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Juliol i agost
En horari de piscina, a Alentorn, 
Baldomar i Vilanova de Meià, Biblio-
piscines

12 d’agost
- A Baldomar, a les 16 h, cafè amb 
degustació de torrons agramuntins
- A Cubells, VII Jornada Sociocul-
tural: 18 h, joc de petanca; 20 h, 
sopar multicultural; 22 h, cinefòrum
- A Alòs de Balaguer, 6a Cursa de 
Muntanya Trail de Castellars: 18 h, 
caminada (8 km, +450 m), 18:30 h, 
cursa (11 km, +750 m). 

12 i 13 d’agost
A Baldomar, de 19 a 21 h, Campio-
nat de Futbolí per parelles

14 al 26 d’agost
A la pista poliesportiva d’Artesa, 
Campionat de bàsquet 3x3. Orga-
nitza: CENG

19 d’agost
A Baldomar, a les 22 h, Sopar Ma-
riner al “moll de la piscina.12 euros. 
Informació: piscina

21 d’agost
A Cubells, Festa del barri Verge del 
Castell

21 d’agost
A Cubells, a les 19:30 h, Aquazum-

ba a les piscines municipals
26 i 27 d’agost

Fira de Sant Bartomeu (veure p 10)
10 de setembre

- A la Pl. Nació Catalana d’Artesa, a 
les 21:30 h, concert de Ksonronda 
(cançons de gresca, folk, taverna i 
sobretaula)
- Al poliesportiu de Foradada, a les 
22 h, cantada d’havaneres amb el 
grup Marinada

11 de setembre
Diada nacional de Catalunya (dife-
rents actes reivindicatius)

FESTES MAJORS
11, 12 i 13 d’agost: Alòs de Bala-
guer i Seró
12 i 13 d’agost: Vall-llebrera
12 al 15 d’agost: Sta. Maria de Meià
17 al 20 d’agost: Cubells
18 i 19 d’agost: Boada i Montsonís
25, 26 i 27 d’agost: Baldomar i Torre 
de Fluvià
1, 2 i 3 de setembre: Gàrzola
8 a l’11 de setembre: Vilanova de 
Meià
15, 16 i 17 de setembre: Lluçars
23 i 24 de setembre: Montargull
27 de setembre a l’1 d’octubre: 
Artesa de Segre

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

temps

Agenda
ciutadana

Mes de juny
ALÒS DE BALAGUER
DEFUNCIONS
dia 8: Ramon Romero i Arroyo (86 anys)
dia 19: Anna Durany i Tugues (87 anys)

ARTESA DE SEGRE
NAIXEMENTS
dia 9: Martí Rey i Ramos, fill de Francesc 

i de Maria
DEFUNCIONS
31 maig: Josep Lladós i Caelles (89 anys)
dia 5: Neus Farré i Aran (90 anys)
dia 16: Carme Solé i Estany (92 anys)
dia 17: M. Rosario Martínez i Morán (83 

anys)
dia 18: Mihai Boiciuc (51 anys)
dia 25: Marta Sánchez i Negrillo (84 

anys)
dia 26: Llúcia Vilalta i Armengol (95 anys)

FORADADA
DEFUNCIONS
dia 16: Antoni Montané i Terré (76 anys)

VILANOVA DE MEIÀ
DEFUNCIONS
dia 11: Modesta Batalla i Macià (104 

anys)

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

juny
ARTESA DE SEGRE    
A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana: 25,8°
Temperatura màxima: 38° (dies 14, 
   15, 22 i 23)
Temperatura mínima: 10° (dia 7)
Dies amb precipitacions: 7
Precipitació màxima: 16 mm 
   (dia 4) 
Total precipitacions: 31,6 mm

B) BALDOMAR 

Temperatura mitjana: 23°
Temperatura màxima: 38,2º 
   (dia 22)
Temperatura mínima: 6,3° 
   (dia 7)
Dies amb precipitacions: 12
Precipitació màxima: 7,8 mm   
   (dia 3)
Total precipitacions: 32,7 mm

VILANOVA DE MEIÀ     
Temperatura mitjana: 22,6°

Temperatura màxima: 36,7° 
   (dia 15)
Temperatura mínima: 8,5°
    (dia 7) 
Dies amb precipitacions: 12
Precipitació màx.:      30,8 mm
   (dia 2)
Total precipitacions: 85,9 mm

Actes
que sabem que es faran
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editorial
Resulta força habitual que en entrar 
en determinats establiments arte-
sencs on podem trobar algun exem-
plar de la revista a l’abast del públic, 
algú faci la pregunta “Ja ha sortit La 
Palanca?” També es poden sentir 
expressions com aquestes: “Aques-
ta Palanca és nova?”, “Quan surt la 
pròxima?, “Cada quan surt?...

A totes les persones que contribuïm 
a fer realitat la revista ens omple 
d’orgull que hi hagi aquesta “neces-
sitat de Palanca”. Vol dir que, en 
general, es valora la revista com a 
eina necessària en l’esdevenir diari 
d’Artesa i rodalia. També ens consta 
que els subscriptors més llunyans, 
molts d’ells artesencs de soca-rel 
als quals les circumstàncies de la 
vida els han portat a viure en altres 
llocs, esperen amb candeletes la 
revista cada mes.

Ja ho hem comentat en alguna altra 
ocasió, si La Palanca no hi fos, 
caldria crear-la. Evidentment, podria 
tenir un altre nom, un format distint, 
diferent periodicitat, altres impulsors 
i col·laboradors... però és una eina 
necessària que contribueix a la 
cohesió social de la nostra comu-
nitat. Qui més qui menys n’espera 
alguna cosa: veure-hi publicat algun 
text propi, la informació d’alguna 
activitat en què s’ha participat, la 

foto on surt el nen o la nena, saber 
les defuncions i els naixements, 
quin temps ha fet... i també a veure 
quina una en diuen, aquests de La 
Palanca!

Per ajudar els lectors i lectores més 
fidels, us aclarirem algunes coses. 
En primer lloc, la revista acostuma 
a sortir a finals de mes, excepte a 
l’agost (no n’hi ha des del 2012). No 
obstant, al setembre i al desembre, 
l’edició s’acostuma a avançar una 
mica per sortir abans de la Festa 
Major i de Nadal respectivament. 
Durant l’estiu, intentem espaiar una 
mica més les revistes de juny i juliol, 
de forma que la manca de revista 
a l’agost no es noti tant. Per això 
l’exemplar que teniu ara a les mans 
ha sortit gairebé a mig mes.

Si ens voleu enviar textos i imatges, 
estigueu al cas de la data que surt 
sempre a la nota al peu d’aquesta 
secció. Sapigueu que dues setma-
nes després sortirà la revista.

Finalment, aprofitem per demanar 
als subscriptors que revisin l’adreça 
on enviem la revista i que si cal 
canviar-la ens enviïn un correu a 
revista@lapalanca.cat o ens deixin 
un missatge al contestador automà-
tic (973401158). 

Guardeu-vos de la calor!

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:	fins	dijous	8	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
Dues persones han mort en ac-

cidents de trànsit a la C-14 al 
seu pas pel municipi d’Artesa durant 
aquest mes de juliol. El primer va te-
nir lloc el dissabte dia 8 a quarts d’11 
del matí i la víctima va ser una ne-
na de quatre anys. El sinistre va ser 
un xoc frontal que es va atribuir a la 
manca de visibilitat que provocava el 
fum d’un incendi agrícola que tenia 

lloc en aquells moments al costat de 
la carretera. 

Per altra banda, el dia 30 poc 
abans de les 14 hores, el conductor 
d’una furgoneta va morir quan va 
perdre el control del vehicle, va sortir 
de la via i va bolcar. Amb ell viatja-
ven tres persones més, una de les 
quals va resultar ferida mentre que 
les altres dues van sortir il·leses.

Dues persones moren en accidents de 
trànsit al municipi Artesa el mes de juliol 

L’accident del dia 30 de juliol | (ACN)

Bernat Giribet ha guan-
yat les dues categories 

del Concurs de Compo-
sició Coral de Catalunya 
de la Federació Catalana 
d’Entitats Corals. Per una 
banda, ha guanyat el Premi 
a la millor composició de música coral a cappella sobre 
un text en llengua catalana per a veus mixtes de nivell 
de dificultat interpretativa mitjà/baix per l’obra Abril. Per 
altra banda, s’ha adjudicat el premi a la millor harmo-
nització a cappella de cançons tradicionals en català 
per a veus mixtes de nivell de dificultat interpretativa 
mitjà/baix, per El testament d’Amèlia. La setena edició 
d’aquests premis ha tingut una participació majoritària-
ment catalana i s’hi han presentat 36 obres.

Premis per a 
Bernat Giribet La fira de Sant Bartomeu aprofita el creixent interès 

per la gastronomia i aposta cada any més per les 
activitats d’aquest tipus. En aquesta edició, destaca la 
novetat Cuina en Directe, amb professionals de presti-
giosos restaurants de la zona (dissabte, 18h) i la pos-
terior degustació dels plats. A més, el concurs de conill 
es renova i els participants també cuinaran en directe.

Fira del meló gastronòmica

La diada de l’Onze de Setembre començarà amb la 
tradicional pujada a la Roca del Cudós. Aquest any 

la convocatòria és a les 9 del matí a la plaça de la Nació 
Catalana, des d’on la comitiva enfilarà el camí per pujar 
la senyera a la Roca del Cudós, acte que està previst 
que tingui lloc a les 9:30h. Com sempre, es repartirà 
esmorzar als assistents. 

Diada de l’Onze de Setembre
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La campanya Barris Antics, molt per descobrir, molt 
per oferir ha repartit 18 premis a Artesa, 17 a parti-

culars i un a un comerç, Pastisseria Borrell. S’ha fet en 
33 poblacions catalanes i els guanyadors de les altres 
visitaran Artesa per la Fira de Sant Bartomeu.

Campanya comercial

E ls membres del consell de Redacció de la Palanca, 
Ramon Giribet, Bartomeu Jové i Miquel Regué, van 

ser els protagonistes del programa d’entrevistes Fil Di-
recte de Ràdio Artesa de Segre el dia 23 de juliol, amb 
motiu del 35è aniversari de la publicació.

‘La Palanca’ a Ràdio Artesa

E l disseny i el material de la faça-
na del nou casal de gent gran, 

que s’està col·locant aquest mes, 
estan especialment dissenyats per 
afavorir l’estalvi energètic i ser el 
més sostenibles possible, amb pa-

nells que inclouen càmeres aïllants. 
Val a dir que aquest tret se suma a 
la calefacció de pèl·lets que va con-
nectada a la caldera a la residència. 

A banda de la façana, la fase de 
treballs que es fan ara inclou els tan-

caments. La previsió és posar en 
servei l’any que ve la part de baix, 
que disposarà de dues grans sales, 
una d’elles per fer-hi ball i cinema, 
una sala d’informàtica, cuina i bar, 
WC i el despatx.

Façana sostenible al nou casal de gent gran
Alguns dels treballs que s’han fet aquest mes de juliol a l’edifici | Dolors Bella
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fira
DIVENDRES 18 D’AGOST
14ª Caminada sota la llum de la lluna
22h, Gimnàs Altis 
Organitza: Club Esportiu Altis
Cal prèvia inscripció a l’ajuntament
DIVENDRES 25 D’AGOST
Masterclass de ‘zumba’
20h, Escenari 
Organitza: Club Esportiu Altis
Concert i sopar Cursa del meló 2018
21.30 h, Pça Ajuntament
DPSC i grups de l’EMMA 
Organitza: CUDOS
DISSABTE 26 D’AGOST
Enganxa’t	a	la	fira:	sortida	popular
8h, CAP (cal inscripció ajuntament)
Refrigeri i obsequi per tothom
Organitza: ABS Artesa de Segre
Torneig	de	Bàsquet	3x3
Durant el matí, Camp d’esports
Organitza: CENG
16è Concurs de Pintura ràpida
9 a 10h (inscripció), 10 a 16h (con-
curs), carrer Balmes
Inauguració
11h, al Recinte firal, a càrrec de la 
Consellera d’Agricultura de la Gene-
ralitat, Meritxell Serret

Repartiment de paella
14.30h, c/ Mallorca - M, D. del Pla
Concurs de Botifarra
17h, Plaça de l’Ajuntament
Organitza: Els Follets
Premis Pintura Ràpida
18h, Cubtural
Cuina en directe 
18h, Recinte firal (carpa Sitges)
Restaurants La Cava (Tàrrega), La 
Solana (Foradada), El tastet del 
Reng (Balaguer). Prèvia inscripció. 
Final	del	Torneig	de	Bàsquet	3x3
20.30h, Camp d’esports
Festa del Vi - Sopar de Germanor 
21.30h, plaça de l’Ajuntament
Actuació de Bernat Giribet
22h, plaça de l’Ajuntament 
Actuació d’Anaïs Vila
23.30h, plaça de l’Ajuntament 
DIUMENGE 27 D’AGOST
Sortida geològica
9h, ajuntament. Visita guiada per Jo-
sep M. Mata Perelló a Vall d’Ariet, Vi-
lanova de Meià i Alentorn, amb cot-
xes particulars. 
7è Intercanvi de col·leccionables
9 a 13h, Cubtural

Col·labora: Bernardí Mota 
9è Mercat de llibres de segona mà
Tot el matí, estand de l’Associació 
de Dones Artesenques Actives
Organitza: Associació de Dones AA
20a Trobada de puntaires
10h, c/ St. Cosme i Damià
Organitza: Associació de Dones 
Puntaires d’Artesa de Segre
Trobada gegantera
10h, recorregut pel recinte firal. Co-
lla Gegantera de Bellvís i altres.
Aperitiu de vins i tastets de restaurants
Hora: 12 a 14h
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Futbol. Trofeu Fira del Meló
18.30h, Camp d’esports
9a Jornada sobre la carn de conill 
i 1r Concurs de cuina en directe 
19h, Cubtural. Els plats s’hauran 
d’acabar de cuinar en directe. 
Org,: Dptm Agricultura, Ajuntament, 
Assoc. Cunicultors de la Noguera, 
Conills Caubet i Morros Fills SL.
Premis productes estranys
20h, Cubtural
Actuacions musicals
21 i 22.30h, plaça de l’Ajuntament
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baldomar
EMD Baldomar

ENLLUMENAT PÚBLIC

Després d’un any i mig de fun-
cionament, ja podem treure 

importants conclusions de la millora 
que va significar el canvi de les làm-
pades. Hem estalviat el 70% de la 
factura tot i l’increment del 10% de 
punts de llum. La incorporació del 
led ambre és molt càlid i poc agres-
siu per la fauna invertebrada, evita 
la contaminació lumínica i millora 
l’estètica, en ser un fanal més rústic.

PISCINES

Aquest estiu s’estan realitzant 
un bon nombre d’activitats a 

les instal·lacions de la piscina. Des 
de l’Hora del Conte fins a la jorna-

da matinera 
de la Festa del 
Conill, passant 
per Aquazum-
ba, Taller de 
Salvament de 
Socorrisme i 
Circuit Fitness. 
Resten encara 
l’Hora del Cafè, 
el Campionat de 
Futbolí, el sopar 
general de temporada i col·labo-
racions per la Festa Major. Amb la 
col·laboració de l’Oficina Jove del 
Consell Comarcal, els socorristes 
de la piscina, les gestores de la ins-
tal·lació i l’Associació de Veïns.

XERRADA

E l 18 d’agost a les 18.30h a la 
Sala del Ball Olga Gelonch im-

partirà una xerrada amb l’objectiu de 
potenciar la memòria i ajudar a en-
vellir de manera saludable. 

Les piscines de Baldomar, aquest estiu | EMD Baldomar

fira
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Del 20 al 28 de maig van tenir lloc 
la Setmana Cultural i la Festa 

Major de Sant Urbà a Foradada.
L’Ajuntament va dissenyar una 

setmana cultural plena d’activitats 
adreçades a tots els veïns. Va co-
mençar amb un partit de bàsquet i 
un dinar popular al poliesportiu.

La sortida cultural es va fer a 
Deltebre, i entre les activitats de la 
setmana hi va haver un taller d’ela-

boració de sabó, una demostració 
culinària realitzada pels veïns i veï-
nes, un sopar maridatge al Restau-
rant la Solana i l’exposició de pintura 
d’Alba Bertran. També es va tornar a 
organitzar la Fira de Maquinària An-
tiga a Rubió de Dalt, amb molt èxit.

El restaurant la Solana, amb mo-
tiu del 25è aniversari, va oferir un 
vermut-concert popular amenitzat 
pel trio “Al Vent” de Calaf el diumen-

ge 21 a la plaça Major de Foradada. 
Al finalitzar l’acte, l’Ajuntament com 
a motiu de reconeixement els va re-
tre homenatge amb l’entrega d’una 
placa commemorativa.

Per acabar la setmana va tenir 
lloc la Festa Major de Sant Urbà or-
ganitzada per la Comissió de Festes 
de Foradada, amb el sopar i ball de 
nit del dissabte 27 i la missa de Sant 
Urbà el diumenge 28.

Setmana cultural i festa de Sant Urbà

municipismunicipis

D’esquerra a dreta, partit de bàsquet, mostra gastronòmica i reconeixement a la Solana | Ajuntament de Foradada

E ls mesos de maig i juny l’Ajunta-
ment ha dut a terme diverses ac-

tuacions. Ha adequat la part exterior 
del pavelló poliesportiu de Foradada 
col·locant-hi baranes i bancs, s’han 
instal·lat parcs de jocs infantils a Fo-
radada i Rubió de Dalt i properament 
està previst instal·lar parcs de jocs 
infantils a Montsonís i Marcovau.  

Per altra banda, recordem que el 
10 de desembre de 2016 hi va haver 
un despreniment de roques a la ca-
rretera LV-9138 a escassos metres 
del Santuari de Salgar. L’Ajuntament 
va procedir immediatament a ins-
peccionar tota la zona amb personal 

especialitzat en 
escalada i mit-
jançant un dron.

Durant els 
propers dies es 
durà a terme 
l’estabil i tzació 
de la zona mit-
jançant xarxes 
de cable d’alt límit elàstic combi- 
nades amb ancoratges perimetrals i 
bulons interiors per garantir la segu-
retat de persones i béns. 

Totes aquestes actuacions han 
estat subvencionades per la Diputa-
ció de Lleida. 

Per altra banda, el dia 22 de juliol 
va tenir lloc, com cada any, el sopar 
de germanor a Foradada. Aquest 
sopar està específicament destinat 
a recaptar diners per contribuir en 
les despeses de manteniment de la 
piscina.

Obres i altres informacions 
de l’Ajuntament

Parc de jocs infantils a Foradada | Ajuntament de Foradada
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la noguera
ACCIDENT LABORAL A VALLFOGONA

Un home, de 65 anys i veí de Vallfogona de Ba-
laguer va morir el divendres 28 de juliol mentre 

treballava en una explotació ramadera prop de la loca-
litat. Segons van informar els Mossos d’Esquadra, tot 
apunta que el braç extensible del tractor va impactar a 
la zona abdominal de la víctima, que va quedar greu-
ment ferida. Els serveis d’emergència no li van poder 
salvar la vida.

MÉS ATENCIÓ AL COL·LECTIU LGBTI

E l Consell Comarcal desplegarà un Servei d’Atenció 
Integral a la diversitat afectiva, sexual i de gène-

re. És el primer servei d’aquestes característiques a la 
província de Lleida i el quart a Catalunya i vol ser una 
referència per donar visibilitat al col·lectiu LGBTI i ga-
rantir-ne els drets, mitjançant accions de sensibilització 
i prevenció contra l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

  TRANSSEGRE A BALAGUER

E ls dies 8 i 9 de juny va tenir lloc la Transsegre, amb 
sortida del pantà de Camarasa dissabte i arribada 

a Balaguer diumenge. La travessia es fa en barques 
fetes pels participants, i aquest any van ser unes 300 
amb més de 2.500 navegants. N’hi havia de tots tipus, 
totes sense tracció motora. La festa complia enguany 
33 edicions.
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PROGRAMACIÓ
per a petits i joves

C. Sant Pelegrí 34-36, 3er -Tàrrega - I també a Artesa Cr. Balmes 18 -Altell

NOU A ARTESA

De 8 a 18 anys
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teatre

Del 30 de juny al 2 de juliol varem 
poder gaudir de les tres magni-

fiques, esplèndides representacions 
de l’obra de Jordi Teixidor, premi Jo-
sep M. de Sagarra l’any 1968 i estre-
nada a l’Aliança del Poblenou l’any 
1970. 

L’obra, que consta d’una intro-
ducció seguida de deu escenes, està 
inspirada en la llegenda del flautista 
d’Hamelin i ambientada en una ciu-
tat medieval alemanya. És una farsa 
que, en forma de comèdia musical, 
ens parla de “la corrupció política i 
les contradiccions humanes, acom-
panyada de cançons i una bona dosi 

d’ironia; segueix essent absoluta-
ment actual i pensem que seguirà 
essent-ho en els anys a venir” com 
indica un dels di-
rectors, Joan Ro-
ca, al programa 
de mà.

Produïda per 
les Artesenques 
Actives i repre-
sentada pel Grup 
de Teatre d’Ar-
tesa, duu a escena més de 30 ac-
tors i dos músics, els professors de 
l’EMMA Eric Moncunill (guitarra) i 
Irene López (teclat i flauta travesse-

ra)  que acompanyen brillantment en 
directe les 13 cançons que hi ha a 
l’obra. Per coreografiar els balls es 

va disposar de 
la inestimable 
ajuda de Mercè 
Nogués. L’es-
cenografia era 
força complexa, 
molt reeixida, i  
l’equip tècnic i 
de suport (regi-

doria, apuntadors, il·luminació, etc.) 
va lluir i va fer lluir els companys.

El quadre escènic va ser molt 
nombrós (un total 33 actors i ac-

‘El retaule del flautista’
L’obra reunia més d’una trentena d’actors i actrius i feia gala d’una elaborada escenografia | Jordi Farré

L’obra va ser 
un emocionat 
i emocionant 

record a Bel Gatell
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teatre

trius), amb actrius que anaven dels 
4 als 70 anys i que van entusiasmar 
el públic amb els seus cants i balls. 

PERSONATGES PRINCIPALS

Ara bé, l’obra descansa sobre les 
espatlles i les veus, de Sílvia Cardo-
na (Frida), Vicenç Farràs (Burgmes-
tre Schmid), Marta Masses (llicen-
ciada Weis), Ignasi Gilabert (síndic 
Baun), Ramon Orpinell (reverend 
Grundig), Jaume Caballé (Saba-
ter), Josep Miró (Ferrer), Cesc Jou 
(Hans) i el grup de regidores format 

per  Maribel Colom, Carme Espasa, 
Carme Díaz i Aida Guàrdia.

Cas a part és el de les joveníssi-
mes actrius Montse Español (Lisbeth) 
i Teresa Velasco (Grete). En el cas 
de la Montse era la primera obra, i 
van sorprendre la seguretat i domini 
de l’escena, la frescor de la seva ac-
tuació i la fermesa i caliu de la seva 
veu. Una autèntica troballa que jun-
tament amb altres joves del quadre 
sembla garantir, esperem, la con-
tinuïtat del grup de teatre i el relleu 
generacional.

Així mateix, l’obra, que havia es-
tat dirigida a sis mans per Bel Gatell, 
Sílvia Cardona i Joan Roca, va es-
devenir un emocionat i emocionant 
homenatge a la recentment traspas-
sada, en un tràgic accident de cotxe, 
Bel Gatell. 

En paraules de Joan Roca: “I a 
ella, va dedicada aquesta represen-
tació amb la sentida estimació de 
tots”. Per a ella i per a tots els que 
ens van fer gaudir en les tres repre-
sentacions, un sincer bravo! Bravís-
simo! | Josep Maria Espinal

A l’esquerra, alguns dels protagonistes i a la dretam i tot l’equip que va fer possible la producció | Jordi Farré
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institut els planells

Continuem la ressenya de pre-
mis iniciada el mes passat.

Teresa Velasco
El premi 10è concurs The FONIX 

(Concurs d’Anglès Interescolar de 
Catalunya)  està organitzat pel De-
partament d’Ensenyament, Fundes-
plai i International House i valora el 
domini de la llengua anglesa. Teresa 
Velasco va aconseguir el 5è  premi 
a la fase de Lleida i el 4t a la final  a 
Barcelona, ex aequo, en la catego-
ria de 2n d’ESO. El premi està dotat 
amb un curs d’anglès online i l’acte 
de lliurament va tenir lloc el 19 de 
maig a la seu d’INEFC a Barcelona.

Xavier Martí
En la fase provincial de la III Olim-

píada Agroalimentària i Agroam-
biental de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Agrària (UdL), Xavier 
Martí va aconseguir el primer lloc en 
la matèria de Tecnologia Industrial. 
El premi són 300 euros per l’alumne 
i 200 per al centre.

Roxana	Mocanu
El treball de recerca “Transtorns 

de la conducta alimentària” ha rebut 
una menció dels XIV Premis de la 
UdL a treballs de recerca de secun-
dària. Va ser-ne tutor J.M. Castellà.

Alumnat de 3r d’ESO
En el concurs de robòtica World 

Robot a Lleida, el 10 de juny, dels 
quatre equips del centre, tutoritzats 
per Jordi Trilla, uns es van classificar 
segons i els altres, tercers. 

Alumnat de 4t d’ESO
En el concurs de robòtica World 

Robot Foot-ball a Barcelona, el 10 
de juny, el grup, tutoritzat per Jordi 
Trilla, es va classificar en tercer lloc.

Edna Fontanet
Al 28è Premi de narrativa breu, 

en la categoria del primer cicle 
d’ESO, el primer premi va ser per a 
Edna Fontanet Vilanova.

Alumnat de 1r d’ESO
L’alumnat de primer d’ESO va 

quedar primer a les competicions 
de futbol sala masculí i femení de la 
Diada Olímpica de la Noguera, i Al-

bert Sàrrias va quedar campió en la 
competició de tennis masculí.

LEGOdogtor’s
Van participar a la recepció al Pa-

lau de la Generalitat el dimarts 20 de 
juny. En l’acte presidit per la Conse-
llera de la Presidència, Neus Mun-
té, hi van participar els nou millors 
equips de Catalunya de les diferents 
seus LEGO. Els LEGOdogtor’s van 
representar Lleida com a guanya-
dors dels premis a la màxima pun-
tuació i al disseny del robot i per la 
seva trajectòria.

Sílvia Ribes
Distinció de les PAU 2017, per 

haver obtingut un 9,05 a la fase ge-
neral de les PAU,  i Premi Extraordi-
nari de Batxillerat.

Premis i reconeixements per l’Institut (i II)

Lego Dogtor’s, Xavier Martí i Teresa Velasco | Institut els Planells
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esports

La segona quinzena del mes de 
juliol, el CENG Artesa ha or-

ganitzat les “Estades esportives 
2017”, que s’han consolidat com 
una activitat exitosa de l’estiu. Hi 
han pres part un centenar de nens i 
nenes de les nostres contrades.

Les estades combinen el bàs-
quet amb altres disciplines com són 
el bàdminton, l’atletisme, les excur-

sions amb bicicleta, la piscina i els 
jocs tradicionals, així com el pira-
güisme, esport que es practica a la 
Bassa de Ponts.

Els organitzadors es mostren 
molt satisfets de poder omplir de 
contingut aquest temps de lleure, en 
què els joves esportistes, a més de 
fer exercici físic, poden compartir vi-
vències interessants.

Estades esportives CENG 2017

Les estades combinen altres disciplines esportives a part del bàsquet | CENG

Dos entrenadors del CENG Artesa, Jordi Regué i Ge-
rard Font, han pres part com a alumnes a l’última 

edició del Curs Superior d’Entrenadors de Bàsquet, que 
s’ha celebrat la segona quinzena de juliol a Saragossa. 

Aquesta formació els permetrà disposar d’un títol 
amb el qual podrien entrenar equips professionals de la 
màxima categoria (ACB). 

A la imatge, podem veure els dos entrenadors arte-
sencs amb el tècnic targarí Jaume Ponsarnau, que ha 
estat campió enguany de la lliga ACB amb el València 
Basket i que és professor del curs. 

Dos entrenadors del CENG participen en un   
curs que els permetrà dirigir equips de l’ACB

Gerard Font i Jordi Regué amb Jaume Ponsarnau | CENG

20 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I juliol / agost 2017 I Núm. 412



E l Campionat de Futbito del 
CENG, que aquest any ha arri-

bat a la 36a edició, s’ha celebrat 
durant les nits del mes de juliol al 
recinte de les piscines municipals. 
En total ha comptat amb 12 equips 
participants, que s’han distribuït en 
dues lliguetes. 

Els guanyadors de la primera lli-
gueta van ser Casa de Colònies Cal 
Petit, mentre que la segona se la van 
adjudicar els Gipsy Kings. De totes 

maneres, el torneig es va decidir en 
eliminatòries de quarts de final, semis 
i final.  

ELIMINATÒRIES I FINAL

La primera semifinal va enfrontar 
Assegurances Gardela i Selecció de 
Jovent de Ponts, i va acabar en mans 
dels primers per 4 a 2. L’altra semifi-
nal la van disputar Casa de Colònies 
Cal Petit i El Lokal, i se la van adjudi-
car Casa de Colònies Cal Petit per 6 

gols a 4. A la final, Casa de Colònies 
Petit es va imposar per 4 a 1.

En el partit pel tercer i quart lloc, el 
Lokal es va imposar a la Selecció de 
Jovent de Ponts per 5 a 4.

El dia de la final, el dissabte 29 de 
juliol, també es van donar premis al 
porter menys golejat, que va ser En-
ric Camats d’Assegurances Gardela, i 
al màxim golejador, que va ser Genís 
Soldevila de Casa de Colònies Cal 
Petit.

Resultats del Campionat de Futbito
El campió (esq), el finalista (centre dalt), el final del partit (centre baix) i el porter menys golejat, amb l’alcalde | JF
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25730 Artesa de Segre
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22 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I juliol / agost 2017 I Núm. 412



Un bon grup d’artesencs va pren-
dre part a les tres diferents cur-

ses que es van organitzar el 29 i el 
30 d’agost a les Valls d’Àneu. Les 
propostes eren una extrema Ultra, 
amb 96 quilòmetres i més de 7.000 
metres de desnivell, en la qual va 

prendre part Xavier Solsona, l’exi-
gent Cursa de Resistència de 53 
quilòmetres i més de 3.000 metres 
de desnivell, amb Ferran Domingo i 
Benjamí Llobet, i una Marxa Popular 
de 20 quilòmetres i 800 metres de 
desnivell, en què hi havia Laia Ber-

gonyó, Albert Caballé, Sisco Fusta, 
Maribel Santacreu i Marta Serret.

Cal destacar la duresa de la 
UTVA i la CRVA per la intensa calor, 
fet que converteix en campions els 
tres artesencs que van aconseguir 
finalitzar-les.

Artesa, a les curses de les Valls d’Àneu
Benjamí Llobet i Ferran Domingo a la sortida de la cursa de resistència, i alguns dels artesencs que van fer la marxa

M iki Massana pren el relleu 
de Fran Bessone com a en-

trenador del Club Esportiu Artesa 
de Segre la temporada 2017-2018. 
Es tracta de la primera experiència 
d’aquest futbolista artesenc com a 
entrenador d’un equip sènior. Fins 

ara havia destacat com a jugador en 
diferents equips catalans i interna-
cionals i darrerament, com a coordi-
nador de l’Escola de Futbol d’Artesa. 
Després de deixar definitivament el 
futbol d’alt nivell per una lesió a l’es-
quena se centra en la tasca d’entre-

nador, per la qual ara compta amb el 
nivell 2, que li permet entrenar fins 
a Primera Catalana (el CE Artesa 
és de Segona Catalana), i ja s’està 
preparant el Nivell 3, que és la màxi-
ma categoria. L’equip ha començat a 
entrenar aquest mes d’agost.

Miki Massana és el nou entrenador del CE Artesa
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tema del mes

L ’estiu va inevitablement lligat a 
l’oci i la festa, però també a la 

calor, de manera una de les millors 
opcions és adaptar el lloc i/o l’hora 
de les activitats per tal de mantenir 
la calor a ratlla. I precisament això 
és el que han fet les entitats i altres 

organitzadors de propostes d’aques-
tes darreres setmanes a Artesa. 

Des de les tradicionals Sardanes 
a la Fresca fins a la primera Nit del 
Comerç, passant per altres clàssics 
com el biblioparc o la jornada del 
Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple, el 

juliol ha estat marcat per actes en 
horari nocturn o de vespre o per ac-
tivitats al medi aquàtic. 

‘ARTESA A LA FRESCA’

Entre les més multitudinàries hi 
va haver la proposta del comerç, Ar-

Oci a la fresca per tots els gustos
Les botigues al voltant de la plaça i la desfilada van ser els ingredients principals de la nit | Fotos: Jordi Farré i Dolors Bella

A l’esquerra i al centre, la desfilada d’Artesa a la Fresca i a la dreta, dues activitats del casal d’estiu Altis | J. Farré / Altis
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tema del mes

tesa a la Fresca, el divendres 7 de 
juliol a partir de les 21h. Hi van par-
ticipar un total de 25 empreses i ser-
veis que van instal·lar-se al voltant 
de la plaça de l’Ajuntament, on hi 
havia diferents actuacions, servei de 
bar i música. A més, els comerços 
de moda, estètica i complements, 
una desena, van posar la cirereta a 
la nit amb una desfilada.

 L’Associació de Comerç i Ser-
veis d’Artesa de Segre s’ha mani-

festat molt satisfeta amb el resultat 
i ha donat gràcies “a l’Ajuntament, 
Protecció Civil, els Follets, el Cau i 
la col·laboració especial de les Arte-
senques Actives, així com a tots els 
qui van fer possible que la plaça de 
l’Ajuntament s’omplís de parades, 
desfilades, balls i ganes de pas-
sar-ho bé”.

Per altra banda, el dia 14 els 
Amics de la Sardana van organitzar 
una edició especial de les Sardanes 

a la Fresca, en aquest cas en famí-
lia, que també va tenir molt bona 
acollida i es repeteix l’11 d’agost.

Així mateix, la Biblioteca Joan 
Maluquer s’ha traslladat a la plaça 
de l’Ajuntament en horari de tarda 
i vespre, com ja és habitual en els 
darrers anys i en col·laboració amb 
l’Ajuntament. 

Per la seva banda, el gimnàs Altis 
ha organitzat diversos casals d’estiu 
d’allò més variats.

A banda dels cursos de nata-
ció, tant per infants com per 

adults, aquest any hi ha hagut la 

novetat de les classes d’aquazum-
ba, que combinen aquesta disci-
plina de ball i esport amb l’aigua. 

Per altra banda, el 23 de juliol es 
va fer una nova edició del Mulla’t 
per l’Esclerosi Múltiple. |D.B i J.F. 

Les activitats a l’aigua, un altre clàssic

A l’esquerra, sardanes a la fresca en família i a la dreta, el una tarda al biblioparc  | Fotos: Jordi Farré

#temadelmes
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TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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E ls Diables Los Follets iniciem 
una nova temporada plena 

d’il·lusions i de foc. Després de ce-
lebrar els 10 anys, la colla ha agafat 
força i nous reptes per tirar endavant 
aquest projecte. 

Los Follets ha perdut el caràc-
ter d’associació juvenil per esde-
venir una associació oberta a totes 
les franges d’edat. Les autèntiques 
novetats van sortir a la llum aquest 
Sant Joan i com era d’esperar, s’ha-
via d’inaugurar a casa, a Artesa! 
Aquells canvis que ens va prometre 
Lucífer a la festa Major d’Artesa, per 
fi han arribat! Els diables inauguren 
la temporada amb nous vestits i nou 
logotip de la colla. 

Després de molts anys intentant 
aconseguir nous vestits, la colla i 
els seus socis ho ha fet possible. 
Actualment, els diables aniran equi-
pats amb teles ignífugues per pro-
tegir-se millor del foc i a l’esquena 

hi haurà imprès el nou 
logotip. 

Després de l’èxit 
del concurs de fotos, la 
colla n’ha preparat una 
nova edició i aquest 
any se sortegen dues 
smartbox.  Tot-hom qui 
hi vulgui participar ha 
de penjar una fotografia 
dels Diables Los Follets 
a les xarxes socials de 
Facebook i/o Instagram i etiquetar 
els diables utilitzant els hashtags 
#concurslosfollets i #diableslosfo-
llets. Us animem a participar i a fer 
fotos originals i atrevides! 

A més, Los Follets estem tre-
ballant amb un munt d’idees per 
crear noves bèsties, nous especta-
cles i nous reptes! Però ens estem 
adonant que ens manca gent; ne-
cessitem gent nova, idees noves... 
Qualsevol nova incorporació serà 

un enriquiment per a la nostra colla. 
No totes les tasques que realitzem 
els dimonis són sota el foc, sinó que 
hi ha molt més, per exemple, en el 
muntatge, espectacle, el grup de 
percussió... Us animeu a formar-ne 
part? Si ets valent/a i tens ganes de 
foc, aquest és el teu lloc! T’animem 
a que no et quedis a casa i t’apun-
tis a Los Follets. Un poble no és res 
sense la seva gent, un poble neces-
sita moviment! | Los Follets

les entitats
Artesa sempre encesa

Foto guanyadora del concurs 2016 | Los Follets
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La setmana del 26 al 30 de juny 
l’empresa Engijoc va oferir un 

casal de robòtica en el qual van par-
ticipar una desena de nens i nenes 
d’entre 8 i 10 anys. Els participants 
van poder construir el seu robot, un 
robot cada dos o tres nens, i el van 
programar perquè realitzés totes les 
funcions que desitjaven: seguir un 
circuit, moure’s realitzant sons, llegir 
colors,... 

A més, també van tenir l’oportu-
nitat de crear el seu propi joc amb el 
programa Scratch.

Es va realitzar a la sala que té 
actualment el Club d’Escacs d’Arte-
sa de Segre al Centre d’Entitats les 
Monges.

Aquest casal va ser un primer 
contacte amb la robòtica perquè els 
nens i nenes de primària I ESO inte-
ressats en l’activitat puguin gaudir-ne 
durant el curs escolar 2017/18. 

ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ

Engijoc és una empresa que ja fa 
cinc anys que es dedica a realitzar 
activitats de robòtica i programació. 

L’activitat de robòtica consta de 
la part de construcció, en què els 
nens i nenes, mentre construeixen 
els robots, coneixen els elements 
mecànics (engranatges, politges,...) 
i n’experimenten i interioritzen el fun-

cionament. Un cop han construït el 
robot, l’han de programar. 

La programació permet desenvo-
lupar el pensament computacional 
mentre es potencien les habilitats de 
resolució de problemes, investiga-
ció, comunicació...

Tot això es treballa en equips de 
dos o tres participants dins del gran 
grup. Aquesta metodologia té la in-
tenció d’anar molt més enllà i treba-
llar habilitats socials com l’empatia, 

la cooperació i el treball en equip.
El Club d’Escacs d’Artesa de Se-

gre aposta per aquesta activitat des-
prés de l’èxit i la valoració del casal 
de l’estiu. L’activitat es durà a terme 
un dia a la setmana amb una ses-
sió d’1 hora i mitja setmanal durant 
tot el curs escolar. Tots aquells qui 
estigueu interessats a rebre més in-
formació podreu escriure un correu 
a: escacsartesa@gmail.com. | Club 
d’Escacs Artesa de Segre

Robòtica i escacs comparteixen espai

Els participants al primer casal de robòtica | Club d’Escacs d’Artesa de Segre

28 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I juliol / agost 2017 I Núm. 412



entitats
E l divendres 2 de juny al casal 

d’Alòs de Balaguer va tenir lloc 
una interessant conferència a càrrec 
del geòleg David Rabadà. De mane-
ra entenedora i planera, ens ho va 
explicar tot de les illes Hawaii: els 
volcans actius, sense activitat i la si-
tuació política, cultural i etnològica. 
Hi varen assistir unes 25 persones 
i en acabar hi varen haver diverses 
preguntes que el conferenciant va 
respondre de bon grat.

L’endemà, vam anar a la Cata-
lunya central, a la comarca que fa 
pocs anys que es va erigir com a tal 
i que limita amb el Bages, Osona i el 
Vallès Oriental. Forma un altiplà amb 
una altura sobre el nivell del mar que 
oscil·la entre els 600 i els 900 m. El 
Moianès ocupa 335,19 km2.

Les dades de l’últim cens realit-
zat el 2014 afirmen que el Moianès 
té 13056 habitants censats.

A les 11.30h, després d’esmorzar 
pel camí, arribàvem al pàrquing de 
la Cova del Toll, que està situada 
uns 9 km des de Moià i s’hi va per la 
N-141. En arribar-hi ens esperava el 
president del Geoparc de la Catalun-
ya Central, Josep M. Mata Perelló, 
i de la mà de l’arqueòloga Cristina, 
una gran professional, vam endin-
sar-nos a les entranyes de la Cova 
del Toll, situada dins d’un escull co-

ralí que la fa una cova única i molt 
diferent d’altres formacions, ja que  
és una cova viva, hi ha formacions 
en plena activitat. Hi han fet diverses 
excavacions que encara continuen i 
s’hi han fet algunes troballes impor-
tants. També ha sofert inundacions, 
sobretot en èpoques de gran pluvio-
sitat. La cova és dins del Geoparc  
Mundial Unesco de la Catalunya 
Central i ocupa 1.300 km2.

Vam sortir de la cova i donàrem 
un tomb per tot el recinte exterior, 
què és molt maco, on hi ha la cova 
Teixonera i unes construccions que 
imiten les xoses del neolític i on hi 
ha un estany procedent del drenatge 
dels serrats que hi ha sobre la  Cova 
del Toll i altres cavitats.

Vam dinar a l’Estany, població a 
uns 7 km de Moià, després vam fer 

un tomb per la població i en sortir, 
el Dr. Mata ens va explicar  la Mina 
Nord de l’Estany, boca de sortida del 
drenatge de l’antic estany.

Aquí, després de baixar fins a la 
sortida del túnel, es pot gaudir de 
l’obra d’enginyeria feta al segle XVIII 
per drenar i dessecar l’antic estany 
que va donar lloc al poble, ja que 
sembla que les seves aigües estan-
cades eren un important focus d’in-
salubritat. Alhora, va permetre aug-
mentar la zona de conreus.

Per acabar vam tornar a Moià, on 
vam donar un tomb per l’exterior de 
l’església parroquial de Santa Maria 
amb façana barroca i la Casa Museu 
de Rafael Casanova, tot això molt 
ben explicat per Ramon Bernaus, 
catedràtic de l’IES d’Agramunt. | 
Terres del Marquesat

Actes de les Terres del Marquesat

Foto de grup a la Cova del Toll | Terres del Marquesat
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entitats
La Residència Municipal Centre 

Geriàtric del Pirineu, amb el su-
port de la Creu Roja, va fer l’excursió 
anual el 26 de juny. Aquest any ana-
va destinada als més gormands, ja 
que vam anar a conèixer la història 
del torró i la xocolata. Ja us deveu 
imaginar on, oi? A Agramunt, el lloc 
per excel·lència per gaudir d’aquests 
productes. Vam veure’n la història, la 
producció i fins i tot ho vam tastar! 
Tothom va poder fer memòria, recor-
dar quan menjava aquests produc-
tes, quan van arribar a casa seva... 

En Pere recordava que “menjava 
xocolata desfeta quan l’àvia estava 

contenta, per exemple, 
si havíem tret bones no-
tes”. Antonio, en canvi 
“menjava xocolata cinc 
cops a l’any; per Reis, 
Sant Joan, la festa major, 
l’aniversari i per Nadal”. 

Una experiència que 
ben segur repetirem. 
També volem repetir i fer 
un especial agraïment a 
la visita dels alumnes de l’Escola Els 
Planells a la residència, que l’ha co-
mençat a omplir de somriures, i apro-
fitem per convidar totes les organit-
zacions, associacions i autoritats del 

poble, que si tenen idees o pensen 
que poden aportar quelcom als avis, 
tenim les portes obertes. Alumnes, 
ens veiem encantadíssims el pròxim 
curs! | CGP

Excursió a Agramunt

Foto de grup durant l’excursió | CGP
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entitats
L ’Assemblea Territorial d’Artesa 

de Segre de l’ANC ha començat 
a escalfar els motors amb vista als 
esdeveniments que succeiran al 
nostre país les properes setmanes i 
que marcaran fites importantíssimes 
en la nostra llarga i feixuga marxa 
cap al dret a decidir, cap a l’autode-
terminació. La junta directiva local 
s’ha reforçat amb la incorporació de 
quatre membres més que col·labora-
ran en les tasques organitzatives i de 
divulgació de les accions que l’ANC 
té previst implementar fins a la data 
del referèndum de l’1 d’octubre.

Les primeres accions s’orientaran 
a promoure i facilitar la col·locació 
de domassos i estelades als balcons 
amb l’objectiu d’expressar l’adhesió 
al procés i el convenciment ferm de 
poder exercir el dret a decidir el dia 
assenyalat i de fer-ho afirmativa-
ment. També està prevista la presèn-
cia de l’ANC a la propera Fira del Me-
ló, on es podran adquirir, entre altres 
materials, les samarretes de la Diada 
del Sí. La concentració de l’11S d’en-
guany es localitzarà a la cruïlla entre 
el carrer Aragó i el passeig de Gràcia 
de Barcelona, formant un signe Més 
gegantí, símbol de les oportunitats 
que ens ofereix un nou estat. Cal 
fer la inscripció al sector 403, assig-
nat a les comarques de la Noguera 

i del Segrià, que correspon al carrer 
Aragó, entre Balmes i Rambla de 
Catalunya. Qui vulgui compartir l’ex-
periència pot reservar plaça pels au-
tocars de l’ANC a l’Ajuntament. Com 
en altres anys, la vigília de la Festa 
Nacional està previst el sopar sobira-
nista a la plaça de la Nació Catalana 
amb l’animació musical de Ksonron-
da, grup de Balaguer, amb cançons 
de gresca, taverna i sobretaula. 

Les setmanes següents a la Dia-
da, i fins al referèndum, l´ANC anirà 
anunciant els actes informatius i les 
accions d’acord amb el full de ruta i 
els ajustaments que s’aniran fent en 
funció dels esdeveniments del darrer 
i decisiu període previ a l’1 d’octu-
bre. També proposem que estigueu 
a l’aguait de totes les informacions, 
comunicats, twits... que es generin, 
de manera fiable i segura. Per això 
us animen a consultar diaris, en pa-
per o digitals, com: Ara, Directe, El 
món, El nacional, El punt avui, Nació 
digital o VilaWeb. 

Especialment important és la 
proposta d’Òmnium Cultural, el por-
tal www.cridaperlademocracia.cat i 
el servei encriptat de missatges per 
protegir-nos de la campanya d’intoxi-
cació i de por que s’està desenvolu-
pant des de l’estat espanyol, les se-
ves clavegueres i uns quants mitjans 

de comunicació molt importants d’ací 
i d’allà. També es pot consultar la Llei 
del Referèndum a www.garanties.
cat, així com la manera de resoldre 
les qüestions i dificultats que es de-
rivin de la promulgació. Des de l’As-
semblea Territorial d’Artesa cridem a 
tothom, en la mesura de la seva moti-
vació i disponibilitat, a implicar-se en 
el procés. Es pot fer com a membres 
de ple dret, com a col·laboradors o 
com a simpatitzants, aquests sense 
quota. Trobareu la informació a la 
web www.anc.cat. És molt impor-
tant, si no decisiva, la participació i 
la connexió entre totes i tots. Des del 
moment que feu la inscripció a l’ANC 
podreu estar al corrent de tot, de 
manera personalitzada, per correu 
electrònic i whatsapp. Ara és l’hora 
de l’acció 
pací f ica 
i demo-
cràtica.

Escalfem motors per la Diada i el referèndum
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Ja fa uns dies que s’ha acabat el 
curs ja però des de l’AMPA no 

volem deixar de comentar una de les 
activitats més importants, la festa de 
final de curs. 

És una activitat realment impor-
tant, ja que és un bon moment per 
trobar-nos tots, alumnes, pares i 
comunitat educativa, i gaudir d’un  
bon moment. 

La festa va començar el diven-
dres 16 de juny amb la tradicional 
entrega d’orles als alumnes de 
sisè, que deixen l’escola i inicien 
un nou camí a l’institut. Es tracta 
d’un acte molt familiar, on els alu-
mes mostren un gran entusiasme, 
ja que tanquen una etapa i n’inicien 
una de nova. 

L’endemà, les activitats van 
començar a primera hora del matí 
amb el tradicional campionat d’es-
cacs. Els escacs són una activitat 
extraescolar que es gestiona des 
de l’AMPA, els beneficis de la qual 

són inqüestionables. Van des del 
foment de la concentració fins al 
joc net, tot són estímuls positius 
que cal potenciar dia a dia. 

El campionat el va organitzar 
el monitor de l’activitat extraes-
colar, Jordi Ferrer, de l’Acadèmia 
d’Escacs Josep Oms de Lleida. Va 
comptar amb la participació de 18 
jugadors d’Artesa i comarca. Els 
premiats en les diferents categories 
van ser: Sub-8 Adrià Bernaus, Sub-
10 Guillem Lluc i Sub-12 Arnau 
López. Felicitats, campions!!!

A la tarda va tenir lloc el gruix de 
les activitats de la festa. Enguany 
la novetat va ser el canvi d’ubica-
ció, al pati de l’escola, el millor lloc 
per celebrar la festa. Les activitats 
de la tarda van començar amb els 
alumnes d’extraescolars de teatre, 
que van representar l’obra Tot va 
bé si acaba... El teatre és una al-
tra activitat que gestiona l’AMPA i 
que també intentarem potenciar, ja 

que no cal que el nen sigui un artis-
ta ni que tingui una qualitat innata 
per actuar, només cal tenir ganes 
de divertir-se, inventar i interpretar 
històries i passar una bona estona. 

A continuació es van fer altres 
jocs i una activitat nova d’aquest 
any, el rocòdrom. Per cantar i ballar, 
hi havia l’animació infantil a càrrec 
del grup Xip-Xap. En acabar, i amb 
la companyia del grup de batucada 
d’Artesa de Segre Els Follets, vam 
pujar cap al pavelló, on es va aca-
bar la festa amb el tradicional sopar 
de fi de festa. 

Des de l’AMPA volem aprofi-
tar per donar les gràcies a tots els 
pares i mares que van col·laborar 
en la realització de les activitats, a 
l’escola per deixar-nos les instal·la-
cions, a l’Ajuntament i a les altres 
entitats que van participar en la 
realitza-
ció de la 
festa. 

Festa de final de curs
Festa al pati de l’escola (esquerra) i un moment del torneig d’escacs (dreta) | Jordi Farré
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reflexionem
Mercè Nogués

Un dia, un home es va trobar 
amb un savi ancià pel carrer. Es 

va apropar a ell i li va preguntar:
- Diuen que ets la persona més sà-

via d’aquí ... És ve-
ritat?

- Sí, ho sóc - va 
respondre el savi.

- Llavors, con-
testa’m: què pot fer 
un savi com tu que 
no pugui fer qualse-
vol altra persona? - 
va preguntar l’home, una mica molest.

L’ancià estava sorprès per la pre-

gunta d’aquest home i per posar en 
dubte la seva saviesa, així que li va 
contestar:

-Quan menjo, només menjo. Quan 
dormo, només 
dormo. I quan 
parlo amb tu, 
només parlo amb 
tu. Això és tot.

- I ja està? 
- va respondre 
l’home, incrèdul. 
- Això també puc 

fer-ho jo, i no sóc cap savi - va afegir.
- Ho dubto. - Li va dir el savi - Segur 

que quan dorms, penses en allò dolent 
que t’ha passat durant el dia, o en allò 
que t’espera el matí següent.

Quan menges, estàs pensant en 
què faràs més tard. 

I quan parles amb mi, estàs pensant 
quines respostes em donaràs i què em 
diràs, en comptes d’escoltar allò que et 
dic. 

REFLEXIÓ

Per ser savis, el secret està en viu-
re cada moment del present, ser cons-
cients del que vivim i així poder gaudir 
de cada minut de la vida.

Viu el present

Per ser savis, el 
secret és viure 
cada moment   

del present

DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

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

especialitat en nens i esportistes

Podòloga
Infermera

Reflexòloga

Tel. 676 08 33 28

HORES CONVINGUDESHORES CONVINGUDES

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

Ctra. Agramunt, 15 baixos
25730 ARTESA DE SEGRE
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pensar i créixer
Ivan Balagueró i Masanés

Matemàtics, metges, enginyers, 
esportistes i un llarguíssim et-

cètera. Persones resolent problemes 
que, a priori, no tenen solució, procu-
rant trobar cures pels milers de malal-
ties que colpegen la societat, salvant 
vides, creant edificis d’ensomni, acon-
seguint reptes i fites que ens fan somiar 
i ens fan veure que som extraordinaris. 

Fama, fortuna, poder, glòria. Què 
busquem, què volem aconseguir al 
llarg de la vida? Què ens omple com? 
Quins sons els nostres somnis?

Tots tenim fites, projectes, il·lu-
sions. El camí, però, a fer-los a realitat 
és, sens dubte, ple d’entrebancs, apre-
nentatge i, sovint, felicitat efímera. 

Amor. Això, penso, és el que ens fa 
lluitar, el que ens fa viure cada instant 
com si fos el darrer, el que ens permet 
treure forces d’allà on creiem que ja no 
en quedava. Amor per un pare o una 
mare, per la família (que sempre procu-
ra està allà, en les madures i, sobretot, 
les dures), pels amics (que ho donarien 
tot i ho donaries tot per ells), per la teva 
parella (per qui et jugaries la vida) i per 
un fill (pel qui donaries la vida). 

Hi ha molts tipus d’amor, cadas-
cun és diferent i, a la vegada, cadas-
cun t’ofereix sentiments variats. Però 
tots ens omplen de felicitat i vigor. Tots 
aconsegueixen treure un somriure o 

una llàgrima en el millor i pitjor dels 
casos. M’agrada pensar, quan l’ànim 
m’ho permet, que aquest és el nostre 
motor, o millor dit, la  gasolina que el 
posa en funcionament. 

Treballem, si tenim sort, en una fei-
na que ens omple, segurament, amb 
ella aconseguim sentir-nos realitzats. 
Tot i no ser així, treballaríem per acon-
seguir capital per poder gaudir d’una 
estabilitat i ritme de vida que volem 
compartir amb molt d’altra o poca gent 
del nostre radi (que augmentem o dis-
minuïm al llarg de la nostra existència). 

Creixem envoltats de familiars, 
que ens protegirien d’un huracà. Ju-
guem amb amistats que fem en llars 
d’infants, parvularis, escoles, instituts, 
universitats i per últim, companys de 
feina. Sí, utilitzo el verb “jugar”, ja que 
no deixem de fer-ho mai. Si més no, 
tan de bo no deixéssim de fer-ho mai. 

Tan de bo no hi hagués sofriment. 
En ocasions pot ser molt dolorós. Però 
d’aquesta forma violenta i cruel, obser-
vem el potencial que té aquest senti-
ment. El potencial haurien tingut aque-
lles persones que marxen i ens deixen, 
per desgràcia, sense un/a company/a 
més en aquest viatge que és la vida. 

Allà ens adonem de moltes coses. 
Per desgràcia, quan no tenim quelcom, 
n’observem la seva absència. Des de 

trobar a faltar l’estiu quan és hivern i 
l’hivern quan és estiu, fins a desitjar 
morir pel dolor que provoca el perdre 
un ésser estimat. 

L’amor, tot i que, alguns no ho vul-
guin reconèixer, és el nostre nutrient 
principal. Ens alimenta i ens permet 
créixer i evolucionar. Sovint, ens en 
manca. Imaginem-nos l’efecte de la 
carència de ferro, proteïnes, vitami-
nes... Ens deixa sense forces. Per tant, 
és comprensible l’estat que assolim 
quan trobem a faltar aquest aliment 
bàsic que, en comptes d’entrar per la 
boca entra pel cor. 

Podria posar tants exemples que 
ens omplen el cor: un paisatge, el pri-
mer petó, l’inici d’una relació, adoptar i 
salvar una mascota, veure una parella 
gran fent-se un petó, veure els nens 
agafar-se de la mà i abraçar-se, trans-
metre i comprovar que has transmès, 
compartir aficions i bons moments, te-
nir un fill, tenir pares, tenir amistats que 
et mostren la millor cara quan tot resul-
ta indicar que és impossible...

Per això, perquè n’hi ha tants, hem 
de cercar aquells fets i moments que 
ens omplen del més gran dels senti-
ments, ja que així tindrem un potencial 
enorme per viure aquesta vida que, 
sens dubte, és un regal poder viure.

Gràcies a tots i totes els qui m’om-
pliu el cor d’aquest nutrient més que 
necessari! 

Un nutrient que s’amaga al cor
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per què diem...
Albert Vidal

S ’utilitza per indicar una situació 
marcada per un fort desordre i 

confusió. 
La població de Calaf és a la 

comarca de l’Anoia i la seva situa-
ció geogràfica fa que l’indret sigui 
força fred. 

El mercat dels dissabtes és molt 
conegut a tot el país i se celebra 
des de 1226. Explica una antiga 
llegenda que un dia d’hivern molt 
fred, com no s’havia vist mai, fins i 
tot van arribar a gelar-se les parau-

les. Així, per més que la gent par-
lés i parlés, ningú sentia res i era 
en va qualsevol esforç que feien 
per saber què deien els altres.

Però ja a ple matí, es veu que 
va aparèixer una mica de sol que 
va descongelar totes les parau-
les que s’havien dit al llarg de les 
cinc  hores, de manera que van 
sentir-se, de cop i alhora, totes les 
paraules dites fins aquell moment. 

És fàcil comprendre el brogit 
que va haver-hi aleshores, el guiri-

gall era tan ensordidor que tothom 
va fugir esparverat cames aju-
deu-me tapant-se les orelles i amb 
un terrible mal de cap.

El desordre va ser monumental 
i els paradistes van deixar abando-
nades les mercaderies de qualse-
vol manera, fetes un garbuix, com 
si per allà hagués passat un munt 
de bous enforits.

D’aquí que quan hi ha un gran 
desconcert en algun lloc  s’equipari 
a aquell mercat de Calaf.

... semblar el mercat de Calaf?

Totes les persones residents o nascudes a 
Artesa de Segre, pobles del municipi o ro-
dalia, hi esteu convidades.
Si esteu interessats en participar-hi, po-

seu-vos en contacte amb:
Alfredo (699 757521), Rosa (973 40 08 41), 
Jaume (973 40 00 18), Kike (657 81 60 77) 
o Joana (675 72 54 10, 973 40 05 94).

Festa dels nascuts l’any 1957
Aquesta tardor (probablement el 7 d’octubre) la quinta del Seat 600 ho pensem celebrar*
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HORARI D’ESTIU Matins de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h. (fins al 12 de setembre) 

notícies
NOVEL·LA

Tempesta de neu i olor d’ametlles. 
Camilla Läckberg. Ara Llibres.
Una família queda atrapada en un ho-
tel de l’illa de Fjällbacka per la neu. El 
cap de família, un dels homes més rics 
de Suècia, mor enverinat, no hi ha cap 
dubte: l’assassí és un dels hereus.

Un home cau. Jordi Basté. Rosa dels Vents.
Una, mentre el detectiu Albert Mar-
tínez sopa a la Barceloneta amb un 
amic de la universitat, veu que dos 
homes s’apropen a l’espigó mentre 
parlen com si discutissin. Al cap d’una 
estona només en torna un.

Els dies sense glòria. Sílvia Alcàntara. 
Edicions de 1984.
Història d’una generació representada 
per la Glòria, una generació a la qual 
el progrés ha anat cremant la terra, 
empenyent-la del camp a la ciutat, te-
nallada primer per les necessitats dels 
pares i després per les dels fills.

Petita crònica: quatre narra-
cions.  Stefan Zweig. Edicions de la Ela 
Geminada.
Els quatre relats tenen un fil en comú, 
la Gran Guerra. És feta de personat-
ges perdedors, amb vida discreta, que 
passarien inadvertits però a qui Stefan 
Zweig converteix en protagonistes.

Rosa de cendra. Pilar Rahola. Columna. 
Premi Ramon Llull. L’Albert Corner fa 

temps que va deixar enrere la guerra 
de Cuba. L’àvia li havia demanat que 
tornés viu i va complir la promesa, però 
mai més seria aquell soldat de lleva re-
bregat per la pobresa i la dissort. 

D’on trec el temps. Màrius Serra. Ed. 
Empúries.
Ens ajudarà a pensar com usem el 
temps i com el podem aprofitar millor. 

NOVEL·LA JUVENIL

Train kids. Dirk Reinhardt. Pagès.

Paraules de Júlia. Joan Bustos.  Edicions 
del Bullent.

POESIA

Secreta dàlia. Josep-Ramon Bach (Premi 

Octubre 2015). Tres i Quatre.

CONEIXEMENTS

Els secrets que mai no t’han expli-
cat: per viure en aquest món i ser 
feliç cada dia. Albert Espinosa. Rosa dels 
Vents.

La cuina medieval i renaixentista: 
moros, jueus i cristians. Jaume Fàbre-
ga. Viena.

La vida que aprenc. Carles Capdevila. 
Arcàdia. 

1001 curiositats dels Pirineus Ca-
talans. Ferran Alexandri. L’Arca.

Serra de Sant Gervàs i muntanyes 
veïnes. Joan Ramon Segura. Cossetània.

Estambul. Guías visuales. El País/Aguilar.

Tot és al teu cap: històries reals de 
malalties imaginàries. Suzanne O’Sulli-
van. Angles.

La Gran teranyina: els secrets del 
poder a Catalunya. Roger Vinton. Edi-
cions del Periscopi. 

INFANTIL

Tu i jo: el conte més bonic del món.  
Elisenda Roca. Combel.

Prodigiosa, las aventuras de Lady-
bug: tormentosa. Planeta Junior.

Història de la bicicleta d’un home 
llangardaix. Fina Casalderrey. Pagès.

Les aventures d’en Pit-roig. Ricard 
Lobo Martínez. Salòria.

El carrer principal. Alice Melvin. Corim-
bo.

Rebel·lió a l’escola.  Lola Casas. Ed. El 
Cep i la Nansa.

NOVETATS  
DE JULIOL Activitats

• Reunió del Club de Lectura 
Parlarem del llibre El museo de 
la inocencia, d’Orhan Pamuk. 
Si esteu interessats a participar, 
passeu per la biblioteca i us 
informarem. 
Dimecres, 13 de setembre, 20 
hores, àrea activitats 

• Bibliopiscines a Alentorn, Bal-
domar i Vilanova de Meià (en 
horari de piscina)

• Exposició ‘Montserrat Roig, 
cronista d’un temps, d’un país’ 
Del 4 de setembre al 20 d’octu-
bre, àrea activitats

• Exposició ‘Instagram: Eva Maza. 
Imatges de la meva vida quo-
tidiana... Així de senzill’. 
Del setembre al desembre, replà 
escala 

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

de la biblioteca
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Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua

Auto Taller Gardela

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

Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre

(Lleida)

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa 

amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor

Tel. 617 410 668

38 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I juliol / agost 2017 I Núm. 412



in memoriam

Antoni Montané i Terré
La família Montané i March 
volem agrair les mostres de 
condol i el suport que hem re-

but durant aquests tristos mo-
ments. | Família Montané - 
March

Wim de Boer
Riet, en aquests moments de pèr-
dua et fem costat més que mai, a 
tu i a tots els teus, i et volem trans-
metre el nostre més sincer condol.

Amb la màgia per la lectura 
que ens uneix, fem nostres les 
paraules de la vídua de Sarama-
go quan deia que només ploressin 

aquells qui no el van conèixer. Una 
manera molt encertada de lloar la 
memòria d’un difunt. | Club de 
Lectura de la Biblioteca

Ramon Miró i Gomà
La família del sr. Ramon Miró i 
Gomà, després d’haver-lo tingut a 
la Residència d’Artesa de Segre, 
volem agrair públicament el bon 

tracte rebut. També volem expres-
sar la nostra consideració i estima 
a l’Ajuntament per les facilitats que 
ens ha donat i a la direcció del cen-

tre, i molt especialment a totes les 
treballadores, per la seva gran tas-
ca. Sempre tindran la nostra grati-
tud. | La família

Martina Pallarés i Mora
El Consell de Redacció de La Pa-
lanca volem transmetre el nostre 
més sentit condol als col·labora-
dors de la revista Ivan Balagueró 
i Iolanda Masanés per la tràgica 

pèrdua de la Martina, així com a 
tota la família de la nena.
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Aquesta revista agrupa els dos 
mesos centrals de l’estiu. Això 

que des del 2012, quan vam suprimir 
la revista de l’agost, és un fet habitual, 
en aquella època era excepcional.

PORTADA. Les dades que hi veiem 
ens recorden que la Fira del Meló arri-
bava a la tretzena edició, quan aques-
ta fruita era encara un potent producte 
local de qualitat que podia donar re-
nom a la Fira de Sant Bartomeu.

EDITORIAL. Amics per sempre és 
un títol que, en ple estiu de 1992, ens 
permet endevinar que la secció trac-
ta de les Olimpíades de Barcelona. 
Efectivament, es tracta d’un seguit de 
reflexions sobre les excel·lències de 
l’esdeveniment. Un paràgraf està de-
dicat a la subseu olímpica de la Seu 
d’Urgell, on alguns artesencs hi van 
participar com a voluntaris per la Creu 
Roja.

ESPORTS. L’inesgotable Sícoris 
torna a signar un article de caire es-
portiu: Barcelona ’92! El somni daurat 
de l’olimpisme, fet realitat. Tot recor-
dant aquell eslògan que deia “Barce-
lona, posa’t guapa!” comenta la trans-
formació de la ciutat i l’èxit dels Jocs 
Olímpics, amb especial èmfasi en la 
cerimònia d’inauguració, quan es va 
poder sentir l’himne nacional de Cata-
lunya (junt amb l’espanyol, és clar).

Un petit anunci a peu de secció in-
forma que els estudiants que volgues-
sin assistir a la Universitat Catalana 
d’Estiu a Prada podien sol·licitar una 
subvenció al Consell Comarcal.

DE LA VELLA ARTESA. La secció 
reprodueix un plànol d’Artesa de l’any 
1933 fet per un escolar artesenc de 
l’època. Pocs noms coincideixen amb 

els actuals, però tampoc 
hi havia tants carrers. 
També es nota la tendèn-
cia a promoure valors 
republicans. Atès que el 
nom dels carrers és un 
tema que sempre resulta 
interessant –a vegades 
també polèmic–, repro-
dueixo les equivalències 
amb els noms actuals:

- C/ Balaguer era C/ 
Joan Fiveller

- C/ Bisbe Bernaus 
era C/ Independència

- C/ Calvari era C/ Ig-
nasi Iglesias

- C/ Carnisseries era 
C/ Llibertat

- C/ Església era C/ 2 
de maig

- C/ Nou era C/ Jacint 
Verdaguer

- C/ Sant Joan era C/ Democràcia
- C/ Sant Jordi era C/ Fraternitat
- Pl. Ball era Pl. República
- Pl. Major era Pl. Generalitat
- Pl. Progrés era Pl. Llibertat
FE D’ERRATES. Joan Aranés i 

Clua fa algunes correccions respecte 
les dades dels canals d’Urgell que ha-
via publicat el mes anterior.

FIRA DE SANT BARTOMEU. La 
revista ens presenta el programa de la 
Fira, molt menys prolífic en activitats 
que en els darrers anys. En destaco 
algunes que s’han perdut: Degustació 
de meló, Torneig de bitlles i Desfilcan. 
També hi trobem, entre altres, l’actua-
ció del grup d’animació local All-i-oli i el 
partit de futbol entre el CE Artesa (pre-
ferent) i el Balaguer (3a divisió).

COMARCA. A Santa Maria recor-
den els maquis de 1944 és un article 
signat per la redacció on s’explica 
que el 30 de maig es va col·locar una 
làpida commemorativa al cementiri 

d’aquesta localitat per tal de recordar 
set maquis executats entre el 10 i el 
15 de novembre de 1944 prop del mo-
nestir. L’acte fou promogut per l’Amical 
d’Antics Guerrillers de Catalunya i pre-
sidit pels alcaldes de Vilanova, Joan 
Serra, i Santa Maria, Benjamí Novau.

L’article Tancament de la Fàbrica, 
sense signar, explica breument la de-
funció per accident de trànsit de Juan 
de Gregorio Galanes, propietari de la 
indústria del sector del fred ubicada a 
les naus de propietat municipal de La 
Fàbrica. També s’explica que l’Ajunta-
ment ja disposava de l’avantprojecte 
del Polígon Industrial El Pla.

ENTREVISTA. La secció està de-
dicada a Joan Carbonell, un músic 
rodamón. Explica que va començar 
amb son pare als 16 anys, formant el 
Duo Carbonell, i que havia tocat en 
diferents grups: Acrimons, Showmen, 
Grecos i Renato Sambo. Va formar el 
seu propi grup, Reason to be, amb el 
qual va tocar en molts països d’arreu 

fa 25 anys
Juliol i agost 
de 1992
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

del món. Havent actuat per a gent de 
condicions socials molt diferents, va 
decidir tornar a casa per la família, ja 
que volia una vida estable per a les 
seues filles. Reproduïm una de les fo-
tos de l’article. A veure si el coneixeu.

EXCURSIONISME. Joan Aranés i 
Clua publica un nou article de les seu-
es sortides a muntanya: Alta ruta his-
tòrica al massís de la Maladeta. Amb 
el seu característic estil descriptiu, 
Aranés ens explica l’ascensió a l’Aneto 
tot seguint la ruta dels primers escala-
dors, feia 150 anys. En referència a la 
ruta més coneguda diu: “...ens trobem 
dalt de l’Aneto, sense haver passat per 
l’embús del pont de Mahoma...”

LOCAL. La remodelació de la 
plaça del Progrés és bàsicament un 
reportatge fotogràfic, amb imatges de 
Joan Serra, on es veu la remodelació 
que va comportar el desplaçament de 
la bàscula municipal que hi havia.

ANUNCI. La Generalitat publica un 
anunci institucional de pàgina sence-
ra amb l’eslògan “Una Europa sense 
fronteres”.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNICI-

PAL LOCAL. Sembla que l’Ajuntament 
es va posar les piles amb el nucli de 
Clua, ja que entre altres temes hi tro-
bem dues sol·licituds de subvenció: 
una de 4 milions de pessetes per un 
pou d’abastament d’aigua i una altra 
de 4,5 milions per a electrificació. Tam-
bé em criden l’atenció dues decisions 
en relació als nuclis agregats: la decla-
ració en situació de ruïna de diversos 
edificis i la implantació del servei men-
sual i gratuït de recollida d’andròmines 
que ja es feia a Artesa.

EN MEMÒRIA. La secció està de-
dicada a Josep Solé i Castellà, de cal 
Pubill de Tudela, que morí als 95 anys. 
Es veu que era el més gran de la co-
marca d’Artesa i el primer en portar-hi 
un tractor, el 1929.

TEATRE. El 16 d’agost, l’Agrupa-
ció Teatral de Montsonís va represen-
tar l’obra Sis històries a preu fet, de 
Txékhov.

HUMOR. Ocupant una pàgina sen-
cera, els mítics Quimet i Cosme co-
menten amb ironia alguns dels aspec-
tes dels Jocs Olímpics de Barcelona 
d’aquell estiu.

DE LA VELLA ARTESA. En con-
traportada, la secció ens ofereix una 
fotografia de l’equip de futbol d’Artesa 
de l’any 1932. Es veu que era un bon 
equip, però no havien pogut guanyar 
mai al Linyola. A més dels jugadors, 
l’interès de la foto se centra en la ubi-
cació del camp de futbol. Per la des-
cripció, devia estar aproximadament 
on avui hi ha els carrers Marcel·lí Fa-
rré i Sants Cosme i Damià, aleshores 
sense urbanitzar.
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informació  municipal d’artesa
PLENS ORDINARIS 
8 de maig, 5 de juny de i 3 de juliol

Absències: Joan Camats i Cam-
pabadal i Maria Cusola i Aumedes 
d’ERC (3 de juliol)

S’aprova provisionalment la im-
posició i l’ordenació de contribu-
cions especials per al finançament 
de l’obra Urbanització dels trams 
polígon 7 (7P) i sector 16 (16S) del 
carrer Roc del Cudós, així com la re-
lació de subjectes passius beneficia-
ris de l’obra.

A favor: 8 vots (ERC)
En contra: 0 vots
Abstenció: 3 vots (PDCAT)
El Ple acorda, per unanimitat, 

aprovar inicialment l’actualització de 
la delegació a la Diputació de Lleida 
de les facultats que aquest Ajunta-
ment té atribuïdes en matèria de re-

captació en via executiva de deter-
minats ingressos de dret públic.

S’aproven per unanimitat els pa-
drons fiscals de l’any 2017 i el perío-
de de cobrament en voluntària.

S’aproven per unanimitat les ba-
ses reguladores que han de regir la 
convocatòria per a l’accés mitjançant 
concurs-oposició lliure d’una plaça 
de Vigilant Municipal a l’Ajuntament 
d’Artesa de Segre.

S’acorda per unanimitat aprovar 
provisionalment la modificació de 
l’ordenança fiscal número 24, regu-
ladora de la taxa per la prestació del 
servei de bàscula pública municipal, 
que estableix aquests preus:

Pesada igual o inferior a 20.000 
quilos: 1,00 euro

Pesada de més de 20.000 quilos:  
2,00 euros

El ple acorda per unanimitat 
aprovar provisionalment el Regla-

ment Municipal de Civisme i bona 
convivència al municipi d’Artesa de 
Segre.

S’aprova la ratificació dels acords 
de mútua avinença per a l’obtenció 
dels sòls afectats per l’ampliació del 
camí del Roc del Cudós:

A favor: 5 vots (ERC)
En contra: 0 vots
Abstencions: 3 vots (PDCAT)
S’aproven per unanimitat les se-

güents certificacions d’obra:
- Certificació número 1, per un 

import net de 2.529,95 euros més 
531,29 euros de l’IVA, correspo-
nents a l’obra Construcció d’edifici 
per casal de la gent gran, fase IV, 
realitzada per l’empresa Construc-
cions Alòs, SCP. Import pendent de 
certificar: 175.450,76 euros.

- Certificació número 2, per un 
import net de 6.887,96 euros més 
1.446,47 euros de l’IVA, correspo-

Mesos de maig, juny i juliol
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informació  municipal d’artesa
Eva Maza i Batlle

nents a l’obra Construcció d’edifici 
per casal de la gent gran, fase IV, 
realitzada per l’empresa Construc-
cions Alòs, SCP. Import pendent de 
certificar: 167.116,33 euros.

El ple aprova per unanimitat la 
designació de les dues festes de 
caràcter local per l’any 2018, que 
seran el dia 13 de febrer (festa de 
Carnestoltes) i el dia 28 de setembre 
(Festa Major).

S’aprova per unanimitat la Moció 
sobre la violència de gènere.

S’aprova per unanimitat el plec 
de clàusules administratives parti-
culars que han de regir el contrac-
te de l’obra Urbanització dels trams 
polígon 7 (7P) i sector 16 (16S) del 
carrer Roc del Cudós (inici amb la 
carretera d’Agramunt), mitjançant 
procediment obert, oferta econòmi-
cament més avantatjosa, diversos 
criteris d’adjudicació.

El ple aprova per unanimitat el 
plec de clàusules administratives 
que han de regir l’alienació de les 
parcel·les número 22, 28, 30 i 39 del 
polígon industrial el Pla.

NOU REGIDOR D’ERC

Presa de possessió del càrrec 
del nou regidor Joan Bròvia Pijuan, 
en substitució d’Eduard Serradell 
Camats.

APROVACIONS DELS MESOS DE 
MAIG, JUNY I JULIOL

S’aprova la relació de factures 
majors de 120,20 euros pendents 
d’aprovació, corresponents a l’exer-
cici comptable 2016, per un import 
de 188.952,47 euros.

S’aprova la relació de factures 
majors de 120,20 euros pendents 
d’aprovació, corresponents a l’exer-
cici comptable 2017, per un import 

de 321.375,22 euros i 279.737,84 
euros.

INFORMES D’ALCALDIA

S’acorda concedir els següents 
ajuts econòmics:

- 518,18 euros al Grup de Cara-
melles la Dàlia Blanca per les despe-
ses de les activitats desenvolupades 
durant les festes de Setmana Santa 
i Pasqua.

- 100,00 euros a l’AMPA de la 
Llar d’Infants els Esmolets per les 
despeses ocasionades per la festa 
de final de curs.

S’informa que s’invertiran 40.000 
euros en arranjar carrers d’Artesa 
que estiguin en mal estat.

S’informa que s’ha demanat a la 
Direcció General del Cadastre que 
en l’actualització dels valors cadas-
trals per l’any 2018 s’apliqui un coe-
ficient de decrement.

Recollida d’objectes voluminosos

Cal trucar prèviament a l’Ajuntament per in-
formar del lloc de recollida i dels objectes dels 
quals es tracta. Podeu fer-ho al telèfon 973 40 
00 13 en horari d’atenció al públic (9 a 14h).

- Pobles agregats: 29 d’agost.
- Artesa de Segre: 26 d’agost.

Recordem que aquest servei es dóna només 
casos molt justificats, que no puguin anar di-
rectament a la deixalleria.

Renovació del DNI 

El servei de renovació del DNI es desplaçarà a 
Artesa de Segre el dia 3 d’octubre, i els nous 
carnets es podran recollir el dia 5 d’octubre. 
Les persones que optin per aquesta via han 
d’avisar prèviament a l’Ajuntament.
En altres casos, podeu adreçar-vos a l’oficina 
de Lleida, c/ Jaume II, 15, telèfon 973 21 42 74 
o entreu a www.citapreviadnie.es. Sempre cal 
demanar cita prèvia, si no no es renovarà.

Ajuntament d’Artesa de Segre

Dates a recordar

*
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cartes
a la redacció

E ls dies 7 i 8 de juliol va tenir lloc el 
No Surrender Festival a Vilano-

va de Bellpuig (Pla d’Urgell). Va co-
mençar el vespre del divendres amb 
quatre concerts, entre els quals va 
destacar l’actuació de Manel Fuentes 
& The Spring’s Team. Tanma-
teix, el plat fort del festival va 
arribar dissabte: es volia supe-
rar el repte que 1001 músics 
toquessin i cantessin junts la 
cançó No Surrender de Bruce 
Springsteen. L’objectiu final 
era enregistrar un vídeo de 
l’esdeveniment, penjar-lo a in-
ternet i fer-li arribar al mateix 
Bruce Springsteen, el Boss. 
De fet, va córrer el rumor que 
se l’havia convidat a l’acte i 
una sèrie de circumstàncies fins i tot 
van fer pensar que potser hi aniria... 
No va ser així, però aquesta anècdo-
ta no va desanimar en cap moment 
els participants ni els organitzadors.

Des de primera hora del dissabte 
8 de juliol (els més matiners van arri-
bar-hi cap a les vuit del matí), guitar- 
res, baixos, bateries, teclats i també 
cantants van anar omplint el camp de 
futbol de Vilanova de Bellpuig, tots 
ben disposats en zones diferencia-
des per a cada col·lectiu. A les onze 
els nervis inicials van desaparèixer 
en comprovar que el primer cop que 
tocaven junts un bon nombre de mú-
sics de llocs tan distants com Forada-
da i una vila d’Itàlia entonaven prou 
bé el No Surrender, sota la direcció 
del músic i compositor Antoni Tolmos. 
La presència d’un metrònom lluminós 

hi va contribuir, però el so va millo-
rar substancialment quan els orga-
nitzadors van repartir uns auriculars 
Wi-Fi, els quals van ajudar tothom a 
anar completament a l’hora per tocar 
la cançó.

Després d’un descans per dinar, 
l’hora de la veritat va arribar a les qua-
tre de la tarda. A partir d’aquest mo-
ment estava previst l’enregistrament 
de l’àudio. Així, un a un i per sepa-
rat, es va anar gravant el so de cada 
instrument. Primer van sonar les ba-
teries: la base acústica de qualsevol 
cançó, sentida sola, de la mà de de- 
senes de bateries que es mouen 
acompassadament, va fer vibrar tot-
hom! En segon lloc van tocar els 
baixos: un so greu i contundent es 
va estendre pel Pla d’Urgell. A con-
tinuació, va ser el torn de les guitar- 
res, potser el grup d’instruments més 
nombrós: amb el seu so, la cançó de 
Bruce Springsteen era ben recognos-
cible. Els últims instruments que van 
tocar van ser els teclats: disposats en 
files, van arrodonir l’acústica del No 

Surrender. Finalment, els cantants 
van posar-hi la veu i la darrera nota 
d’emoció: van fer-ho tan concentrats, 
que el director fins i tot va advertir-los 
que “també es pot cantar amb un 
somriure”. 

En realitat, sembla que tot- 
hom reservava el somriure 
per al moment culminant, en 
definitiva, el millor moment del 
dia: és a dir, per a la gravació 
del vídeo de la cançó. I és 
que, un cop gravat el so per 
separat de cada instrument i 
de les veus, calia també gra-
var les imatges per completar 
el videoclip que es volia enviar 
al Boss. 

L’apoteosi va arribar cap a 
dos quarts de set de la tarda, una es-
tona abans de l’hora prevista, perquè 
el cel amenaçava pluja. Però els nú-
vols es van esperar i, malgrat que van 
ser-hi presents (i sort n’hi va haver!), 
no van espatllar el gran moment del 
dia. Llavors sí: finalment 1004 músics 
van tocar i cantar plegats la cançó No 
Surrender de Bruce Springsteen. 

I no un cop, sinó més d’una dotze-
na de vegades! I és que calia asse-
gurar que es podien gravar les millors 
imatges d’una jornada memorable.

Des d’Artesa, Montsonís i Fo-
radada, dos bateries, un baix, dues 
guitarres i sis cantants vam gaudir, 
vam vibrar, ens vam emocionar... en 
definitiva, vam viure un d’aquells mo-
ments inoblidables de la nostra vida! 
| Participants del No Surrender 
Festival

No surrender Festival: vam ser entre els 1001!
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humor bbc

La Xollada en fa 100!!! 
Moltes felicitats, padrina!

Josep Galceran
S’ofereix	enginyer	per	

a recollir brossa

Ell: Amb uns bons estudis es pot arribar molt lluny.

Ella: Sí. Mira, el meu fill és advocat i ha arribat fins a 
Alemanya.
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la vella artesa
Aquest mes parlaré dels anys de 

la postguerra, ja que varen és-
ser uns anys molt difícils per a les fa-
mílies, tot era molt car i de calés n’hi 
havia ben pocs. O potser n’hi havia, 
però estaven mal repartits. 

He posat com a títol “els serveis 
públics”, ja que anaven com podien. 
Hi havia un pregoner “ocasional”, 
que era un noi de cal Picolí d’uns 
24 o 25 anys, tocava una trompeta 
per tal que la gent parés atenció, i 
una de les coses que més recordo 
és que anunciava, tot en castellà, ja 
que el català estava completament 
prohibit, que “se hace saber, el que 
quiera comprar luz, que vaya a cal 
Esparter”. De la mateixa manera que 
molta altra gent, no sabia massa la 
traducció d’algunes paraules, i deia 
“luz” referint-se a “lluç”, però el noi 
amb prou voluntat feia i deia tot el 
que podia. De totes maneres, a les 

tres o quatre pregonades ja hi havia 
algú que el rectificaba i ho deia bé. 

LA PLANTILLA MUNICIPAL

També recordo que a l’Ajunta-
ment hi havia un secretari que es 
deia José Mª Argente Moreno i que 
tenia un ajudant parent de cal Xollat, 
un guardia civil retirat que de cog-
nom es deia Tortajada. Ells dos, a 
més de l’agutzil  Fontanet, eren tota 
la plantilla que cobria les necesitats 
oficials del poble (possiblement avui 
dia hi hagi més funcionaris!). Això sí, 
avui qualsevol cosa es necesita un 
munt de papers i aleshores això no 
passava.

EL BASURERO

També mereix capítol a part “El 
basurero”. Era un home d’avançada 
edat que tenia un carro adaptat per 
recollir les deixalles de les cases. 

Passava tots els dies però la gent 
fèiem poca brossa i potser treies la 
galleda dos o tres dies a la setma-
na. Aleshores, com que la gent bevia 
aigua de l’aixeta i els recursos eren 
minsos, es tirava poca cosa. Així, la 
recolecta era escassa. Ara, com que 
tot va amb plàstic es fan quantitats 
de deixalles tan grans que a vega-
des sembla impossible. Quan va 
morir “el basurero” el va substituir 
l’Hermenegildo Torres, de cal Torre-
tes.

La major part d’artesencs feien 
hort, que els proveïa de verdures, 
i també tenien un petit corral amb 
conills, gallines …. I el rei era un 
porquet, que més o menys estava 
al corral un any, temps suficient per 
portar-lo a l’escorxador, i servia per 
menjar-ne una bona temporada. A 
més, sabies què menjaves perquè 
l’havies fet fer gran.

Els serveis públics a la postguerra
Josep Nogués i Sirvan
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la foto

El diumenge dia 25 de juny va tenir lloc un concert molt especial de l’Orfeó Artesenc, el concert per celebrar el 45è ani-
versari de l’entitat. Va ser a l’església, sota la direcció de Jordi Morera | Jordi Farré


