seva bona labor. Vàrem
fer força amistat, amb aquest noi.
Tanta, que el mes d’octubre, ja que
teníem una vinya a la partida del Solés, a punt de veremar, va voler venir

*

a ajudar-nos. El dia acordat, va venir
amb nosaltres i, més que res, va mirar com treballàvem i va collir algun
raïm. La finca era a uns 500 metres
de la carretera, el camí era dolent i,
de retorn, per arribar a la carretera
general hi havia una pujada d’uns
40 metres molt
empinats
que
era complicada
pels animals que
arrossegaven el
carro ple de portadores.
A la vinya collíem els raïms i
omplíem les portadores que hi havia
repartides per la finca. Collia tota
la família, i quan hi havia portadores plenes, amb el meu germà les
traslladàvem amb uns “sumalers” a
l’extrem de la finca des d’on les carregàvem al carro per portar-les a la
destil·leria, on destinaven la major
part del fruit a fer alcohol. Recordo
que quan el carro estava carregat
amb 14 portadores l’acompanyàvem

fins a la carretera per empènyer i
ajudar-lo a la pujada. Pesava molt,
i al cap de 8 o 10 metres, les mules
no podien i el carro tornava cap enrere. Així es va intentar diverses vegades i sempre passava el mateix,
les mules feien fallida. Malgrat que
tots empenyíem, capellà inclòs, no hi
havia manera. El capellà va dir: “no
pujarem de cap manera”. Aleshores,
l’amo del carro
va dir: “Mossèn,
si vostè se’n va,
li asseguro que
pujarem”.
El capellà, tot
estranyat, se’n
va anar tot remugant i quan
el vam perdre de vista, l’amo del
carro va fer espetegar la surriaca i
començà a increpar les bestioles
dient-los-hi tota mena de renecs i
“cagant-se” amb la mare que les va
parir (això va ser el més fluixet).
Els animalets van començar a
estirar el carro. Tant corrien, que no
els podia parar ni en arribar a la carretera, on van avançar fins i tot al
capellà.

El capellà em va
respondre: “Viu,
només jo... Els
altres treballen!”

Trobada dels 75 anys
On sou els nascuts el 1941?
Teniu ganes de celebrar els 75 anys?
Si us animeu a participar a la festa que farem a la tardor, poseu-vos en contacte amb:
Rosa Almuzara (973 40 07 41)

Mercè Giribet (973 40 10 94)

No espereu a última hora!
I 35

in memoriam
Katya Todorova Stoyanova
Fa quatre mesos se’n va
anar una dona al cel, una dona
que ens va canviar la vida a
tots, tant a la seva família, espòs, tres fills i néts, com a tota
la gent del seu voltant.
Perquè Katya era el millor
exemple a seguir, ella et solucionava els problemes quan et
somreia i el món sencer s’arreglava, pel seu do d’honradesa i
bondat, per fer tan felices tantes
persones.
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Els records al teu costat mai
més s’esborraran de les nostres
vides, perquè vas xafar i vas
deixar una petjada enorme al
camí.
T’estimem i et seguirem estimant allà on siguis.
Espero que ens cuidis des
d’allà dalt.
T’estimem i et trobem a
faltar, Katya
| La família
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notícies
de la biblioteca
NOVETATS
DE JUNY

NOVEL·LA
Dones. Andrea Camilleri. Bromera.
Un home apassionat i seguidor de la
bellesa descriu les 39 dones més influents en la vida de l’autor.
Camino de trincheras. Kari Hotokainen. Eettok.
Novel·la sobre el somni finlandès: adquirir una casa. Matti Virtanen és un
home de la generació que va apostar
per la igualtat en les tasques de casa.
Las aguas de la eterna juventud.
Donna Leon. Edicions 62.
El comissari Brunetti investiga l’estrany cas de Manuela, una jove que
va estar a punt de morir ofegada quan
tenia 15 anys.
Controlaré tus sueños. John Verdon. Roca.
Quatre persones que no s’han vist mai
i que no semblen tenir res en comú tenen el mateix malson recurrent.
La remor del cargol del mar. Sarah Lark. Edicions B.
Segon volum d’una saga familiar ambientada a Nova Zelanda, molt ben
documentada, amb paisatges exòtics
i dones fortes.
Policia. Jo Nesbo. Proa.
Un assassí patrulla els carrers d’Oslo.
Hi moren agents de policia. Els maten
als escenaris dels crims que ells no
van poder resoldre.

Activitats

• Biblioparc d’Artesa de Segre
De dilluns a divendres, de 19 a
21 h. Plaça de l’Ajuntament
• Bibliopiscines a Alentorn, Baldomar i Vilanova de Meià. Juliol i
agost en horari de piscina
• Club de lectura
Parlarem de Els quaranta dies
del Musa Dagh, de Franz Werfel. Si hi voleu participar, a la
biblioteca us informarem.
7 de setembre a les 20.30 h
• Exposició “Pessigolles, catàleg
d’emocions i sentiments”
Mostra les emocions i sentiments més comuns i la manera
com es reflecteixen, en un seguit de contes i novel·les per a
infants i joves. De l’1 de setembre al 21 d’octubre
• Exposició “Dones de la plana...
dones de la muntanya...”
Fins al 5 d’agost
• Exposició “Arquitectures empeltades” Fins al 5 d’agost
• Exposició “La casa de miniatura
de Riet Caljouw” Durant el 2016
• Racó de Poesia. Francesc Porta

NOVEL·LA JUVENIL
Vermell com la sang. Salla Simukka.
La Galera.
La Lumikki té 17 anys i no li agrada ficar-se en assumptes aliens. Un dia troba
500 euros a l’institut que la involucren,
sense voler-ho, en una operació de bandes de tràfic de drogues.

After. Antes de ella. Anna Tood. Planeta.
Abans de Tessa, Hardin estava buit, no

coneixia la felicitat. Una història d’amor
que tothom vol viure.

COL·LECCIÓ LOCAL
El tresor dels canals d’Urgell. Diversos autors. Pagès.
Els vins de Costers del Segre. Varis autors. Pagès.
Terres de Lleida i serralades prepirinenques. Jordi Bastart. Cossetània.
Un tomb per les terres de Lleida.
Robert Moncasi i Puig. Grup Eral 10.

CONEIXEMENTS ADULT
L’art de morir serenament. Albert
Pararera Franquesa. Comanegra.
Escola i creativitat: experiències
pedagògiques. Ramon Besora. Pagès.
Història del FC Barcelona. Jaume
Sobrequés i Callicó. Base.
L’amic del president. Carles Porta.
La Campana.
Coques: fetes a casa i amb el
gust de sempre. Xavier Barriga. Grijalbo.
Formatges: els 50 millors de Catalunya. Natàlia Nicolau. Cossetània.

INFANTIL
Frozen. Disney. Estrella Polar.
Star Wars El despertar de la
fuerza. Pablo Hidalgo. Penguin Random
House.
Patufet, on ets?. Roger Roig. Cossetània.
El gran llibre de les emocions.
Esteve Pujos i Pons. Parramón.

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

HORARI D’ESTIU Matins de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h.
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pensar i créixer
Ivan Balagueró i Masanés

Somnis en la muntanya (I)

M

’embolcalla una sensació d’escalfor que no comprenc. Obro
els ulls i sóc en un indret oposat al
qual em trobava fa poc més d’un parell
de segons. L’herba verda del prat és
alta i el terra encara roman moll de la
pluja d’aquesta nit. S’hi està la mar de
bé, aquí estirat, envoltat de muntanyes
que encara guarden una mica de neu
als cims, esperant l’arribada imminent
de l’estiu.
Les flors, ja florides per tot arreu
per on passo la mirada, donen vida al
paisatge amb multitud de colors en els
quals es manifesten en aquest petit
racó de món. Grocs, vermells, blaus,
violetes i un farcell més de tonalitats
que, entre elles, es mesclen, m’ajuden
a comprendre que la primavera ja ha
arribat de ple. Però, com pot ser? Tan
ràpid? Què se n’ha fet, doncs, de l’impertorbable mantell nival que ocupava
totes les vessants de la muntanya? És
ben estrany... El vol d’uns ocells em

torna a aquesta primavera, a aquest
dia tan càlid; em torna a l’harmonia i la
tranquil·litat.
Des d’aquí, estirat en aquest prat
alpí, llunyà a qualsevol estímul de la
societat en la qual em veig involucrat
en la meva vida quotidiana, observo el
cel. Un cel que, d’un blau molt suau,
quasi sense interrupcions, ocupa ara
els meus pensaments i mirades. Les
poques interrupcions que hi trobo, uns
núvols juganers que, amb la falta de
vent, es mouen i canvien a una velocitat molt reduïda. En ells, descobreixo
figures que em distreuen durant una
bona estona.
Alguna cosa que em fa pessigolles
a la mà fa que aparti la mirada dels
escassos núvols que m’han mantingut
ocupat. Un petit insecte s’ha decidit a
fer-me una visita. Així, acosto l’atenció
a ell i observo que una formiga, força
més gran del que m’havia semblat al
principi, se’m passeja per la pell, pen-

L’Estany Gento (Vall Fosca) | Neus Mora

sant, potser, que sóc una forma canviant del terreny, és a dir, un petit turó
respecte de la seva mida. Decidida a
passar, amb un pas, vist a petita escala, ràpid i perseverant, assoleix el punt
mitjà de l’embalum que forma el meu
cos i comença a descendir per l’altre
costat del tors. Havent-me acomiadat,
cordialment, de la nova companya, decideixo aixecar-me. L’aigua cristal·lina
de l’estany que rau davant meu, a un
centenar de metres, em convida a donar-hi una ullada. (Continuarà)
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fa 25 anys
Juny de
1991

Aviat farà 10 anys que vaig començar aquesta secció. Fina ara,
algunes vegades –no moltes– he
hagut d’afrontar el fet de comentar
alguns articles propis. A partir d’ara,
el repte és més gran, ja que durant
8 anys (1991-1999) vaig ser regidor
a l’Ajuntament d’Artesa. Miraré de
ser objectiu en els meus resums i
comentaris, tal com he procurat fer
sempre.
PORTADA. Com acostuma a fer
la revista passades unes eleccions
municipals, la portada destaca la figura del nou alcalde. La diferència
és que ja fa alguns anys que hi donem un caire més comarcal, incloent
els alcaldes de la rodalia.
EDITORIAL. El contingut de la
secció és una anàlisi sobre els resultats de les eleccions municipals,
en què la candidatura d’ERC, encapçalada per Jaume Campabadal,
va guanyar la de CiU, liderada per
Jaume Cardona, el qual havia mantingut l’alcaldia durant 8 anys. Es
veu que el diari Segre va qualificar
els resultats de “càstig del poble” a
Cardona, que també era senador. El
títol Sumar voluntats té relació amb
la referència final a unes paraules
de Cardona quan havia estat investit
alcalde: “En bé de tots, és hora de
sumar, no pas de dividir”.
ELECCIONS. La secció consta
de dos articles. El primer, de Sícoris,
que no amaga el fet de ser militant
d’ERC, exhorta als regidors electes
d’aquesta candidatura a defensar els
“interessos de la ciutat i comarca”.
També adverteix que “la prepotència
i l’orgull sempre són mals consellers”
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i que “no tot seran flors i
violes”. Acaba exclamant
“Endavant i coratge!”. El
segon, és de la pròpia
revista. Comenta els principals actes electorals de
la campanya, molts dels
quals van comptar amb
la participació de polítics rellevants de gairebé
tots els grups. Destaca la
presència del líder d’ERC,
Àngel Colom, en presentació de la candidatura.
Segons l’article, el míting
més concorregut va ser el
d’ERC. A més d’algunes
anècdotes de campanya,
els articles van acompanyats d’unes fotos d’alguna
inauguració a Foradada,
on hi veiem a Ramon
Companys, aleshores delegat de la Generalitat a Lleida, però
no hi ha cap comentari al respecte.
CARTES A LA REDACCIÓ. J.
Vendrell i C. Cortina signen la carta
El nostre agraïment al director i professors del Col·legi Els Planells. El
seu fill de 3 anys i mig anava amb
el transport escolar, va obrir accidentalment la porta de l’autocar i va
caure a la carretera prop de l’escola.
Afortunadament, no va ser res greu.
Els pares agraeixen les actuacions
dels mestres, que van portar el nen
al metge “sense tenir l’obligació de
responsabilitzar-se d’un accident
en carretera”. Cal aclarir que no hi
havia cap monitor a l’autocar i que
les normes de transport escolar són
molt més estrictes avui dia.
Una altra carta d’agraïment és
de la Secció Local d’ERC, en aquest
cas per haver guanyat les eleccions
municipals d’Artesa. Es comprometen a treballar “amb ambició i entu-

siasme” i pretenen “un Ajuntament
obert al poble”.
ECOLOGIA. El redactor Bartomeu Jové signa una interessant i
llarga reflexió ecologista: L’aigua, un
recurs que tendeix a escassejar. Comença amb un repàs històric sobre
la importància de l’aigua en el desenvolupament de les civilitzacions.
Després, explica que a les nostres
contrades anem refiats per estar
envoltats d’aigua, però alerta que el
mapa mundial de previsions de subministrament d’aigua col·loca l’àrea
mediterrània en la tercera categoria
(de quatre) com a zona ocasionalment insuficient. La seua conclusió
és que “cal defensar l’aigua del riu
com a bé social de primer ordre”.
ELECCIONS MUNICIPALS. A
les pàgines centrals, la revista ens
presenta els resultats de les eleccions municipals a Artesa, de forma
numèrica (per meses) i gràfica (glo-
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Ramon Giribet i Boneta
bal). Són aquests:
- ERC: 745 vots (39,61%) i 5 regidories.
- CiU: 526 vots (27,97%) i 3 regidories.
- PP: 312 vots (16,59%) i 2 regidories.
- PSC: 245 vots (13,03%) i 1 regidoria.
21 DE JUNY: DIA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA. Sense gairebé
cap explicació, es publica la partitura de Noguera i Garona, que és un
poema de Canigó (Verdaguer). No
em queda clar de qui és la música i
al final apareix el nom de Lluís Serra.
EXCURSIONISME. Joan A. Clua
signa l’article Per anar a... la Cova
de Gel. Es tracta d’una acurada descripció de l’itinerari a seguir per trobar aquesta emblemàtica cova del
Montsec de Rúbies (o de Meià), que
no és fàcil de trobar tot i la seua impressionant obertura. Un plànol fet
a mà ens ajuda a entendre millor la
ruta. L’autor no s’està de fer un toc
d’atenció envers el patrimoni natural, referint-se al trencament d’estalactites i estalagmites, a les pintades
i a les deixalles.
LA CREU ROJA INFORMA.
L’entitat informa que, mitjançant
un conveni de col·laboració amb el
Departament de Medi Ambient, han
posat en marxa una campanya de
recollida de piles botó usades i han
instal·lat contenidors en diversos establiments d’Artesa.
NOTÍCIES DE PREMSA. M’ha
cridat especialment l’atenció un fet
històric: la constitució oficial del Conselh Generau d’Aran el 26 de maig,
passades les eleccions municipals.
Aquest òrgan de govern autònom,
format per 13 membres, té el seu origen en el segle XIV. Per altra banda,
l’Orfeó Artesenc va participar en la

Trobada de Corals de la Zona Nord
celebrada a Agramunt el 29 d’abril.
INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. La revista publica una informació, signada per l’alcalde, que va
quedar incompleta el mes passat i
ho justifica “per falta d’espai”. Si el
mes anterior es va publicar la part
corresponent a les obres realitzades
durant el mandat municipal 19871991 a Artesa, ara hi trobem els dos
blocs restants: obres en fase d’execució o de contractació i les obres en
fase de gestió. Respecte al primer
bloc, amb un total de 261 milions de
pessetes corresponents a 13 actuacions, destaquen pel volum econòmic la 1a fase de la Miniresidència
(78 milions) i la millora d’abastament
d’aigua i potabilitzadora (79,4 milions). El bloc de gestió resulta més
inconcret.
REFET. Jordi Pérez Conill i Rafel
Gomà Fontanet qualifiquen la zona
de Refet, al peu de la serra de La
Força, com a lloc on hi podem trobar
El primer urbanisme de Catalunya, a
causa de les troballes que la situen
en l’edat del bronze (entre l’antic i el
mitjà, 1800 -1200 aC).
CULTURA. La Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot ens informa dels
treballs premiats en la segona edició del Premi de Narrativa Breu, que
en aquella època
només
abastava l’edat escolar
d’EGB a nivell municipal. També ens
parla de l’exposició de la Setmana
del Llibre Infantil i
del cinquè aniversari de la inauguració de la biblioteca.
CARTES
A

LA REDACCIÓ. Magí Serra i Piqué
signa la carta Qui va informar l’historiador?, copiant el títol d’un carta anterior (novembre de 1990) de
Francesca Solé i Clotet, a la qual
Serra demana disculpes per “agafar” el mateix títol. En aquesta ocasió, Serra es lamenta del tractament
poc rigorós dels darrers 100 anys en
el llibre Història d’Artesa de Josep
Lladonosa, tot donant la culpa als
seus informadors. El tema central
de la queixa, però, fa referència al
contingut de la pàgina 382, que pot
crear confusió respecte a l’Acadèmia Balmes i al seu impulsor, Lluís
Xandri i Serra.
HUMOR. En forma d’interpretació dels resultats electorals municipals d’Artesa, Quimet i Cosme ens
aporten una pàgina sencera de combinacions numèriques que, en definitiva, vénen a dir que el millor per al
municipi és la suma de tots.
DE LA VELLA ARTESA. Una
imatge de 1920 ens mostra una colla
de set cantaires de la Dàlia Blanca
asseguts en una barca vora el mar,
a més del barquer. Són a València,
on es va fer una trobada de Cors de
Clavé amb motiu de la inauguració
d’una plaça dedicada a Emilio Castelar, últim president de la Primera
República.
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informació
Mes de maig

Ple ordinari (2 i 30 de maig)
S’aprova, per unanimitat, el Plec de
clàusules administratives particulars
que ha de regir la prestació de servei de l’Escola Municipal de Música
d’Artesa de Segre, mitjançant procediment obert i diversos criteris d’adjudicació.
S’aprova, per unanimitat, desestimar les al·legacions presentades
dins del termini d’informació pública
a la modificació núm. 4 dels articles
364 (cobertes agrícoles) i 366, 367,
368 i 369 de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbana
Municipal (POUM) d’Artesa de Segre.
S’acorda, per unanimitat, l’aprovació provisional de la modificació
puntual núm. 4 del POUM en relació
al règim regulador de la implantació
de granges en sòl no urbanitzable.
S’aprova, per unanimitat, verificar el Text Refós de la modificació
puntual núm. 3 del POUM per a la
desclassificació de sòls urbanitzables al nucli de Baldomar.
S’aprova, per unanimitat, l’acta de les operacions de delimitació
entre els termes municipals d’Agramunt i d’Artesa de Segre.
S’aprova, per unanimitat, la següent certificació d’obra:
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- Certificació número 1 i última,
per un import net de 28.925,57 euros
més 6.074,37 del 21% d’IVA, amb un
import total de 34.999,94 euros, corresponent a l’obra Noves instal·lacions de Ràdio d’Artesa de Segre al
casal cultural Cubtural, realitzat per
l’empresa Instal·lacions Mega-So,
SL. Import pendent d’executar 0,00.
S’aprova, per unanimitat, el reconeixement de triennis.
S’acorda, per unanimitat, l’aprovació dels padrons fiscals de l’any
2016 i del període de cobrament en
voluntària, que és el comprès entre
els dies 4 de juliol i 2 de setembre,
ambdós inclosos.
S’aprova, per unanimitat, donar
per vàlid el sorteig electrònic i nomenar com a integrants de les Meses Electorals de les eleccions a
celebrar el 26 de juny els membres,
titulars i suplents, que han resultat
elegits en el sorteig, segons consta
a l’expedient instruït a l’efecte.
S’aprova, per unanimitat, el document ambiental estratègic per a
la modificació puntual núm. 4, dels
art. 364 (coberta agrícoles) i 366,
367 i 369 (activitats ramaderes) del
POUM.
S’acorda, per unanimitat, l’aprovació provisional de la modificació

de les següents ordenances fiscals:
Llar d’infants municipal El Bressol
- Drets de matrícula per alumne
55,00 euros
- Quota mensual per alumne
91,80 euros
- Quota mensual per alumne de família nombrosa
		
84,24 euros
- Quota mensual per alumne de família monoparental		
84,24 euros
Emissora Municipal de Ràdio
- Falca (en propietat)			
20,00 euros
- Publicitat
1 setmana: 35,00 euros
2 setmanes: 50,00 euros
3 setmanes: 65,00 euros
4 setmanes: 70,00 euros
- Publicitat Fira de Sant Bartomeu
1 dia (inclòs falca): 45,00 euros
2 dies (inclòs falca): 75,00 euros
- Publicitat web/facebook (trimestre)
30,00 euros
Piscines i instal·lacions esportives (reproduïm només part del contingut, per a més informació sobre
l’ús i taxes del pavelló poliesportiu i
el camp d’esports, us podeu dirigir a
l’Ajuntament):
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municipal d’artesa

Eva Maza i Batlle

A) Piscines Municipals d’Artesa - Adults (1 hora tot el mes)		
40,00 euros
de Segre
- Adults (50 minuts 4 setmanes)		
- Abonament adults per temporada
35,00 euros
50,00 euros
- Adults (50 minuts 3 setmanes)		
- Abonament adults mensual
26,00 euros
30,00 euros
- Abonament menors per temporada B) Piscines Municipals d’Alentorn
- Abonament adults per temporada
(de 4 a 14 anys) 		
55,00 euros
30,00 euros
- Abonament menors mensual (de 4 - Abonaments menors per temporaa 14 anys) 			
da (de 4 a 14 anys)		
18,00 euros
40,00 euros
- Entrada diari menors 			
- Entrada diari menors 			
1,50 euros
2,50 euros
- Entrada diari adults (a partir de 15 - Entrada diari adults (a patir de 15
anys) 			
anys)
2,50 euros
3,50 euros
- Nens d’1 a 3 anys, acompanyats - Nens d’1 a 3 anys, acompanyats
de majors 			
de majors 			
Gratuït
Gratuït
Bonificacions:
Bonificacions:
- Família nombrosa: 25% abona- - Família nombrosa: 25% abonament
ment
- Disminució, acreditada oficialment: - Disminució, acreditada oficialment:
50% abonament i entrada
50% abonament i entrada
- Carnet Jove: 10% entrada
- Carnet Jove: 10% entrada
Cursos de natació
Aprovacions
- Nens/nenes de P3 a P4 (1/2 hora):
Relació de factures majors de
23,00 euros
120,20 euros pendents d’aprovació
- Nens/nenes de P5 a ESO (45 micorresponents a l’exercici 2016, que
nuts)					
pugen la quantitat de 209.503,75 eu32,00 euros
ros.

*

S’atorga una targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució en la modalitat de titular
conductor amb una validesa de 10
anys.
S’atorguen les places número 1,
2 i 3 del pàrquing subterrani de l’edifici Cubtural.
Informació referent a les llicències d’obra, les autoritzacions de
guals i les connexions a la xarxa
d’aigua:
L’Ajuntament informa que
d’acord amb la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter
personal, la informació sobre les
llicències d’obres no és publicable.

Informes d’alcaldia

S’acorda concedir un ajut, que
serà variable segons les despeses
finals de l’activitat, a l’AMPA de la
Llar d’Infants el Bressol per cobrir
les despeses de la festa de final de
curs.
S’informa que es col·locaran
desfibril·ladors en els següents emplaçaments: un al pavelló municipal,
un altre a l’escola, un altre als porxos de l’Ajuntament i l’últim al camp
de futbol municipal.

Dates a recordar
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 telèfon 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.citapreviadnie.es.

Recollida d’objectes voluminosos
Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de
recollida i dels objectes (973 40 00 13)
- Pobles agregats: dilluns 18 de juliol.
- Artesa de Segre: dimecres 20 de juliol.
Només casos molt justificats, que no puguin
anar directament a la deixalleria.
Ajuntament d’Artesa de Segre
I 43

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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humor

Eleccions 26J

Josep Galceran

Passat Sant Joan, encara queden petards per a revetlles!
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imatges d’ahir
1916

Bartomeu Jové i Serra

A l’esquerra,
Joan Clua amb
el seu germà, i
a dalt, amb les
condecoracions.
Al mapa, situació
fronterera de
Verdun | Fotos
cedides per la família

La batalla de Verdun
A

quest any fa 100 anys de la Batalla de Verdun. Precisament, fa
poc va ser notícia la trobada a l’antic
camp de batalla entre el president
francès, François Holande, i la cancellera alemanya, Angela Merkel, de la
mateixa manera que als anys 70 ho
havien fet François Mitterrand i Helmut Khol, o Charles de Gaulle i Konrad Adenauer, més antigament.
La batalla de Verdun va ser el darrer gran combat de la Primera Guerra
Mundial i va durar des del febrer fins
al desembre de 1916, amb més de
300.000 morts entre els dos bàndols.
Molt teòricament va guanyar França,
amb 14 supervivents, infinitat de ferits
i tolits. A les muntanyes i als boscos
de Verdun s’hi van trobar més 80.000
cadàvers. Els obusos dels dos costats, Alemanya i França, no paraven
de caure. Va ser una guerra fratricida.
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Entre els 14 supervivents francesos n’hi havia un d’Artesa, el Joan
Clua Coll de Cal Cadiraire. A casa
seva, a més de fer cadires, ofici que
venia dels padrins, atenien un cafè,
en uns temps en què el transport de
la Seu a Lleida es feia amb cavalls.
Era el pare de la Josefina i la Ramona
(ACS).
El Joan, amb un company de Balaguer, que va morir als seus braços,
es va allistar a la “Legion Etrangère”
francesa. Aquesta gloriosa bandera
havia lluitat a Sebastopol, Magenta,
Mexique i a Waterloo amb Napoleó.
El Joan, amb la graduació de sergent,
havia fet les campanyes de Casablanca, Tonquin i Madagascar. I a Europa,
va ser a les batalles de Marne, Liège i
Verdun, la darrera.
Els ideals d’aquesta Legió eren
“Honneur, valeur, fidelité et discipline”.

El president dels excombatents va reclamar la pensió el 1939. El Joan Clua
va cobrar fins a la seva mort, el 1956,
als 71 anys, 4.616 francs francesos a
l’any. Cobrava la pensió a la “Caisse
National d’Epargnes” d’Emians. Per
mèrits de guerra li van lliurar més de
set condecoracions. Ell, ja retirat, estava molt en contacte amb el Consulat
Francès de Barcelona. El convidaven
a moltes trobades i reunions.
El seu pare era de cal Diable de
Montsonís, i amb la seva dona, l’Adela
Solé, van tenir 14 fills.
L’objectiu i el resum de les recents
trobades entre els mandataris dels
dos països que es van enfrontar a Verdun és posar fi a la barbàrie i a l’horror
de les guerres. Europa és una cultura,
un estil de vida, un model social. Europa és un intercanvi de coneixements,
però també una exigència ciutadana.
Treballem junts per encarar el futur i,
en primer lloc, el futur d’Europa.
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la foto

La Biblioteca Municipal Joan Maluquer i Viladot va acollir l’entrega del 27è Premi de Narrativa Breu el dia 5 de juny. El
certamen ha rebut obres d’arreu de Catalunya i ha mostrat, un any més, molt bona salut. | Biblioteca Joan Maluquer i Viladot

