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agenda
Agenda

ciutadana

Mes de maig
ARTESA DE SEGRE

NAIXEMENTS
dia 3: Guifré Camarasa i Galera, fill de
Eduard i de Raquel
dia 12: Jofre Ribera i Borrell, fill de Jordi i
de Janina
dia 16: María Saura i Rufas, filla de David
i de M. Pilar
dia 20: Yasmina Baroigui, filla d’Omar i de
Fouzia
dia 21: Aya Dahmani i Rabhi, filla d’Abdelkader i de Fatima Z.
dia 24: Rida Damani, fill de Youssef i de
Nassira
dia 25: Josep Vendrell i Camps, fill de
Josep i de Maria

FORADADA
DEFUNCIONS
dia 1: Núria Clua i Roma (85 anys), natural
de Rubió
dia 7: Petronilo Díaz i Tiscar (78 anys),
natural de La Iruela (Jaén)

VILANOVA DE MEIÀ
NAIXEMENT
30 d’abril: Anna García i Rebollo, filla d’Enrique i d’Elena
DEFUNCIÓ
Dia 24: Josep Novau i Coixet (92 anys),
natural de Gàrzola

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

Actes

que sabem que es faran
Fins al 30 de juliol:

A Vilanova de Meià, de 18 a 20 h
i de dimarts a dissabte, al Centre
d’Interpretació del Montsec de Meià,
exposició Dinosaures de Catalunya,
Del 3 al 31 de juliol:

De dilluns a divendres, de 19 a 21h,
a la Pl. Ajuntament, Biblioparc
Els divendres d’estiu:

Fins a l’11 d’agost, a les 22h, al
C/ Bisbe Bernaus, Sardanes a la
fresca en família. El 14 de juliol,
ballada amb cobla. L’11 d’agost,
coca i cava. Organitza: Amics de la
Sardana
Juliol i agost:

En horari de piscina, a Alentorn,
Baldomar i Vilanova de Meià, Bibliopiscines
A Cubells, 25è aniversari de l’Associació de Dones Mareselva
Del 3 al 30 de juliol

3r Torneig d’estiu de pàdel a Artesa
Del 10 al 29 de juliol

A la pista poliesportiva d’Artesa,
Campionat infantil de futbol sala
Del 28 de juliol al 5 d’agost

A Gàrzola, #GZL17, les nits a la vall
(pàgina 17)

temps

5 d’agost:

A Montmagastre, 1a Cursa Nocturna de Muntanya Bruixes Trail
(pàgina 41)
7 d’agost:

A les 20 h, Alòs de Balaguer, conferència La geologia del Pirineu Meridional: el parc geològic i miner de
la Noguera, Josep M. Mata-Perelló
Del 7 a l‘11 d’agost

A Sta. Maria, XIII Setmana Cultural
11 d’agost

A les 22 h, Santuari de Salgar,
cançons tradicionals d’Europa. Reserves a l’Ajuntament de Foradada
12 d’agost

A Alòs de Balaguer, Trail de Castellars, puntuable a la lliga Noguera
FESTES MAJORS

14 a 16 de juliol, Tudela de Segre
20 al 25 de juliol, Montclar
22 de juliol, Colldelrat
29 i 30 de juliol, Vilves
4, 5 i 6 d’agost, Alentorn
5 d’agost, Marcovau
5 i 6 d’agost, Tòrrec
11 a 13 d’agost, Alòs de Balaguer i
Seró
12 i 13 d’agost, Vall-llebrera
12 al 15 d’agost, Sta. Maria de Meià

maig

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

A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

Temperatura mitjana: 19,7°
Temperatura màxima: 34° (dia 25)
Temperatura mínima: 6°
			
(dies 1 i 2)
Dies amb precipitacions: 3
Precipitació màxima:
10,5
			mm (dia 10)
Total precipitacions:
22 mm
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B) BALDOMAR

Temperatura mitjana:
17,2°
Temperatura màxima:
33,1º
			(dia 25)
Temperatura mínima:
1,1°
			(dia 1)
Dies amb precipitacions: 9
Precipitació màxima:
12,1 mm
			(dia 11)
Total precipitacions:
22,6 mm

VILANOVA DE MEIÀ

Temperatura mitjana:

17,2°

31,2°
Temperatura màxima:
			(dia 25)
Temperatura mínima:
-1,6°
			 (dia 1)
Dies amb precipitacions: 12
Precipitació màx.:
23,4 mm
			(dia 11)
Total precipitacions:
41,2 mm
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El país que volem
El passat 15 de juny va fer 40 anys
des de les primeres eleccions democràtiques després del franquisme.
Havien passat 19 mesos des de la
mort del dictador i la gent de menys
de 60 anys, aproximadament, no
sabien què era això de poder votar.
Avui dia passa una cosa semblant
amb la Constitució. Aquelles persones fins al voltant dels 60 anys
estan acatant una llei de lleis que
no han pogut votar. Però no només
això, sinó que en gairebé 40 anys ni
tan sols han pogut votar-ne alguna
modificació que la faci més adequada
als nostres dies i menys dependent
de l’ombra de la dictadura, com va
passar al 1978.
En aquest entorn s’emmarca la situació de Catalunya, un país que vol
anar més enllà perquè té ganes de
progrés i de justícia social. De forma
que ens trobem amb iniciatives catalanes que intenten donar resposta
a les necessitats actuals, com serien
les lleis sobre l’impost dels habitatges buits, la d’igualtat entre homes
i dones i la de simplificació administrativa, per posar alguns exemples,
totes elles recorregudes al Tribunal
Constitucional per l’Estat.
L’argument sempre és la qüestió
competencial, la qual cosa deixa
evident un parell de coses: que depe-

PREMI TASIS-TORRENT
al millor reportatge publicat a
la Premsa Comarcal Catalana
1997.
PREMI AL FOMENT DE LA
CULTURA.
Noguerenc de l’any 1998.

nem d’un Estat ancorat en el passat
i que aquesta situació no ens deixa
progressar.
Entre altres motius, és per això que
cada vegada hi ha més gent a Catalunya que està a favor de la independència. En principi, només era un
tema de sentiment i de pertinença; fa
molts anys que s’ha convertit en un
tema econòmic degut al dèficit fiscal;
però finalment també s’ha convertit
en un tema de supervivència i de
dignitat.
Fa pocs dies, el Parlament de
Catalunya va aprovar per unanimitat –detall important– l’anul·lació
de desenes de milers de judicis que
van tenir lloc durant el franquisme,
una etapa fosca de la nostra història
mancada totalment de garanties democràtiques. La pregunta és perquè
l’Estat espanyol encara no ho ha fet
després de 40 anys. De la mateixa
forma que tampoc ha demanat perdó,
com va fer Alemanya pel nazisme. A
què esperen?
En contraposició a l’estat al qual
pertany i en un acte de sobirania,
Catalunya ha volgut tancar ferides i
entrar al segle XXI per la porta gran,
com han fet els països més avançats
del món. Gràcies, diputats i diputades
del Parlament, perquè aquest és el
país que volem!

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 27 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 Cooperativa signa un acord amb Borges
per cultivar pistatxers al Segarra Garrigues

L

a Cooperativa d’Artesa i Borges
Agricultural & Industrial Nuts
(BAIN) han signat un acord de cooperació per cultivar pistatxos al Canal Segarra i Garrigues i a altres
regadius de Lleida. L’acord suposa
una fita molt important pel Projecte
Pistatxo que impulsa Borges, ja que
s’expandeix als més de 500 socis de
la cooperativa.
En el marc d’aquest acord, Borges assessorarà la cooperativa en la
gestió de plantacions de pistatxers
a les zones de regadiu on tenen finques els socis i garantirà la comercialització de les collites. D’aquesta
manera, l’empresa posa a disposició
dels socis els seus coneixements
sobre la plantació, gestió i industrialització de pistatxos, amb l’experiència des de 1987 en finques de
Badajoz i Granada i des de 2015,

a Tàrrega. Concretament, l’empresa aconsellarà i orientarà
en el disseny
de la plantació,
preparació del
sòl, sistemes de
reg, fertilització,
orientació o varietats a incorporar; els guiarà
L’acord es va signar i presentar a la Cooperativa d’Artesa
sobre les tasques anuals a realitzar a la plantació tiva i el mateix soci.
A la signatura hi van assistir la
i garantirà la comercialització de la
consellera d’Agricultura, Meritxell
collita.
L’acord, que es va signar el 9 de Serret, l’alcalde d’Artesa, Domènec
juny, permetrà als socis que dispo- Sabanés, el president i el gerent de
sin de regadiu incorporar el pistatxer la Cooperativa d’Artesa, Joan Secom a alternativa als conreus de la rra i Josep Soldevila, i el director i
seva explotació, amb un mecanisme el president de BAIN, Joan Fortuny
concretat entre Borges, La Coopera- i Josep Pont.

Incivisme al Cubtural

L

’Ajuntament estudia prohibir menjar crispetes al Cubtural després de constatar l’incivisme d’alguns assistents a la sessió de cinema del 18 de juny. “És un edifici
nou que volem mantenir i que tothom s’hi trobi a gust, hi
ha papereres a l’interior i a la sortida”, va assegurar la
regidora de cultura, Àfrica Reig.
I7

Arrenca la temporada d’estiu
E

l 23 de juny van obrir les piscines d’Artesa, que mantenen els
preus de l’any passat tant individuals
com abonaments, és a dir 2,5 euros
adults i 1,5 euros infantil, i 30 euros
els abonaments (tant d’adults com
infantils).
Per altra banda, durant l’estiu
es faran els cursets de natació se-

güents: del 3 al 31 de juliol, una
hora diària (14-15h o 15-16h), i de
l’1 al 31 d’agost, el mateix horari, a
40 euros. En horari de vespre (20 a
20,50h) es faran del 3 al 28 de juliol (33 euros) i del 31 de juliol al 25
d’agost (35 euros). En aquest horari
hi ha un mínim de 10 persones i un
màxim de 25 persones per torn.

Les piscines d’Artesa van obrir la
tarda del 23 de juny | Dolors Bella

‘Lo Diccionari lleidatà’

Pàrquing de caravanes

E

L

l pub Lips va acollir el divendres 2 de juny la presentació del llibre Lo Diccionari lleidatà, a càrrec de
Toni Postius, Ferran Montardit i David Prenafeta.

8I

’esplanada de l’Escola i l’Institut Els Planells ja està
habilitada com a aparcament per a caravanes. Les
obres han costat uns 18.000 euros.
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El Traster es fa a continuació del mercat | D. Bella / J. Farré

Segona edició del mercat el Traster
L

a segona edició del mercat de
segona mà el Traster va tenir
lloc el diumenge dia 21 de maig al
costat del mercat dels diumenges.

*

10 I

En aquesta ocasió hi van participar
23 parades amb tota mena de productes usats i en bon estat, des de
roba i joguines fins a llibres o male-

tes. L’organització valora positivament l’edició i manté la intenció de
repetir-lo anualment sempre que el
nombre d’inscrits ho permeti.

Dates a recordar
Recollida d’objectes voluminosos

Renovació del DNI

Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de
recollida i dels objectes (973 40 00 13)
- Pobles agregats: 25 de juliol.
- Artesa de Segre: 25 de juliol.
Només casos molt justificats, que no puguin
anar directament a la deixalleria.

Fins pròxim avís de la Policia, no es tornarà a
renovar el DNI a l’Ajuntament. Podeu adreçarvos a l’oficina de Lleida, c/ Jaume II, 15, telèfon
973 21 42 74 o entreu a www.citapreviadnie.es.
Ajuntament d’Artesa de Segre
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El menhir de l’activitat del dia 18 i les llavors i assistents a la xerrada del dia 27 | fotos: Seró Espai Transmissor / Jordi Farré

Dia internacional dels museus a Seró
L

’Espai Transmissor del Túmul de
Seró ha acollit diverses activitats
durant el mes de maig amb motiu del
dia internacional dels museus, que
se celebra el 18 de maig.
Així, el mateix dijous dia 18 es
van fer, primer, visites guiades gra-

*

tuïtes a l’equipament, en dos torns,
un a les 11 i l’altre a les 12h.
A continuació, a les 13h, es va fer
l’activitat “moure un menhir”, que ja
s’havia fet fa uns mesos. Tot i ser un
dia entre setmana, la convocatòria
va tenir bona resposta de públic i hi

van haver assistents a totes les activitats proposades.
Per altra banda, el dissabte dia
27 de maig l’Espai Transmissor va
acollir una xerrada sobre recuperació de llavors antigues a càrrec de
Slow Lleida, cultures trobades.

Avís de la Comunitat de Regants
Des de la Comunitat de Regants de
les Hortes d’Artesa de Segre i Montsonís us informem que ja estan a la
vostra disposició els rebuts de la comunitat. Enguany estan dipositats al
Banc de Sabadell.

I 11
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noticiari
Concert i audicions de fi de curs a l’EMMA

Els concerts es van fer al Cubtural, on els més petits van interpretar ‘El follet valent’, i al pub Lips | Jordi Farré

A

l llarg del mes de juny els alumnes de les diferents formacions
instrumentals i corals de l’Escola de
Música d’Artesa de Segre han pre-

sentat els resultats de l’aprenentatge que han fet durant el curs.
Així, s’ha pogut gaudir del concert Catarock, on l’alumnat va inter-

Festa del programa Nereu

E

l 10 de juny la plaça de l’Ajuntament va acollir la
festa Nereu, amb classes d’spinning i zumba i un
taller d’alimentació saludable durant el matí. |D.B.

pretar temes de rock català de tots
els temps, i del concert de final de
curs al Cubtural, on els més petits
van interpretar El follet valent.

Excursió al Parlament

L

’associació Artesenques Actives va organitzar una
excursió a Barcelona el 20 de juny, que incloïa una
visita al Parlament i a l’espai medieval del Born.

I 13

noticiari
El 28è premi de Narrativa Breu reuneix més
de 200 participants d’arreu de Catalunya

L’acte d’entrega de premis, a dalt, i l’hora del conte i un dels quadres de la mostra, a la dreta | fotos: Biblioteca / J. F.

E

l 28è Premi de Narrativa Breu ha
superat els 200 participants en
les vuit categories de les quals consta, que es reparteixen per edats, des
de cicle inicial fins a majors de 60

14 I

anys. Totes les obres són inèdites,
originals i en català. A l’acte d’entrega hi va assistir l’escriptor Ramon
Rubinat, a més d’autoritats locals i
comarcals. Per altra banda, la Biblio-

teca també ha acollit l’Hora del Conte, a càrrec d’Alba Alàs, i una exposició d’Oriol de la Hoz amb paisatges
d’Alentorn, que es podrà visitar els
mesos de juliol i agost.
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baldomar

EMD Baldomar

XERRADA DELS MOSSOS
D’ESQUADRA

E

l dissabte 20 de maig els Mossos d’Esquadra ens varen oferir una xerrada sobre la prevenció
de furts i petits robatoris, “cal estar
a l’aguait”, amb l’assistència d’una
vintena de veïns.

FESTA PRIMAVERA 2017

E

l dissabte 27 de maig l’Associació de Veïns va organitzar una
nova edició de la Festa Primavera,
en la qual els participants porten un
plat cuinat a la plaça i entre tots es
fa una degustació-sopar de totes les
aportacions.

PRIMER INCENDI DE LA
TEMPORADA

E

n un estiu que comença força
calent, el dia 29 de maig es va
produir el primer incendi al terme, en
un camp de cultiu. Només va quedar en un ensurt, gràcies a la ràpida
actuació d’un veí i a l’actuació dels

El primer incendi de la temporada va quedar en un ensurt | EMD

Bombers per apagar-lo definitivament.

FESTIVITAT DE CORPUS

E

ncara podem mantenir una tradició que abans havia estat molt
participada. Una vintena de veïns
van assistir a la missa i una petita
processó amb tres altars

OBERTURA DE LA PISCINA

E

l cap de setmana de Sant Joan
es va posar en marxa la piscina.

Serà el cinquè any de gestió pública
de l’equipament de la Comunitat de
Propietaris, que obrirà al bany per
31è estiu consecutiu. Bon estiu i bon
bany a tothom !

XERRADA ‘GENT ACTIVA,
MENT EN FORMA’

E

l divendres 18 d’agost a les
18.30h a la Sala del Ball la neuropsicòloga Olga Gelonch va oferirà
la xerrada “Gent activa, ment en forma” , a la qual esteu tots convidats.

I 15
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municipis
A l’esquerra, ‘Les Ovelles’ i a la dreta, ‘Metamorfosi’ | Aj. de Foradada

John Boliart guanya
el concurs de Land
Art de Foradada
E

ls guanyadors del segon Concurs Land Art - Art Natura Bel
Gatell de Foradada han estat John
Boliart i Amaia Gómez, Jordi Serradell i Ruben Llobet. Boliart s’ha adjudicat el premi del jurat per segon

any consecutiu, en
aquesta ocasió per
l’obra Les Ovelles,
feta amb pedra de
guix, banyes autèntiques i esquelles.
El premi popular
ha estat per Metamorfosi, fruit de la reflexió que els
seus autors feien a la fitxa de presentació: “el temps de l’home i els
ritmes de la natura s’entreteixeixen
molt estretament, arbres poètics
que treuen la seva bellesa sensorial

d’una divisió del jo que era cos i ara
és ànima. Viu, creix, vibra, estreny,
estima…”. A Metamorfosi, llana i papallones de fusta suren a sobre dels
caminadors.
En total s’hi van presentar nou
obres. La resta van ser La Muntanya Màgica (Gemma Bertran), Tutti
Frutti (Núria RV), Paraules Arrelades (Helena Esteve, Iria i Eva Roibas i Xus Muñoz), Els ous de Rubió i
Buits (Fer Maldonado) i Escala per a
Ocells (Juan Sánchez) i obra sense
títol de Toni Boronat.

Programa de #GZL 2017

G

àrzola organitza #GZL, les nits a la Vall, del 28 de
juliol al 5 d’agost. El programa és: Divendres 28,
22 h, Inauguració (Exposició col·lectiva sobre la llum);
Dissabte 29, 22 h, Teatre (Fem L’Humor, amb Raúl Alcaraz); Diumenge 30,12 h, Taller familliar (Jocs tradicionals); Diumenge 30, 21.30 h, Circ al carrer (Aquí no hi
ha ningú), amb Desastrosus Circ); Dimarts 1 d’agost, 22
h, Concert (Anòxia, amb Jordi Montañez); Dimecres 2,
18 h, Taller (Fabricació tradicional d’espelmes, amb Can
Gessé); Dimecres 2, 22 h, Observació del cel (De la Terra
al Cel, amb el Parc Astronòmic del Montsec); Dijous 3,
22 h, Concert (Encara Tenim Temps, amb Joan Rovira);
Divendres 4, 22 h, Concert (La Força So sistema, amb El
petit de cal Eril); Dissabte 5, 12 h Taller familiar (L’art de la
llum, amb Les espigadores). Per altra banda, la setmana
cultural de Santa Maria és del 7 a l’11 d’agost.
I 17

municipis

Obres de millora i nou projecte educatiu a la
casa de colònies de Santa Maria
E

l dissabte dia 13 de maig es va
dur a terme la inauguració de les
obres de millora i condicionament de
la Casa de Colònies de Santa Maria
de Meià, juntament amb la presentació d’un nou projecte per a infants
anomenat Descobreix el Montsec.
L’acte fou presidit per l’Arquebisbe
d’Urgell Joan Enric Vives i els representants de la Casa de Colònies.
Les obres de millora han consistit fonamentalment en la instal·lació

de la calefacció a la casa perquè
puguin dur-s’hi a terme activitats
durant tot l’any, així com una petita
ampliació de les places disponibles i
també l’execució de millores en l’exterior dels murs.

DESCOBREIX EL MONTSEC
El projecte Descobreix el Montsec és un projecte per a escoles i
consisteix en fer descobrir als infants
de les nostres contrades el petit tre-

Inauguració de les obres

sor que tenim a les nostres terres, el
Montsec.

El Celler de l’Arnau torna
a oferir la campanya ‘Les
Cassoletes de la Noguera’

E

l restaurant Celler de l’Arnau de
Montsonís ha recuperat la campanya gastronòmica Les Cassoletes
de la Noguera que el Consell Comarcal de la Noguera havia impulsat
del 1995 al 1999 entre els restaurants de la comarca. La campanya
consisteix a incorporar a les cartes
diferents tipus de cassoles de tros
elaborades amb ingredients de temporada. El Celler de l’Arnau ofereix
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la cassoleta de
l’Arnau, de carn,
i la del Montsec,
amb bacallà.
Les cassoles
les van presentar el director La campanya es va presentar al restaurant | CC Noguera
del restaurant,
Ramon Moreno, l’alcaldessa de Fo- Cañadell, i qui fou president durant
radada, Maricel Segú, la presidenta la primera edició de les Cassoletes
actual del consell comarcal, Concep de la Noguera, Josep Borràs.

I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I juny 2017 I Núm. 411

la noguera
PREVENCIÓ D’INCENDIS

E

FESTA DELS INFANTS

l dimarts 13 de juny els ajuntaments de la Noguera van assistir al Consell Comarcal a una reunió
sobre la Campanya Forestal de prevenció d’incendis
2017. S’hi va tractar el reforç dels dispositius per la
campanya (personal, mitjans, parcs de bombers voluntaris i punts de guaita), les previsions meteorològiques
per aquesta campanya i es va presentar la campanya
de prevenció d’incendis en els camps de cereal.

MONTGAI, ZONA D’OFICI SINGULAR

E

l Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat ha declarat el municipi de Montgai nova
Zona d’Ofici Singular a Catalunya. La declaració reconeix la trajectòria històrica del municipi en la producció
de sabó artesanal i el desenvolupament de dos oficis
artesans singulars que van existir a Montgai fins a mitjan segle XIX: l’ofici de barrellaira i el de morcaire.

E

l 18 de juny Vilanova de la Sal aplegar prop de 150
persones entre infants i famílies que van passar
el matí a la Festa dels Infants, organitzada pel Ccnsell
comarcal. La festa va començar a les 10.30h amb un
l’espectacle de jocs autòmats i mecànics de fusta. Van
gaudir d’esmorzar de coca i xocolata, i després es va
fer un espectacle de titelles.
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el cap

informa

Salut comunitària i participació ciutadana

A l’esquerra, una de les caminades i a la dreta, el taller a l’Espai salut | fotos: CAP Artesa de Segre

L

a salut està profundament influenciada per les variables socials que ens envolten.
La promoció de la salut és una
estratègia global enfocada al desenvolupament de la salut en el
sentit més ampli, evitant les causes
biològiques, ambientals i socials de
la malaltia. No és doncs un servei
mèdic centrat en la malaltia, sinó un
conjunt de metodologies, plantejaments i activitats, tant en l’àmbit reduït d’un grup concret com a nivell
de salut pública i polítiques socials.
La promoció i protecció de la salut
és un objectiu primordial de l’Atenció
Primària, però els professionals sanitaris no són els únics actors. Hem
de treballar conjuntament ciutadans,

associacions, entitats, polítics i professionals sanitaris.
Un exemple de promoció de la
salut són les campanyes de prevenció de càncer de pell de l’Associació
espanyola contra el càncer a l’inici
de la temporada de les piscines.
Un exemple de prevenció de la
malaltia, serien les activitats que fem
al CAP d’Artesa de Segre per augmentar l’activitat física, com les caminades, el taller de marxa nòrdica
amb el monitor Lluís Soldevila i el taller activació d’Espai lúdic i de salut.
Un exemple de participació en
campanyes de diagnòstic precoç és
el programa de detecció de càncer
de còlon i recte dirigida a la població
de 50 a 69 anys, del qual forma part

l’ABS d’Artesa. La primera tanda de
detecció es va fer l’any 2013 amb
una participació del 56,39% de la
població potencial. La segona, l’any
2015, va tenir una participació del
63,67% i aquest any hem començat
la tercera tanda. Els qui encara no
hi han participat és important que ho
facin, i pels qui ja han començat, cal
mantenir els controls bianuals. Esperem poder superar amb escreix el
percentatge de l’any 2015.
Finalment, un exemple de participació i comunicació és la pàgina de
facebook del CAP d’Artesa, https://
www.facebook.com/eapartesadesegre, on podeu trobar noticies i activitats i comunicar-nos les vostres inquietuds. Us animem a participar-hi.
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escola els planells
Un final de curs amb premi

S

i bé els últims dies de curs la
meteorologia ens va “obsequiar”
amb unes temperatures de canícula
que ens van obligar a buscar estratègies diverses per combatre l’extrema calor, la comunitat escolar del
centre es pot sentir satisfeta de la
tasca realitzada i dels resultats obtinguts.
Per una banda, els resultats
acadèmics es poden considerar en
línies generals força satisfactoris,
tant pel que fa a l’avaluació ordinària
com els resultats obtinguts en les
proves externes que el Departament
d’Ensenyament aplica a l’alumnat de
3r (avaluació diagnòstica) i 6è (competències bàsiques).

ACTIVITATS EXTERNES
Però també cal considerar aquelles activitats en les quals participem
al llarg del curs i de les quals, habitualment, en recollim els resultats
durant l’últim trimestre. Són els premis que obtenen alguns dels nostres
alumnes i que ens enorgulleixen a
tots. Si el mes passat parlàvem dels
dos premis al concurs comarcal de
punts de llibre de Sant Jordi, ara hi
podem afegir dos premis més.
Un ha estat per Marc Guàrdia
(3r), que va guanyar la fase territorial
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Els alumnes i professors en els diferents premis obtinguts | Escola els Planells

de Lleida dels Jocs Florals Escolars
de Catalunya en la categoria de cicle
mitjà, la qual cosa li va donar accés
a la fase final celebrada a Barcelona
el 17 de juny. Uns dies abans, la seva germana Júlia Guàrdia (3r) guanyava el Premi de Narrativa Breu
d’Artesa en la mateixa categoria. Cal
afegir que altres alumnes de l’escola
també van obtenir accèssits al certa-

men artesenc.
Així doncs, amb la satisfacció de
la feina ben feta i l’alegria que ens
donen aquests reconeixements, ens
acomiadem del curs i desitgem a tothom un bon estiu.
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institut els planells
Premis i reconeixements per l’Institut (I)

P

au Jovell Codina va ser un dels
10 estudiants premiats a les
Olimpíades d’Economia del 2016,
en les quals va quedar quart a la
fase estatal. El Ministeri d’Educació
els va fer un acte de reconeixement
el dia 24 de març a Madrid.
Per altra banda, en els Premis
Recerca Jove per fomentar l’esperit
científic del jovent (PRJ 2016) organitzats per la Conselleria d’empresa
i coneixement i per l’Institut Català
de les dones, l’institut ha obtingut
el “Premi Reginó” a centre, amb
menció especial i en col·laboració
amb l’Institut Català de les Dones.
El premi reconeix el millor treball de
recerca que hagi destacat en l’àmbit
de perspectiva de gènere i d’igualtat
d’oportunitats entre homes i dones,
així com el centre d’educació secundària que hagi destacat per haver impulsat l’interès en aquesta temàtica.
El premi està dotat amb 2.500 euros
per al centre. L’alumne Pau Jovell va
obtenir un Premi de Recerca Jove a
tall individual pel treball de recerca
“Desigualtats econòmiques i socials
en una colònia industrial”, tutoritzat
per Dolors Vidal. El premi està dotat
amb 750 euros per l’alumne.
A més a més, El Centre de Recerca en Economia Internacional

Premis per l’institut, Pau Jovell i Gerard Camats | Institut els Planells

de la Universitat Pompeu Fabra, en
col·laboració amb la Fundació Catalunya La Pedrera, ha organitzat el
taller Bojos per l’Economia, per estudiants de 2n de batxillerat, i l’alumne
Gerard Camats Penella va ser un
dels 28 alumnes catalans escollits.
El mateix Gerard va rebre un dels
premi Baldiri Reixac, organitzats per
la Fundació Carulla amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i la Universitat
Oberta de Catalunya. En concret, el
seu treball de recerca “La preferència en les preferents” va rebre un
premi en l’apartat de Batxillerat i Cicles Formatius. El treball va ser tutoritzat per Dolors Vidal i el premi són
900 euros per l’alumne.

Finalment, hem de parlar de
l’edició 2017 de les Olimpíades
d’Economia. Es tracta d’un concurs
acadèmic d’àmbit estatal, adreçat a
l’alumnat de 2n de batxillerat, que té
com a objectiu estimular i fomentar
l’estudi de l’economia i de l’empresa
entre els joves.
En la fase provincial, que va tenir
lloc el dia 9 de maig, organitzada per
la Universitat de Lleida, l’alumne Gerard Camats Penella va ser el primer
classificat. El primer classificat té la
matrícula gratuïta de primer curs en
qualsevol ensenyament de grau de
la Universitat de Lleida.
Els tres primers classificats participaven a la fase estatal a Còrdova
els dies 26, 27 i 28 de juny.
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tema del mes

Sant Joan, la festa del foc
L

a baixada de la Flama del Canigó des del Pirineu fins a la plana
de la mà d’esportistes és una pràctica que pren força any rere any. Durant tot el dia 23, diferents entitats
esportives de les terres de Lleida
passen per Artesa tot portant la flama que encendrà les fogueres de la
nit de Sant Joan als seus pobles. El
pas per Artesa és a la tarda i es fa

notar perquè és una de les localitats
escollides per fer els relleus.
En el cas d’aquest any, per
exemple, s’hi van aturar fins a tres
entitats esportives diferents, dues de
corredors i una tercera de ciclistes.
També és habitual la participació del
grup de bicicleta del CUDOS, entitat esportiva local, que enguany per
manca de disponibilitat dels socis

no hi va poder ser present però que
acostuma a fer el tram de Ponts a
Artesa.
La baixada de la flama pot començar ja de matinada, com en el
cas dels corredors, que van fent
relleus des del punt d’origen fins al
destí. Un exemple és l’entitat Xafatolls de Mollerussa, la primera
a deixar la flama a Artesa. El pas

Artesa va ser un punt de referència en la baixada la flama del Canigó tant corrent com en bicicleta | M. Serret / AE Xafatolls
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#temadelmes

A la una de la matinada, l’esplanada de l’escola va ser l’escenari del correfoc | Concurs Los Follets / M. Àngels López

d’aquests atletes va comptar amb el
suport d’un nombrós grup de joves
atletes locals, que es van sumar als

Diverses entitats
esportives trien
Artesa per fer el
relleu de la flama
corredors en el tram des del restaurant Forcaire fins a la plaça del Progrés i van ser els protagonistes de
l’encesa de la flama artesenca.
A l’arribada a la plaça, l’Ajuntament va oferir un avituallament generós a base de fruita, beguda i coca de Sant Joan. Una vegada feta
l’encesa de la flama de la mà de la
regidora d’esports Maria Cussola, es
va llegir el tradicional manifest de la
Flama del Canigó.
Una hora més tard va arribar un

altre grup, en aquest cas de ciclistes,
que duria la flama fins a Bellpuig. Finalment, aproximadament a les sis
de la tarda va arribar un grup de corredors de Vallfogona que agafava la
flama a Artesa i per dur-la des d’aquí
fins a la seva població.
L’objectiu de fer arribar la flama
a tots els racons de Catalunya no és
altre que l’encesa de les fogueres
de Sant Joan, i així mateix va ser a
Artesa.

REVETLLA, FOGUERA I CORREFOC
Tot i que les revetlles al carrer i
en grups de veïns són cada vegada
menys nombroses, sí que es manté ben viva la tradició de celebrar el
Sant Joan amb amics i família. Així,
durant tot el vespre i nit els carrers
d’Artesa i dels pobles de la rodalia
es van omplir de petards, música i
disbauxa.
A Artesa, la cirereta del pastís la
van posar el grup de diables Los Fo-

llets, que van organitzar un espectacular correfoc a l’esplanada de l’escola Els Planells a partir de la una de
la matinada.
S’hi van poder veure els dracs
i les ‘bèsties’ del grup, tot plegat
acompanyat d’una explosió de foc i
colors que va atreure un públic nombrós que es va reunir al voltant de la
gran foguera de Sant Joan per veure
el correfoc.
Val a dir que la Colla de Diables
Los Follets ha informat que l’associació ha perdut el caràcter inicial
d’associació juvenil i ha esdevingut
una entitat oberta també a socis majors de 16 anys. A més a més, s’ha
modificat la junta directiva.
Per altra banda, ja torna a estar
en marxa el concurs de fotografies
d’actes de la colla de diables, que
dura fins després de la festa major
i que comença, precisament, coincidint amb la festa de Sant Joan, festa
del foc per excel·lència.
I 25

Podòloga
Infermera
Reflexòloga

DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

Ctra. Agramunt, 12

Tel. 973 400 081

25730 Artesa de Segre (Lleida)

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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Mare de Déu del Pla, 4, 2on F
25730 Artesa de Segre
973.400.084
www.impressus.es

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
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les entitats

Xerrada-Taller amb el cuiner Sergi de Meià

A

l llarg del curs, l’AMPA havia
organitzat algunes activitats
dirigides als pares i moltes més dirigides als infants. A les acaballes
del curs, vam intentar organitzar
una activitat encarada a pares i fills
per compartir una bona estona tots
junts. Vam proposar temes i va destacar el de l’alimentació, ja que ens
amoïna molt com a pares i a la vegada apassiona els fills, sempre disposats a ajudar en les tasques de la
cuina.
Molt aviat va sonar el nom del
Sergi de Meià, un cuiner molt vinculat al nostre territori. En Sergi té
les arrels a Vilanova de Meià, on ha
passat les vacances des de ben petit. Forma part d’aquesta nova onada de cuiners que aposta per cuina
vinculada amb l’entorn, amb productes de proximitat, aprofitant les
receptes de tota la vida de la mare i
l’àvia i a la vegada innovant i creant
noves receptes.
En Sergi ens va preparar un taller
encarat a conscienciar els fills de la
importància de la bona alimentació i
d’acordar conjuntament amb els fills

els menús setmanals de casa,
i va apostar per
introduir noves
formes de menjar els productes
de sempre amb
receptes divertides que es
poden elaborar
amb l’ajuda dels
fills.
La proposta va ser un èxit de participació | foto: Àngels López
Va fer quatre
receptes: cous cous de carabas- elaborats i van endur-se una hamsa, figues i formatge amb herbes burguesa cap a casa.
aromàtiques, hamburguesa vegeDes de l’ AMPA no voldríem acatal de polenta, verdures i espècies; bar aquest article sense recordar
quètxup casolà i crema de farigola l’estimat Carles Capdevila, que duamb cireres.
rant tants anys ens ha ajudat a enL’activitat va tenir lloc el 12 de tendre i millorar la relació amb els
juny, amb gran èxit de participació, fills, i ho farem amb les seves paraumés de 60 nens inscrits. Tots van les: “Els nens necessiten adults fepoder participar activament en l’ela- liços que els sàpiguen educar amb
boració dels plats, gaudint molt men- sentit comú, sentit del deure i del
tre tallaven els aliments, preparaven ridícul, sentit moral i, sobretot, molt
els plats o feien les hamburgueses. sentit de
Va ser un taller molt actiu on tots van l’humor”.
participar i col·laborar activament, i
en acabar van tastar tots els plats

Trobada General de Puntaires a
Sant Cugat del Vallès

L

’associació de Puntaires hem
anat amb autocar, acompanyats
de persones de la nostra localitat, a
la Trobada General de Puntaires de
Catalunya, que va tenir lloc el dia 14
de maig a Sant Cugat del Vallès.
Allà vam poder veure i gaudir de
la gran quantitat de labors, puntaires
i parades relacionades amb la punta

al coixí. Després vam anar a fer un
bon dinar i a la tarda vam visitar la
Colònia Güell. Com podeu veure, un
dia complet.
Aprofitem per recordar que si
alguna persona està interessada a
participar de les excursions que fem
amb autocar, pot posar-se en contacte amb nosaltres a la sala de les

Foto de grup dels participants a l’excursió | foto: Associació de Puntaires

puntaires o al telèfon de l’associació,
686 17 60 37.
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Aplec de Geologia
A

mb motiu de la setmana dels
Geoparcs Europeus l’Associació
Cultural Terres del Marquesat i l’Ajuntament de Vilanova de Meià, sota l’impuls del Dr. Josep M. Mata-Perelló,
van organitzar el III Aplec de Geologia a Vilanova del 26 al 28 de maig.
L’Aplec continua el camí iniciat fa uns
24 anys pel Dr. Mata-Perelló i Terres
del Marquesat per donar a conèixer el
nostre país des de tots el àmbits culturals.
El dia 26, el Dr. Mata-Perelló inaugurà l’aplec i ens parlà e l’interès de
crear un Parc Geològic i Miner a la Noguera, projecte que implica la majoria
de municipis del nord de la comarca.
Per conèixer bé un territori és imprescindible una bona cartografia. En
Juan Carlos Borrego, de l’Editorial Piolet, ens va presentar mapes dels Montsecs i del Montroig a una escala molt
detallada (1:20.000). La Judit Sogas
ens mostrà com l’agermanament entre
la geologia de Rubió de Sòls, el seu
microclima i un procés de cultiu ecosostenible han permès la recuperació
del xarel·lo, una varietat autòctona
de raïm, i l’elaboració d’un vi blanc, el
Solsxarel, de notables qualitats organolèptiques.
En Ramon I. Canyelles ens parlà
d’una proposta innovadora que interrelaciona paisatge, vi, gastronomia
i estrelles: Visitar les vinyes de Rubió de Sòls, el celler i fer un tast de
vi, seguit d’un sopar de productes del
territori i acabant amb una observació
astronòmica.
Després d’un sopar de germanor,
Canyelles ens explicà les constel·lacions que podem observar al magnífic
cel del Montsec i gràcies a un potent
telescopi vam poder veure Júpiter i els
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seus satèl·lits més grans, Ganimedes,
Cal·listo, Ió i Europa.
El matí del dissabte, Ramon Bernaus ens portà a donar una volta per
la zona del Montsec anomenada “La
Fabregada”. Després de pujar a l’antic
castell situat dins la cova de les Monges ens enfilàrem a les de l’Església
de Sant Serni. Per tot arreu es pot
gaudir de la majestuositat del paisatge
i la geologia del Montsec.
Després de dinar, Bernaus ens
va fer una visita a l’església de Sant
Salvador de Vilanova de Meià, edifici
excepcional des del punt de vista arquitectònic i escultòric, bé d’interès
cultural d’àmbit nacional des del 1984.
A la tarda es van fer diverses conferències. Albert Vidal ens parlà d’algunes de les intervencions paleontològiques fetes a Catalunya. Ens va
cridar l’atenció la recuperació d’un crani d’Entelodont a la zona de Tàrrega.
L’estiu del 2012, nosaltres havíem fet
una sortida a Alberola per veure petjades fòssils d’aquest curiós animal de
la mida d’una vaca.
En Josep Roqué i Rosell ens va
mostrar el potencial de la radiació de
sincrotró en l’estudi de la composició
química en molts àmbits (materials,
medi ambient, química, geoquímica i
cristal·lografia). La tècnica permet detectar la presència de la majoria d’elements i fins i tot l’estat d’oxidació, l’entorn atòmic i l’evolució química en el
transcurs del temps. Tot això utilitzant
mostres molt petites, de micres.
En Joan Escuer ens va fer reflexionar sobre la sostenibilitat de la societat
i els límits ecològics de les energies
renovables. Va mostrar-ne els grans
avantatges i els perills potencials d’una
mala aplicació: cracking, emmagatze-

Visita a la cova de les Monges

matge subterrani en llocs on no s’han
fet estudis geològics acurats, etc.
Núria Verdeny presentà la creació,
evolució i situació del projecte Geoparc de la Conca de Tremp-Montsec i
el seu potencial pel desenvolupament
sostenible. Antoni Lacasa va explicar
la història d’un dels jaciments més importants de Catalunya i Europa, la pedrera de Meià o de Rúbies, relat que
ha plasmat en el llibre De la litografia
a la paleontologia. Francisco Miguel
Bravo va rebre una placa commemorativa pel seu suport al coneixement
geològic del nostre país i a la donació
d’una col·lecció de minerals al Centre
d’Interpretació del Montsec de Meià.
La jornada es va tancar amb l’entrega de Certificats i com activitat lúdica nocturna, l’Ajuntament de Vilanova
va organitzar una audició d’havaneres
a càrrec del grup Boira.
Diumenge, Josep M Mata-Perelló
va fer un recorregut pels voltants de
Vilanova, Lluçars, Alentorn, Artesa,
Vernet, Baldomar, Clua i la Vall d’Ariet.
Vam tenir una visió global de la tectònica, la formació del mantell del Montsec, les Serres Marginals i el Castellot.
El periple va abastar des de petjades
dinosaures de fa uns 68 milions d’anys fins a muntanyes formades per microorganismes marins que visqueren
fa 44 milions d’anys, passant pel voluble recorregut del Segre. | Terres del
Marquesat
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entitats
‘Jo sóc del nord, tu ets del sud’, balanç
d’una experiència de cohesió social
E

l 31 de maig, els membres de
l’Assemblea Popular d’Artesa de
Segre vàrem finalitzar les primeres
15 sessions dels grups de conversa
que ofereix la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL). El projecte, iniciat el 15 de
febrer a l’Escola Els Planells amb
la col·laboració de l’AMPA del centre, vol fomentar la cohesió social
entre les persones nouvingudes i la
població autòctona mitjançant grups
de conversa. En aquest espai, xerraires i voluntaris ens trobem cada
dimecres per aconseguir que les
primeres, que no han estat mai en

*

contacte amb el català, o que hi han
estat però presenten dificultats ja sigui de comprensió o d’expressió en
aquesta llengua, tinguin el seu camí
d’assumpció del català com a llengua pròpia.
Després d’una valoració conjunta
positiva, atesos els resultats, ambdues parts hem pres consciència de
la necessitat real existent al municipi de fomentar la integració a través
de la llengua. Per aquest motiu, reprendrem els mateixos grups ja consolidats i, a més, ampliarem a partir
de la segona quinzena de setembre
dos grups de conversa més a l’edifici

de les Entitats.
Les inscripcions per als dos grups
nous es podran fer a l’ajuntament a
partir del juliol. Un grup es farà els
dimecres i un altre els dijous. L’horari serà de 20 a 21h. | Assemblea
Popular d’Artesa de Segre

Som d’un lloc
Jo sóc del nord.
Tu ests del sud.
Ella, de l’est.
Ell, de l’oest.
Bona salut i bona sort!

Festa dels nascuts l’any 1957
Aquesta tardor (probablement el 7 d’octubre) la quinta del Seat 600 ho pensem celebrar
Totes les persones residents o nascudes a
Artesa de Segre, pobles del municipi o rodalia, hi esteu convidades.
Si esteu interessats en participar-hi, poseu-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).
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TALLERS

VILELLA

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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Associació de Propietaris,
Veïns i Amics de Colldelrat

C

olldelrat, el petit poble: Terres de
Colldelrat, terra de vida, terra de
treball, terra amb història.
“Des dels temps antics” hi ha
constància d’assentaments humans.
Passat de prehistòria, amb vestigis de
l’edat del bronze antic i mitjà (1500950 aC); passat musulmà, terres de
reconquesta. Grans personatges que
van fer història a les terres de Ponent,
un poble medieval que va créixer al
voltant del castell del Grealó al segle
XI, amb una arquitectura bella, persistent, imponent i que és l’empremta
d’aquest passat d’esforç i treball, de
pagesos que en el secà van conrear
vinyes, cereals, oliveres, ametlles, ramaderia, el treball de la pedra que fa
el punt cardinal de la construcció de
les cases i l’ermita del poble.
Però a mitjans de la dècada dels
70 del passat segle, aquest poble va
començar a deshabitar-se, moltes fa-

entitats

mílies van migrar a les ciutats on els
fills podien completar estudis i tenir
millors perspectives de desenvolupament, com ha succeït en la història
rural de tot el país.
El poble comença a perdre vida,
les cases van quedant deshabitades,
i cada dia es va esfumant la història i
l’arquitectura del petit poble, fins que
un impuls de rehabilitació principalment com a segones residències ha
començat la feina del rescat dels espais i cases. Avui, els nens tornen a
córrer pels carrers i cada cap de setmana el poble recupera sons i ànima.
Presentació de l’associació de
veïns Durant els últims 10 anys, un
grup de veïns estem interessats a salvar la història, l’arquitectura i la vida
d’aquest poble. Ens mou la necessitat
que aquest paisatge i aquest patrimoni cultural tan remots, no es perdin.
Estem convençuts que és més

necessari que mai realitzar activitats
orientades a realçar i redescobrir tota
la història que hi ha als murs i pedres
d’aquestes terres, donar-li una nova
oportunitat. Que nosaltres, els nostres fills i néts, sentim el passat com
a part de la història vital de cadascun.
Apreciar, respectar i mantenir un llegat del passat com a part d’una vida
més plena i mes d’acord amb el respecte al que han estat i serà la vida
del camp.
Per totes aquestes raons, ens hem
organitzat en una associació d’amics,
veïns i propietaris de Colldelrat, que
neix com un eix d’organització per dinamitzar i estrènyer la col·laboració
en el rescat de la vida del poble, realitzar millores i establir nexes de comunicació amb altres organitzacions
similars a la nostra àrea geogràfica.
Convidem a tots els interessats a
participar i conèixer la nostra associació a posar-se en contacte amb nosaltres i redescobrir la màgia de pertànyer i rescatar el llegat de tants homes
i dones que han passat per aquestes
terres.
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entitats
Festa de la gent gran
E

també es van
lliurar dues distincions a dues
persones
sòcies del Casal,
que aquest any
van ser Antonio
Durany Terré i
Maria Martínez
Els guardonats, amb les autoritats locals i comarcals
Plasencia.
Així mateix,
també es va fer entrega d’una l’associació.
N’ha agafat el relleu en Ferran
placa a Joan Nogués Sirvan en
reconeixement i agraïment pels Galceran Cuders. | Associació
seus 25 anys com a president de de Gent Gran

*

l dissabte 20 de maig l’Associació de la gent gran
d’Artesa de Segre i Comarca va
celebrar la festa d’aniversari i
l’assemblea general.
La festa va constar d’una missa solemne i un dinar de germanor en el qual van ser-hi presents
les autoritats de l’Ajuntament i
representació del Consell Comarcal.
A continuació es va fer l’assemblea general i el final de festa
va ser un gran ball amenitzat per
Joan Carbonell. Després de dinar

11 de setembre a Bcn
Aquest 11S vine amb l’autocar de l’ANC d’Artesa de Segre per 12 €. Cal apuntar-se a les
oficines de l’Ajuntament. Places limitades.
Ha arribat el moment decisiu per a la independència de Catalunya. Cal demostrar més que mai que
som molta gent que la
volem.
No hi faltis!
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in memoriam
Modesta Batalla i Macià

M

odesta Batalla Macià, vídua
de Josep Guàrdia Porta, va
morir, sense patir ni fer patir, tal com
sempre va ser la seva voluntat, a
l’edat de 104 anys a la residència
Sant Bernat de Sallent l’11 de juny
de 2017. L’ofici funeral es celebrà
l’endemà a l’església parroquial de
Sant Salvador de Vilanova de Meià
i va rebre sepultura al cementiri de
la seva vila natal. Era la sogra del
nostre company Ferran Sánchez

Agustí, la dona més gran de la Vall
de Meià i de la seva vila d’adopció, havia regentat la botiga de cal
Taxt, oberta el 1848 i la centraleta
de telèfons fins a l’automatització
el 1973. La Mare de Déu de Meià,
per la que tanta veneració va sentir
en vida, mitjancera en la seva hora
suprema, acompanyà la seva ànima perquè descansés en la Pau
del Senyor.
| Ferran Sánchez Agustí

Antoni Montané i Terré

E

ls membres del Consell
de Redacció de La Palanca volem expressar el nostre
més sentit condol a la família
i amics de qui va ser un col·la-

borador anònim de la revista
durant molts anys, en els quals
ens va facilitar les precipitacions mensuals de Foradada.
També va ser alcalde d’aquest

municipi durant
1991-1999.

el

període

Prefabricats Lleida
ceràmiques · banys · materials de construcció

Ctra. d’Agramunt, Km. 0,5 · Tel. 973 400 179 · Fax 973 400 123 · Artesa de Segre (LLEIDA)
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la

vella artesa

Josep Nogués

Les cases velles
L

a majoria de pobles han sofert
una gran metamorfosi, una part la
gent s’ha desplaçat a viure a llocs més
còmodes, deixen les cases antigues
i se’n va a edificis moderns amb ascensor, més solejats i nous, etc. Per
això hi ha moltes cases velles abandonades i, és clar, el comerç també ha
sofert un gran canvi. Les grans superfícies han envaït els pobles una mica
grans i això ha matat el petit comerç,
que avui pràcticament no existeix en
segons quines activitats.
Aquest mes parlaré de la plaça
del Ball, que era un sector completament viu, ja que gairebé a cada porta
hi havia una petita botiga, malgrat que
Artesa no era un poble massa gran ni
de massa consumisme. Ens conformàvem amb poqueta cosa i anàvem
vivint, a més hi havia menys impostos
que avui dia.
Recordo que en aquesta plaça,
molt a prop de casa meva, començant

pel carrer que desemboca al joc de la
pilota i per la part dreta, hi havia diferents botigues. La primera era cal Potetes de Cristo, on venien espardenyes. Era un matrimoni sense fills i amb
ells hi vivia un noi que es deia Camarasa que crec que era d’algun familiar.
Al costat hi havia cal Xic del Mulo, on
també venien espardenyes. Seguia
una senyora que brodava a màquina i
que li deien la Prosperina, al costat hi
havia el Llorenç Carbonell, que venia
gorres, després el Forn de la Vídua, a
continuació Cal Corneta, uns senyors
castellans que arreglaven sabates,
després hi havia la sabateria Sirvan
(que després es va traslladar a la carretera) i cal Rosell, una gran botiga de
roba i confecció, on el diumenge, dia
de mercat, llogaven dues o tres noies
perquè tenien molta clientela. Al fons
de la plaça, hi havia Cal Roca sastre,
que també treballava molt.
Seguint la plaça trobàvem cal Bep

Xicot, agricultors, i pujant pel costat
dret hi havia dues cases de les quals
no recordo el nom. Després venia cal
Perotxes, on venien adobs. A la part
de dalt hi havia Cal Josepet, una botiga de queviures i de xarcuteria. Crec
que la major part d’aquestes cases i
comerços són dels anys 1935 en endavant, o sigui que ja fa dies, però
me’n recordo molt bé, ja que aquesta plaça era el nostre lloc d’esbarjo,
jugàvem a molts jocs que avui ja no
es coneixen i quan teníem set bevíem
d’una font amb aigua molt bona que hi
havia al mig.
Segurament que la major part de
la gent d’avui dia trobaran estranys
els noms de les cases que he posat,
ja que possiblement ja no en queda ni
un. Les cases hi són, però la gent i els
comerços han desaparegut. És llei de
vida, i ... Eren uns altres temps.

FE D’ERRATES
A l’article del mes passat, on deia
“Cal Cadiraire” hi havia de dir “Cal Vidriaire”.
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Lo Bunker resisteix a la pluja i esdevé
un èxit de participació i d’organització

La pluja va començar ben aviat però no va desanimar corredors ni caminadors | fotos: Jordi Farré / Josep Masip / Sílvia Poch

F

oradada va acollir la quarta cursa i caminada de muntanya Lo
Bunker el dia 4 de juny. La meteorologia semblava haver-se proposat fer la guitza, amb un aiguat important la tarda anterior i plugims a
primera hora del matí, que es van
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acabar convertint en una pluja persistent quan la cursa encara no havia acabat.
No obstant això, la majoria d’inscrits van complir amb la cita i atenent
a les seves pròpies declaracions un
cop acabada, la van gaudir més que

mai. Tothom va elogiar la bellesa
dels recorreguts, que eren d’11 quilòmetres a la caminada i de 14 i 22 a
la cursa, que tenia dues modalitats.
La sortida era a les piscines de
Foradada i el recorregut portava
els participants a descobrir camins
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i senders que uneixen els diferents
pobles del municipi, anant fins a
Rubió i Montsonís per, després de
passar per dins del castell, salvar la
forta pujada final fins a Foradada.
La prova puntuava per la Lliga
Noguera de Curses de Muntanya.
En la modalitat de 14 quilòmetres,
el podi general masculí l’integraven
Marc Toda (Corredorsvalls.cat), David Prieto i Marc Besora (Blue Motors). El femení el van formar Rosa
Espachs (Sícoris), Laura Castellarnau (Blue Motors) i Anna Pujol (Cex
Solsonès).
Pel que fa al Bunker extrem, de
22 quilòmetres, en homes es van
imposar David Jordan (Pedala.cat),
Victor Agreda (Sarpada Team) i Xa-

vier Solsona (CUDOS). En dones,
les tres primeres classificades van
ser Laura Fernández (Penya Fondistes Badalona), Jèssica Freixinet

(Club Ciclista i Excursionista Almatret) i Marta Serret (Km0 Ponent).
El guanyador de la classificació per
equips va ser el CUDOS d’Artesa.
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PROGRAMACIÓ
per a petits i joves
De 8 a 18 anys
C. Sant Pelegrí 34-36, 3er -Tàrrega - I també a Artesa Cr. Balmes 18 -Altell
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Les infantils del CENG Watershop, a la Festa del Bàsquet i els pre-minis del CENG Essència, per la semifinal | CENG

Dos equips del CENG, a les finals a 4
L

a temporada de bàsquet del
CENG Artesa ha culminat amb
diversos èxits esportius dels conjunts
de la base. Els més destacats són els
equips infantil femení i premini masculí, que van classificar-se per a les
respectives finals a 4.

INFANTIL FEMENÍ
L’equip infantil femení CENG Artesa Watershop va assolir el sotscampionat de la categoria provincial. Després de guanyar les semifinals al CN
Tàrrega per 56 a 48, a la final es van
trobar al CB Calaf, que es va imposar amb claredat. Les noies entrenades per David Galceran i Pere Jubete
van començar la temporada amb una

trajectòria força irregular, però la van
acabar desplegant un bon joc i amb
un gran esperit competitiu.

PRE-MINI MASCULÍ
L’equip pre-mini masculí CENG
Artesa Essència va quedar campió
del Grup 1 lleidatà per davant del CN
Tàrrega i es va classificar per a la final a 4, que disputarien el primer i segon dels Grups 1 i 2. Les semifinals
les van jugar contra el CB Pardinyes,
en un partit molt igualat i emocionant,
que finalment es decidí per 43 a 53.
Els nens entrenats per Jordi Regué
van demostrar un gran nivell al llarg
de tota la temporada.
Dos equips més del CENG, l’in-

fantil masculí i el mini femení es van
quedar a les portes de passar a les
finals a 4. Els nens entrenats per Oscar Alocen van perdre per un sol punt
als quarts de final contra el Balaguer.
Pel que fa al sènior masculí, el
CENG Segrevest va perdre la categoria de 1a provincial, en una temporada amb resultats per sota de l’esperat. Els jugadors entrenats per JR
Estrada i David Serra van cloure com
a penúltims de la lliga amb només 5
victòries i 21 derrotes.
Una altra notícia positiva és la
gran tasca feta per l’Escola de Bàsquet del CENG, que ha estat de les
que més equips ha aportat a les Trobades organitzades per la Federació.
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El CF Balaguer de Giri, Miki i Peke
es queda a un pas de l’ascens
mentar la lesió al genoll de Giri, que
l’ha deixat mitja campanya fora dels
terrenys de joc.

ELS BENJAMINS, AMB MARTÍ
REGUÉ, CAMPIONS

El primer equip del Balaguer i els benjamins campions de la Preferent

E

l Club Futbol Balaguer, que enguany celebra el centenari de la
seva fundació, s’ha quedat a les portes de pujar a la 3a divisió. A l’equip
noguerenc hi han jugat els artesencs
Roger Giribet “Giri”, Miquel “Miki”
Massana i Sergi Galceran “Peke”.
El Balaguer va anar líder de la 1a
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Catalana durant bona part de la temporada, però la segona volta no li
fou del tot propícia i, finalment, quedà en tercera posició per darrere del
Santboià (ascens directe) i el Reus
Deportiu B (promoció). Pel que fa
als tres artesencs, han fet una bona
temporada en general, només cal la-

A destacar que per primer cop a
la història, un equip del CF Balaguer
ha quedat campió d’una categoria
Preferent de futbol base. Es tracta
del benjamí (nascuts el 2007) que ha
realitzat una brillant campanya i s’ha
imposat a l’Atlètic Segre i al Lleida.
El títol va permetre als balaguerins
disputar la Copa Catalunya, on van
quedar cinquens només per darrere
l’Espanyol, Cornellà, Barça i Reus
Deportiu. En aquest equip hi juga un
altre artesenc, Martí Regué, que ha
vist recompensada la bona temporada amb la seva convocatòria per la
selecció de Lleida.
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Presentació i tret de sortida
del 36è campionat de ‘futbito’

Montmagastre organitza el primer
Bruixes Trail, una cursa de muntanya
nocturna que tindrà lloc el 5 d’agost

L

E

l 19 de juny va començar la 36a edició del campionat
de futbol sala del CENG. El torneig compta amb la
participació de 12 equips dividits en dos grups i s’allargarà durant tot el mes de juliol a la pista de les piscines.

’Associació d’Amics del Castell de Montmagastre i
l’Ajuntament d’Artesa, veïns i veïnes de la Vedrenya,
Sant Marc del Batlliu i Folquer i les entitats Associació
Esportiva Lo Bunker de Foradada, CUDOS d’Artesa i
Associació Esportiva Baldomar s’han unit per organitzar
una nova cursa, la Montmagastre Bruixes Trail, una cursa diferent, ja que tindrà lloc de nit. A més, puntua per la
Lliga de Curses de Muntanya de la Noguera i proporciona un nou component i un al·licient més a la competició.
El 1r Bruixes Trail Montmagastre tindrà lloc el dia 5
d’agost. La sortida i l’arribada són a Montmagastre, a la
masia de Cal Camats, i hi ha dues modalitats, la cursa,
de 17,5 km de distància i 850m de desnivell, i una caminada de 12 km i 400m de desnivell. La sortida és a les
21.30 per la cursa i les 21.00 h per la caminada.
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fa 25 anys
Juny de
1992

A

quest mes no hi ha una temàtica que predomini o que requereixi l’atenció de més d’una secció.
Per contra, hi trobem temes molt diversos, alguns d’ells de força interès
per la història local.
PORTADA. La imatge d’un vol
de parapent ens recorda que temps
enrere aquest esport d’aventura va
tenir cert auge a Vilanova de Meià.
La revista inclou una entrevista a un
dels promotors.
EDITORIAL. L’article Nova normativa de trànsit ens ofereix una
reflexió general sobre la necessitat
de millorar les normes de conducció
per tal d’evitar els accidents. Entre
altres, la normativa obligava a l’ús
del cinturó en cotxes i del casc en
motos, aspectes avui dia molt assumits per tothom. Per exemple, com
d’estrany trobem veure un motorista
sense casc actualment!
ESPORTS. Tot i no venir signat,
l’estil del text ens fa pensar que l’article De carambola, però amb tots
els mèrits, el Barça, campió de lliga
és obra de Sícoris. Culer empedreït
com era, ens explica amb notable
eufòria i emoció com el Barça va
guanyar la lliga aquell any, 15 dies
més tard de la seua primera Copa d’Europa, gràcies al fet que el
Tenerife va remuntar un 0-2 al Real Madrid per acabar derrotant-lo
per 3-2, mentre el Barça guanyava
l’Atlhetic de Bilbao amb dos gols de
Stoichkov. A Tenerife hi va haver 5
minuts de temps afegit que al Camp
Nou es van fer eterns.
EN MEMÒRIA. Viure fins als
95 anys. Recordança a Pilar Solé i
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Poch està dedicat a una
artesenca que
va néixer
el 1897,
que va
anar
a
viure a
Barcelona i que
passava
m o l t s
estius a
la casa
pairal
d’Alent o r n .
L’article
destaca
el fet de
“viure”
fins als
95 anys
amb plenitud de
facultats.
INFORME. El Segre, un riu que
es va perdent, signat per Joan Aranés i Clua, és un text molt complet
i elaborat de tres pàgines sobre la
degradació del riu Segre, especialment per culpa del baix cabal i de
la concentració de nitrats. L’autor fa
menció d’una reunió a l’Ajuntament
d’Artesa amb l’assistència de membres del consistori, del Canal d’Urgell, de la Societat de Pescadors i de
l’entitat ecologista IPCENA. Avui dia
ha millorat una mica la situació, però
és evident que, com canta Serrat, “el
riu ja no és el riu”.
DE LA VELLA ARTESA. Dolors
Solà i Guillaumot escrivia Una pàgina històrica de la Societat Coral
La Dàlia Blanca. El text ens parla

de l’origen de la Dàlia Blanca i de
l’homenatge que el maig de 1934
es va fer a l’únic fundador viu: Isidre
Serra i Audet, el Cadiraire. Presidia
l’entitat Josep Solé i l’acte constà de
diferents actuacions, entre les quals
destaca la interpretació de l’opereta
Molinos de viento, sota la direcció
escènica de Jaume Garret i la direcció musical d’Alfons Clua. Reproduïm la foto que acompanya l’article
i que correspon al grup que interpretaren l’opereta.
ENTREVISTA. L’escola de parapent de Vilanova és el títol de l’entrevista que la revista va fer a Jordi
Clariana Gómez, promotor d’aquesta escola, que coneixia Vilanova de
Meià des de feia 12 anys i en feia
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Ramon Giribet i Boneta
dos que hi vivia. Clariana explica
com funcionava l’escola i fa una crida a les institucions per promocionar
els esports d’aventura en zones amb
grans possibilitats com la conca de
Meià.
COMARCA. La Travessa, Grup
Cultural i Recreatiu de veïns i amics
d’Anya, signat pel president de l’entitat, Ferran Salvat i Parés, és un
exhaustiu recull d’iniciatives que
aquesta entitat havia començat o
volia iniciar: recuperació de la Missa del Gall i de la Festa del Roser,
impuls a la Festa Major, organització
de camps de treball per recuperar el
camí de la Travessa, restauració de
l’església de Santa Maria...
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. Destaco algunes
informacions relacionades amb urbanisme. Primer, l’aprovació de la
contractació de l’obra per a l’obertura del carrer entre el pavelló i la gasolinera, en aquest cas només amb
els vots a favor de l’equip de govern
d’ERC. També es va aprovar el projecte tècnic per al condicionament
de les entrades de les carreteres
d’Agramunt i de Ponts (25,5 milions
de pessetes). Finalment, la concessió de permís d’obres a BRIMAC SL
per a urbanitzar la unitat d’actuació
núm. 1, a la carretera de Montsonís,
sota el pavelló poliesportiu. Per altra
banda, al Consell Comarcal, presidit
per Jaume Cardona, es va presen-

tar el mapa escolar de la Noguera,
on quedava garantit l’ensenyament
secundari a Artesa fins als 18 anys.
CARTES A LA REDACCIÓ. La
carta signada per la Dolors està inspirada en els articles publicats en
números anteriors de la Francesca
Solé: Del balcó estant. Ella també
recorda anècdotes del seu carrer de
quan era petita, així com les dones
quan anaven al safareig a rentar la
roba: “mentre la canalla ens hi banyàvem, tothom cantava”.
OPINIÓ. Sícoris defensava la xarxa viària que tenia a veure amb Artesa en l’article Greuges artesencs a
nivell viari provincial. Per començar,
recorda que tradicionalment la ciutat
es troba en una cruïlla de camins entre la muntanya i la plana, així com
entre la muntanya i la platja. Des-

prés comenta que la nomenclatura
viària podia portar algú a anar d’Artesa a Agramunt passant per Ponts
i Guissona, o per anar d’Artesa a
Tremp haver de desplaçar-se fins a
Balaguer i passar per la carretera del
Doll. Finalment se centra en la carretera de Montblanc a Artesa i especialment en el tram des d’Agramunt,
que qualifica de “via tercermundista,
obsoleta, ridícula i esquifida”. En general fa referència a l’existència d’alguna mà negra.
MÚSICA ALS CASTELLS. La
revista tanca contraportada amb el
programa de Música als Castells
d’aquell estiu, que incloïa sis concerts entre juliol i agost: van tenir lloc
als castells de Montsonís, Florejacs,
Albatàrrec, Montclar, la Ràpita i la
Ratera.
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Auto Taller Gardela
Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua
Tel. 973 400 198
Nit 973 415 119
Mòbil 630 247 659

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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I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I juny 2017 I Núm. 411

Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre
(Lleida)

humor

Sou molt bona gent!

Josep Galceran

- Concos, no patiu per la
“Soledat”, perquè amb una
mica d’”Esperança” sempre
podeu trobar la “Manolita”*
per gaudir de la vida de
parella.
(*) Manolita: Femella jove,
“canyera”, lliure, capritxosa i
ben dotada (almenys amb 3
fills i el més petit de 3 mesos)
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imatges d’ahir
1960

Miquel Regué i Gili

Antigament, el mercat se celebrava
cada dijous, però des de l’any 1911
es fa en diumenge, tal i com ho acordà l’Ajuntament de l’època. El cert és
que per als comerciants suposa un
sacrifici, ja que treballar en festiu no
agrada a ningú, però també és veritat que poder obrir els comerços un
dia que la majoria de la ciutadania fa
festa, és garantia de venda.

LA PLAÇA DEL BALL, ANTIGA
UBICACIÓ DEL MERCAT

La plaça del Ball va acollir el mercat durant molts anys | Foto: Arxiu Jaume Cardona

El mercat d’Artesa
A

rtesa de Segre té el privilegi de celebrar la Fira de Sant
Bartomeu i el mercat setmanal des
de l’any 1443, dret que li atorgà a la
llavors vila el rei Alfons IV el Magnànim.
El rei ordenava en un document
manuscrit que es garantís la segu-

46 I

retat a tots els que hi participessin i
prohibia a les poblacions veïnes celebrar una fira o mercat el mateix dia
que Artesa.
El cert és que des de temps immemorials, Artesa ha estat un nucli
comercial on vénen a comprar i vendre els seus productes gent d’arreu.

La foto està presa a la plaça del
Ball, que en aquells temps era coneguda també com a plaça del Josepet, en agafar el sobrenom de la
botiga-casa de queviures de Josep
Blanch.
Concretament, en aquesta fotografia hi podem observar una parada de fruites i verdures, amb un venedor que té una síndria a les mans
i al darrere, una bàscula de contrapesos.
A la banda dreta, hi ha un vailet
a qui no hem pogut identificar, que
posa amb unes ulleres de sol molt
modernes.
Actualment el mercat setmanal ja
no es fa a la plaça del Ball, ja que
als anys 2000 es va traslladar de forma interina cap a la zona de l’avinguda Maria Anzizu, per unes obres
particulars que es duien a terme a
la plaça.
Els treballs constructius es van
allargar més de l’esperat i quan van
ser acabats, els venedors ambulants
es van voler quedar a la nova ubicació, esgrimint un accés més fàcil
i còmode.
Sigui com sigui, el mercat setmanal gaudeix de bona salut, i tant les
parades de fora com els comerços
locals hi fan un bon negoci.
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la foto

El diumenge dia 4 de juny va tenir lloc a la Biblioteca l’entrega de premis del 28è Premi de Narrativa Breu, que va
comptar amb la participació de més de 200 persones d’arreu de Catalunya | Biblioteca Municipal Joan Maluquer i Viladot

