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agenda
Agenda

ciutadana

juny

Actes

que sabem que es faran
6 al 15 d’agost

ARTESA DE SEGRE
NAIXEMENTS
dia 7: Noemí Aguiar i Rodrigues, filla de
Kevin A. i de Nathalia

A les piscines municipals de Vilanova de Meià, Torneig de futbol sala
10, 11 i 12 d’agost

Festes majors a Alòs de Balaguer,
Seró i Vall-llebrera

25 i 26 d’agost

Fira de Sant Bartomeu (veure pàg.
10)
31 agost, 1 i 2 setembre

Festa major a Gàrzola
7 a l’11 de setembre

dia 9: Ainet Llanes i Verni, filla de Jordi i
de Sandra

13, 14 i 15 d’agost

Festa major a Vilanova de Meià

Festa major a Santa Maria de Meià

DEFUNCIONS
dia 1: Antoni Durany i Terré (87 anys),
natural d’Artesa de Segre
dia 5: Antoni Marbà i Serra (83 anys),
natural de Seró
dia 11: M. Dolors Andreu i Francesch (74
anys), natural de Palafrugell
Felisa Cabañas i Aguilera (82
anys), natural de Pedraja de San
Esteban (Sòria)
Jaume Puigpinós i Farrando (87
anys), natural de Vilanova de
Meià
dia 25: Domènec Mas i Jusmet (86 anys),
natural d’Anya

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

16 al 19 d’agost

Festa major a Cubells

10 de setembre

Al vespre, al pavelló d’Artesa, Sopar
Groc amb diversos grups musicals
11 de setembre

17 d’agost

A les piscines municipals de Vilanova de Meià, Revetlla
17 i 18 d’agost

Festes majors a Boada i Montsonís
24, 25 i 26 d’agost

Festa major a Baldomar i la Torre
de Fluvià

temps

Celebració de la Diada Nacional de
Catalunya (diferents actes reivindicatius a tots els municipis)
15 de setembre

A les 20 h, al Cubtural, xerrada del
diputat Antoni Castellà sobre el
procés d’independència
14, 15 i 16 de setembre

Festa major a Lluçars

juny

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

B) BALDOMAR

A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

Temperatura mitjana: 20,6°
Temperatura màxima: 33,7° (dia 21)
Temperatura mínima:
8,1° (dia 7)
Dies amb precipitació: 8
Precipitació màxima:
7 mm
			(dia 6)
Total precipitacions:
13 mm

Temperatura mitjana: 22,3°
Temperatura màxima: 35,5°
			(dia 21)
Temperatura mínima: 9° (dia 7)
Dies amb precipitació: 3
Precipitació màxima:
8,5 mm
			(dia 28)
Total precipitacions:
16 mm

4I

VILANOVA DE MEIÀ

Temperatura mitjana:

20,3°

Temperatura màxima: 33° (dia 20)
Temperatura mínima: 8,8° (dia 14)
Dies amb precipitació: 8
Precipitació màxima:
22,9 mm
			(dia 7)
Total precipitacions:
66,8 mm
FORADADA

Dies amb precipitació: 2
Precipitació màxima: 9 mm (dia 29)
Total precipitacions:
15 mm
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Quo vadis?

Encara que ho sembli, no parlarem
de la novel·la del premi Nobel de Literatura Sienkiewicz, ni de les seves
adaptacions cinematogràfiques. De
fet, aquesta popular expressió llatina prové de la tradició cristiana, que
explica com l’apòstol Pere, quan fugia de Roma per la persecució dels
cristians, es va creuar amb Jesús.
Pere li va fer preguntar “Quo vadis,
domine?” (On vas, senyor?) i Jesús
li respongué que anava a Roma per
ser crucificat altre cop, ja que els
seus propis deixebles l’abandonaven. Avergonyit, Pere tornà a Roma
per afrontar el seu martiri.
Llibres, pel·lícules i tradicions a part,
dirigim la mateixa pregunta a l’organització de la Fira de Sant Bartomeu i
també a la ciutadania artesenca. Cap
a on va la Fira? Algú s’ho ha plantejat de forma seriosa i objectiva d’uns
anys ençà? Des d’aquestes pàgines
no és la primera vegada que hi reflexionem.
Enguany és un bon moment per tornar-hi a pensar, quan fa 25 anys que
s’hi intentava donar una nova empenta introduint el vi com a catalitzador, coincidint amb el 550è aniversari
de l’atorgament del dret de fira. El
1980 ja s’havia fet el mateix amb el
meló. És just reconèixer l’esforç dels
impulsors d’aquestes dues iniciatives

per catapultar la Fira. Cadascuna va
significar una renovació i un important impuls.
Tothom sap què ha passat amb la
producció de melons, tot i que encara diem Fira del Meló. De vins,
podríem parlar-ne força més. Fa 25
anys només teníem dos cellers de
la DO Costers del Segre al municipi.
Ara n’hi ha uns quants més. Per què
no es va seguir amb el vi com a protagonista? No és el millor moment de
l’any, està clar. Aleshores, per què no
es va pensar en una mostra específica en una època més adequada? A
Agramunt ho han fet sense tenir cap
celler i els hi va prou bé. Sí, les comparacions són odioses, però va bé
conèixer com altres se’n surten.
Enguany, al cartell sembla que
s’aposta per una fira gastronòmica i
de proximitat. La gastronomia fa anys
que es va introduint, però sense un
producte “estrella” amb cert ganxo.
La idea és bona i serveix per promoure els productes de proximitat.
Tindrà l’èxit de les anteriors iniciatives esmentades? El temps ens ho
dirà, però cal posar-hi imaginació.
Que consti que no volem crucificar el
consistori. Els desitgem molt d’encert
perquè la Fira retrobi el camí de l’èxit
i no acabi martiritzada.

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 dimarts 28 d’agost

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
Artesa a la
Fresca

E

l primer cap de setmana de juliol va tenir lloc la festa del comerç, Artesa a la Fresca, a la plaça
de l’Ajuntament. Estava organitzada
per l’Associació de Comerç i Serveis
i va omplir la plaça d’activitats per
tots els públics des de la tarda i fins
ben entrada la nit.
Des de la tarda hi va haver mercat, donat que coincidia amb el primer cap de setmana de rebaixes, a
més d’activitats per la canalla i sardanes, entre altres. A la nit es va fer
sopar popular i la festa va continuar
amb exhibicions de zumba i ball.

La festa va tenir mercat de rebaixes, sopar i ball | Dolors Bella, Jordi Farré

Actuació de Joan Blau

25a edició del “Mulla’t”

L

L

a proposta Temps del Vermut, organitzada pels comerços del centre històric, va portar l’actuació de
Joan Blau el 15 de juliol al carrer Bisbe Bernaus. |D.B.

es piscines municipals d’Artesa van acollir el 8 de
juliol la 25a edició de Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple,
en què van col·laborar les Artesenques Actives. |J.F.
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Roc del Cudòs (esquerra) i Nucli Antic (dreta) | fotos: D. Bella

L’accés al Roc del Cudòs s’acabarà amb retard

L

’obra d’accés del carrer Roc del
Cudòs acumula retard per les
complicacions que han sorgit durant
l’execució, segons ha explicat l’al-

calde, Mingo Sabanés. Si no hi ha
més imprevistos, a l’agost quedarà
tot fet menys l’enquitranat, que es
farà al setembre. El nou carrer tin-

Incendi a Baldomar

E

l 12 de juliol hi va haver un incendi a Baldomar, que
va quedar en un ensurt gràcies a la intervenció dels
veïns, Bombers, Protecció Civil, Mossos i Forestals. |EMD

drà 14 metres, 10 de calçada i 2 per
banda de vorera.Pel que fa al centre
històric, també a l’agost ha de començar la fase de Bisbe Bernaus.

La biblioteca surt a la plaça

D

urant el mes de juliol, de dilluns a divendres i de
19 a 21 hores, la plaça de l’Ajuntament ja acollit el
Biblioparc, amb activitats pels més petits de casa. |JF

Podòloga
Infermera
Reflexòloga

DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

Ungla encarnada, durícies, ulls de poll,
berrugues plantars, esperons calcanis,
control a diabètics, educació de l’ungla,
especialitat en nens i esportistes
HORES CONVINGUDES
Av. Pere III, 10 - 13, alt. 1er - A
25600 BALAGUER

Ctra. Agramunt, 15 baixos
25730 ARTESA DE SEGRE

Tel. 676 08 33 28
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noticiari

Activitats tècniques i
ampliació d’horaris a l’Espai
Transmissor de Seró

E
Neix “la Nou”, un espai de
coworking a Artesa de Segre

L

a Nou és l’espai de treball compartit (coworking),
d’Artesa des del 22 de juny. S’emmarca en el projecte Cowocat Rural, adreçat a professionals i microempreses vinculats a les noves tecnologies que vol facilitar
la interacció entre ells i que es generin idees i projectes.
També n’hi ha a Balaguer i Alfarràs. |C.C. Noguera

10 I

l 25 de juliol, l’Espai Transmissor va acollir la sessió
ordinària d’estiu de la comissió tècnica de la Xarxa
de Museus de les Terres de Lleida i Aran, integrada per
11 museus de la demarcació. En acabar van fer una
visita a l’Espai Transmissor.
Per altra banda, a l’agost l’espai amplia horaris i afegeix els matins de divendres i algunes dates assenyalades: el dia 10, com a prèvia a la festa major de Seró,
s’inaugura l’exposició Otium, negotium, bellum. Els ponentins en l’època de Trajà, i el 25 i el 26, Fira de Sant
Bartomeu, hi haurà un punt d’informació de l’Espai a la
fira, i hi haurà transports llançadora per portar visitants
al centre en hores específiques.
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municipis
Festa major de Montclar 2018

U

n any més, per Sant Jaume es
va fer la festa gran del poble de
Montclar, enguany marcada pel 10è
aniversari del MontclaRock.
Els actes van començar dijous
19 amb el sopar i monòleg a la fresca amb Xerramartinades, seguit del
concert reivindicatiu de Mari Popes
i una discomòbil fins a la matinada.
Les activitats van seguir el capvespre del divendres 20 amb el pregó que va acabar amb el txupinazo, pluja de caramels i els balls del
fantasma Jaumet i el senglar Massaporc. Tot seguit s’havia de fer el
sopar de germanor, però la meteorologia ens va aigualir la festa amb un
fort ruixat, el sopar es va haver de
traslladar a les cases del poble i lamentablement els esperats concerts
de Versions Estelada, AlQuadrat i
The Pink Goats es van haver de cancel·lar. Afortunadament, l’Associació
de Jovent de Montclar va preparar a
contrarellotge una festa alternativa
sota els porxos de l’ajuntament amb
Dj Berni, que va ser un èxit.
El dissabte 21 estava carregat
d’activitats: a la tarda, per una banda, el torneig de botifarra, amb trofeus i obsequis pels finalistes, i per
altra banda, una gimcana amb jocs
relacionats amb l’aigua per a la mainada. Al vespre, el quintet Alea va
oferir una sessió llarga de ball. Arribada la mitjanit començava la marxa
pel jovent i, un any més, Montclar
es va omplir de gom a gom. La nit
va començar amb els joves d’Eko
Band que ens van oferir les millors
versions, seguits de La Terrasseta
de Preixens, amb un recorregut per
les millors cançons dels seus quatre
discs. Malauradament, va tornar a

Aquest any ha sigut el 10è MontclaRock | Associació de Jovent de Montclar

ploure i no es va poder fer el concert
de Sixtus. Un altre cop es va habilitar
tan de pressa com es va poder una
discomòbil sota els porxos de l’ajuntament, aquest cop amb Dj Jordi Balagué perquè tot i la pluja es pogués
viure un gran final de festa, fins que
ja amb el sol ben visible, el Fantasma Jaumet va baixar a la plaça per a
fer l’últim ball.
Durant tot el diumenge 22 els
nens van poder refrescar-se en el
gran parc aquàtic d’atraccions AquaFest, al migdia, la missa amb el cor
parroquial d’Agramunt i al capvespre, un concert seguit d’una sessió
llarga de ball a càrrec de la gran orquestra Banda Sonora, en el qual no
va faltar el ball de rams. Per acabar,
el sopar de fi de festa, en què cada
any participa més gent.
Finalment, dimecres 25 de juliol,
diada de Sant Jaume, es va fer la
missa solemne en honor al patró,
seguida de la traca i jocs japonesos
per a la mainada. Els actes es van

tancar amb el berenar i pintada de
murals on els infants van poder fer
volar la seva creativitat.
Un any més, l’Associació de Jovent de Montclar vol donar gràcies
a tots els assistents dels actes tot i
els problemes soferts enguany per
la meteorologia. Cada any sou més
i ens doneu ànims per seguir endavant, millorant any rere any la nostra gran festa. Aprofitem també per
agrair a Pere Ramon l’organització
durant tants anys del torneig de botifarra, a la Junta Administrativa de
Montclar i l’Ajuntament d’Agramunt
la col·laboració en la festa i també
als Dj Berni i Jordi Balagué per fer
tot el possible per realitzar els actes
alternatius a causa de la pluja i a tots
els tècnics de so i grups, tant als que
van poder actuar com als que no ho
van poder fer tot i posar tots els esforços. Us esperem l’any vinent, en
el qual ja estem treballant per poder
aconseguir de nou una gran festa.|
David Hernández Galceran
I 11
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Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre
(Lleida)

Visita de la consellera
Elsa Artadi i altres
notícies de Foradada

E

l passat dia 28 de juny la consellera de la Presidència i portaveu
de la Generalitat de Catalunya, Elsa
Artadi, va fer una visita de cortesia a
l’Ajuntament de Foradada.

NOTA D’AGRAÏMENT
L’Ajuntament de Foradada vol
agrair al cos de Protecció Civil d’Artesa de Segre la seva bona disponibilitat i servei a l’hora d’assistir als
actes organitzats per l’ajuntament.

CONCERTS AL SANTUARI
DE SALGAR
Durant el mes de juliol el Santuari
de Salgar ha estat l’escenari de dos
concerts organitzats per l’Ajuntament de Foradada. El dia 7 de juliol
va tenir lloc el concert a càrrec del

cantautor Oriol
Ginestà i el dia
13 de juliol, 21
dels
components del cor
Amazing Gospel, d’Esparraguera, ens van
oferir un concert
de gospel contemporani ple
d’alegria i diversió que es va
encomanar ràpidament al públic.

Elsa Artadi va visitar Foradada el 28 de juny | Aj. de Foradada

FORADADA ES MULLA PER
L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
Aquest any l’Ajuntament de Foradada s’ha tornat a adherir a la cam-

panya solidària del Mulla’t, i el diumenge 8 de juliol els banyistes de la
piscina municipal van mullar-se per
l’esclerosi múltiple. Els clients de la
piscina també han col·laborat amb la
compra dels productes solidaris de

I 13

municipis

A l’esquerra, inauguració de les millores a Salgar i a la dreta, una classe d’aquazumba a les piscines | Ajuntament de Foradada

la campanya.

LICEU A LA FRESCA
L’Ajuntament de Foradada, amb
la col·laboració del Gran Teatre del
Liceu, el dia 16 de juny va acostar
l’òpera a tothom per descobrir l’obra
mestra de Puccini, Manon Lescaut,
en retransmissió des del directe del
Liceu.

AQUAZUMBA A LES
PISCINES MUNICIPALS
Aquest estiu, durant els mesos

14 I

de juliol i agost, l’Ajuntament de
Foradada ha organitzat l’activitat
d’aquazumba, que té lloc a les piscines municipals i s’adreça a tots els
veïns del municipi.

INAGURACIONS A
FORADADA I A SALGAR
El 23 de juny va tenir lloc la inauguració de les obres de millora a
la piscina municipal de Foradada a
càrrec del president de la Diputació
de Lleida, Joan Reñé i Huguet.
L’Ajuntament ha realitzat una re-

forma de la piscina, que rehabilitat i
renovat, de manera que ha millorat
l’estat actual per eliminar les pèrdues d’aigua i poder gaudir d’una
nova piscina aquesta temporada.
A més a més, des de la xarxa
d’aigua del nucli de Montsonís s’ha
fet una prolongació de la canonada per subministrar aigua potable
al Santuari de Salgar i a la casa de
colònies.
Per realitzar ambdues actuacions
s’ha rebut una subvenció de la Diputació de Lleida.
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noguera
INTERCANVI AMB L’ALT EMPORDÀ

vitats de lleure i oci dutes a terme durant l’estiu a la comarca, a través de l’etiqueta #estiunoguera18. El premi
és una estada per dues persones en un alberg.

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

L

’entitat Aspid, que ja ofereix el servei actualment, és
l’adjudicatària del contracte per la teleassistència del
Consell Comarcal de la Noguera fins l’any 2022. El servei té 270 usuaris i no hi ha llista d’espera.

E

l 30 de juny i 1 de juliol es va fer la primera part del
projecte encomarca’t, un intercanvi entre joves de
dues comarques catalanes i que la Noguera fa amb l’Alt
Empordà. La segona part es farà l’1 i 2 de setembre.

CONCURS D’INSTAGRAM

E

l concurs d’Instagram #Estiualanoguera consisteix
en penjar instantànies originals de vivències o acti-

230 BARQUES A LA TRANSSEGRE

L

a 34a Transsegre es va celebrar una setmana més
tard de l’habitual, el cap de setmana del 14 i 15 de
juliol, i hi van participar 230 barques i unes 2.000 persones. A banda del canvi de dates també es va modificar
el recorregut, que es va escurçar a més de la meitat per
motius de seguretat, ja que el cabal del riu era massa
elevat.

I 15
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dèria enològica

Miquel Regué i Gili

La Vinya dels Artistes

E

l celler Mas Blanch i Jové s’ha
convertit en un referent dins el
panorama vitivinícola del nostre
país. No solament pels excel·lents
vins que elaboren, sinó també perquè han aconseguit integrar l’ART
(sí, en majúscules) dins les seves
vinyes i el seu celler.
Aquest projecte innovador el van
endegar l’any 2006 el Joan Jové i la
Sara Balasch, un matrimoni d’empresaris agramuntins del sector de
la metal·lúrgia.
Tenen arrels a pagès: ell és fill
d’Ossó de Sió i ella va néixer a la
masia Tancalaporta (vora Seró, a
peus del Bosc del Siscar) i la vinya
i el vi era ben presents en la seva
infantesa.

SINGULARITAT
Van apostar pel negoci dels vins,
buscant l’originalitat des del primer
moment, i van adquirir diverses hectàrees agrícoles en un lloc recòndit
i singular de les Garrigues: la Pobla
de Cérvoles. Allà les condicions del
terrer i climatològiques són idònies
per elaborar vins amb caràcter.
El celler va anar associat des
dels inicis a la figura de l’artista
agramuntí Josep Guinovart, bon
amic de la família Jové, de qui va
sorgir la idea d’exposar creacions

artístiques a l’aire
lliure, integrant-les
en el paisatge. I a
partir d’aquí, es van
anar engrescant i
van batejar el projecte com la Vinya
dels Artistes.
Cada any, des
del 2010, un artista de renom (Josep
Guinovart,
Joan
Brossa,
Carles
Santos, Carlos Pazos, etc.) crea una
obra escultòrica de
grans dimensions
que s’ubica en un
punt diferent de la
finca. I per inaugurar-la, organitzen a
principis d’estiu un
acte solemne i festiu a la vegada, on
centenars de convidats poden disfrutar
d’una jornada plena
d’autenticitat.
Actualment la direcció de Mas
Blanch i Jové va a càrrec de la seva filla Sara Jové i l’enòleg és Toni
Coca, els quals tracen un camí amb
molt de present i futur: elaborar vins
i olis ecològics de qualitat, tot obrint

les portes del celler als visitants,
que poden admirar les obres de la
Vinya dels Artistes, a la vegada que
poden tastar i comprar els seus productes, convertint el projecte en un
potent dinamitzador de l’economia
de la zona de les Garrigues.
A dalt, la família
Jové Balasch
davant de l’última
obra ‘No et prometo res’ de Carlos
Pazos i a baix, el
celler, el vi i algunes de les obres
I 17

entrevista

El mestre Ramon es jubila

Ramon Giribet i Boneta (Artesa
de Segre, 1958) ha estat
director de l’Escola Els Planells
els darrers 7 anys. Hi ha
exercit de mestre des del curs
1986/87 i ha estat testimoni
i actor principal de la vida
escolar d’Artesa i comarca.
Aprofitem que es jubila per ferli unes preguntes.

Gairebé 40 anys de professió donen un bagatge important. Com
creu que ha evolucionat el món de
la docència en aquests anys?
Aquesta resposta podria ser molt
llarga, ja que depèn de quin aspecte parlem. Em centraré en la part més estrictament didàctica. En primer lloc, és evident
que el món de la tecnologia ha irromput en les nostres vides per quedar-s’hi
i és un dels canvis més rellevants dels
darrers anys. Per altra banda, avui dia
l’enfocament de qualsevol tema és més
vivencial, ja que s’aprèn allò que hom
practica i, encara més, allò que has d’ex-
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plicar als altres. També s’ha avançat molt
en el tractament de la diversitat, encara
que no s’hi destinen recursos suficients.
En general, els resultats acadèmics
dels alumnes d’Els Planells són molt
bons. Les proves de competències
bàsiques i diversos premis i reconeixements a alumnes i al centre escolar així ho atresoren. Però alguns
pares i mares reivindiquen que l’es-

cola s’hauria d’obrir més a les famílies i a la societat...
Crec sincerament que l’escola
està força oberta a l’entorn, tot i que
sempre es pot fer més i millor. Si no,
penseu en les activitats que es fan al
llarg del curs, dintre i fora del centre,
en relació a això. Pel que fa al cas
concret de les famílies, al llarg dels
anys s’han anat introduint activitats
i formes de treballar en què hi van
participant. Hi ha iniciatives pedagògiques molt interessants en aquest
sentit i crec que és un camí que cal
anar fent amb molta cura per trobar
l’equilibri necessari.
Com valora les obres de reforma i millora que s’han fet al centre?
Molt positivament. Ara tant l’escola
com l’institut disposen d’infraestructures que són font d’elogi de molta gent
que visita els centres. Enrere queden
els temps en què primària i secundària
compartíem pati i havíem d’anar dividint
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Miquel Regué i Gili
aules per encabir-hi tots els grups, entre
altres inconvenients. És clar que sempre hi ha coses que es podrien haver fet
diferent, al meu entendre. Per exemple,
els passadissos una mica menys amples per donar més espai a les aules. En
això tenim sort que els grups no són gaire nombrosos.
Hi ha gent que diu que els mestres
es jubilen massa joves en relació a
altres feines que aparentment tenen
més desgast... Què n’opina?
Que no els hi falta raó, tot i que cal
diferenciar entre desgast físic i mental.
La qüestió és si volem que els nostres
infants estiguin en mans de gent dinàmica o bé de persones ancianes que
s’adormin a classe. Estic exagerant,
però crec que la idea s’entén. També
trobo que hi ha moltes situacions injustes, perquè l’administració és incapaç
d’aplicar a l’empresa privada determinades polítiques que practica amb els seus
treballadors i treballadores: permisos,
embarassos, jubilacions... Si és bo pels
uns, també ho ha de ser pels altres, però
sempre és qüestió de com es gestionen

els recursos públics. Trobaria molt just

que es tingués certa consideració, com
es fa amb els mestres funcionaris, amb
una persona que porta treballant des
dels 16 o 18 anys, i que es pogués jubilar abans.
Quins consells dóna als membres de
la nova direcció? I als mestres que tenen molts anys de carrera per davant?
Per diversos motius, de donar consells sempre resulta molt delicat. Ja que
m’ho pregunteu diré que, en general,
en aquesta feina és molt important que
no et faltin mai la il·lusió ni les ganes
d’aprendre. Aquella persona que creu
que ja ho té tot fet o que ja ho sap tot,
malament. I una cosa que els mestres

hem de tenir sempre present és que treballem amb el “material” més delicat que
existeix, els infants.
Ens pot explicar alguna anècdota
dels seus anys com a mestre?
Alguna, no, moltes. Explicaré una
cosa amb la qual ens hem trobat algunes vegades -poques- al llarg dels anys:
les ruqueries que algunes famílies són
capaces de dir per excusar els fills d’un
comportament pel qual se’ls ha cridat
l’atenció. Encara que ens els estimem,
hem de pensar que són infants, que han
d’aprendre molt i que són capaços de
fer coses que no ens pensem, sigui per
iniciativa pròpia, influenciats per altres o
per qualsevol altre motiu. I això no vol dir
que siguin ni millors ni pitjors, perquè en
això hi influirà molt l’educació que entre
família, escola i entorn siguem capaços
de donar-los.
No voldria acabar sense agrair les
nombroses mostres de consideració i
d’estimació que he rebut al llarg dels anys, però sobretot durant aquest final de
curs en què he tancat la meua vida professional com a mestre.
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escola els planells
Gràcies,
mestre Ramon

E

l dia 22 de juny de 2018, l’últim
dia de l’escola, es va fer un acte
especial dedicat al mestre Ramon,
el nostre director, que després de
38 anys treballant com a mestre, 32
dels quals han estat a l’Escola Els
Planells, es jubilava.
És per això que li vam preparar
algunes sorpreses: per una banda,
li vam cantar una cançó que sabíem
que li agrada molt, Quan tot s’enlaira, de Txarango, i per l’altra, per què
s’enduguès un bon record de totes
les persones del centre, li vam preparar un “mannequin challenge”.
Però el mestre Ramon també ens
va voler sorprendre, i ho va fer tot
explicant-nos un conte de la seva vida i versionant-nos la cançó Colors,
de Donovan.
Desitgem que encetis una nova
etapa i t’agraïm la tasca docent. |
Escola Els Planells

L’últim dia d’escola es va fer l’acte d’homenatge al mestre Ramon | Escola Els Planells
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informa

Préstec d’aparells ortopèdics

D

es dels seus inicis, el CAP d’Artesa de Segre ofereix un servei
de préstec d’aparells ortopèdics de
manera voluntària.
L’activitat consisteix en recollir aparells ortopèdics d’usuaris i/o
famílies que ja no en fan ús, per
deixar-los a altres persones que ho
requereixen.
Gràcies a aquesta iniciativa, tenim en estoc cadires de rodes, caminadors i crosses.
Els beneficis que aporta aquesta
activitat són estalvi econòmic tant
pels beneficiaris com per l’adminis-
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tració, d’altres estalvis intangibles,
com l’angoixa i el malestar del malalt
per desplaçar-se i
les molèsties i la
despesa de temps
que suposa pels
familiars, l’entrega immediata de
l’aparell si està en
estoc i la satisfacció de donar un estri que ja no es necessita per ajudar
algú que ho pot necessitar.
Durant l’any 2017 s’han fet 69
cessions de préstec d’aparells.
Per altra banda, aquesta activitat

comporta un desgast de la vida útil
dels aparells ortopèdics, per la qual
cosa us demanem que aporteu els aparells
que no utilitzeu,
per seguir nodrint l’estoc amb
més aparells,
que si el teniu en préstec en feu un
ús raonable i us encarregueu del
manteniment si es deteriora, i que el
torneu un cop utilitzat.
Apostem per la solidaritat de tots
plegats.

El 2017 es van fer
69 cessions de
préstec d’aparells
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tema del mes

A la carretera, especialment davant d’establiments com bancs, forns o estancs, és on encara es veuen infraccions | D. B.

Artesa es posa al dia en regulació
del trànsit i control de l’incivisme
D

esprés d’un procés que s’ha
allargat un any i mig, Artesa
ja té vigilant municipal amb capacitat sancionadora. Per arribar aquí
s’ha hagut de tramitar el concurs, al
qual inicialment es van inscriure 12
persones, de les quals es van acabar presentant 10 i van aprovar 3.
D’aquestes, la que havia quedat en
millor posició es va descartar per no
tenir carnet de moto, i el segon classificat, que ha pres inicialment possessió, renunciarà a la plaça perquè
també ha passat les proves de Mosso d’Esquadra.
Finalment, qui ocuparà el càrrec
és la noia que va quedar en tercera
posició, que ja s’ha mostrat disposada a acceptar-lo i que ja ha començat a patrullar al costat del vigi-
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lant actual, que deixarà el càrrec a
finals d’agost.

CAPACITAT SANCIONADORA
L’altre periple ha estat la gestió
de les sancions, ja que s’ha fet a
través d’un conveni amb la Diputació de Lleida i ha calgut esperar a
finals de juliol per tal que el ple de
l’ens provincial aprovés l’acord i es
pogués començar a sancionar, tot i
que la idea inicial era fer-ho a principis de juliol.
El fet que el procés s’hagi allargat tant i que el vigilant hagi estat un
parell de mesos avisant les conductes que serien motiu d’infracció ha
fet que, segons ha explicat l’alcalde,
Mingo Sabanés, ja s’apreciï un canvi
important en la conducta de la ciuta-

dania fins i tot abans de començar a
posar multes.
“Els carrers estan més ordenats,
s’ha notat molta millora per exemple
al carrer de les Monges”, ha assegurat. Tot i això, reconeix que encara hi ha vehicles que fan “trucs” per
intentar eludir les sancions tot i ser
conscients que estan mal aparcats,
com per exemple deixar els quatre
intermitents posats. En aquest sentit, l’alcalde ha dit que on encara hi
ha més feina a fer és a la carretera,
especialment davant de comerços
com forns, bancs o estancs, on es
fan compres ràpides i es prioritza
aparcar a prop tot i saber que no està permès.
Tot i la importància de la figura
del vigilant municipal, aquesta me-
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Límit horari

El tram de carretera d’Agramunt entre les botigues Mianes
i Quitxalla tindrà una limitació
d’aparcament afegida a l’actual de
15 dies a banda i banda. La novetat és que en horari comercial
només s’hi podrà aparcar durant
una hora. El control es farà amb
un dispositiu que es posarà al
cotxe indicant en quina hora s’ha
aparcat, de manera que si transcorreguda més d’una hora encara
és al lloc, es podrà multar. Els pri-

mers 1.500 dispositius els donaran
gratuïtament les botigues, i després
l’Ajuntament té previst encarregar-ne més que es posaran a dis-

posició de la ciutadania a un preu
simbòlic. A banda del límit horari,
els dispositius serveixen també per
rascar el gel del vidre a l’hivern.

APARELL PER ENRETIRAR VEHICLES
MAL APARCATS

a Artesa, que consisteix en adaptar
solars com a aparcaments. En concret, s’estan buscant solars a prop
de la carretera (carrers Balmes, Calvari o carretera de Ponts) que esti-

A banda de l’equipament personal i el vehicle, també s’ha adquirit
un mecanisme per treure vehicles
mal aparcats, que vindria a substituir
una grua i que consisteix en quatre
aparells, un per cada roda, que eleven el vehicle i l’aparten. “Fa la mateixa feina que una grua, tret de carrers amb massa inclinació, i el cost
és molt menor”, ha afirmat l’alcalde.
“A més, es revaloritzen els guals, ja
que ara tindran molt més sentit i seran més efectius”, ha afegit.
En concret, els quatre aparells
han costat 700 euros en total. Pel
que fa al vehicle de l’agent, ha costat
15.000 euros més els 7.000 euros
d’adaptar-lo (pintura, armari posterior, etc). Finalment, la roba i l’equipament personal de l’agent han sumat uns 2.000 euros més.
Finalment, l’Ajuntament també
està treballant en un darrer projecte per contribuir a l’ordre del trànsit

El carrer les Monges, a dalt, i el nou vehicle del vigilant, a baix | D.Bella

sura ha anat acompanyada de més
iniciatives enfocades totes elles a
millorar el civisme.

guin bruts o parcialment abandonats
i es proposarà als propietaris que
els cedeixin a canvi de no pagar IBI
i amb la neteja i l’adequació a càrrec
de l’Ajuntament.
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les entitats
Gràcies,
Antonio!

E

l divendres 6 de juliol, en el marc
de la pedalada nocturna que
anualment organitza el CUDOS, es va
celebrar una festa sorpresa per a un
dels seus fundadors, Antonio Colom,
que durant més de 20 anys ha estat
ànima i president del club. Més de 50
esportistes relacionats amb el club durant tot aquest temps van voler acompanyar-lo.
Després d’arribar al destí amb bici,
corrent, caminant, ... i també en cotxe, l’encarregat d’obrir l’acte va ser el
també fundador Feli Espinal, amb un
resum d‘allò que han estat aquests
23 anys: la fundació del club el 1995,
la idea d’integrar esports (“Club Unió
D’esports Obligats i Soferts”, com defensen les sigles del club), l’organització de les primeres curses, la unió
de la branca de BTT amb el grup de
veterans, més tard la unió de la branca
d’alpinisme, les maratons, les mítiques
sortides a Montserrat, les pujades del
pessebre a Sant Mamet, les excursions familiars durant més de 5 anys,
les travesses pel Pirineu, la col·laboració amb altres entitats (parc de Nadal,
setmana cultural escolar, flama del
Canigó, diada de la sostenibilitat, …).
I, des de fa uns 10 anys, la incorporació d’un important nombre d’espor-
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tistes que de mica en mica han anat
integrant les tres vessants del club
(BTT, córrer i muntanya) d’una forma
espectacular, amb fites cada cop més
dures i insospitades, culminant amb
la reactivació de les curses Lo Meló i
Sant Silvestre.
Més tard els presents van poder
veure un reportatge fotogràfic en el
qual es mostraven les múltiples activitats fetes durant tot aquest temps, i els
diferents esportistes que han passat
pel club. I per acabar, el nou president
de l’entitat, Pepe Roca, li va fer entrega d’un obsequi d’homenatge.
La personalitat i qualitats de l’Antonio durant tots aquests anys han impregnat el club i els socis, exsocis, i
simpatitzants li han agraït en un llibre
de dedicatòries, destacant:
- que ha engrescat tothom (sense condició) a experimentar aquesta
nova sensació de gaudir en l’esport i

Alguns moments del sopar | CUDOS

dels nostres paratges
- la seva adaptabilitat i l’ajut ofert
en els moments més durs, la seva
força i les seves habilitats.
Li han agraït el tarannà afable, facilitador, generós i d’inclusió, i el fet de
ser una persona integradora, estimuladora, oberta, amb un ànim increïble de
sumar i de fer gaudir i descobrir.
Per tot plegat: gràcies Antonio per
ser com ets i per la teva dedicació al
club durant tot aquest temps!
Salut i cames per sempre!!!

I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I juliol i agost 2018 I Núm. 423

La sortida a Calafell (esq) es va fer el dilluns 2 de juliol i el dinar (dta) va ser el dia 22 | Dolors Bella

Excursió a Calafell i dinar de final de curs

E

ntre les activitats d’aquest mes
organitzades per l’Associació
Artesenques Actives hi ha hagut una
excursió a Calafell el dilluns dia 2 de
juliol i el dinar de final de curs, que
va ser el diumenge dia 22.
A l’excursió hi van participar una
trentena de dones, tant d’Artesa

com també de Vilanova de Meià i
de Ponts. La sortida va consistir en
anar a primer a la platja, després a
dinar i a la tarda, es va fer una visita al conjunt del castell de la Santa
Creu i la ciutadella ibèrica.
Per altra banda, el dinar es va
fer a Montsonís i va reunir un total

de 63 persones entre sòcies i acompanyants. En concret, la jornada va
començar amb un còctel de benvinguda a la terrassa seguit del dinar.
Després dels cafès i copes, es va
tornar a la terrassa per arrodonir el
dia amb una sessió de ball que es va
allargar durant tota la tarda.

Associació de
Gent Gran

E

l dia 2 de juny es va celebrar la
festa d’aniversari del nostre Casal, en què van participar un centenar de persones. Va començar amb
una missa solemne en record de
tots els socis que ja no estan entre
nosaltres, després es va fer l’assemblea general i tot seguit, un bon dinar
amb l’assistència de la presidenta
del Consell Comarcal de la Noguera,
Concepció Cañadell a l’hostal Muntanya. Després, una molt concorreguda sessió de ball a càrrec de Joan
Carbonell. Durant el dinar es va lliurar una distinció a Francesc Coma i
Ramona Bertran com a socis grans
de l’entitat.
Desitgem que l’any que ve ens
puguem retrobar amb tots els amics,
i per aquestes dates tornar-ho a celebrar.

Festa d’aniversari del casal de gent gran d’Artesa i comarca | Associació de Gent Gran

CURS D’INFORMÀTICA
Al mes de setembre començarà
el nou curs d’informàtica i ens adrecem tant als socis que els interessi
començar a aprendre a fer anar l’ordinador com als socis que en sàpiguen una mica i vulguin millorar el
seu funcionament.

L’obra social de la Caixa ens ofereix cursets totalment gratuits amb
professorat.
Per més informació us podeu
adreçar als telèfons 973 400 239 o
bé al 669 804 962.
També serem a l’estand de l’associació a la Fira de Sant Bartomeu,
per si voleu apuntar-vos.
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Diferents imatges de l’edició d’aquest 2018 dels campaments del CAU | AEiG Mare de Déu del Pla

Créixer
T

emps de nevades i pluges han
estovat la terra i l’han deixada a
punt per a una bona sembra. Al setembre, les llavors emprenien un camí en què, com les orenetes en les
seves migracions, es deixaven portar
pels seus instints en un recorregut
marcat pels seus avantpassats. Un
recorregut que els condueix al terreny idoni per créixer fortes: un prat,
un bosc i un riu. No els cal res més.
Sols quatre monitors adoben una

mica el terreny i un matí comença a
brotar la diversitat arrelant-se forta
a terra, entrellaçant les seves arrels i compartint els minerals que els
ajudaran a créixer. A diferent ritme,
però en la mateixa direcció. Sempre
a punt per compartir i estimar.
De sobte, tot floreix. Ahir no es coneixien, només compartien la terra i
arrels, però no s’havien vist. I avui,
al vespre, tanquen els pètals amb una
abraçada on floreixen sentiments.
Nous i desconeguts, però confortables, semblants al petó d’uns pares
quan els posen a dormir, a l’abraçada

d’un fill quan es desperta al matí, a la
mirada còmplice d’un germà que em
protegeix ... I aquest sentiment ja mai
morirà, es transforma, es traspassa,
però mai defalleix.
Pensant-ho bé, potser caldria instal·lar unes graderies davant del CAU,
com en un camp de futbol. Potser un
poble s’asseuria i aplaudiria emocionat veient com el jovent lluita i es disputa en les societats modernes el dret
a viure allò essencial i darrerament
molt vulnerat: créixer lliures. Aprofita
ara, quan tot floreix. | AEiG Mare de
Déu del Pla

Associació de
Puntaires

L

’Associació de Puntaires, juntament amb altres persones de la
nostra ciutat i rodalia, el 16 i 17 de
juny va fer una trobada amb excursió de cap de setmana a altres contrades, per poder gaudir d’una trobada diferent i, al mateix temps, veure
alguna novetat referent a la punta al
coixí. Aquest ha estat al Pirineu Aragonès, el dissabte al matí vam fer
una visita guiada a San Juan de la
Peña i Santa Cruz de Serós, i a la
tarda vam visitar la catedral i el nucli
antic de Jaca. El diumenge, mentre

Un dels moments de la sortida al Pirineu d’Osca | Associació de puntaires

les puntaires disfrutàvem de la trobada a Osca, els acompanyants es
passejaven pel centre històric. Va
ser un agradable cap de setmana.
Si alguna persona està interes-

sada en alguna de les excursions
d’un dia que fem amb auocar, es pot
posar en contacte amb l’associació
a la sala de les puntaires del centre
d’entitats.
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A l’esquerra, participació a Ciència al Carrer i a dalt, entrega de diplomes de fi de curs | Club d’Escacs d’Artesa de Segre

Activitat al club d’Escacs
E

l Club d’Escacs d’Artesa de Segre continua amb l’activitat que
va reiniciar el setembre de 2016 a la
sala al Centre d’Entitats Les Monges
concedida per l’Ajuntament.
Aquest segon any continuem
també amb la col·laboració de l’acadèmia Josep Oms de Lleida, que ve
a impartir classes als alumnes inscrits de mà del professor Jordi Ferrer.
L’acadèmia Josep Oms és l’única en
matèria d’escacs i el seu capdavanter Josep Oms és l’únic Gran Mestre Internacional d’Escacs que han
tingut Lleida i el seu territori en tota
la història, per tant, tenir un pedagog
dels escacs d’aquesta acadèmia ens
dóna garantia per tirar endavant l’ensenyança als nens que comencen i
el perfeccionament dels que ja han
fet els primers passos.
Entre els múltiples beneficis que
es poden obtenir de la pràctica dels
escacs en l’àmbit escolar destaquem
que educa en la presa de decisions;
potencia la creativitat; exercita la
memòria i la reflexió; treballa la ca-
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pacitat d’autocrítica i alliçona en la
gestió de l’èxit i el fracàs; acostuma
a preveure les conseqüències abans
d’actuar; instrueix en la codificació
i l’abstracció (anotació de jugades,
lectura de partides i textos); desperta
la imaginació; afavoreix la capacitat
de concentració; reforça els valors
innats en l’ésser humà, com ara la intuïció; educa en les actituds de silenci, paciència, tranquil·litat i quietud;
forma en l’organització i la planificació; estimula l’autoestima i l’autonomia i impulsa la igualtat, ja que és
un joc practicat a diferents cultures,
països, estrats socials, sexes i edats.
També al Club d’Escacs s’han
portat a terme tot el curs 2017-2018
classes de robòtica els dimecres i
divendres impartides per l’empresa
Engijoc. Una de les propostes és robòtica LEGO WeDo, per infants de 6
a 8 anys (1r a 3r de primària). WeDo
és un material de robòtica educativa
que obra infinites possibilitats de dissenyar, imaginar i construir models
que, juntament amb un llenguatge

de programació molt intuïtiu, prenen
vida. És un aprenentatge experimental, interactiu, que desenvolupa
competències relacionades amb la
matemàtica, la ciència i la tecnologia
i potencia habilitats bàsiques com la
comunicació, el treball en equip o la
resolució de conflictes.
També fem robòtica LEGO
Mindstorms, per infants i joves de 9 a
16 anys (de 4t de primària a 4t ESO)
Aquest és un material que permet als
participants construir els seus dissenys i posteriorment programar-los
perquè es comportin d’una manera
determinada. El llenguatge de programació és molt flexible, permet fer
de programacions senzilles fins a
programacions molt complexes.
El 26 de maig vam participar a
Ciència al Carrer a Lleida, on els
alumnes de Robòtica del Club d’escacs d’Artesa de Segre van presentar dos projectes que havien desenvolupat aquest curs, ja que van ser
elegits per poder-hi anar.
Els interessats en escacs i robòtica podeu fer consultes o inscripcions
mitjançant el correu electrònic escacsartesadesegre@gmail.com.
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les entitats
El rec de l’horta d’Alòs de l’època andalusina
E

l 30 de juliol ens vàrem desplaçar
com cada any per gaudir d’una
curta ruta cultural pel poble d’Alòs.
Ens reunírem a la font del pont sobre el riu Segre que hi ha a l’entrada
al poble per la carretera de Rubió.
Eren les 17.30h quan fèiem l’explicació de l’itinerari i vàrem aparcar
els vehicles a la zona de la piscina i
vàrem caminar uns deu minuts fins a
arribar a la zona de les séquies que
reguen per decantació tota la terra
que hi ha al marge dret d’abans de
creuar el pont sobre la Font del Prat
venint d’Artesa de Segre, que és un
sistema antic de l’època andalusina
que curiosament encara funciona.
La presa que deriva l’aigua cap
a les dues variants està situada al
naixement de la font, que dóna uns
400 litres per segon, i des d’aquest
lloc s’alimenten les fonts que hi ha
esteses per tot el poble i que passen d’una dotzena, a més dels safareigs, la séquia de la Vila o Sopena
que passa per sota les cases de la
part baixa del poble i rega tota l’horta
de sota la carretera de Rubió i tot el
marge dret que hem esmentat i que
es rega des de la sèquia Molina. Va
en forma de canat i es deriva en tres
séquies anomenades dels Arcs, Major i la Pera, i que alimentava també
a la seva època els molins de Dalt i

del Bepo, en aquest últim molí molien farina i
també feien llum pel poble amb una dinamo.
L’única aigua que es
bombeja amb un motor
elèctric que l’eleva fins a
mig camí del castell, des
d’on baixa per decantació, és per al consum de
les cases del poble, és
aigua tractada, mentre
Recorregut pel reg andalusí d’Alòs | Terres del Marquesat
que la de les fonts va directa sense cap tractament, d’aquí ques que lluitaven entre elles amb
venen els cartells que avisen que és cert desordre. L’economia de l’Impeaigua no tractada.
ri Romà es basava en una societat
Vàrem acabar la ruta cap a les esclavista on els esclaus eren els
18.30h donant les gràcies a la gent que treballaven a la producció ramaque porta el restaurant del Molí per dera. També van ser els romans els
deixar-nos veure i comentar que les que van introduir el vi i altres coslàmpades que estan suspeses del tums, i que hi ha coses que perduren
sostre són les politges reconvertides encara avui en dia.
del desaparegut molí.
Varen assistir a la confèrencia
A les 20h, al Casal Municipal i per unes 50 persones entre gent del
commemorar les XVII Jornades de poble, alumnes que hi ha a l’excala Prehistòria a les Terres del Mar- vació i gent de la nostra associació.
quesat va tenir lloc una conferència Com cada any va cloure l’acte el
titulada Viatge al temps dels Ibers, batlle Lluís Soldevila i el Dr. Xavier
on el professor de prehistòria de Mangado es va acomiadar dedicant
la Universitat de Barcelona Xavier unes paraules a la doctora Ma ÀnMangado ens va explicar molt bé i gels Petit, ja que degut a una lesió
de manera amena i planera com els no va assistir a aquest acte. | Franromans varen anar imposant el seu cesc Gessé, Associació Cultural
domini i ordre sobre les tribus ibèri- Terres del Marquesat
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Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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notícies
de la biblioteca

NOVETATS
DE JULIOL
NOVEL·LA

Fuego. Joe Hill. Nocturna.
Un virus sorgit del no-res acaba infectant bona part de la humanitat, que
s’ha d’amagar i formar petites societats per sobreviure. La protagonista
descobrirà que l’horror i el fanatisme hi
són tant dins com a fora.
Sin noticias de Gurb. Eduardo Mendoza. Seix Barral.
Perdut a la Barcelona preolímpica, l’extraterrestre Gurb sobreviu gràcies a la qualitat d’adoptar l’aspecte que li plau. Pel seu
diari personal n’anem coneixent les increïbles peripècies.
El lado oscuro del adiós. Michael
Connelly. AdN Alianza de Novelas.
Harry Bosch és l’últim investigador privat de Califòrnia. No s’anuncia, no té
oficina i és primmirat amb la gent per
qui treballa. Se li acosta un magnat
que vol saber què va passar amb el
seu amor de joventut, una jove mexicana que va desaparèixer estant embarassada.
La mano que te da de comer. A J
Rich. Maeva.
Morgan té tres passions: la victimologia, els seus gossos i Bennett, el seu
promès. Un dia, en tornar a casa, troba el cos de Bennett destrossat i als
seus gossos coberts de sang. Tot indica que els animals han matat Bennett

Activitats

• Exposició Endevina on és? Fotografies de Jordi Farré. Fins al
28 de setembre. Replà escala
• Exposició de la Cursa Lo Meló
Un tomb pel territori. 1r pis
• Bibliopiscines a Alentorn

però no s’ho creu, investiga i descobreix el passat del seu promès.

NOVEL·LA JUVENIL
Quan érem els peripatètics: la
novel·la de Merlí. Héctor Lozano. Columna.
El codi indesxifrable. Jennifer
Chambliss Bertman. Estrella Polar.
Aventures extraordinàries d’en
Massagran: història completa i
detallada de les trifulgues, peripècies i desoris d’un noi de casa
bona. Josep Maria Folch i Torres. Casals.

POESIA
Ermita. Jordi Llavina. Meteora.
Convivència d’aigües: obra poètica. Zoraida Burgos. Labreu.

TEATRE
Infàmia; Desclassi-ficats. Pere
Riera. Comanegra.

CONEIXEMENTS
La solució telòmer: com viure
més i d’una manera més saludable. Elizabeth Blackburn. Edicions 62.

El mundo de la cerveza artesanal. Sergi Freixes, Albert Punsola. Larousse.
Introducció als esports de muntanya. Cèsar Martí. Alpina.
Catalunya: 50 indrets jueus de
l’edat mitjana. Textos: Manuel Forcano. Cossetània.
Els 14 vuitmils d’Òscar Cadiach i
Puig. Francesc Joan i Matas. Cossetània.
Niños pequeños, problemas
pequeños: las soluciones más
prácticas. Francisco Palacio-Espasa.
Península.

INFANTIL
Tina superbruixa a la recerca del
tresor. Knister. Brúixola.
El pop mascota. Martin McKenna.
Barcanova.
Super normal: no cal tenir superpoders per ser un heroi. Greg
James. RBA.
Final de supercopa... a Ratalona! Geronimo Stilton. Estrella Polar.
Tar Tar Blau. Pinin Blau. Bambú.
Els dos mons de la Zoè. Ana García-Siñeriz. Estrella Polar.
Monstres capgirats. Agnese Baruzzi. Vicens Vives.
Gaudí. Marià Veloy. Cossetània.
Jaume I. Marià Veloy. Cossetània.
Dalí. Marià Veloy. Cossetània.
Contes de les estacions. Anne
Passchier. Brúixola.
L’últim llop de la Cerdanya. Joles
Sennell. Salòria.

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

HORARI D’ESTIU Matins de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h.
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esports

A l’esquerra, l’equip guanyador, Cal Petit, i a la dreta, JSP, equip amb el qual es va disputar la final | CENG

Cal Petit guanya 37è torneig de futbito

E

ls mesos de juny i juliol s’ha disputat el 37è Torneig de futbito
del CENG a les piscines. Hi han participat 12 equips, sis a primera i sis la
segona, i el torneig s’ha disputat en
fase de lliga regular i en fase d’eliminatòries. La final la van jugar Cal

petit contra SJP (Selecció Jovent de
Ponts), que van empatar a 4. El trofeu es va decidir a penals, quan se’l
va adjudicar Cal Petit per 3 a 2. El
màxim golejador va ser Genís Soldevila, el porter menys golejat, Jordi
Sellart i l’MVP va ser Joel López.

La resta d’equips van ser, a primera, Lokal, Guàrdia Roch, Assegurances Gardel i Ferreteria Sellart
i a segona, Los Faraones, At. Jabalí,
Remember, Hunterom, Inter i Juventus. El torneig ha estat organitzat pel
CENG.

Torneig infantil
P

er altra banda, la segona, tercera i quarta setmanes de juliol, també a la pista de les piscines, s’ha
disputat el Torneig de futbito infantil. Hi han participat
una quarantena de nens de 8 a 14 anys dividits en
cinc equips de 7 o 8 jugadors. Els equips han estat
Brasil, Anglaterra, Bèlgica, Mèxic i França. La competició s’ha disputat en format de lligueta en què tots els
equips s’han enfrontat entre ells, i després s’han jugat
les semifinals i la final. Aquesta se la van disputar Brasil i Anglaterra, i la victòria va ser per Brasil per 2 a 1
en un partit molt igualat. El millor porter del campionat
ha estat Albert Marbà, el jugador revelació, Lluc Es-
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Els finalistes, Brasil i Anglaterra

tany, el premi al fair play l’ha guanyat Jofre Aumedes i
el màxim golejador ha estat Guerau Coll.
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Les estades esportives del CENG combinen esport i oci i resulten molt amenes pels assistents | CENG

Estades esportives del CENG
U

n estiu més, el CENG Artesa ha
organitzat unes estades multi
esportives l’última quinzena del mes
de juliol. El centenar de nens i nenes

d’entre 7 i 12 anys que hi han participat han pogut practicar esports
diversos com bàsquet, bàdminton,
atletisme, piragüisme (que s’ha fet a

la bassa de Ponts), hoquei sala i ciclisme.
A més, la jornada s’acabava remullant-se a la piscina municipal.
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Ctra. Agramunt, 12
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Tel. 973 400 081
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25730 Artesa de Segre (Lleida)

A dalt, foto de
grup dels participants i a baix,
un moment del
campus | EFA

Campus de futbol d’estiu de l’EFA
M

ig centenar d’infants, entre
ells una nena, han participat
al Football Summer Camp de l’Escola de Futbol d’Artesa (EFA) que
s’ha fet del 9 al 13 de juliol al camp
municipal d’esports d’Artesa. L’activitat era de matí, de 9.30 a 14 hores, i els participants feien tant jocs

com treball de perfeccionament. Els
assistents eren infants nascuts entre
els anys 2004 i 2014 i es dividien
per categories d’edats (debutants,
prebenjamí, benjamí, aleví i infantil)
amb una categoria específica per
a porters. Tots van ser obsequiats
amb una samarreta tècnica.
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jove

pàgina
Genís Carbonell i Bou

Joan Fontanet i París

“Fer de discjòquei em fa sentir únic”
En essència

• Naixement: 6/671993 (gèminis)
• Alçada: 1,57
• Professió: DJ
• Número / color: 17 / verd
• Programa TV: Operación Triunfo
• Pel·lícula: Fast and Furios
• Actor: Vin Diesel
• Ídol musical: Avicii
• Cançó: Flying Free
• Equip / jugador: Málaga / Isco
• Plat / beguda: Paella / orxata
• Viatge fet: Bèlgica, Holanda i
Luxemburg
• Viatge a fer: Las Vegas
• Virtut: Sociable
• Defecte: Acomodat
• Un lloc per viure: Eivissa

En Genís (DJ Lokito) té 25 anys i
viu a Artesa. És encantador, bon
conversador i es fa estimar. La música
és la seva gran passió i el seu repte és
satisfer el públic. Parlem del moment
que viu i dels projectes que té.
Com valores l’etapa d’estudiant?
Bastant bona. En acabar primària i
l’ESO a Artesa vaig anar a Lleida a la Caparrella a estudiar un cicle mitjà de dos
anys de DJ, vídeo i tècnic de so. Aquí
vaig assolir la base de coneixements per
començar un nou camí en la meva vida
professional.
A què et vols dedicar?
La meva il·lusió és consolidar-me
al món dels DJ, però veig difícil guanyar-me la vida només amb això. Voldria
complementar-ho amb alguna altra feina, si pot ser, relacionada amb allò que
he estudiat.
Per què et vas iniciar en la música?
A la família tinc antecedents per part
de pare i mare que s’hi han dedicat,
i això et marca. A més, un dia em van
donar l’oportunitat d’iniciar-me de DJ en
una festa del futbol a Artesa, i tot plegat
va ser el començament de la meva carrera. Cada dia en gaudeixo més i vull seguir aprenent.

Fins ara, has actuat en molts llocs?
La veritat que sí, en els pocs anys
que fa que em dedico a aquesta feina
he actuat des d’Osca fins a Tarragona,
a part de Lleida; en Festes Majors, pubs,
associacions, càmpings, ... Vaig allà on
em criden.
Recordes un moment emotiu?
Una nit a Torregrossa, després d’actuar, tot el públic em va felicitar i la seva
actitud em va fer plorar d’alegria i de satisfacció. Va ser un moment molt emotiu
que recordaré tota la vida.
Què et diuen els pares?
Ells ho són tot en la meva vida, tot el
que tinc i faig és gràcies a ells, em donen suport, m’acompanyen a les actuacions, em donen consells, … En fi, fem
un equip per tirar endavant les il·lusions
de la nostra vida.
Com et consideres com a persona?
Sóc optimista, positiu, sociable, molt
lluitador i gaudeixo de la música en tot
moment. M’agrada donar-ho tot quan actuo i veure el públic que s’ho passa bé
em fa sentir feliç.
Un somni o desig?
Actuar en una
d’Evissa.

macrodiscoteca

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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per què diem...
Albert Vidal

... venir (o baixar) d’Arbeca?

S

’aplica aquesta expressió a algú
que no coneix el tema que es toca
en algun moment, que ignora els costums d’una ciutat i, en general, que es
troba desorientat i confús.
Arbeca forma part de les Garrigues
des de la reorganització territorial de
Catalunya de 1936, ja que anteriorment pertanyia a l’Urgell. És la vila
originària de les petites i gustoses
olives arbequines, com es pot deduir
pel nom, una varietat específica considerada una de les millors del món.
Segons dades no contrastades, les
dugué de Palestina el duc de Medinaceli al segle XVII, que tenia un castell
palau a Arbeca que segons les cròniques era un dels més bells de Catalunya, i que fou qui n’estimulà el conreu.
De tota manera, hi ha notícia que ja
des de molt antic hi havia aquestes oliveres a la comarca, encara que havien
estat poc apreciades.
L’origen de la dita podria venir, justament, dels ocupants del castell cap
a finals del segle XVI, els molt poderosos ducs de Cardona.
Era una època de tremendes lluites intestines al país entre els diferents
senyors per arrabassar els dominis
d’altri. Doncs bé, els ducs de Cardona
solien defugir aquests enfrontaments,
donada la seva immensa sobirania,
utilitzant la frase “Jo sóc (o vinc) d’Sr-

beca”, volent significar així que no els
calien noves senyories en una barreja
de diferència nobiliària i supèrbia. De
tota manera, la nissaga Cardona aviat
desaparegué per manca de successió masculina i per forçats matrimonis
amb cases alienes a Catalunya, des
que el 1497 Joana d’Aragó i de Cardona es casà amb un noble andalús,
Diego Fernández de Córdoba, tercer
marquès de Comares, amb el qual va
tenir 11 fills.
La saga dels Aragó Cardona Córdoba va perllongar-se fins al 1653,
quan Caterina Antònia d’Aragó Cardona Córdoba, nascuda a la població
andalusa de Lucena, va casar-se amb
Juan Francisco de la Cerda, vuitè duc
de Medinaceli, i els ducats i casals dels
Cardona i d’altres passaren a la casa
de Medinaceli. L’hereu fou un dels 12
fills de la parella, Luis Francisco de la
Cerda y Aragón, perdent-se així definitivament el cognom Cardona. En morir
el 1711 sense descendència empresonat per Felip V al castell de Pamplona
acusat de conspiració, les seves possessions i els seus títols s’annexionaren als Fernández de Córdoba, ducs
de Feria i marquesos de Priego, que
ostentaren l’antiga herència dels Cardona, originària del segle XI. Actualment, el títol de duquessa de Cardona
pertany a Casilda-Ghisla (aquest da-

rrer nom en honor a l’esposa de Folc
I, bescompte d’Osona, pare de Ramon
Folc I, fundador de la casa de Cadona)
Guerrero-Burgos y Fernández de Córdoba, de la casa de Medinaceli.
Tornant a Arbeca, i referent al sentit
actual de la dita, cal dir que la vila ha
tingut fama des d’antic per la capacitat
per organitzar curses i per la qualitat i
empenta dels corredors. Quan el 1892
se celebrà a Barcelona el quart centenari del descobriment d’Amèrica es va
convidar els corredors d’Arbeca a participar en una cursa urbana pedestre,
probablement la primera celebrada
en plena ciutat, precursora de la Jean
Bouin iniciada el 1920 i que encara se
celebra.
Es va anunciar que hi hauria importants premis per assegurar una nodrida presència d’atletes internacionals,
com així fou, al costat dels quals es
van col·locar els d’Arbeca, disposats
a guanyar o, si més no, a fer un bon
paper. Però, desconeixedors de com
eren els costums en aquestes competicions, es van presentar amb la indumentària habitual, calçotets llargs i
samarreta, fet que provocà la hilaritat
dels espectadors, ja acostumats a vestimentes esportives més modernes.
Així, quan algú demanava amb to
burlesc d’on venien aquells esforçats
nois, però d’aspecte tan anacrònic,
se’ls responia: vénen d’Arbeca. La frase va fer fortuna i va restar com a sinònim d’algú que es troba fora de lloc.
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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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in memoriam
Modesta Ribó Aguilera
És curiós, ja fa unes setmanes que
no ets entre nosaltres però encara
se’ns fa difícil d’assumir-ho. Pujar
les escales de casa, obrir la porta
i dir “Hola padrina! Com estàs?” i
escoltar el teu “mira, aquí sentada” des del sofà fent ganxet o una
sopa de lletres; la veritat és que ja
era tot un tòpic.
Tot i que els anys passessin
estaves a tot arreu, parlessis poc
o molt, la teva presència ens feia
sentir felicitat: fires, festes majors, aniversaris, naixements (no
tothom pot dir que ha vist néixer
8 besnets!)... i tot i que el gendre
ja el tenies jubilat, seguies remenant-te per la cuina demostrant la
teva autonomia i valentia.
Valentia... has viscut tantes
coses que nosaltres mai no sabrem... només podem imaginar
tot allò que ens explicaves i potser, encara no érem capaços de
fer-nos una idea pròxima a la realitat que vas viure. Has viscut en
un temps de grans canvis socials
que queden ben palesos si comparem la teva vida d’infància amb
la vida de comoditats a la qual actualment estem acostumats. Has

viscut intensament pensant en els
teus, cuidar-nos, i t’has sortit de
totes les dificultats que t’has anat
trobant pel camí.
No fa pas tant, quan et vas
trencar el fèmur, tot i queixar-te
contínuament i dir-nos que ja no
servies per a res, vas tornar a caminar i a ser pràcticament autònoma de nou. O quan et van operar
del cor! Et van tenir dies i nits interminables hospitalitzada, arribant a perdre la noció del temps
i de l’espai. Però en dos dies ja et
tornàvem a tenir a casa en plenes
facultats per dir-nos tot allò que et
passava pel cap. La veritat és que
la sinceritat era una de les teves
grans virtuts, o com a mínim, ens
feia riure una bona estona. I parlant de virtuts, no podem oblidar la
teva memòria! Se’ns feia impossible enredar-te, ho tenies tot ben
controlat.
És ben cert que podem afirmar ben bé que “No es mor qui
se’n va... sinó que es mor si s’oblida”... Nosaltres no ho farem. Ens
has unit, ens has cuidat, ens has
mimat, ens has renyat, ens has
qüestionat, i mai has deixat d’estar

al nostre costat. La teva llum es va
apagar pràcticament de cop, i potser agraïm que fos així, ja que la
teva qualitat de vida va ser bona
fins a l’últim moment. Et recordem
i et recordarem perquè continues
formant part del nostre cor.
T’estimem eternament,
| Els teus néts.

AGRAÏMENT
La família volem donar les
gràcies a tot el personal del CAP
d’Artesa pel bon tracte rebut durant aquests últims anys i també
volem agrair totes les mostres de
condol i afecte rebudes.
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la

vella artesa

Josep Nogués i Sirvan

Les escoles “nacionales” d’Artesa (i II)
D

e quan anava a estudi a les Escuelas Nacionales també voldria explicar que al pati gran que servia per anar a jugar abans d’entrar a
la classe i a l’hora del pati, a la part
que donava al carrer de les Monges
hi havia arbres fruiters: un albercoquer, una perera i dos cirerers. Quan
florien els cirerers ja ens avisaven a
tots els alumnes que no toquéssim
les flors ni ens hi acostéssim massa, que eren precisament els únics
fruiters que arribaven a fi de bé, és
a dir, que en sortien cireres de les
flors, es feien grosses i maduraven.
Quan estaven a punt per menjar-ne,
a 10 nois ens feien portar un cistell
de casa i tots 10 ens enfilàvem als
cirerers a “recollir la collita”, que per
cert era molt abundant. Eren unes
cireres boníssimes. Quan teníem els
cistells plens, un altre grup de nois
els portaven a una classe que d’antuvi havien preparat els professors,
posant una gran taula al fons feta
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amb capitells i peces grans de fusta que ens deixaven els fusters del
poble. Quan havíem collit i posat les
cireres a la taula, els nois i noies de
tot el col·legi, que segurament érem
uns 200 de totes les edats, fèiem una
fila, anàvem passant per la classe,
ens donaven una gran mosta de cireres a cadascun i cap a casa a menjar-nos-les amb la família, que com
he dit eren boníssimes. Els mestres
es cuidaven que anés tot bé i tothom
quedava content.
També voldria contar que un dia
en entrar al col·legi i passar la porta
de ferro vaig trobar 7 o 8 xiquets de
la meva classe que fent rodona conversaven, vaig acostar-m’hi per veure de què es tractava i un em va dir:
“Volem marxar de casa i ja fem plans
per anar-nos-en, la primera etapa
serà cap a la muntanya del Montsec,
si vols venir et convidem”. Jo els vaig
dir que era possible que allà hi hagués feres i seria perillós. I el capitost

em va dir: “Això ja ho tenim en compte, i tots portarem ganivets per si un
cas”. Jo vaig dir-los que no comptessin amb mi, que a casa hi estava
molt bé, i els vaig deixar entrant a la
classe que ja era hora. Ells var entrar
darrere meu i penso que van recapacitar i no van seguir amb “l’aventura”.
Crec que va ser una bona decisió. El
noi que volia organitzar-ho avui viu a
Artesa, és bona persona i som ben
amics. M’agradaria saber si recorda
aquest fet.
Hom recorda les coses de la infantesa i fins i tot jo sento nostàlgia
d’aquells temps que teníem pocs
maldecaps, ja que eren els pares
els qui treien les castanyes del foc i
només volien el nostre benestar, i encara que fossin temps difícils, ja que
feia poc havia passat la fatídica guerra, ara que han passat tants anys
i malauradament ja s’han mort, és
quan més reconeixem tot el sacrifici
que feien i el deute que els hi tenim.
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reflexionem

Mercè Nogués

La resiliència

L

a resiliència humana pot definir-se com la capacitat dels éssers humans per afrontar les adversitats, assumir-les amb flexibilitat,
i el més important de tot, sortir-ne
enfortit. És una molt més profunda i
espiritual que la resistència. La resistència consisteix en aguantar vents i
marees d’una manera més o menys
heroica, però amb una fortalesa de
tipus passiva. La resiliència és deixar
enrere el sofriment i transcendir.

LA FALGUERA I EL BAMBÚ
Un dia vaig decidir donar-me per
vençut ... Vaig renunciar a la meva
feina, a la meva relació, a la meva vida. Vaig anar al bosc per parlar amb
un ancià que deien era molt savi.
- Podria donar-me una bona raó
per no donar-me per vençut?
- Mira al teu voltant, em va respondre, veus la falguera i el bambú?
- Sí, vaig dir.
- Quan vaig sembrar les llavors

de la falguera i el bambú, les vaig
cuidar molt bé. La falguera ràpidament va créixer. El seu verd brillant
cobria el sòl. Però res va sortir de la
llavor de bambú. No obstant això no
vaig renunciar al bambú. El segon
any la falguera va créixer més brillant
i abundant i novament, res va créixer
de la llavor de bambú. Però no hi vaig
renunciar. El tercer any, res va brollar
del bambú. Però no hi vaig renunciar.
El quart any, novament, res va sortir de la llavor de bambú. Però no hi
vaig renunciar. En el cinquè any, un
petit brot de bambú va treure el cap
de la terra. En comparació amb la
falguera era aparentment molt petit
i insignificant. El sisè any, el bambú
va créixer més de 20 metres d’alt.
S’havia passat cinc anys fent arrels
que el sostenien i que el van fer fort i
li van donar allò que necessitava per
sobreviure. Sabies que tot el temps
que has estat lluitant, realment has
estat fent arrels? Va dir l’ancià, i va
continuar.
-El bambú té un propòsit diferent

del de la falguera però tots dos són
necessaris i fan el bosc un lloc bonic.
- Mai et penedeixis d’un dia en
la teva vida. Els bons dies et donen
felicitat. Els mals dies et donen experiència. Tots dos són essencials per
a la vida, va dir l’ancià. La felicitat et
manté dolç. Els intents et mantenen
fort. Les penes et mantenen humà.
Les caigudes et mantenen humil.
L’èxit et manté brillant. Si no aconsegueixes el que anheles, no desesperis ... Potser només estàs fent arrels.
Això implica que per desenvolupar la resiliència les persones han
d’experimentar situacions dures. Per
descomptat que experimenten dolor
i sofriment, però la clau que utilitzen
és convertir el sofriment en virtut.
El fet important de la resiliència
és que no és una característica intrínseca i exclusiva de determinades
persones, sinó que tots podem potenciar-la i desenvolupar-la, ja que
la resiliència pot ser apresa. Les persones resilients emocionalment no
neixen, es fan.
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fa 25 anys
Juliol de
1993

R

esulta evident que el nou impuls
que es va voler donar a la Fira
de Sant Bartomeu monopolitza gran
part del contingut de la revista, incloent la portada i la contraportada.
PORTADA. Es reprodueix la portada del díptic dels actes de la Fira,
on es destaca el 550è aniversari de
l’atorgament del privilegi de mercat i
fires per a Artesa.
EDITORIAL. La secció ja remarca en el títol una novetat important:
La Fira ’93, la Fira del vi. Es destaca la voluntat de donar una nova dimensió a l’esdeveniment, en un moment en què la producció de vi era
superior a la de melons, amb dos
cellers de la D.O. Costers del Segre,
de la qual se’n presentava la primera
Mostra.
ENTREVISTA. La redacció signa aquest article de tres pàgines:
Jaume Campabadal, un alcalde
emprenedor. És una entrevista
motivada pel pas per l’equador del
mandat municipal de Campabadal.
Se li preguntava per actuacions realitzades i altres pendents, a la qual
cosa va respondre amb una relació
força extensa. Respecte a la satisfacció personal després de dos anys
d’alcaldia, deia que la valoració era
“bastant positiva” i que sentia que la
ciutadania li donava suport. Remarcava la sensibilitat dels delegats del
Govern de la Generalitat a Lleida,
Marimon i Vidal, i del president de
la Diputació, Grau, però es lamentava del finançament municipal. A la
pregunta final sobre com li agradaria que se’l recordés, responia així:
“Que vàrem obrir l’Ajuntament al po-
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ble, que el Campabadal té molts
amics i que vàrem
tenir enginy i voluntat per aconseguir
algunes
de les fites importants que ens
vàrem proposar”.
RETALLS
D’HISTÒRIA. L’article El privilegi
de mercat i fires
d’Artesa de Segre reprodueix la
traducció –estava
en llatí– del document en què el rei
Alfons el Magnànim atorgava a Artesa el privilegi de
celebrar el mercat
setmanal en dijous i dues fires,
per sant Bartomeu
i per santa Cecília.
El document, dipositat a l’Arxiu Diocesà d’Urgell, està
signat al castell de Càpua (Nàpols)
el 22 de maig de 1443, quan Artesa
era feu dels Ribelles.
DEMOGRAFIA. Josep M. Sabartés i Guixés, geògraf, signa l’article
Anàlisi-comentari de la piràmide de
població d’Artesa de Segre. A partir de les piràmides de població de
1991 d’Artesa i de Catalunya, l’autor
analitzava el moviment demogràfic
del municipi. En general es constatava un important envelliment de la
població: en la franja de més de 65
anys, Artesa estava 3 punts per sobre de la mitjana de la Noguera i 11
de la de Catalunya. Com a curiositat, en ambdós gràfics, destacava la
baixa població en la franja de naixements que correspon als anys de la

guerra civil. Per al manteniment de
la població artesenca, Sabartés proposava la diversificació econòmica i
la millora i creació d’infraestructures
i equipaments.
FIRA ‘93. A les pàgines centrals,
trobem un article de Sícoris amb un
dels seus llargs títols: La Fira de
Sant Bartomeu, amb més de cinc segles d’història, ja s’albira en l’horitzó
dels dies. Tot començant pel passat
ancestral de la Fira, l’autor ens recordava les quatre fires que es feien
a Artesa: la de mitja Quaresma, la
d’agost, la de Santa Cecília i la de
Nadal (per Sant Esteve). Respecte
a la d’agost o de Sant Bartomeu, es
remuntava al temps en què es tractava amb bestiar i també se la coneixia com “la fira dels gitanos”. Més
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Ramon Giribet i Boneta
endavant es va reconvertir en la “fira
del meló” i aquell 1993 se li donava
un nou caire amb la promoció dels
vins amb D.O. Costers del Segre.
Reproduïm la imatge que acompanya l’article, que deu ser de l’edició
de la fira de 1992.
LOCAL. La llar d’infants municipal és un article signat per la Junta de Pares on es comentaven les
activitats realitzades al llarg del curs
després d’una reflexió inicial sobre
l’educació dels infants en la franja
de 0-3 anys.
Dins la mateixa secció, un anunci
ens informava de les nou embotelladores de vins Costers del Segre que
serien presents a la Mostra de Vi de
la Fira, incloent-hi les dues del municipi: Cooperativa d’Artesa i Celler
Vall de Baldomar.
LA CREU ROJA INFORMA.
Aquesta entitat explicava la resolució del concurs de dibuix d’una mascota per a Creu Roja Joventut entre
l’alumnat del Col·legi Sant Josep de
5è a 8è d’EGB. La guanyadora fou
Judit Jou Llorens. L’acte de lliurament de premis va acabar amb una
actuació de les majorettes d’Artesa i
cucanyes a càrrec de voluntariat de
l’entitat.
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. En el ple del mes de
juny, a més de temes de tràmit, es
va aprovar la constitució d’un dret
de propietat a favor de l’empresa
Iteuve SA, concessionària de la Generalitat per a la inspecció tècnica
de vehicles, als terrenys municipals
aconseguits per cessió a la carretera
de Tremp. S’expliquen les principals
gestions institucionals d’alcaldia durant els mesos de juny i juliol, i es
publica una carta dirigida als anunciants del programa de la Festa Major amb les condicions dels anuncis.

PUBLICITAT INSTITUCIONAL.
Abans i després de la informació
municipal d’Artesa hi trobem dos
anuncis de la Generalitat, a pàgina
sencera. Ambdós exhibeixen el que
devia ser el lema general d’aquell
any: Treballem pel 2000 des d’ara.
El primer fa referència als focs d’estiu i ens mostra un gran llumí encès,
sota el qual llegim “Arma letal”. El
segon és genèric i convida a l’esforç
en tots els camps, en un temps de
crisi, per arribar al 2000 en condicions.
TRAVESSA
MOUNTAIN-BIKE. Pàgina sencera, anunciant
la primera travessa amb sortida i arribada a
Boada, on era
festa major, passant per Montargull, Tòrrec i
Lluçars (25 km).
L’ o r g a n i t z a v a
l’Associació de
Veïns i Amics de
Boada i hi col·laborava el Club
Ciclista La Noguera.

PROGRAMA D’ACTES DE LA
FIRA. A contraportada, la revista
ens presenta el programa de la Fira de Sant Bartomeu, on destaquen
els actes relacionats amb la mostra
del vi. Va ser el primer any amb tiquets per a degustacions i dissabte
a la nit, es va fer la primera degustació de germanor, amb la música
de Rambling 5 Band. Com a actes
més singulars, destaco l’Exposició
de productes etiquetats en català i
la recepció de l’expedició Annapurna-93, on hi havia dos artesencs.
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coses de l’idioma

Albert Vidal

Esport i altres
E

n Fèlix, un amic de tota la vida,
gairebé va ensopegar amb nosaltres que, com a gent gran que
som, anàvem xino-xano carrer avall.
- Ai, perdoneu -va dir- No m’havia donat compte que éreu vosaltres.
És que tinc entreno, sabeu? Per la
marató. Ja m’apoiareu, oi, quan em
veieu passar corrents? Faig gimnàs
tres cops per setmana i vaig molt
apurat, amb tots els aparatos que hi
ha. Perdoneu però no tinc temps ni
per despedir-me, tinc que marxar.
I tan satisfet va sortir gairebé esperitat. L’Esteve Pujol i jo ens vam
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quedar astorats.
Moments després vam poder reaccionar:
- Déu n’hi do, no et sembla?
- I tant! Per començar, un error
que passa molt sovint: ningú no
es dóna compte de res, en tot cas
s’adona de les coses.
- I pel que fa a l’entreno... deu ser
entrenament, és clar.
- És clar. I quan el trobem a la
marató no l’apoiarem sinó que més
aviat li donarem suport, no et sembla? Tampoc no el veurem passar
corrents, sinó corrent.
- I no es fa gimnàs, sinó gimnàstica. El gimnàs és el local on es fa
gimnàstica. I els aparatos que s’hi

troben són, evidentment, aparells.
- O màquines, cadascuna amb el
seu nom específic.
- Pel que fa a anar apurat... potser hauria de ser anar molt just de
temps. Apurar significa aclarir, verificar... per exemple si es diu que un
filtre apura l’aigua d’un riu, o que cal
apurar les finances d’una entitat, etc.
- Tampoc no s’havia de despedir.
En tot cas, acomiadar-se.
- I un dels errors més freqüents:
tenir que... ja sigui marxar, fer, anar...
- Quan el verb correcte és haver
de... així: he de marxar, he de fer, he
d’anar...
- Feia temps que no en sentia tantes i tan seguides!
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poesia
La forma de la nada
El todo es más que nada,
pero un trozo también lo es.
Del todo al nada un paso,
del nada al poco ni diez.
Siempre buscándolo todo,
sin conformarme con esto,
que precisamente no es nada,
pero que tampoco lo es todo.
Soy joven para entender
que el tener no es poder
y que por poder,
yo seguiría escribiendo.
Aunque tuviera el aire:
su forma, su aroma, su belleza.
No me bastaría para escribir,
no sería mi musa idílica a la que llorar.
Pero el aire es como tú
ya que a ambas
no os puedo tocar, ni tener.
Solo imaginar.
Y eso hago.
Acuesto mi débil cuerpo
magullado por la vida
y siempre te escribo.
Según la teoría del todo,
con la forma del aire,
el poder de la nada
y las ganas de verte.
Así que,
nos vemos esta noche.

bbc

Benvingut, Marçal, un vigatà
amb arrels artesenques.
Família Galceran & Queralt

Enric Camats Castellà - Poeta (Poemas Kahn)

*

Dates a recordar
Recollida d’objectes voluminosos
Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de
recollida i dels objectes (973 40 00 13)
- Artesa de Segre: dimarts 14 d’agost.
- Pobles agregats: dimarts 28 d’agost.
Aquest servei només és per casos molt justificats, que no puguin anar directament a la
deixalleria.

Renovació del DNI - Visita de l’equip mòbil a
Artesa el 16 i 18 d’octubre de 2018
La Policia Nacional ha comunicat que l’Equip
Mòbil d’Expedició del DNI es traslladarà a Artesa els dies 16 i 18 d’octubre. Les persones
que vulguin utilitzar el servei hauran d’acudir
-hi presentcialment els dos dies, el primer per
facilitar dades i el segon per recollir el DNI.
Ajuntament d’Artesa de Segre
I 47
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humor

Fira de Sant Bartomeu
Anys 50: Fira dels Gitanos

Josep Galceran

- Don Joan, ¿Dónde podemos coger un poco de paja para los animales?
- Mireu!, aquest és el meu paller. Vosaltres aneu on vulgueu.

IMMOBILIARI
COLLDELRAT Casa
per reformar. Ideal per
a turisme rural. Trucar
973400354 RG21
VERNET Casa de poble
ideal per a segona
residència. Preu: 35.000€.
973400354 RG22

ARTESA DE SEGRE
Pati en venda al mig del
poble per edificar 279m2
973400354RG23
Casa en venda amb
2 pisos, altell, local i
garatge. Preu a convenir.
973400354RG24
ALÒS DE BALAGUER
Xalet amb piscina. Preu
negociable!!! 973400354
RG25

VENDA Casa per
enderrocar a Artesa de
Segre. Es ven per 2000€.
Una vegada enderrocada
quedarà un pati de 81 m2 i
una superficie edificable de
324 m2 - T. 973400664 RS50
LLOGUER Pis situat a la
plaça de l’Ajuntament.
Es lloga amb tots els
mobles i electrodomèstics.
Calefacció individual de gas
natural. PIS ADAPTAT PER
PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA O GENT GRAN.
Contacte 973402211 RS51
VENDA Es ven casa pairal
situada a Alentorn. 2 pisos,
2 cellers, terrassa i garatge.
Ideal per a turisme rural.
Contacte 973402211 RS52
VENDA/LLOGUER
Casa a Artesa de Segre.
Situada al Carrer Nou.
Dues habitacions, garatge
i golfes. Bany complert,
eixida i calefacció. Trucar
973402211. RS53
VENDA Solar edificable
de 120 m2 de planta.
Edificabilitat de 3 plantes i
sotacoberta. PREU 29.000€
RS54
LLOGUER Magatzem de
323 m2 al mig d’Artesa.
PREU A CONVENIR
973400664 RS55

MOTOR
Fiat Doblo cargo 1,3mjet
90cv blanca. 06/2015 90.000km. Preu: 8.000€
Cardenyes 973400551 RC31
Fiat Doblo trekking
1,6mjet 130cv. Preu: 245€/
mes Cardenyes 973400551
RC32
JeepCompass busines
jtdm 120cv Preu: 21.000
€ finançiat Cardenyes
973400551 RC33

Citroën C4 16 BlueHDi
100 Feel Edition, 22.930km,
03/2016 Color Vermell,
12.300€ amb el descompte
per finançament. Llagunes
973400148 RL12
Nissan Qashqai N-Tec
dCi 110cv blanc, maig
2014, 66.801km, 16.300€
amb el descompte per
finançament. Llagunes
973400148 RL13

SaangYoung Korando
2.2crdi 177cv limited desde
20.000€. Cardenyes
973400551 RC34

Toyota Hilux 2.5 d4d.
50.000km - 03/2016 doble
cabina 19.500 € Cardenyes
973400551 RC35
CITROEN Berlingo
Multispace 16 BlueHDi
100 Live Edition blau
Kyan, 02/2017, 11.550km,
12.800€ amb descompte
per finançament. Llagunes
973400148 RL11

Nissan Juke dCi 110Cv
Acenta alumini, de 04/2017,
19.768km, 14.100€
amb el descompte per
finançament. Llagunes
973400148 RL14

LLENYA venem llenya
d’alzina, roure i ametller.
Trucar 608938077 RV72
COTO intensiu de caça
“Sogaña”, situat al terme
de Vall-llebrera. Contacte
608938077. RV73
FUSTA venda taulers de
noguer. T. 608938077 RV74
MAQUINÀRIA per
professionals i particulars:
motosserres, motoixades
grup llum, desbrossadores,
tallagespes, bombes
aigua, màquines collir
olives... STIHL-HONDACAMPAGNOLA. Tallers
Llagunes. 973400148 RL15
ANUNCIA’T! Missatges
fins a 20 paraules.
publicitat@nadisseny.com

LLENYA ALZINA en
quantitats grans o petites.
També amb sacs per
barbacoa, foc a terra...
Contacte 973400148 RL16
PRODUCTES ARTESANS
Castell de Montmagastre.
Embotits, bolets, mel, vi
conserves. Elaboració
pròpia. T. 608938077 RV71
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imatges d’ahir
1965

Miquel Regué i Gili

Sense piscines i amb el riu més net, La Palanca estava molt concorreguda | Pere Clua i Coll (cedida pel Club de Lectures Artesenc)

Platja de La Palanca
A

questa imatge és molt estiuenca i refrescant, idònia per publicar en aquestes dates tan caloroses. Es tracta d’una escena que els
banyistes repetien diàriament durant
l’estiu.
El riu Segre estava esplèndid en
aquells temps, amb un bon cabal d’aigua, cristal·lina, i els marges lliures i
nets de vegetació. Cosa que, per desgràcia, no es pot dir actualment. I aquí
les nostres autoritats polítiques hi tenen bona part de culpa, ja que és una
vergonya tenir el nostre riu Segre tan
brut i descuidat. Segurament el tram
que passa per Artesa és el pitjor de tot
el seu curs, per què serà?
Deixant la reivindicació i tornant a
la imatge, podem dir que en aquells
temps no existien les piscines públi-
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ques (Artesa va ser un municipi pioner
i les va construir l’any 1975). I la visita
a les platges marines (Cambrils, Salou,
etc.) era una cosa excepcional perquè
els cotxes escassejaven i tampoc
existien bones
carreteres.
Així doncs,
les famílies s’anaven a banyar
al riu. Els dies de
cada dia, solien
ser les mares i els infants les que hi
anaven. I el diumenge, era un costum
familiar molt arrelat el d’anar al riu a
menjar de pícnic.
Les platges més concorregudes de
la zona eren la de La Palanca de Vernet i la del Cel de Rubió. A la primera,

fins i tot, hi havia un “xiringuito”, que
se’l va endur la riuada de 1982. I a Rubió, hi varen construir un càmping al
voltant de la platja.
El riu tenia també els seus perills
i alguna vida s’endugué. Els fatídics
remolins, els talls
de digestió i el fet
que no tothom sabia nedar, n’eren
les causes.
La foto la va fer en Pere Clua i Coll,
un artesenc de món, que quan tornava
a casa nostra aprofitava per prendre
instantànies com aquesta. L’any passat, el Club de Lectures Artesenc va
dedicar una publicació a la seva obra
fotogràfica.

“El Segre estava
esplèndid, amb un
bon cabal d’aigua
cristal·lina”
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la foto

La segona quinzena de juliol s’han fet les estades esportives del CENG, on el centenar de participants han practicat
diverses disciplines, entre les quals hi havia el piragüisme, que s’ha fet a la bassa de Ponts. | CENG

