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agenda
Agenda

ciutadana

juny

Actes

que sabem que es faran
Divendres d’estiu fins al 9 d’agost

ARTESA DE SEGRE
NAIXEMENTS (*vegeu nota)
Pendent maig: Lluc, Kayla, Ruth i Lleó
Mes de juny: No n’hi ha hagut.
DEFUNCIONS
dia 22: Pere Solé i Solé (81 anys), natural
de Vilves
dia 24: Joan Oriola i Palau (66 anys),
natural d’Artesa de Segre
dia 25: Victoriana Hernández i González
(99 anys), natural de la Horcajada
(Ávila)

*AVÍS - NAIXEMENTS
A partir d’ara, per publicar els naixements cal que la família ens faci
arribar les dades (data de naixement, nom sencer i noms del pare
i de la mare) al correu electrònic
revistalapalanca@gmail.com.

A les 22 h, al C/ Bisbe Bernaus,
Sardanes. El 9 d’agost, cloenda.
Durant l’agost

A l’Espai Transmissor de Seró, visites els divendres a les 11, 12 i 13 h
3 d’agost

A les 19 h, Colldelrat, conferència
“La serra de Grealó”.
2, 3 i 4 d’agost

Festa Major a Alentorn

3 i 4 d’agost

Festa Major a Tòrrec i Vall-llebrera
5 al 12 d’agost

A Vilanova de Meià, Campionat de
futbol sala a la pista poliesportiva
Campionat de pàdel a la pista de la
zona lúdico-esportiva (9 i 10 agost)
9, 10 i 11 d’agost

Festa Major a Alòs de Balaguer
10 d’agost

A les 19 h, a l’Espai Transmissor de
Seró, “Menjar i veure al neolític”. A
les 22 h, a la pl. Ajuntament, cinema
a la fresca amb El Rey León
10 i 11 d’agost

Festa Major a Seró

10 al 15 d’agost

temps

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

Sta M. de Meià, Jornades Culturals
i Festa Major (a partir del 12)
15 al 18 d’agost

Festa Major a Cubells

14 d’agost

Montclar, 22 h, cinema a la fresca.
16 i 17 d’agost:

Festa Major de Boada i a Montsonís
19 d’agost

Festa Verge del Castell (Cubells)
23, 24 i 25 d’agost

Festa Major a la Torre de Fluvià
24 i 25 d’agost

Fira de Sant Bartomeu (pàg. 31)
Festa Major a Baldomar
31 agost i 1 setembre

Festa Major a Clua

6, 7 i 8 de setembre

Festa Major a Gàrzola

10 de setembre

A les 21 h, a la pl. Ajuntament, sopar i concert reivindicatiu
11 de setembre

Diada Nacional

13 al 16 de setembre

Festa Major a Vilanova de Meià
20, 21 i 22 de setembre

Festa Major a Lluçars
Montmagastre, St. Miquel (dia 21)
21 i 22 de setembre

Festa Major a Montargull

juny

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: 22,7°
Temperatura màxima: 43°
			(dia 29)
Temperatura mínima: 5,5° (dia 10)
Dies amb precipitacions: 3
Precipitació màxima:
9,3 mm
			(dia 10)
Total precipitacions:
14,3 mm
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B) BALDOMAR

Temperatura mitjana:
21,9°
Temperatura màxima:
42,8°
			(dia 29)
Temperatura mínima:
4,6°
			
(dia 8 i 12)
Dies amb precipitacions: 7
Precipitació màxima:
23,8 mm
			(dia 11)
Total precipitacions:
30,7 mm

VILANOVA DE MEIÀ

Temperatura mitjana:
21,8°
Temperatura màxima:
41,4° (dia 28)
Temperatura mínima:
5,1° (dia 12)
Dies amb precipitacions: 5
Precip. màxima:
14,2 mm
			(dia 11)
Total precipitacions:
21,2 mm
FORADADA

Dies amb precip.:
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1 (dia 11, 9 mm)
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L’Artesa emprenedora
És obvi que vivim en un món cada
vegada més globalitzat en què les
distàncies gairebé no importen
perquè pràcticament tot es pot fer
des d’un ordinador o fins i tot amb un
“aparell” que avui dia tothom porta a
la butxaca.
En aquest sentit, han proliferat molt
les compres per internet, que teòricament ens faciliten la vida, ja que ens
eviten desplaçaments i ens estalvien
temps, entre altres avantatges. El
sistema també té, però, els seus
inconvenients: comprar coses a partir
d’una imatge, no poder parlar directament amb una persona que t’informi
dels detalls, no poder emprovar-se
certs productes...
En fi, els progressos tecnològics
tenen, com totes les coses, alguns
aspectes a favor i altres en contra. El
que compta és l’ús que se’n fa, però
avui no entrarem a valorar aquesta
qüestió, que certament seria força
interessant.
De fet, el que volem destacar i posar
en valor és un dels sectors productius del municipi d’Artesa com és el
comerç, que lluita dins d’aquest món
global per oferir un producte diferent.
D’entrada, Artesa té com a bandera
comercial el tradicional mercat del
diumenge, on no només hi acudeix
gent dels pobles i municipis de la ro-

dalia, sinó també de poblacions més
llunyanes.
L’Associació de Comerç i Serveis,
creada no fa pas gaires anys, ha
demostrat des del principi una gran
voluntat de potenciar aquest sector.
Una mostra recent és la Festa del
Comerç a la Fresca, que sembla consolidar-se el primer divendres de juliol
després de les primeres edicions.
Per altra banda, la iniciativa anomenada Mercat Tot d’Aquí, posada en
marxa en els darrers mesos, dóna
vida diumenge rere diumenge a un
flamant nucli antic, reformat fa poc,
al mateix temps que ofereix una gran
varietat de productes de proximitat. A
més, es complementa amb activitats
lúdiques per a fer-ho més atractiu.
Segur que tot plegat suposarà un
benefici a nivell local que, en algun
moment o altre, caldrà quantificar per
part de qui correspongui. Després
s’hauran de prendre les decisions necessàries per millorar, si és possible,
tot allò que s’ha anat fent.
Aquestes iniciatives formen part d’un
conjunt més ampli que tenim en el
nostre entorn –n’hi ha vàries i diverses– i que representen la lluita actual
del món rural per sobreviure. En el
nostre cas podríem englobar-les amb
el qualificatiu de l’Artesa emprenedora.

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 5 de setembre

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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Artesa de Segre - 25730

Pere Jubete
Llicència nº 3

pere_jubete@hotmail.com

Acompanyament i trasllat sanitari
Desplaçament per a empreses
Trasllats a estació, port i aeroport
Desplaçament nacional
Servei cap de setmana grups
Recollida a domicili
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noticiari
A l’esquerra, venda de productes del Mulla’t a Artesa i a la dreta, salt solidari a Foradada | J. Farré, Ajuntament de Foradada

Nova edició del Mulla’t per l’esclerosi múltiple
E

ls diumenges 14 i 21 de juliol es
va fer el “salt del mulla’t” a les
piscines d’Artesa i rodalia. En concret, a Artesa, amb la col·laboració
de l’Ajuntament i les Artesenques
Actives, l’activitat va recaptar més
de 500 euros, uns 420 en venda de
material (tovalloles-pareo, barrets,
bosses, ampolles i samarretes de
diferents models) i uns 80 euros en

donatius. Enguany la novetat era
que els participants tenien entrada
gratuïta a les piscines i la col·laboració era en forma de donatiu i compra
de productes. A més, també es va
fer a les piscines de Baldomar, Alòs
de Balaguer i Foradada.

FORADADA
Aquest any l’Ajuntament de Fora-

Ctra. Agramunt, 12

dada es va tornar a adherir a la campanya solidària del “Mulla’t”, i el diumenge dia 14 de juliol els banyistes
de la piscina municipal van mullar-se
per l’esclerosi múltiple.
Els clients de la piscina també
van col·laborar amb la compra dels
productes solidaris relacionats amb
la campanya, segons informa l’Ajuntament de Foradada.

Tel. 973 400 081

25730 Artesa de Segre (Lleida)
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noticiari

La petjada de la Vinya dels Artistes

E

l passat 6 de juliol, el celler Mas
Blanch i Jové va presentar una
nova creació escultòrica que ja forma part de la Vinya dels Artistes: “la
Huella” d’Eva Lootz.
Es tracta d’una obra colossal,
feta amb pedra seca i amb una olivera al capdamunt, que simula una
petjada humana i que serveix per reflexionar sobre l’empremta deixada
per l’home a la terra.
L’autora, una reconeguda artista
austríaca fincada a Madrid, explica

que vol transmetre que “no som els
amos de la terra, sinó que en formem part i n’hem de tenir cura per
no destruir-la”.

PROJECTE DE LA FAMÍLIA JOVÉ
BALASCH
Aquest projecte endegat per la
família Jové Balasch a la Pobla de
Cérvoles, creix any rera any i s’ha
convertit en un atractiu projecte
enològic, cultural i turístic que cal
visitar.

“La huella”, amb Eva Lootz

La Palanca a la Nit de
les Revistes en Català
E

l consell de redacció de La Palanca va assistir a la 19a Nit de
les Revistes i la Premsa en català el
27 de juny a l’Espai Endesa de Barcelona. L’acte, organitzat per l’Associació de Publicacions Periòdiques
en Català d’àmbit nacional (APPEC),
reconeix publicacions i periodistes i
posa en valor la tasca de les publicacions dels Països Catalans.
Els guardons van tenir un rerefons polític recordant als presos polítics i exiliats que no eren a la cerimònia per la repressió política i la

persecució judicial. El president
de l’APPEC, Germà Capdevila, va
dir que “no volem més repre- El director de TV3, Vicent Sanchis, recollint el guardó
sentants públics
empresonats o exiliats, ni més re- mativa i les intoxicacions”. Una de
daccions escorcollades, ni més pe- les distincions va ser el Premi Comuriodistes perseguits, ni més editors nicació en defensa dels mitjans cataprocessats sense cap motiu” i va lans als directors de TV3 i Catalunya
reivindicar els mitjans catalans “com Ràdio, Vicent Sanchis i Saül Gordillo.
una peça clau per lluitar contra les La revista Sapiens i el Diari de Sabanotícies falses, la manipulació infor- dell també van rebre guardons.

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa
amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor
Tel. 617 410 668
8I
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Presa de possessió de
l’agent municipal d’Artesa

E

l divendres 19 de juliol va tenir lloc la presa de possessió de la nova agent municipal com a funcionària
de l’Ajuntament d’Artesa de Segre, lloc que pot ocupar
després d’haver fet tots els tràmits. Entre altres, el camí
per arribar a ser funcionària incloïa cursets a l’Escola de
Policia de Catalunya. L’acte va ser a la Sala de Plens
amb presència de l’alcalde i altres regidors, així com
companys de la plantilla de l’Ajuntament i familiars de
l’agent. En acabar es va fer un pica-pica.

Concurs per la portada del
llibret de la Festa Major

L

a Comissió de Festes ha convocat un concurs per
dissenyar la portada del llibret de la festa major destinat a nens i nenes de 3 a 12 anys. Les obres es poden
presentar fins al 19 d’agost i el premi és un val de 50 euros. Trobareu tots els detalls a la web de l’Ajuntament.

*

Concert Orfeó

L

’Orfeó Artesenc va oferir el tradicional concert de
final de curs el diumenge 30 de juny. Enguany, el
concert va tenir lloc a l’Església Parroquial.

‘Campeones’ a la fresca

E

l 12 de juliol es va fer una nit de cinema a la fresca
en què es va projectar la pel·lícula Campeones, de
Javier Fesser. La proposta va tenir molt bona acollida.

Trobada de
nascuts el 1959

Festa dels 60 anys d’Artesa de Segre i comarca

Trobada el dissabte 19 d’octubre
Prepareu-vos per la festa
Gresca, alegria i bona companyia!
Per més informació, contacteu amb nosaltres:
674910354 - Pilar Cirera
665092598 - Lídia Roca
669830280 - Pepi Eroles

I9
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Diferents escenes de la jornada de recreació històrica a l’exterior de l’escola de Tudela | Jordi Farré

Recreació històrica a Tudela
L

’últim cap de setmana de juny
es va fer la segona jornada de
recreació històrica a l’escola Republicana de Tudela. Tot i la calor hi
van assistir unes 300 persones que
van veure les recreacions d’uns 40
actors. El dissabte al matí hi havia
expositors i recreadors a l’exterior

de l’edifici: milícia de cultura, fortificació, transmissions militars republicanes, lloc d’observació, lloc
de comandament i espai de sanitat
republicana. A més, es van organitzar visites a l’interior de l’escola. El
dia abans s’havia fet la xerrada “El
banc d’ADN, la darrera esperança

dels nostres desapareguts de la
Guerra Civil”, a càrrec de Roger Heredia, president del banc d’ADN.
Dissabte a la tarda es va fer la
primera jornada de recreadors, on
es va debatre sobre el paper de la
dona a la recreació històrica, la divulgació o com recrear el drama, entre
altres temes. L’organització ha decidit
traslladar a l’octubre la tercera recreació per evitar la intensa calor.

Artesa ja prepara la Fira de Sant Bartomeu
L

’edició d’enguany de la Fira de
Sant Bartomeu tindrà un pressupost aproximat de 50.000 euros, segons ha explicat l’alcalde d’Artesa,
Mingo Sabanés. Segons Sabanés,
la despesa serà una mica inferior
que la de l’any passat perquè es poden aprofitar inversions pel que fa
a material. L’alcalde ha reconegut
que la preparació del certamen estava “molt verda” però ha assegurat
que es fan reunions setmanals i es
va avançant. “No és fàcil, per exemple en el cas dels comerciants, que
obren dissabtes i diumenges, costa

que siguin tant a les botigues com a
la fira, però s’està fent un esforç”, ha
dit. En aquest sentit, tot apunta que
enguany es podrà recuperar l’espai
de la sala gran del Cubtural pel comerç d’Artesa.
Pel que fa a la resta d’espais i
activitats, es manté com l’any passat
(cervesa, formatge, vehicles, ...) amb
l’afegit del mercat Tot d’Aquí, que es
farà tant dissabte com diumenge a
carrer Bisbe Bernaus. El diumenge
també hi haurà mercat setmanal a
l’avinguda Ma Anzizu, però a la zona
del rentador.

Edició 2018 de la Fira
I 11

El Club de Lectura acaba el
curs a la botiga Ca la Petit

E

l dimecres 3 de juliol es va fer l’última reunió d’aquest
curs del Club de Lectura de la Biblioteca. Es va comentar el llibre No em deixis mai, de Kazuo Ishiguro,
Premi Nobel de Literatura del 2017. Per l’autor, el tema
central de la novel·la és l’amor i l’amistat, i la revista Time la va descriure com la millor del 2005. La reunió es
va fer a la botiga-museu ca la Petit de la Lídia Roca, un
viatge en el temps que ens explica la història contemporània a través dels productes que s’hi venien.

La Biblioteca acull una xerrada
sobre l’ús dels medicaments

E

l dimecres 19 de juny a la Biblioteca es va fer una
xerrada sota el títol “Del bon ús dels medicaments,
vols que en parlem”. L’acte va anar a càrrec de la Montse de la Nova Farmàcia d’Artesa de Segre i de les professionals del CAP d’Artesa Pepi Estany i Pepita Pont.
La xerrada va ser molt didàctica i entenedora, i forma
part del programa d’educació sanitària Vine i t’ho expliquem de la Generalitat de Catalunya, el CatSalut i el
Consell de Col·legis Farmacèutics.

Curs de català per a menors no acompanyats a Artesa

E

l Consell Comarcal de la Noguera i el Consorci per a la Normalització Lingüística han organitzat
aquest mes de juliol una formació
inicial de llengua catalana de 45 hores per a menors no acompanyats a

12 I

Artesa, una formació que s’ha fet tot
el mes de dilluns a divendres.
L’objectiu ha estat proporcionar
coneixements lingüístics bàsics de
català per facilitar la integració a
l’entorn, augmentar l’autonomia per-

sonal i promoure la igualtat d’oportunitats d’aquests nois i noies.
El consell treballa en altres accions destinades a aquests menors
per donar-los eines perquè puguin
decidir el seu projecte de vida.
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noticiari

Exposició de mandales
Artesencs a Estrasburg per
donar suport als eurodiputats d’Elisabet Canes al mercat

C

oincidint amb la constitució del Parlament Europeu
a Estrasburg, el 2 de juliol es va fer una manifestació que va aplegar milers de catalans per a demanar
que no es vetés Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol
Junqueras com a eurodiputats. Diversos artesencs hi
van participar integrats en un grup amb persones d’altres poblacions de la província de Lleida.

E

l 7 de juliol l’artesenca Elisabet Canes va oferir una
exposició de mandales al mercat Tot d’Aquí, en el
marc de les activitats paral·leles de cada diumenge, on
mostrava el seu treball i explicava com el fa.

4 anys de presó per traficar
amb cocaïna a Artesa

L

’Audiència de Lleida va condemnar a quatre anys
de presó a cadascun dels dos acusats de traficar
amb cocaïna a Artesa de Segre en el judici que va tenir
lloc el 4 de juliol. Al registre a casa dels condemnats, un
dels quals compleix presó provisional per aquesta causa, els Mossos van trobar uns 106 grams de cocaïna
destinada a la venda, de la qual calculen que se’n podia
obtenir uns 6.270 euros. Els fets van tenir lloc com a
mínim durant la primera meitat de 2018 i els detinguts
són R. A. i Y. Z., dos homes de nacionalitat marroquina.

Gran ballada de sardanes

E

l 19 de juliol a les 10 de la nit l’Associació Amics de
la Sardana va organitzar una gran ballada al carrer
Bisbe Bernaus, amb la cobla Ciutat de Solsona.

I 13

noticiari
Aprovat el Cartipàs i les noves retribucions
E

l cartipàs municipal 2019 es va
aprovar al Ple de l’Ajuntament en
sessió extraordinària el 8 de juliol. En
el ple es van nomenar els regidors i
regidores i se’n van delegar les diferents àrees i matèries. L’Ajuntament
queda compost per Alba Boher, a
pobles agregats i hisenda local i seguretat ciutadana; Josep M. Farré,
a indústria, comerç i a agricultura i
ramaderia; Mingo Sabanés, a personal i obres i a urbanisme; Maria Cusola, a cultura i educació i mitjans de
comunicació; Sara Teixidó, a festes
i fira i entitats; Jaume Caballer, a tu-

risme i medi ambient; Carles Serra,
a joventut i esports i Sílvia Cardona,
a sanitat i afers socials. Aquesta legislatura s’ha arribat a un pacte de
govern entre ERC i Junts per Artesa
de Segre, sent el portaveu del grup
de govern l’alcalde Mingo Sabanés
i com a suplent en Josep M. Farré.
Així mateix s’han aprovat les retribucions econòmiques per l’assistència dels membres a les sessions
dels òrgans col·legiats de la corporació: a la sessió de ple, 50 euros,
a la comissió informativa permanent
i comissió especial de comptes 30

euros i a la comissió de coordinació
i treball de govern, 200 euros. Tots
els regidors i regidores formen part
del ple i de la comissió informativa
permanent, mentre que la comissió
de coordinació de treball només la
componen els 8 regidors de govern.
S’ha establert també que les sessions ordinàries del ple tindran lloc
el primer dilluns no festiu de cada
mes a les 21 hores durant els mesos
d’abril a octubre, i a les 20 hores durant els mesos de novembre a març
al Saló de Sessions de l’Ajuntament,
exceptuant el mes d’agost.

Tall de llum el 7 d’agost

L

’Ajuntament d’Artesa, a través de la companyia Endesa, ha informat que farà tasques de manteniment
que provocaran una interrupció del subministrament el
dia 7 d’agost entre les 11.55 i les 12.05 hores. Els carrers
afectats, segons l’anunci de la companyia, seran el carrer Monges i el carrer Escoles.

14 I
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municipis
Dos dels trams arranjats | Aj. d’Alòs

Obres de millora a la carretera d’Alòs

D

urant el mes de juny s’han fet
obres de millora a la carretera
d’Alòs. En concret, s’han arranjat
dues corbes molt pronunciades, que
s’han adreçat i s’hi han fet cunetes
transitables. La intervenció ha estat
subvencionada per la Diputació de

Lleida amb aportació de l’Ajuntament, i ha tingut un pressupost de
120.000 euros.
L’alcalde d’Alòs, Lluís Soldevila, ha explicat que l’Ajuntament vol
seguir millorant més trams de la carretera, tant cap a Rubió com cap

a Artesa. Pel que fa al tram cap a
Rubió, és en gran part terme municipal d’Alòs i administrativament serà
més senzill. Pel que fa al tram cap
a Baldomar i Artesa, Soldevila ha dit
que caldrà parlar amb Artesa i que ja
s’ha fet una primera conversa.

Enterren els tres soldats
republicans de Vilanova

E

ls tres soldats republicans recuperats de les trinxeres de Vilanova de Meià van ser enterrats en un nínxol del cementiri el 2 de juliol. La consellera de Justícia,
Ester Capella, va presidir l’acte, amb l’alcalde, Xavier
Terré, i altres autoritats. Al lloc on els van trobar, s’hi va
col·locar un monòlit en memòria seva. De moment no
s’han pogut identificar els tres individus.

Foradada repara el pavelló

L

’Ajuntament de Foradada, atesa la necessitat de solucionar les filtracions d’aigua des de la coberta cap
als vestidors del pavelló, ha fet obres de reparació de la
coberta, que a la vegada també és la terrassa-solàrium
de les piscines municipals. Els treballs han consistit a
retirar el paviment existent a la coberta dels vestidors,
impermeabilitzar-ho i tornar a col·locar el paviment. La
Diputació de Lleida ha atorgat una subvenció de 18.000
euros per atendre les despeses de la reparació.

Restauren el pòrtic de Cubells

L

’Ajuntament de Cubells, amb una subvenció de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, ha restaurat el pòrtic de l’església de Santa Maria del Castell de Cubells. L’actuació
ha consistit en la conservació, rejoveniment i rehabilitació, ja que es trobava força deteriorada. L’església de
Santa Maria és l’únic edifici conservat de l’antic castell.
L’alcalde, Josep Regué, ha explicat que s’ha millorat
l’estabilitat de la porta alhora que també queda protegida
per un llarg període de temps. “És una manera de dignificar la nostra església i posar en valor aquest llegat
religiós, històric i cultural del nostre poble”.
I 15
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10
STAGE
your text here

la noguera
CONSTITUCIÓ DEL CONSELL COMARCAL

XERRADA DEL COL·LABORADOR DE LA
PALANCA RAMON I. CANYELLES

E

l col·laborador de La Palanca Ramon I. Canyelles va
oferir una xerrada a Montgai el 20 de juliol en què
explicava com es va fer la famosa fotografia del forat negre. Va ser un acte que combinava ciència i gastronomia
i hi va intervenir en qualitat de monitor Starlight.

ART EN UN HORT DE SANTA LINYA

E

l dia 8 de juliol es va celebrar la sessió constitutiva
del ple del Consell Comarcal de la Noguera. Miquel
Plensa va ser elegit el nou president de l’ens comarcal
per 10 vots a favor i 9 vots en blanc. El ple el formen
19 consellers comarcals, tots alcaldes o regidors dels
ajuntaments de la Noguera, de tres grups polítics. El repartiment és 10 consellers d’ERC-AM, 8 de JuntsXCat, i
un de CP - PSC. Destaquen la consellera Maria Cusola,
primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Artesa, Maricel Segú, alcaldessa de Foradada, i Xavier Terré, alcalde
de Vilanova de Meià. El ple del cartipàs, per definir les
àrees de govern, va ser el 18 de juliol i va atribuir a Cusola l’àrea d’Ensenyament i Habitatge i a Terré l’àrea de
Turisme i Territori.

E

l 3 i 4 d’agost es pot visitar “A l’hort”, una exposició
d’escultura i pintura d’artistes lleidatans en un hort
de Santa Linya. L’accés és gratuït i hi ha obres d’Antoni
Camarasa, Caballer-Sumalla, Laura Piqué, Lupe Ribot i
Roger (Lo Picot). La mostra es fa a l’hort i al taller de l’artista Antoni Camarasa, al C/ Les Eres, hi ha els artistes i
no tanca al migdia. Informació al 646 01 74 09.
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Activitats de l’Associació de Puntaires

A l’esquerra, sortida a Terol i a la dreta, participació de les puntaires al mercat | Associació de Puntaires i Dolors Bella

L

es puntaires d’Artesa de Segre,
juntament amb puntaires de
Balaguer i Sanaüja i altres persones de la nostra ciutat que ens van
acompanyar, el 16 de juny vam anar
amb autocar a fer punta al coixí a
Calaceite, un dels pobles medievals
més macos de Teruel. A la tarda, després d’un bon dinar, vam fer una vi-

sita guiada al poble de Vallderrobles
i al seu impressionant castell. A més
de gaudir fent el que més ens agrada, punta al coixí, també vam gaudir
fent turisme. I ara, fins a la propera!
Per altra banda, el diumenge 14
de juliol, amb acord dels organitzadors i per tal de promocionar el mercat i els productes, comerços i acti-

vitats que tenim al municipi, vam fer
una petita demostració al mercat.
El resultat va ser molt satisfactori, per la curiositat i interès que van
demostrar les persones que passejaven i gaudien del mercat. Donem gràcies als organitzadors per donar-nos
l’oportunitat de mostrar l’activitat que
fem. | Associació de Puntaires

El Club de Lectures ajorna fins al setembre la propera revista

E

l Club de Lectures Artesenc Associació Cultural ha decidit ajornar fins al setembre la publicació del
número 19 extraordinari de la revista
Lectures dedicat a la Fàbrica i Colònia
de Vilves – Artesa de Segre. La troballa de nova documentació i noves
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aportacions, i un agost on poca cosa
es pot fer, han aconsellat ajornar la
sortida fins als vols de la Festa Major
d’Artesa. Les noves aportacions faran
que les pàgines del número siguin al
voltant de 300, redactades per 10 autors. Lamentem els inconvenients que

aquest ajornament pugui causar.
Tanmateix, ens podrem veure a
la Fira de Sant Bartomeu amb una
exposició fotogràfica sobre la Fàbrica i on podreu encomanar, amb descompte, el vostre exemplar. | Josep
M. Espinal, secretari CLAac
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Amb el curs acabat...
A

mb el curs acabat és un bon moment de fer-li una repassada, i
des de l’AMPA de l’escola Els Planells
volem repassar amb tots vosaltres com
ha estat. L’AMPA ha participat en un
munt d’activitats, des de la castanyada a les activitats de Nadal, la setmana cultural, la festa de fi de curs, ... De
ben segur que ens en deixem algunes
però en qualsevol cas perdoneu-nos,
tant si hi són com si no hi són hi hem
participat activament i ens ha agradat
molt ser-hi. Sempre donarem suport
a qualsevol activitat que faciliti la interacció entre les famílies i l’escola.
A curt termini encara ens queda
molta feina a fer. A l’AMPA els mesos

d’estiu sempre són de gran activitat,
especialment pel que fa a l’organització de la recepció i adequació dels
llibres socialitzats, a l’adquisició de
llibretes noves i a la posterior distribució a les famílies. Enguany, pel que
fa a la socialització, voldríem dir que
estem molt contents, des de l’escola
s’ha fet un gran impuls per socialitzar
més llibres, aconseguint així rebaixar
les despeses a les famílies. Aprofitem
aquest espai per donar les gràcies a
tot el claustre de l’escola per participar
activament en aquest projecte que,
més enllà d’abaratir despeses, porta
implícit el concepte de reutilitzar i reaprofitar un material que moltes vega-

des queda nou i que d’aquesta manera se li pot donar un nou ús. Des de
l’AMPA també tenim nous projectes
pel curs vinent, no us penseu que parem, sempre tenim idees noves, com
ara tirar endavant amb un projecte de
revitalitzar els patis, preparar alguna
sorpresa nova per Sant Jordi, ...
Per acabar, i de cara a passar un
bon estiu, no volem acomiadar-nos
sense desitjar un bon estiu a tothom,
que les famílies gaudeixin dels més
petits, que facin activitats junts, passejar, visitar un museu, preparar un
bon dinar, ... El que vulgueu, però
aprofiteu i gaudiu de tot el temps que
passeu amb els més petits de casa.
Bon estiu a tothom. | AMPA Escola
Els Planells

Nota de l’AMPA de l’EMMA
F

inalitzat el curs, volem fer una síntesi de les activitats que hem dut
a terme des de la Junta de l’AMPA de
l’Escola Municipal de Música. L’acció
principal ha estat donar suport i col·laborar en les activitats educatives que
s’organitzen des de la direcció de
l’EMMA. Hem adquirit llibres pels
alumnes socis dels nivells d’Elemental 2 i 3, Sensibilització 3, Aprenentatge Bàsic 2 i Nivell mitjà 6 amb un
15% de descompte per les famílies.
Disposem d’un espai de comunicació directa amb els pares a través del
qual hem transmès totes les informacions que la direcció de l’escola ens
ha fet arribar, fossin canvis d’horaris,
organització d’activitats, baixes de
professors, anul·lacions de classes,
... Un membre de l’AMPA és al Consell escolar per fer el seguiment del
compliment del Projecte Educatiu de

Centre, vetllar pel bon funcionament
de l’escola i millorar-lo a través dels
suggeriments de les famílies.
Als concerts de Nadal i fi de curs,
hem actuat en tres punts. Primer, ens
vàrem encarregar de la decoració nadalenca de l’escola organitzant un taller amb els infants i de la del concert
de final de curs Queen, el nostre musical!!. En segon lloc, vàrem col·laborar en els assajos i els espectacles en
coordinació amb l’escola. I finalment,
amb el pressupost de l’associació es
va pagar un pica-pica pels alumnes i
pares de l’escola per Nadal i un berenar pels alumnes i professors de la
nostra escola i la d’Ivars per fi de curs.
Pel que fa al material, hem adquirit
dos altaveus Bluetooth, un micro amb
peu i dues torres de so per les aules.
En gaudeixen tots els alumnes de
l’escola. El cavall de batalla ha estat

Altaveus Bluetooth | AMPA de l’EMMA

mantenir el preu de les quotes fins al
juny, la qual cosa ens sentim especialment orgullosos d’haver aconseguit havent parlat amb totes les parts.
Animem a totes les famílies amb
fills matriculats a l’escola pel proper
curs que es facin socis per poder seguir amb les activitats que us hem comentat i poder-les ampliar. Desitgem
un bon estiu a totes les famílies! |
Junta de l’AMPA de l’EMMA
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A l’esquerra, visita al museu d’Alòs i a la dreta, sortida al castell de Boixadors | Terres del Marquesat, Ramon I. Canyelles

Actes de les Terres del Marquesat
E

l 29 de juny a la tarda érem al
pont del Segre al seu pas per
Alòs i feia tanta calor que vàrem
anar a les piscines municipals, on
tenen un sistema de refrigeració
natural que consisteix en fer circular aigua per sobre la teulada de la
terrassa exterior, i tot i així hi feia
calor. Vàrem fer un petit recés fins
a les 19h, quan ens vàrem dirigir a
la sala petit museu d’exposicions
on hi ha una part d’arqueologia on
s’exposa tot el material trobat al llarg
dels anys a la Cova del Parco i una
altra que es compon de geologia, on
podem contemplar unes vèrtebres
autèntiques de l’Ictiosaure, un rèptil
en forma de peix que voltava fa uns
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quants milions, quan Alòs de Balaguer jeia sota les aigües d’un mar
que cobria tot Catalunya.
A les 20h es va fer la conferència
“la Draga, un poblat neolític extraordinari”, a càrrec de la doctora Ma
Àngels Petit, del Departament de
Prehistòria de la Universitat de Barcelona. Com cada any, va ser tot un
èxit d’assistència, unes 45 persones
en total entre membres de l’associació, gent del poble i estudiants d’arqueologia.
Si no hi ha res de nou, l’any que
ve farem una petita festa amb motiu
dels 20 anys de col·laboració entre
entitats. La nostra entitat dóna les
gràcies a la col·laboració de l’ajunta-

ment d’Alòs, amb una menció especial a l’alcalde, Lluis Soldevila.

EXCURSIÓ CULTURAL A CALAF I
SANT PERE SALLAVINERA
El 14 de juliol el programa preveia tres punts de trobada per fer
la sortida cultural a Calaf i el Castell
de Boixadors: Cubells, Agramunt i
l’Oficina de Turisme de Calaf. A les
10.30h vàrem sortir acompanyats
per una de les guies d’aquesta oficina i pujàrem pel carrer Sant Jaume
fins a la plaça de l’Ajuntament, on hi
ha vuit botigues antigues visitables.
Vàrem veure una bodega, una impremta i botigues de queviures on
podíem contemplar el paper higiènic
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les entitats
de l’elefant, llet condensada en ampolla de vidre, el famós sabó Lagarto, La quina Sant Clemente, el Flit o
DDT (Dicloro Dimetil Tricloroetano),
un insecticida potent i avui prohibit.
També hi havia el Pelargon, el primer substitut de la llet materna, el
Pohscao i el Cola Cao. A les merceries, botons antics de tot tipus i formes, estris de tot tipus com orinals
de porcellana i aparells per donar
lavatives.
També hi havia una escola de
la meva època on apareixia el crucifix, el dictador en un costat i Jose
Antonio a l’altre, i pupitres, mapes i
llibres de l’època i la clàssica estufa de llenya, llenya que els alumnes
eren responsables d’anar a buscar,
encendre i recollir-ne les cendres.
Continuàrem amb una visita al
Castell on hi ha les ruïnes molt ben
consolidades i des d’on la guia ens
va explicar breument la història de
Calaf i el nostre company Josep Ma
Mata Perelló, catedràtic de Mineralogia de la UPC de Manresa, ens va

explicar d’una manera ràpida i entenedora tot el sinclinal de l’entorn de
Calaf.
Per acabar la visita a Calaf vàrem
entrar a l’església del poble, una barreja de gòtic i barroc, on destaquen
unes pintures a l’altar major de després de l’última Guerra Civil. Els patrons són Santa Calamanda i Sant
Jaume. El campanar és un dels tres
més alts de Catalunya, 54 metres.

VISITA AL CASTELL DE BOIXADORS
Ens acomiadàrem de la nostra
bona guia i després d’un bon dinar
a la Cuina del Mercat, ens vàrem
dirigir al Castell de Boixadors (Sant
Pere Sallavinera) on ens esperaven
el David, guia del castell, i un regidor del poble. El castell domina tot
l’altiplà de Calaf i la resta de camins
de pas. És a l’extrem occidental de
la serra de Castell Tallat (922m), que
emmarca, amb la serra de Rubió
(837m) al sud, el camí que comunicava la vall del Cardener amb la del
Segre.

Era, per tant, un camí molt important en temps de conquesta. És una
obra declarada Bé Cultural d’Interès
Nacional. El David ens va fer una introducció de la història d’aquest castell que, situat a l’Anoia, està tocant
al Bages i la Segarra.
A dins del recinte s’hi troba l’església de Sant Pere de Boixadors,
que forma part del conjunt arquitectònic juntament amb la torre de
defensa. Després de donar un bon
tomb per tot el recinte, tot explicat
pel David, un gran expert en el tema,
ens va guiar a la nova església, que
està oberta al culte i que va substituir la del castell, on hi ha una relíquia que no dic què és, ja que s’hi
ha d’anar.
Ens acomiadàrem del regidor de
Sant Pere Sallavinera i d’en David,
un gran historiador del qual us deixo
el mòbil de contacte (666 18 08 34)
per si voleu fer una visita al castell,
que no us deixarà indiferents. |
Francesc Gessé, Terres del Marquesat
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escola els planells
Celebrem la jubilació de la Josefina Eroles

E

l 21 de juny va ser l’últim dia que
la Josefina Eroles va exercir de
mestra a l’Escola Els Planells. Sí, la
Josefina Eroles, la nostra Pepi.
Després de molts anys de compartir treball amb ella, podem dir que
la Pepi ens ha acompanyat tant professionalment com personalment en
el viatge de la vida. Sempre plena
d’il·lusió, alegria, perseverança, responsabilitat, determinació, ... i sempre donant molta importància al treball ben fet, als valors i a la persona.
Tot amb l’objectiu del bé comú, dels
alumnes, de l’escola, ... Deixant de
banda els interessos personals.

La
família
i l’escola han
estat els seus
grans projectes,
sabent-se adaptar a tots els
canvis, col·laborant, participant
i sempre donant
idees i sent positiva.
Els alumnes La Pepi amb algunes de les companyes | Escola Els Planells
de primer, tercer
i cinquè li han dedicat diferents ac- Ha estat un enorme plaer compartir
tuacions. Pepi, diuen que et jubiles aquesta escola amb tu.
Gràcies, moltes gràcies!
però una mestra no es jubila mai.

institut els planells
Titelles i contes en anglès al Puppet Show

A

quest curs, l’alumnat de 1r
d’ESO ha escrit algunes obres
teatrals en anglès basades en contes tradicionals. Després de reinventar les històries, van escriure els
diàlegs i van crear els personatges.
El següent pas era construir els
seus titelles a la classe de Tecnologia i VIP. L’objectiu del projecte era
tenir-ho tot enllestit per a representar les obres davant d’un públic molt
especial: l’alumnat de 3r de Primària
de l’Escola Els Planells.
La representació va tenir lloc el
10 de juny i va ser un èxit i la perfecta culminació d’una gran experiència
per tots els implicats.

El projecte va culminar amb una representació el 10 de juny | Institut Els Planells
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tema del mes

Zumba, sardanes, parades i sopar. A la pàgina següent, servei de bar i gresca amb Marc Angrill | Dolors Bella, Jordi Farré

La 3a edició d’Artesa a la Fresca
reuneix mig miler de persones
E

l divendres 5 de juliol es va fer la
tercera edició de la iniciativa Artesa a la Fresca, esdeveniment organitzat per l’Associació de Comerç
i Serveis (ACS), que enguany va ser
multitudinària i va reunir mig miler
de persones segons els càlculs fets
per l’organització. Tot i mantenir-se
en essència, el format de la festa ha
anat canviant en cadascuna de les
edicions que se n’ha fet.
Així, el primer any encara hi havia la desfilada, que ara s’ha separat i és un esdeveniment amb entitat
per si mateix. Respecte l’any passat, en canvi, l’evolució s’ha fet en
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l’hora d’inici de les activitats, ja que
es va veure que era massa aviat,
i aquest any es va començar a les
20.00 hores per evitar la intensa calor d’aquesta època.
La presidenta de l’ACS, Íngrid
Solé, ha explicat que l’any que ve
també s’incorporarà algun canvi per
fer la festa atractiva, però que mantindrà el format en essència i, especialment, la data. “Repetirem perquè
ha estat un èxit total, ha agradat
molt”, va dir, i va afegir que “la festa es farà, el que no sabem encara
és com serà exactament, tot i que sí
que mantindrem la data del primer

divendres de juliol, perquè ja s’ha
establert”.

UNA QUINZENA DE PARADES
La festa tenia com a eix central
una quinzena de parades de diversos comerços associats que estaven
situades a la plaça de l’Ajuntament,
on també hi havia l’escenari.
A més a més, durant tot el vespre
i nit hi va haver servei de bar amb
begudes i entrepans, també gestionat per l’ACS. En aquest sentit, Solé
ha insistit en destacar la col·laboració de l’associació Artesenques Actives, que es van encarregar de fer
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#temadelmes

els entrepans que hi havia a la venda per sopar.
Per fer-ho més còmode es van
instal·lar taules i cadires que van
estar disponibles tota la vetllada per
les persones que anaven sopant a
l’horari que millor els convenia, i
també paral·lelament s’anaven oferint les diferents propostes culturals i

d’oci i espectacle previstes per la nit.
La primera va ser la ballada de
sardanes, amb presència dels Amics
de la Sardana d’Artesa de Segre. Tot
seguit, el gimnàs Altis va oferir una
actuació de Zumba amb l’energia i
l’espectacle als quals ja ens té acostumats. Finalment, hi va haver música i gresca amb Marc Angrill fins

més enllà de la una de la matinada.
A banda de la valoració positiva
de l’organització, l’alcalde d’Artesa,
Mingo Sabanés, també ha elogiat
propostes com aquesta. “És molt
positiu, sembla com una petita fira,
i es veu que agrada perquè el públic
respon molt bé”, ha assegurat en declaracions a La Palanca.

Sorteig de 200 euros en vals de compra

A

banda de l’oferta d’oci, comerç i espectacle, la
nit a la fresca del comerç d’Artesa també oferia
la possibilitat de guanyar vals de compra per gastar
en botigues de l’associació. En concret es van sortejar quatre vals de 50 euros cadascun.
Per participar al sorteig hi havia dues opcions,
una era fer compres la mateixa nit en alguna de les
parades que els comerços associats havien instal·lat
a la plaça i l’altra, directament comprar butlletes per
entrar al sorteig.
Els vals premiats són per gastar a les botigues
Independent Soft, Disbo, Nurfarma i Floristeria Joana. Les persones premiades van ser Pilar Aiguadé,
Laia Bergonyó, Mercè Valls i Ester Serés. L’entrega

Les premiades, en l’entrega dels vals | Jordi Farré

de premis es va fer el mateix divendres dia 5 a la nit
a l’escenari de la plaça.
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esports

‘Futbito’ per ajudar a la integració

A

quest estiu el torneig d’estiu
de futbol sala d’Artesa, que
aquest any arriba a la 38a edició, ha
comptat amb la participació de dos
equips de joves migrants no acompanyats provinents del centre Antares de la casa de colònies de Salgar,
gestionat per Intress. Amb els noms
de Salgar i Antares, un total de 18
jugadors, nou per equip, han participat en el torneig i han disputat un
total de 10 partits cadascun. L’equip
Salgar ha quedat en vuitena posició i
Antares, en dotzena, d’un total de 18
equips participants.
Els dos equips han estat patrocinats per la casa de colònies de Cal
Petit de Vilanova de Meià, els quals
els han ajudat econòmicament amb
la inscripció al torneig i els han facilitat les equipacions.
Durant els seus partits, doncs, a
la pista s’han sentit indicacions en
àrab, ja que la gran majoria dels joves han arribat del Marroc, i des de
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les banquetes
aquests
nois
han estat entrenats per diferents monitors
del centre Antares. Aquesta
activitat els ha
permès d’alguna manera socialitzar-se entre
Partit d’un dels equips del centre Antares | Antares
ells, haver fet un
esport d’equip i haver conegut altres que estan en centres d’acollida però
joves de la població d’Artesa i roda- sense l’acompanyament de les falia, els membres dels altres equips mílies, el futbol pot ser una manera
que han participat al torneig.
d’integrar-se en aquest nou entorn
Després, a nivell esportiu, la idea o, almenys, d’oblidar-se una mica
és que els joves aprenguin unes dels problemes que tenen en la seva
nocions bàsiques de futbol i fer una vida diària.
activitat que els repercuteixi posiLa casa de colònies de Salgar al
tivament en la salut. Són nois que, municipi de Foradada acull des del
tot i ser molt joves, ja han viscut ex- 27 de març el centre Antares, que
periències molt complicades, tant anteriorment s’havia ubicat, precisaen els països d’origen com en el ment, a la casa de colònies Cal Petit.
trajecte que els ha dut fins aquí. Ara | CENG
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A dalt i a baix a l’esquerra, sortida al Montaud, a baix al centre i dreta, ruta en BTT a Sant Joan de l’Erm | CUDOS

Primeres excursions d’estiu del CUDOS
A

banda de participar en curses de muntanya com Zumaia
Flysch (País Basc, 23 de juny) o Buff
Epic (Barruera, 13 de juliol), el CUDOS ha arrencat l’estiu amb excursions de grup tant per caminadors i
corredors com per BTT. Al País Basc
les representants del club a la mitja

marató van ser Esther Farré i Anna
Ingla, que també van participar a la
Buff Epic de Barruera en la distància
de 26 quilòmetres, cursa que també
va córrer un altre soci, Àngel Nieto.
Per altra banda, el darrer cap
de setmana de juny, coincidint amb
el pic de l’onada de calor, es va fer

l’ascensió al Montaud, de 2.499 metres, des d’Alòs d’Isil. El primer tram
fins a Salau es podia fer corrent o
en BTT. I precisament en BTT va ser
la sortida del dissabte següent, 6 de
juliol, en què es va fer una ruta de 70
quilòmetres i 1.900m de desnivell a
Sant Joan de l’Erm. | CUDOS
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A dalt, dues activitats de les estades i a baix, el nou coordinador tècnic, Edu Reina, Albert Marvà i Júlia Fontanet | CENG

Estades esportives i altres novetats
A

l juliol el CENG ha organitzat
una nova edició de les estades
esportives. Una seixantena de joves
hi van prendre part i van poder practicar bàsquet, atletisme, bàdminton,
piragüisme i mini-rafting, així com fer
excursions amb bicicleta i jocs d’aigua.

NOU COORDINADOR TÈCNIC
El CENG ha incorporat un nou

coordinador tècnic per a la temporada vinent. Es tracta d’Edu Reina, graduat en Ciències de l’Activitat Física i
l’Esport i que ve d’entrenar la base del
Força Lleida. Reina substitueix Oscar
Alocen, que després de tres temporades al club, se’n va al CB Tremp.

PREMIS PER A DOS JUGADORS
Dos jugadors del CENG van rebre distincions a la Festa del Bàsquet

Lleidatà del 28 de juny a la Llotja de
Lleida. Un és l’Albert Marvà, que va
ser escollit millor jugador provincial en
categoria preinfantil. La Júlia Fontanet va ser votada com a segona millor
jugadora en categoria premini. D’altra
banda, la jugadora mini del CENG
Martina Benítez va debutar amb la
selecció catalana de la seva categoria
en un torneig contra València i Aragó
disputat a mitjan juliol.
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fira

***PROGRAMA PROVISIONAL***

DIVENDRES 16 D’AGOST
16a Caminada a la llum de la lluna
22h, plaça de l’Ajuntament
Nivell fàcil, pot participar-hi tothom,
prèvia inscripció a l’Ajuntament
Organitza: Club Esportiu Altis
Masterclasse de zumba
21h, Gimnàs Altis, Obert a tothom
Organitza: Club Esportiu Altis
DISSABTE 24 D’AGOST
Enganxa’t a la Fira, sortida popular
8h, CAP
Pot participar-hi tothom, prèvia inscripció a l’Ajuntament, caminant o corrent.
Inclou refrigeri i un obsequi
Organitza: Àrea Bàsica de Salut
Torneig de bàsquet 3x3 (semis)
10h inf., 11h adults. Camp d’esports
Organitza: CENG
18è Concurs de pintura ràpida
De 9 a 10h inscripció i de 10 a 16h
concurs, a l’espai Infofira
Inauguració
11h, recinte firal
Benvinguda i cercavila amb Los Follets i la colla gegantera d’Artesa
11h, recinte firal
Organitzen: Associació Juvenil Los
Follets i Colla Gegantera
Concurs de Botifarra

*

17h, plaça de l’Ajuntament
Organitza: Los Follets
Cercavila amb Los Follets
17.30h, recinte firal
Entrega de premis Pintura ràpida
18h, D’Gusta, Escenari central
60 anys de vi, Celler del Montsec
Tast a càrrec de Jaume Gaspà
19h, Àrea d’activitats Biblioteca
Màx. 50 persones, Inscripció prèvia
Organitza: Cooperativa d’Artesa
Exhibició itinerant de zumba
A partir de les 19h, pel recinte firal
Organitza: Gimnàs Altis
Torneig Bàsquet 3X3 (finals)
20h inf., 21h adults. Camp d’esports
Organitza: CENG
PREGÓ a càrrec del Sr. Postu
20h, plaça de l’Ajuntament (D’Gusta)
D’Gusta sopar + Música en directe
Degustació de tapes, vins i cerveses
de productors de proximitat, amb Atenea Carter & Groove Collective
20-24h, plaça de l’Ajuntament
No hi haurà tiquets, es comprarà a
cada estand
DIUMENGE 25 D’AGOST
9è Intercanvi de segells i promoció
filatèlica
Intercanvi de col·leccionables
9 a 13h, Àrea d’activitats Biblioteca
Col·labora: Bernardí Mota

22a Trobada de puntaires
10h, carrer St. Cosme i Damià
Organitza: Associació de Puntaires
Cercavila amb Los Follets
11 i 17.30h, recinte firal
Partit de futbol Trofeu Fira del Meló
CE Artesa de Segre - Lleida Esportiu
(Juvenil Divisió d’Honor)
18.30h, Camp d’esports
D’Gusta sopar + Música en directe
Música de LAUZETA FOLK
20-24h, plaça de l’Ajuntament
Subhasta de quadres del Concurs
de Pintura Ràpida
20h, plaça de l’Ajuntament
Entrega de premis dels concursos
de Productes estranys, Balcó més florit d’Artesa, Portada llibret Festa Major
i Sorteig Pack Escapada
20.45h, escenari central
Mostres i tallers d’oficis i altres
Dissabte i diumenge de 10 a 14h i de
17 a 20h, barri antic i plaça Major
Venda de tiquets a Infofira
ACTIVITATS INFANTILS
Tallers i altres amb PETIT XEF
Dissabte 11 a 13.30 i 18 a 20.30h, carrer St. Cosme i Damià
Jocs amb Kapla Catalunya
Diumenge 11 a 13.30 (plaça Major)
Espectacle Una de Gegants
Diumenge, 18h, Plaça del Ball

Dates a recordar
Recollida d’objectes voluminosos
Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de
recollida dels objectes (973 40 00 13)
- Pobles agregats i Artesa de Segre: dilluns 5
d’agost i dilluns 2 de setembre de 2019.
Aquest servei només és per casos molt justificats, que no puguin anar directament a la
deixalleria.

Renovació del DNI
Fins pròxim avís, no es renovarà el DNI a
l’Ajuntament. Podeu adreçar-vos a l’oficina de
Lleida, a la nova adreça al carrer de l’Ensenyança, 2 (Comissaria Policia Nacional). L’horari, només amb cita prèvia, és de dilluns a divendres de 9 a 20.30h per DNI i passaport, i de
9 a 14.30 per TIE i documentació d’estrangers.
Ajuntament d’Artesa de Segre
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el cap

informa

Web ‘La Meva Salut’, per a què em serveix?

L

a Meva Salut (LMS) és la web que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut, serveis i inclou també la informació que s’ha generat
per l’atenció sanitària prestada en centres assistencials
públics, com per exemple el pla de medicació vigent, les
vacunes administrades, els diagnòstics, els informes clínics i els resultats de les proves i les exploracions complementàries. També permet realitzar tràmits i gestions
en un entorn segur.
Per accedir-hi, hi podeu demanar al vostre centre sanitari, i es pot sol·licitar accés a la vostra història, la dels
vostres fills menors de 16 anys, dels fills de 16 a 18 anys
amb el seu consentiment i de les persones de les quals
sigueu responsables legals.
Cal aportar fotòcopia i original de la targeta sanitària
individual (TIS) vostra i de la persona de qui sol·liciteu
l’accés, el DNI, el llibre de família o certificat literal de
naixement, en cas dels fills, o la documentació legal original que us acredita com a representant legal i disposar
d’una adreça electrònica i un mòbil on rebre un SMS.
Després de rebre l’autorització, podreu accedir amb
el número de la TIS, DNI i contrasenya que us haureu
creat, i veure el les vacunes administrades. | CAP d’Artesa de Segre
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cartes a la redacció
Escoltem, posem en valor i impliquem-nos
amb les persones grans

F

ins a quin punt afecta el no tenir
accés a recursos per a persones
grans en situació de dependència i/o
discapacitat al nostre municipi?
Estem en una situació límit, fan
falta recursos i inversió però també
sensibilitat i compromís amb les persones grans.
La realitat ens indica que tots envellim i que potser algun cop haurem
de deixar casa nostra per assistir
a un centre de dia o residència on
ens proporcionin les atencions que
necessitem i que en un domicili no
és possible abordar, sovint per l’alta complexitat. Actualment, al nostre
municipi també ens falta suport assistencial domiciliari qualificat.
Parlem tot sovint d’empatia i acceptació, però tenim en compte la
persona en la presa de decisions?
Som coneixedors de les opcions que
tenim?
La majoria de persones grans
amb dependència manifesten que
prefereixen continuar vivint a casa
seva i en el seu entorn habitual.
La majoria de famílies també manifesten aquesta preferència sempre
que tinguin el suport necessari per
conciliar tant la seva vida familiar
com laboral amb el fet de cuidar una
persona gran depenent a casa.
En el municipi hem de conèixer i
tenir a l’abast l’accés als serveis per
aquestes persones amb dependència i les seves famílies, tot garantint
que puguin triar lliurement els que
més s’ajustin a les seves necessitats.
Ens cal apostar de forma cla-
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ra i ferma per les nostres persones
grans, a les quals ens cal reconèixer
més, escoltar-les i donar-los el valor
que es mereixen.

ENVELLIMENT
Quina situació tenim ara mateix i
de quin percentatge de població estem parlant?
L’Àrea bàsica de salut (ABS)
d’Artesa de Segre té 3.933 habitants
segons dades de maig de 2019. El
percentatge de població més gran
de 65 anys, el que es considera envelliment, és del 23,24, 910 persones. I el de població més gran de 85
anys, el que es considera sobre envelliment, és del 4,80, 189 persones.
A Catalunya, les dades d’envelliment són del 20% i les de sobre envelliment, del 0,34%.

DE QUINS RECURSOS DISPOSEM?
1.Residència geriàtrica municipal: Gestionada per una empresa
privada. Amb 34 places de residència, de les quals 15 són col·laboradores del Departament de Treball,
Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
2.Casal per la gent gran.
3.Atenció domiciliària prestada
pel CAP d’Artesa de Segre amb servei de medicina, infermeria i treball
social.

QUE NECESSITEM?
Ens cal garantir una atenció de
qualitat a les persones grans en situació de dependència i/o discapacitat, també donar suport a les fa-

mílies, els cuidadors i el seu entorn
més proper.
És important detectar les necessitats, planificar i oferir els recursos
més adients per aquest col·lectiu,
així com estudiar la creació d’un
centre de dia i reforçar i participar en
la millora de l’actual gestió de la residència municipal.
L’extensió de territori amb nuclis agregats i masies, ens indica
que cal apostar també per l’atenció
domiciliària qualificada i no urgent i
per un servei de teleassistència, per
proporcionar suport i donar facilitats,
afavorir al màxim l’autonomia personal, etc.
Hem de tenir en compte que
amb el servei d’atenció domiciliària
s’ofereixen nous llocs de treball amb
personal qualificat per donar sortida
a les atencions que necessiten les
nostres persones grans, i per tant el
benefici i oportunitats que obtenim
és doble.
Hi apostem plegats i donem sortida aquesta realitat?
Les persones grans són un
col·lectiu sovint força oblidat, i el
motiu d’aquesta reflexió és convidar-vos per un moment a prendre
consciència de la situació que vivim.
Com un acte de responsabilitat, hem
de participar i demanar als nostres
ajuntaments impuls, compromís i implicació, en termes de polítiques de
salut i benestar social adequades a
les necessitats reals que tenim.
Tinguem cura, acompanyem i donem suport a les persones!
| Eduard Miró i Pepi Estany
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reflexionem

Mercè Nogues

Transmetre als nens la importància de dir gràcies

T

ransmetre als nens la importància de dir “gràcies”, “si us plau”
o “bon dia” va més enllà d’un simple
acte de cortesia. És invertir en emocions, en valors socials, i abans que
res, en reciprocitat. Per crear una societat basada en el respecte mutu, en
què el civisme i la consideració marquin la diferència, és necessari invertir en aquestes petites costums socials a les quals a vegades no donem
la importància que mereixen. Perquè
la convivència es basa en l’harmonia,
en interaccions de qualitat basades
en la tolerància on tot nen s’hauria
d’iniciar des de ben jove.
Un error en què solen caure moltes famílies és iniciar els infants en
aquestes normes quan comencen a
parlar. És interessant saber que el
“cervell social” d’un nadó és tremendament receptiu a qualsevol estímul,
al to de veu i fins i tot a les expressions facials dels pares. Podem edu-

car un nen en valors des d’edats molt
primerenques. Les seves aptituds són
gairebé insospitades i hem d’aprofitar
aquesta gran sensibilitat en matèria
emocional. Donar les gràcies, una
arma de poder al cervell infantil. Els
neurocientífics ens recorden que el
sistema neuronal d’un infant està programat genèticament per “connectar”
amb els altres, és una cosa màgica
i intensa. Activitats rutinàries, com
alimentar-los, banyar-los o vestir-los,
esdevenen empremtes cerebrals que
prefiguren en un sentit o altre la resposta emocional que tindrà en el futur.
El disseny dels nostres cervells
ens fa sentir inexorablement atrets
per altres cervells, per les interaccions
amb aquells que ens envolten. Així
doncs, un nen tractat amb respecte i
que des de molt jove s’ha acostumat
a escoltar la paraula “gràcies”, entendrà ràpidament que està davant d’un
reforç positiu de gran poder i, que

anirà desentranyant a poc a poc.
És probable que un nen de 3 anys a qui han ensenyat a dir gràcies, si
us plau o bon dia, no comprengui bé
encara el valor de la reciprocitat i del
respecte que impregnen, però crea un
adequat i meravellós substrat perquè
les arrels siguin fortes i profundes.
Al cap i a la fi, l’edat màgica entre
els 2 i els 7 anys és la que Piaget anomenava “estadi d’intel·ligència intuïtiva”, on els petits, tot i estar supeditats
al món de l’adult, van despertant progressivament al sentit del respecte, a
intuir aquest univers que va més enllà
de les pròpies necessitats per descobrir l’empatia, el sentit de la justícia i
per descomptat, la reciprocitat.
De totes maneres, si diem gràcies
o bon dia amb consciència de dir-ho
i mirant als ulls a l’altra persona, ens
sentim més bé i segur que els altres
també. Podem fer la prova i veureu
els resultats. Val la pena!
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ANTONI AMIGÓ I PONS

Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Control de corrents subterranis sota casa
Ctra. d’Agramunt, 117 - Mòbil 660 349 648

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE
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partits polítics
Artesa Pel Canvi

E

steu llegint el primer resum del
ple municipal en què s’exposa el
que vam votar i per què. Fem, també, la primera valoració dels continguts rellevants de la política municipal.
El nostre objectiu, com hem dit
des del primer moment, és apropar
la informació municipal a la ciutadania i vetllar per un ajuntament transparent.
La informació que us presentem
avui és sobre el ple que es va dur a
terme el passat dilluns dia 8 de juliol,
en el qual es va aprovar el cartipàs
municipal.
Des d’Artesa Pel Canvi (APC) lamentem que fins a la data del ple,
cap membre de l’equip de govern
s’hagués posat en contacte amb nosaltres per saber la nostra opinió.
La nostra actuació va ser:
- Vam votar a favor en els següents punts de l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, constitutiva de data 15
de juny de 2019.
2. Donar compte al Ple de la
Constitució dels grups polítics i els
seus portaveus.
3. Donar compte al Ple de la Resolució d’Alcaldia de la delegació de
competències.

4. Establir la periodicitat de les
sessions plenàries.
5. Creació, composició i periodicitat de la Comissió Informativa Permanent.
7. Creació de la Comissió Especial de Comptes.
8. Donar compte del nomenament dels Tinents d’Alcalde.
9. Nomenament de representants de la Corporació en òrgans
col·legiats.
- Vam votar en contra en els següents punts:
6. Creació, composició i periodicitat de la Comissió de coordinació i
treball de Govern.
10. Aprovació, si s’escau, de les
indemnitzacions per assistència dels
membres de la corporació als seus
òrgans col·legiats.
Aquests dos punts en concret,
estableixen que:
Per cada comissió informativa,
que es farà l’últim dilluns de cada
mes, cada regidor que hi assisteixi
cobrarà 30 euros.
Per cada ple, que es farà cada
primer dilluns de mes, cada regidor
que hi assisteixi cobrarà 50 euros.
Per cada comissió de coordinació i treball de Govern, que es pot
realitzar cada dilluns, cada regidor

de l’equip de govern que hi assisteixi
cobrarà 200 euros.
Des d’APC pensem que és una
manera encoberta per la qual els
vuit regidors de l’equip de govern
(ERC+JxCAT) puguin arribar a cobrar fins a 800 euros extres al mes
als 50 per ple (que segueix com fins
ara) i als 30 de comissió informativa
(que, com els 200 per comissió de
treball, són nous). Per tant, el cost
extra causat per la comissió de coordinació i treball de govern podria
arribar a uns 10.400 euros per any
i per regidor de l’equip de govern,
sent el cost total màxim possible de
83.200 euros l’any. Naturalment, el
cost final dependrà del nombre de
comissions de coordinació que es
convoquin i de l’assistència.
El cost extra causat per la comissió informativa és de 360 euros l’any
i per regidor (els 11), resultant en un
total de 3.960 euros. En aquest cas,
només dependrà de l’assistència, ja
que sempre es convoca l’últim dilluns del mes.
No estem en contra del fet que es
valorin econòmicament les feines,
però creiem que s’han de valorar per
la dedicació de cada un dels membres de l’equip de govern.
| Artesa Pel Canvi
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coses de

l’idioma
Albert Vidal

La diferència entre pondre i posar
L’altre dia va venir en Jordi Esteban a casa per parlar d’un projecte
comú. L’Esteve Pujol se n’havia excusat perquè es veu que havia de
fer no sé què. Era cap al tard i començava a fer-se fosc.
- T’adones -em va comentar- de
l’espectacle que tenim de franc al
davant?
Li vaig respondre que no sabia
què volia dir.
- Sí, home, sempre és una visió
digna de ser contemplada, veure
com el sol es va amagant rere les
muntanyes a poc a poc.

El que en diem “posta de sol”.
Encara que hi ha qui diu que el
sol “es posa”. A mi sí que “em posen”
dels
nervis
aquestes coses! Doncs,
què el posem
en
alguna
banda, el sol?
No, el sol, tot
sol, es pon,
no es posa!
Com les gallines, que algú diu
que “posen” ous ... Quan també els
“ponen”. No fan una “posada” d’ous,

fan una “posta” d’ous. Som nosaltres
qui els posem a l’ouera quan elles
els han post.
Però també podríem dir que les gallines fan ous, oi?
I tant! Posar és tot
una altra cosa, vol dir
situar, allotjar, deixar
en algun lloc ... I també
allotjar-se en una posada, on posem. D’aquí
el nom de l’establiment hoteler.
A tot això el sol ja s’havia post. I
també aquesta conversa.

Encara hi ha qui
diu que el sol “es
posa”, quan s’ha
de dir “es pon”

poesia
Historias de una
mariposa (I)
Cada noche llaman a mi puerta,
pero nunca abro, por si es el malo.
Siempre duermo con la luz abierta,
lo oscuro no es sano o eso me han enseñado.
Caminar por estos lares al tarde
no es recomendable,
hombres privados de sueños
se alimentan de aves
que surcan el contorno del sol
en busca de mares más grandes.
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Enric Kahn

En los bares de día se aprovechan de la niña
que en la esquina derecha pide de comer
y en la izquierda se lo gasta todo en anhelos
que no se puede conceder.
La cría no discierne la soledad de la alegría.
Está sola y por eso se siente viva.
La niña prospera.
La niña se cultiva.
La niña madura.
Y la mujer nace.
Cada noche llaman a mi puerta
y un día abrí y entró el amanecer.
Siempre duermo con la cabeza abierta,
pórtico libre y que entre quien quiera.
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psicocàpsula

Anna Balcells i Molina

El càstig no soluciona res

C

astiguem als nens per diferents motius: perquè sentim
impotència i no sabem què fer perquè ens faci cas, perquè volem que
aprenguin el que està bé i el que no,
perquè pensem que si no se’n sortirà amb la seva, etc.
Però realment, si pensem com
ens sentíem nosaltres quan ens castigaven, segurament descobrirem
que el càstig despertava en nosaltres sentiments d’odi, venjança, culpabilitat, autocompassió ... El càstig
no soluciona res, perquè el nen en
lloc d’experimentar les conseqüències de la seva conducta i buscar
la manera de solucionar les coses,
s’obsessiona amb sentiments de
venjança o culpabilitat.
Ara bé, què podem fer en lloc de
castigar quan es porta malament?
Us proposo algunes alternatives:
Assenyalar la manera de ser útil:
en moltes situacions, els nens no saben com comportar-se, s’avorreixen
i comencen a portar-se malament.
Una bona opció és ensenyar què
poden fer i així es sentiran útils i valuosos. Per exemple: anem al supermercat i la nostra filla està tota l’estona corrent pels passadissos, si li
ensenyem que ens pot ajudar a buscar determinats productes es sentirà

útil, s’ho passarà bé i
ja no tindrà la necessitat de córrer.
Expressar els nostres sentiments sense
atacar al caràcter: es
pot indicar que aquell
comportament és totalment inacceptable
expressant-ho
des
dels nostres sentiments i sense atacar la seva persona. Per exemple:
“M’enfada molt arribar a casa i que
les joguines estiguin al mig del menjador”.
Manifestar les nostres expectatives: si els hi expliquem què esperem d’ells, tindran clar com han de
comportar-se. Seguint amb l’exemple anterior de les joguines, podríem
dir: “m’agradaria que quan acabis de
jugar, guardis les teves joguines a la
caixa”.
Ensenyar al nen a rectificar:
aquesta opció és molt útil, ja que
se’ls ajuda a buscar solucions i alternatives a la conducta negativa. Per
exemple, a una nena que ha embrutat el terra jugant amb pintures, li podem oferir l’oportunitat de rectificar
la seva conducta netejant el terra.
Donar opcions: proposant dife-

rents alternatives de comportament,
el nen aprèn quines són les possibles actituds correctes i a més, pot
elegir quina vol tenir. Per exemple:
“no està bé que corris pels passadissos, tens dues opcions, o m’ajudes a
comprar o t’asseus al cotxet. El que
prefereixis”.
Resoldre conjuntament els problemes: si el problema persisteix, la
millor opció és buscar una solució de
manera conjunta, escoltant els sentiments d’ambdues parts i les propostes de resolució que vagin sorgint
per, finalment, triar una solució adequada. Per exemple: “entenc que
vulguis estar amb els teus amics,
però per una altra banda jo pateixo
si no arribes a casa a l’hora. Pensem
idees perquè els dos estiguem contents.” | Psicòloga i psicoterapeuta, núm Col·legiada 20605
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in memoriam
Iluminada Martín González
La familia Enrique - Dalmau
volem agraïr les mostres de
condol rebudes per la pèrdua de
la nostra mare, padrina i besàvia, Iluminada Martín González.

També volem valorar el servei
que han fet els professionals del
CAP durant tot el temps que han
tingut cura d’ella.
Gràcies.

Àngels Carrera Gasa
La família Farrús-Carlà vol
agraïr a tothom les mostres de
condol, suport i estima que hem

40 I

rebut en motiu de la defunció
d’Àngels Carrera Gasa, el passat dia 6 de juliol.

També donem les gràcies a
l’equip sanitari d’Artesa de Segre
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de la biblioteca
NOVETATS
DE JULIOL

Activitats

NOVEL·LA
Purgatori. David Marín. RBA La Magrana
Premi Crims de Tinta. El director d’una
escola religiosa de Balaguer apareix
assassinat i al mateix temps, l’arribada a un poble de la Vall Fosca d’una
descendent d’una bruixa condemnada
cinc vegades a la forca al segle XVI,
coincideix amb l’aparició de fenòmens
estranys. Tres investigadors hauran
de fer front a dos casos que posaran a
prova les seves conviccions.
Juny. Gerbrand Bakker. Raig verd
Juny explora el dol, el dolor, la tristesa, l’enuig, … Temes complexos que
l’autor aborda amb senzillesa i sense
sentimentalismes.
La intermitència. Andrea Camilleri.
Edicions 62
Camilleri ens endinsa en un entorn sacsejat per la crisi econòmica, procliu a
excessos i irregularitats amb el pretext
que tot val per sobreviure en circumstàncies tan difícils.
Aquell antic missatge de l’amor.
Vicenç Llorca. Columna
Xavier Rius, economista català format
a Nova York, ha de fer front a la pèrdua
de la feina en el marc de la crisi econòmica i la ruptura del seu matrimoni.
Violeta i el llop. Mònica Richart. Bromera
Pep arriba al Regne Unit amb l’espe-

• Presentació del llibre 40è aniversari del CENG
13 de setembre, 19.00 h, Àrea
Activitats
• Reunió del club de lectura
18 de setembre, 20.00 h, Àrea
Activitats
• Presentació del llibre La Fàbrica
20 de setembre, 19.00 h, Àrea
Activitats
• Exposició Instagram, Jordi Solé
Fins al 30 de setembre
• Exposició concurs On posaries
qui fou Rei?, de Bregje van den
Elshout
Fins al 30 de setembre

rança de desenvolupar una carrera
com a traductor però aviat s’adona
que les coses no són tan fàcils com
esperava. Volia conviure amb anglesos però només troba una habitació al
pis de l’Òscar, misteriós i poc amable, i
la Violeta, encara més enigmàtica.

ga. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

CONEIXEMENTS
1 judici (polític) i 100 preguntes:
dret i procés penal per a no juristes. Jaume Alonso-Cuevillas. Símbol
Tres dies a la presó: un diàleg
sense murs. Jordi Cuixart, Gemma
Nierga. Rosa dels Vents
Guia de Catalunya. Josep Pla. Destino
Dolços vegans: temptacions i
delícies sense ingredients d’origen animal. Marta Castells. Viena
Informe sobre Catalunya: una
història de rebel·lia: 777-2017.
José Enrique Ruiz-Domènec. Rosa dels
Vents
Manual fàcil per fer ratafia i altres licors casolans. Meritxell Palmada. Sidillà
La meravellosa història del teu
cos. Josep Corbella. Columna

NOVEL·LA JUVENIL

Castells de Catalunya. Jordi Fernàndez i Vanesa Salvador. Alpina

Què farem, què direm? Pep Coll. Cruïlla

Eivissa: la volta a l’illa. Marga Font.
Triangle Books

Flanagan Blues Band. Andreu Martín. Columna

INFANTIL

El fantasma de Sir Lawrence. Miquel Arguimbau. Jollibre

Petita història de Ferran Sunyer.
Manuel Castellet. Mediterrània.

POESIA

L’estiu de les cireres. Janna Carioli.
Tramuntana

Disponibilitat. Carles Morell. Pagès

La cançó del bosc. Àlex Tovar. El Cep
i la Nansa

TEATRE
El perro del hortelano. Lope de Ve-

El gran llibre dels contes amb
valors. Esteve Pujol i Pons. Parramón

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

HORARI D’ESTIU De dilluns a divendres de 10 a 13 h
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fa 25 anys
Juliol de
1994

S

i hem de destacar alguna cosa
d’aquesta revista, és el protagonisme malaurat dels incendis forestals i l’interès dels centres educatius
en explicar les activitats desenvolupades durant el curs escolar. Per
altra banda, hi he trobat un element
formal important: la nova font tipogràfica utilitzada en tots els articles
és la mateixa, un mica més gran en
la majoria dels casos i, en general,
de més bon llegir.
PORTADA. Un parell de fotografies del Joan Serra ens recorden que
s’acostava la Fira de Sant Bartomeu,
en una època en què el meló n’era
el principal protagonista i s’intentava
també reforçar l’esdeveniment amb
la Mostra de Vins DO Costers del
Segre.
EDITORIAL. El títol de la secció,
Solidaris contra el foc, ens fa recordar aquells anys en què els focs
d’estiu van cremar desenes de milers d’hectàrees al nostre país. S’hi
explicava que n’havien patit un a
Montmagastre i un altre a Rubió. A
més s’hi proposava diferents mesures preventives.
FIL DIRECTE AMB EN JOAN.
Joan Fontanet i París escriu Entrevista a l’equip de Govern. L’autor ens
parlava de l’entrevista que ell mateix
havia fet a Ràdio Artesa uns mesos
abans a quatre membres de l’equip
de govern municipal, entre els quals
un servidor. S’hi repassaven les principals actuacions realitzades dins
de cada àrea de govern durant els
primers tres anys de mandat. Reproduïm una imatge de l’entrevista, amb
el Joan a la dreta.
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ENSENYAMENT. Un extens article del Col·legi Públic Els Planells
ens oferia un acurat resum de l’activitat del centre durant el curs 93-94:
treball de la lectura i l’expressió escrita, adquisició d’hàbits, activitats,
sortides, setmana cultural, actuacions de l’APA (avui AMPA)... Destaca la referència a la implantació
de la reforma educativa fins a cicle
mitjà, on s’introduïa el francès com
a tercera llengua, a més del català i
el castellà. Un altre aspecte destacat
fou el comiat de la mestra Montser-

rat Juanmartí, després de 10 anys a
l’escola i cap d’estudis, que va deixar
una forta empremta al centre.
INCENDIS FORESTALS. Amb el
títol La natura, cosa de tots, la redacció es feia ressò dels grans incendis
forestals d’aquell estiu, quan encara
no havia passat el mes d’agost. A
més de fer referència a les principals
causes i també a possibles solucions, el text relacionava el foc amb
les tradicions i expressions que hi tenen a veure, tot recordant que temps
enrere la població es comptava per
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Ramon Giribet i Boneta
focs (cada casa tenia una llar de foc).
PREHISTÒRIA. A les pàgines
centrals hi trobem un altre article de
la redacció: Campanya d’excavació
a la Cova del Parco. S’hi explicava
la descoberta de la cova, l’any 1974,
que va fer l’artesenc Rafel Gomà
“Parco” i les posteriors excavacions,
primer a càrrec del Dr. Joan Maluquer
de Motes i, ja des de feia 8 anys, per
l’equip dirigit pel Dr. Josep M. Fullola
de la Universitat de Barcelona. També, de forma esquemàtica, es relacionava les diferents èpoques d’ús
de la cova, que aleshores arribaven
fins a 13.000 anys aC. En aquella
època encara es feien els treballs de
classificació dels materials al museu
d’Artesa, durant les tardes. Va ser
l’any en què el jaciment arqueològic va patir una espoliació durant la
primavera. En la campanya d’estiu,
destaca la troballa d’un os decorat.
FI DE CURS. També el Col·legi Sant Josep ens oferia un extens
article sobre el desenvolupament
del curs 93-94. En aquest cas, més
aviat en forma de petites cròniques
per ordre cronològic de les principals activitats, algunes en períodes
de vacances, com el concert de Sant
Esteve o la visita al Saló de la Infància de Barcelona el 30 de desembre.
Com és natural, alguns actes eren de
caràcter religiós. Destaca la primera
Trobada d’exalumnes, així com l’ac-

cèssit assolit en la final de la campanya “El país a l’escola” celebrada
al Palau de la Música i el campionat
territorial obtingut per l’equip aleví de
futbol sala.
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. El Ple ordinari del
13 de juny es va fer només amb la
presència dels 5 regidors de l’equip
de govern i s’hi va aprovar, entre altres, una modificació del pressupost,
que s’incrementava en 17,7 milions
de pessetes. Com que no hi havia el
quòrum requerit per llei, va caldre un
ple extraordinari posterior per aprovar unes contribucions especials. En
l’apartat Vida Municipal, destaquen
les gestions de l’alcalde per a dur a
terme la iniciativa d’entubar el Senill
i la visita institucional del delegat del
govern de la Generalitat a Lleida,
Francesc Vidal, a diferents indústries
i equipaments municipals.
OPINIÓ. La revista publicava
l’article Carreteres i fam de Guillem

Brossa i Tort, de l’Àmbit Maria Corral.
L’autor afirmava que el problema de
la fam al món no és tant la producció
d’aliments sinó la distribució.
A peu de secció, la Regidoria de
Cultura publicava un anunci on es
convidava a participar en el programa de la Festa Major.
PUBLICITAT INSTITUCIONAL.
Es repetia l’anunci de la Generalitat
publicat el mes anterior, la gran burilla encesa amb el títol “Bomba incendiària”. Sembla lògic en una època
que els incendis d’estiu van devastar
Catalunya.
IMATGES D’AHIR. A contraportada, la fotografia d’aquest mes no té
res a veure ni amb Artesa ni amb la
seua rodalia. Segons s’explica en el
text, està “manllevada d’un llibre de
Salvador Obiols”, se situa cap als
anys 1920 i representa l’ambient de
carrer d’una població desconeguda.
A primera línia hi apareixen 7 nens
de curta edat.
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humor

Josep Galceran

L’etapa de la jubilació

Des que estem jubilats hem après “àrab” i a anar amb “vespa”:
- “Ara ves” aquí. “Ara ves “ allà.
- “Ves pa” amunt. “Ves pa” avall.
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imatges d’ahir

Miquel Regué i Gili

Anys 1970

Aquesta imatge de la carretara d’Agramunt mostra alguns dels establiments històrics del municipi. | Arxiu Jaume Cardona

La carretera d’Agramunt
A

quest mes reproduïm una fotografia de la carretera d’Agramunt, presa just des d’on comença
la de Ponts. És una postal de l’època en color, feta pel fotògraf Joanot
d’Organyà.
Què dir de la carretera que no
s’hagi dit abans? Eix comercial, via
de pas i parada i fonda per als viatgers que van de la plana de Lleida
als Pirineus...
A mà esquerra, es pot observar el
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Bar Salud, amb el tendal patrocinat
per la ja llavors omnipresent Estrella
Damm. Lloc d’esmorzars mític, on
feien entrepans i tapes per llepar-se
els dits. A la mateixa vorera i uns
metres més endavant, hi havia el
Bar Copacabana, un altre lloc de referència, amb els seus insuperables
calamars a la romana i vermuts.
A banda dreta, hi ha el Banc Central (ara Santander) on s’observa un
cartell que hi fica “Libretas de Aho-

rro”. Més endavant, Ca la Petit, antiga Passtisseria Montserratina, un altre local de referència pels aficionats
a la gastronomia i pels amants de la
tertúlia. A continuació s’observa el
Banc de Bilbao (actual BBVA) i pocs
metres després, la façana del Cine
Catalunya.
Respecte als vehicles, podem
observar una furgoneta Sava J4 en
primer terme, un Seat 1400 darrera i
un Land Rover.
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la foto

L’últim cap de setmana de juny va tenir lloc a l’escola republicana de Tudela la segona jornada de recreació històrica
de la Guerra Civil, en què van participar una quarantena de figurants i que va rebre 300 visites | Jordi Farré

