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agenda
Agenda

ciutadana

maig

Actes

que sabem que es faran
Tot el mes

ALÒS DE BALAGUER
DEFUNCIONS

dia 13: Josep M. Trepat i Gabandé (74
anys), natural d’Alòs de Balaguer

ARTESA DE SEGRE
Manquen dades del Registre Civil
NAIXEMENTS (*vegeu nota)

Exposicions de la Biblioteca Municipal. Veure pàg. 41
Divendres d’estiu

dia 6: Hortènsia Mitjaneta i Gubianes (71
anys), natural de Torreblanca
dia 9: Josep Santacreu i Potrony (85
anys), natural d’Anya
dia 13: Ramon Olsina i Blanch (78 anys),
natural d’Artesa de Segre
dia 30: Iluminada Martín i González (95
anys), natural de Sta. Maria del
Berrocal (Ávila)

19, 20 i 21 de juliol

Festa Major de Tudela de Segre
20 de juliol

A les 22 h, fins al 9 d’agost, al C/
Bisbe Bernaus, Sardanes a la fresca en família. 19 de juliol, ballada
amb cobla. 9 d’agost, cloenda amb
coca i cava. Organitza: Amics de la
Sardana

A Cubells, Festa de les Eres al Pati
del Molí. A les 21:30 h, sopar popular; 23 h, ball i xerinola

Fins al 14 d’agost

27 de juliol

A Cubells, de les 20 a les 21 h a
la pista poliesportiva, els dilluns,
dimecres i divendres, entrenaments
per als més petits del poble
Durant el juliol

DEFUNCIONS

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

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

Del 25 al 28 de juliol

Festa major de Montclar
Festa Major de Colldelrat
27 i 28 de juliol

Festa Major de Rubió
Festa Major de Vilves
2, 3 i 4 d’agost

Festa Major d’Alentorn

ATENCIÓ - 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.

temps

maig

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

A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

Temperatura mitjana: 16,5°
Temperatura màxima: 30°
			(dia 31)
Temperatura mínima: -0,5° (dia 6)
Dies amb precipitacions: 7
Precipitació màxima:
19 mm
			(dia 16)
Total precipitacions:
44,8 mm
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B) BALDOMAR

Temperatura mitjana:
14,9°
Temperatura màxima:
28,9°
			(dia 31)
Temperatura mínima:
-2,2°
			(dia 6)
Dies amb precipitacions: 9
Precipitació màxima:
23,9 mm
			(dia 17)
Total precipitacions:
45,1 mm

VILANOVA DE MEIÀ

Temperatura mitjana:
14,7°
Temperatura màxima:
28° (dia 31)
Temperatura mínima:
1,6° (dia 6)
Dies amb precipitacions: 9
Precip. màxima: 33,3 mm (dia 17)
Total precipitacions:
65,1 mm
FORADADA

Dies amb precip.:
Precip. màxima:
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5 (total 54 mm)
24 mm (dia 17)
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Estiu calent
Acostumats com tenim als nostres lectors i lectores a comentar la situació
política del país de tant en tant, algú
podria pensar que això d’“estiu calent”
ve a tomb per la situació incerta a nivell estatal i europeu, derivada de les
darreres conteses electorals. També
pel que fa a Catalunya, amb alguns
pactes municipals difícils de justificar i
la sensació d’encallament de la Generalitat. Doncs no, realment volem parlar d’escalfor en el sentit literal de la
paraula i des del punt de vista estrictament meteorològic i mediambiental.
En el moment de tancar l’edició ens
trobem al bell mig de la tremenda onada de calor que ens ha arribat a finals
de juny. Quan llegireu aquestes línies,
ja n’haurem pogut començar a valorar
les conseqüències.
El cas és que en molts indrets de Catalunya s’estan batent rècords de temperatures màximes des que es tenen
dades dels observatoris meteorològics. I no només rècords del mes de
juny, que ja és dir, sinó de tot l’estiu.
A les nostres contrades ja estem acostumats a la calor de l’estiu. Sobretot
al juliol, sabem que alguna que altra
onada de calor en tocarà patir. Però
aquesta, superant amb escreix els
40º, ja comença a fer respecte.
L’efecte més immediat ha estat el terrible incendi declarat a la Ribera de

l’Ebre, que ja suma més extensió que
tots els incendis junts dels darrers
anys. I tal com pinta la cosa va camí
a convertir-se en un gran incendi similar als que Catalunya va patir durant
alguns estius de la dècada dels 90 i
que van arrasar desenes de milers
d’hectàrees. Ara, mentre llegiu aquest
editorial, ja en sabrem l’abast final.
Tot això ens porta a reflexionar sobre
el tan anomenat canvi climàtic. Només
amb gairebé 20 anys que portem del
segle XXI podríem afirmar que el canvi s’està notant i que el panorama que
espera als més joves i als que vindran
pinta molt malament. Tot i que és un
cicle molt curt, meteorològicament
parlant.
I nosaltres què hi podem fer? Creiem
que, com en la major part de coses,
cadascú hi pot aportar el seu granet
de sorra: usar menys el cotxe, no abusar ni de la calefacció ni de l’aire condicionat... Però també pressionar els
nostres governants per a què prenguin mesures. I acceptar-les, perquè
la veritat és que també ens costa de
creure, com si la cosa no anés amb
nosaltres. Doncs sí, de fet, ens hi va
la vida del planeta; és a dir, la nostra.

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 18 de juliol

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

PREMI PICA D’ESTATS
al millor reportatge local de
promoció turística 2004.
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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 dalt, castell i correfocs, al mig i a baix, flama del Canigó a Artesa i Foradada | S.Porta, Follets, N. Aumedes, CUDOS, B. Llobet

Flama del Canigó i revetlla de Sant Joan

S

ant Joan ha marcat l’inici de l’estiu astronòmic i també meteorològic, ja que ha anat seguit d’una
forta onada de calor, amb algunes
novetats.
Per una banda, Los Follets van
organitzar una revetlla avançada el
dia 21 de juny, aprofitant que queia
en cap de setmana (divendres) i per
l’altra, el dia 23 la Flama del Canigó va arribar per primera vegada als
pobles del municipi de Foradada. A

part, es van fer els actes tradicionals de cada any (diables, castell de
focs...).
Així, la Flama va arribar el dia 23
a la tarda procedent de Ponts de la
mà de corredors de totes les edats
de les entitats esportives CUDOS
d’Artesa i Xafatolls de Mollerussa,
així com d’un nodrit grup de ciclistes de diversos punts de Ponent als
quals es van sumar tres representants del CUDOS.

Com a novetat, val a dir que
aquest any per primera vegada la
flama va seguir el recorregut cap a
diversos pobles del municipi de Foradada de la mà de l’AE lo Búnker
i va arribar “corrent” als pobles de
Montsonís, Foradada i Rubió.
Pel que fa a la festa del dia 21, es
va fer un concert al pavelló a càrrec
del grup The Pink Goats i tant abans
com després el DJ Xavi G va amenitzar la festa.
I7

Les piscines d’Artesa van obrir el 22 de juny en la ja tradicional jornada de portes obertes | Fotos: Dolors Bella

Queda inaugurada la temporada de piscines

L

es piscines municipals d’Artesa
van estrenar temporada el 22
de juny amb una jornada de portes obertes i va reduir a la meitat el
preu de l’entrada per l’onada de calor del 26 al 30 de juny. A banda de
les d’Artesa, al municipi també hi ha

les de Baldomar (vegeu secció) i les
d’Alentorn.
A Artesa, els preus de l’abonament de temporada, mensual i entrada diària per adults (+14) són 50
euros, 30 i 2,5, i per usuaris d’entre 4
i 14 anys són 30, 18 i 1,5 euros, res-

pectivament. A Alentorn hi ha abonaments de temporada (adults 55 i menors 40 euros), i entrada diària a 2,5
i 3,5 euros. Per menors de 4 anys
ambdues són gratuïtes i hi ha bonificacions per família nombrosa, persona amb disminució i Carnet Jove.

Conscienciació sobre els
riscos de les “pantalles”

L

’AMPA de l’escola Els Planells i el Consell Comarcal
de la Noguera van organitzar l’11 de juny la xerrada
Què s’amaga a dins de les pantalles? a càrrec d’Aspid
Lleida, una conferència participativa adreçada a les famílies per explicar les addiccions a les noves tecnologies. S’ha fet en diferents indrets de la comarca.

Enologia i astrologia es
combinen a Rubió de Sòls

L
Concerts de l’Emma

C

oincidint amb el final de curs, al juny l’alumnat de
l’EMMA ha ofert concerts com El nostre musical
(dalt) o una audició al Lip’s (baix) | Fotos: Jordi Farré

8I

a finca de Rubió de Sòls, al municipi de Foradada,
ofereix un any més el cicle Vinya i Estrelles, en què
participa el col·laborador de La Palanca Ramon I. Canyelles. El cicle va començar el 25 de maig, es va fer una
segona sessió el 22 de juny i les pròximes seran el 27
de juliol, el 10 d’agost i 21 de setembre. L’activitat inclou
passeig per les vinyes a la posta de sol, visita al celler,
tast de vi i sopar de productes de proximitat, xerrada
de descobriment del Cosmos i sessió d’observació de
l’Univers.i val 35 euros per persona.
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Foto de grup del jurat, autoritats i guanyadors que van assistir a l’acte d’entrega dels premis | Biblioteca Joan Maluquer i Viladot

Premi de Narrativa Breu

E

l 2 de juny a la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot es va fer l’acte
d’entrega del 30è Premi de Narrativa
Breu. L’escriptor convidat va ser Jordi Nogués i l’acompanyaven Mingo
Sabanés, alcalde d’Artesa, Àngels
Ponsa, directora general de Cooperació Cultural de la Generalitat, Jo-

sep M. Farré, el Conseller Comarcal
i regidor d’Artesa, i la coordinadora
del jurat, Josefina Solans. La música va anar a càrrec de Paolo Leone, alumne de l’Escola Municipal. El
jurat el formaven Carme Barril, Pepi
Eroles, Glòria Farré, Vicent Fornons,
Joana Jiménez, Meritxell Marimon,

Ester Pereta, i Teresa Vilanova.
S’hi van presentar 206 obres
d’arreu de Catalunya, i de la primera
a la sisena categoria (fins a 18 anys)
els guanyadors van ser tots de Lleida. En la setena, de 18 a 60 anys, va
guanyar Eva Moreno, de Molins de
Rei, i en la vuitena, majors de 60 anys,
el guanyador va ser Ramon González de Sant Carles de la Ràpita.

Acte vandàlic

Balaguer visita el mercat Tot d’Aquí

U

na de les activitats al mercat de
Tot d’Aquí del carrer Bisbe Bernaus ha estat la visita de Jordi Ignasi
Vidal, alcalde de Balaguer, en el marc

de la iniciativa “poble convidat” el 16
de juny. El mateix dia hi va haver
balls country amb el grup Taló Punta i
una setmana abans, Zumba. | D. Bella

L

a nit del 28 de maig, la reixa de
protecció de la llar d’infants va
patir vandalisme. La brigada municipal ho va arreglar tan bon punt se li
va comunicar, durant el matí del dia
28. | J. M. Espinal
I9

baldomar

EMD Baldomar

Informació de
l’EMD

SOPAR DE PRIMAVERA
El dissabte 25 de maig l’Associació de Veïns va organitzar, com cada
any, la festa del sopar de l’últim dissabte de maig. Sempre hi participa
molta gent que porta diferents plats,
siguin entrants, plat fondo, postres,...

VISITA AL MUSEU
COMARCAL DE L’URGELL
El dia 2 de juny, l’Associació va
organitzar una visita al Museu Comarcal de Tàrrega, sobre la història
en l’edat mitjana dels cristians i els
jueus i el Ral, el barri d’aquests últims. Érem 17 persones

PISCINA
El dissabte dia 8 i part del diumenge dia 9 de juny, es va organitzar una “jova” per anar avançant en
la construcció de la piscina i la millo-

10 I

ra de tots els espais adjunts, en què
van participar 45 persones. Tot va
anar bé, amb el temps just però planificat per haver pogut obrir aquesta
temporada.

ELECCIONS A L’EMD
Els resultats de les eleccions a la
Presidència de l’EMD van ser clars:
Josep Galceran (CP) 35 vots
Cristina Dil (ERC) 13 vots
Gemma Cayetano (J x CAT) 13
vots
Tot i així, els partits de l’Ajunta-

ment d’Artesa són qui nombren els
Vocals, atenent als vots dels empadronats de Baldomar cap a l’Alcaldia
d’Artesa. En aquest cas ERC - 25,
Artesa pel Canvi - 21 i Junts X Cat
- 15, nomenen 2, 1 i 1. Trencant
l’acord no escrit, de què el candidat
guanyador és qui proposa els vocals
que cal anomenar, ERC i Junts X
Cat han imposat els seus candidats,
contra la voluntat del poble, àmpliament expressada el dia 26 de maig.
Artesa pel Canvi sí que ha respectat
l’acord.
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la noguera
ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Penelles, Preixens, la Sentiu, Térmens, Torrelameu, Vallfogona i les Ventoses. El carnet val 40 euros.

FIRA DE FUTURS EMPRENEDORS

E

l 26 de juny hi va haver un accident a la C-26, entre Cubells i Artesa, en què va volcar un vehicle. Els
ocupants van ser evacuats a l’hospital Arnau de Vilanova. Per altra banda, el 2 de juny un conductor va provocar un accident a Cubells avançant en contínua. Quan va
rebre l’alta de l’hospital, el jutge en va ordenar la presó
provisional acusat d’un delicte de conducció temerària.

CARNET PER ACCEDIR A 19 PISCINES

E

l carnet Interpiscines 2019, impulsat pel Consell Comarcal de la Noguera, s’ha ampliat aquest any amb
tres pobles, Baldomar, Foradada i l’Ametlla del Montsec,
que se sumen a Alòs, Bellcaire, Bellmunt, Butsènit, Camarasa, Castelló, Cubells, Ivars, Menàrguens, Montgai,

E

l 12 de juny el Consell Comarcal va ser l’aparador
dels 33 projectes d’un total de 150 alumnes de 5è de
primària que han participat al programa Futurs Emprenedors Rurals (FER), entre ells els d’Artesa.

JORNADA DE PROTECCIÓ CIVIL

E

l 2 de juny es va fer una jornada de formació en protecció civil al consell de la Noguera i al parc de Bombers de Balaguer amb representants, entre altres, de voluntaris de protecció civil i del parc de bombers d’Artesa.
Un dels temes va ser la campanya d’incendis i va anar a
càrrec de Bombers i Agents Rurals.

I 11

Ctra. Agramunt, 12

TALLERS

VILELLA

Tel. 973 400 081

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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25730 Artesa de Segre (Lleida)

les entitats
A la festa hi van assistir 82 persones | Jordi Farré

Festa de l’Associació de Gent Gran

E

l dia 25 de maig vam celebrar la
festa anual d’aniversari a l’Associació de Gent Gran.
Es va celebrar una missa, després un bon dinar a l’Hostal Mun-

tanya i sessió de ball amb Joan
Carbonell. Com cada any, es fa un
homenatge a dos socis de l’entitat,
que aquesta vegada van ser Joan
Roca i Dolors Palet. Vàrem ser 82

persones que vam passar un dia
molt agradable. Esperem reunir-nos
una altra vegada l’any que ve. |
Dolors Morera Associació de la
Gent Gran d’Artesa de Segre

I 13

La visita d’enguany era a Oviedo i els participants van visitar altres poblacions properes, com Santillana del Mar

Viatge de l’Associació de Puntaires
L

’Associació de Puntaires d’Artesa, juntament amb altres puntaires de Sanaüja, Ponts i Balaguer,
els passats dies 17, 18, 19 i 20 de
maig vam fer unes mini vacances
per anar a fer punta a altres comunitats autònomes, per tal de veure
novetats sobre l’art de fer punta al
coixí. Aquest any es va dur a terme a

Oviedo, on vam poder gaudir moltíssim de la gran trobada que es va fer
al palau de congressos i exposicions
d’Oviedo.
Aprofitant el viatge, vam visitar
també Santillana del Mar, Noreña,
Covadonga, Cangas de Onís i Santander. Va ser un viatge inoblidable.
També fem saber que durant el

curs fem tres o quatre sortides d’un
dia en autocar, anem a fer punta i
aprofitem per veure pobles i patrimoni monumental de la nostra geografia. Així, les persones que estiguin
interessades poden posar-se en
contacte amb l’associació a la sala
de les puntaires. | Associació de
Puntaires

Nova revista ‘La Fàbrica 1902-1967’

A

quest proper mes de juliol el
Club de Lectures Artesenc Associació Cultural presentarà el número 19 de la revista Lectures. És
una edició especial de més de 200
pàgines dedicades a la història de la
fàbrica de fils de cotó i colònia industrial Hilaturas del Segre.
Inclou una història d’Artesa durant els anys de funcionament de
la fàbrica, la història de l’origen de
la fàbrica i colònia, l’única existent
a la vall del Segre, la història de les
nissagues dels successius propietaris (Vídua de Josep Tolrà, Pericas i

14 I

Boixeda, Hilaturas del Segre), l’estudi i història dels edificis i de la seva
arquitectura, l’anàlisi dels salaris, el
nombre i origen dels treballadors,
les vivències personals d’extreballadors... Sortirà al mercat a 20 euros,
però si s’encomana abans del 20 de
juliol a cal Massana, cal Mianes, per
correu electrònic a clubdelecturesartesenc@gmail.com, o bé als nostres
facebook o instagram, s’aconseguirà
un descompte.
No volem acabar sense agrair
el fort i sincer suport rebut des de
l’Ajuntament d’Artesa de Segre així

com l’esforç i la feina dels nombrosos autors i col·laboradors.
| Club de Lectures Artesenc
Associació Cultural
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entitats

El berenar va ser un èxit d’assistència | A.A. / D.B.

Berenar de les Artesenques Actives

E

l dia 9 de juny es va fer el berenar de sòcies a l’Associació
d’Artesenques Actives, amb una
participació molt elevada, ja que es

van reunir 85 artesenques.
Agraïm a totes la seva assistència i participació, i també donem gràcies a la Bicicleta pel tracte rebut,

a l’Ajuntament per la seva col·laboració i al DJ Lokito per amenitzar la
vetllada. Moltes gràcies a tothom. |
Artesenques Actives
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entitats

Castelltallat: astronomia, geologia i història
E

l dissabte dia 1 de juny la sortida
va ser a Castelltallat, als municipis de Sant Mateu de Bages i Aguilar de Segarra, ambdós termes de la
comarca del Bages, a la província
de Barcelona.
La ruta passava per Cubells,
Agramunt i Cervera, on vàrem agafar l’Eix Transversal C- 25 i vàrem
sortir a Aguilar de Segarra. Allà ens
vàrem concentrar tots a l’estació
del ferrocarril de la població, on ens
esperava en Josep M. Mata Perelló
amb gent vinguda de Barcelona i
Manresa, i ens agrupàrem amb els
de Lleida, que veníem d’Alòs de Balaguer, Agramunt, Artesa de Segre,
Camarasa, Cubells i Vilanova de
Meià. En total érem 22 persones
A les 10 del matí, de la mà de Josep M. Mata i després d’explicar-nos
una breu introducció de geologia,
agafàrem la carretera de Fonollosa i
a 2 km ens desviàrem a mà esquerra per una pista asfaltada on hi ha
un senyal que diu Castelltallat. Tot
aquest recorregut forma part del
Geoparc de la Catalunya Central del
sector més oriental.
Després de fer tres parades
geològiques amb les explicacions
pertinents, vam assolir els 893 metres d’altitud, tocant al cim de la
serra de Castelltallat, on hi ha l’ob-

servatori astronòmic que du el nom
d’aquesta serra, on un expert tècnic
en astronomia ens va endinsar en
aquest món amb una conferència i
un audiovisual, i continuant fins a la
cúpula de 5,25 metres de diàmetre,
la qual aixopluga el telescopi principal que permet l’observació d’estrelles, nebuloses, galàxies i altres astres de l’Univers. També ens va obrir
la cúpula i la vàrem fer girar. Va ser
molt maco.
A les 13 hores i per fer gana per
dinar, ens vàrem desplaçar a uns 6
quilòmetres, on vàrem fer una parada i aparcament. Tot caminant una
mitja hora entre anar i tornar, vàrem
visitar el Dolmen de Castelltallat i retornàrem a la zona de la Creu Tren-

cada, que està tocant al camí on
teníem els vehicles, i vàrem anar a
dinar a la vora de l’observatori on hi
ha el Restaurant Casal de Castelltallat, on vam dinar molt bé. Cap a les
cinc de la tarda i ja de retorn, vam
parar a peu de la pista que enllaça
amb la carretera de Calaf, on hi ha
unes petjades d’Icnites (petjades
fòssils) a la partida de Can Prat Barrina que tenen uns 30 milions d’anys
per on transitaven els entelodons,
uns mamífers molt semblants als actuals senglars.
Aquesta excursió fou organitzada per Ramon I. Canyelles, que és
membre de l’agrupació de les Terres
del Marquesat. | Francesc Gessé,
Terres del Marquesat
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escola els planells
L’Escola participa al projecte d’innovació
anomenat Apadrinem el nostre Patrimoni

L

’escola Els Planells té apadrinat el Túmul de Seró, un element patrimonial del nostre entorn.
Apadrinar un monument comporta
donar-li valor i aprofundir en el seu
coneixement des del punt de vista
cultural. Dins d’aquest marc, l’alumnat de Cicle Mitjà ha realitzat, durant
aquest curs, el projecte d’innovació
“Apadrinem el nostre patrimoni”,
amb un seguit d’activitats.
La visita al Túmul de Seró va ser
el punt de partida del projecte. Vam
veure i conèixer l’Espai Transmissor
i vam gaudir de les explicacions, el
taller i l’arrossegament d’un menhir.
El segon pas va ser elaborar un
formulari per saber el grau de coneixement que tenien les famílies
sobre el Túmul. Seguidament, el
grup impulsor va convocar el concurs “Dibuixa el teu logotip”, dirigit a
tots els nivells de primària per implicar tot el centre.
De manera cooperativa, els nens
de 3r i 4t van crear una presentació

Algunes de les activitats dutes a terme en el marc del projecte | Escola Els Planells

(una per grup). Tots incloïen l’explicació de què és el Túmul, què és un
logotip i les bases que van fer possible que cada alumne pogués crear
el seu per participar al concurs. Els
nens de 3r en van fer difusió a Cicle
Inicial i de la mateixa manera, els de
4t, a Cicle Superior.
L’entrega de premis es va celebrar el mateix dia dels Jocs Florals,
aprofitant la Diada de Sant Jordi, en

un acte formal. La Direcció del Centre va fer entrega d’una rosa i un diploma a cada finalista i d’un llibre al
guanyador.
El logotip guanyador es va presentar al programa Apadrinem el
nostre patrimoni i ha estat un dels
seleccionats a nivell de Catalunya.
El programa d’innovació té una
durada de dos anys més. | Escola
Els Planells
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institut els planells
Agraïment de l’equip ADS-15

L

’equip ADS-15, representant de l’Institut a la competició
de robòtica First Lego League, va participar en la gran
final espanyola del 23 i 24 de març a Costa Adeje (Tenerife).
Aconseguir ser-hi ja va significar un doble repte. Per una
banda, l’equip de noies i nois dels ADS-15 van treballar de
valent per poder quedar guanyadors en la fase local de la
FLL, organitzada per l’Escola Politècnica de la UdL i celebrada a Lleida el 16 de febrer. Aquest primer premi és el que els
va donar accés a la final espanyola. Per altra banda, poder
ser presents a la competició significava trobar els recursos
suficients per a poder traslladar l’equip a l’illa de Tenerife durant quatre dies. Fruit de la generositat d’un grapat de col·laboradors implicats, de l’esforç de les famílies, de l’organització del centre i de la bona disposició de tothom, el viatge va
ser possible i, amb ell, la participació a la gran final estatal.
Volem aprofitar per a agrair de tot cor a tots i totes els que
ho vau fer possible. Gràcies, equip!
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Noguera Connection entre els
instituts d’Artesa i Bellcaire

E

l passat 11 de juny va tenir lloc a l’institut el 2n Noguera Connection, una trobada entre els alumnes
de 1r d’ESO del nostre institut amb el de Bellcaire d’Urgell, l’INS Ermengol IV, que s’emmarca dins del projecte
GEP (Generació Plurilingüe) en el que participen tots
dos centres. L’eix vertebrador de la jornada és la llengua anglesa i totes les activitats del dia es fan en aquest
idioma.
Aquest any ens tocava a nosaltres fer d’amfitrions
i rebre als companys de Bellcaire. Amb molta il·lusió,
vam preparar un seguit d’activitats que van omplir el
matí de gresca, noves amistats, jocs d’enginy i, sobretot, de molt anglès.
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix, Mikaela Stoyanova, Maria Alsina, Arnau Farré i Amelia Sujecka i Laura Parramon

Premis a alumnes de l’Institut
L

a Mikaela Stoyanova, de 2n de
Batxillerat, ha obtingut una menció a l’examen europeu d’Euroclassica de Llatí (nivell dos, IANUA). La
Maria Alsina, de 4t d’ESO, ha guanyat el IV Concurso de Relatos Cortos

en la modalitat d’alumnes de Secundària, organitzat pel Departament de
Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica de la Facultat de Lletres. L’Arnau
Farré, de 2n de Batxillerat, ha quedat
segon a l’Olimpíada de Tecnologia de

l’ETSEA de la UdL. A més del premi
en metàl·lic, aquesta classificació li
permetrà prendre part en l’Olimpíada
Estatal. Finalment, l’Amelia Sujecka i
la Laura Parramon, de 2n d’ESO, han
guanyat el 3r Concurs de Cartells Antitabac de la Mesa de Salut organitzat
per l’Oficina Jove i el Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera.
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partits polítics
Pacte de Govern a l’Ajuntament d’Artesa

D

es del grup municipal de Junts
Per Artesa us volem explicar
que, després de les dues setmanes posteriors a les eleccions en les
quals hem mantingut converses amb
els grups polítics entrants a l’Ajuntament, hem arribat a un acord per
realitzar un pacte de Govern amb el
grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per aquesta propera legislatura.
Aquest acord de govern es dóna
perquè creiem que la millor manera

de treballar pel municipi és formant
part de l’equip de govern del consistori, i així tenir capacitat de decisió.
En el pacte ha quedat acordat
que el nostre grup encapçalarà les
següents regidories: el Josep Maria
serà el regidor responsable de Desenvolupament Industrial i Agricultura, el Jaume serà el regidor encarregat de Turisme, i la Sílvia serà
la regidora que passarà davant de
l’àrea de Benestar Social i Família.
A més a més, el Josep Maria serà el

segon Tinent d’Alcalde. Tenim moltes ganes de treballar pel poble, de
fer-lo créixer, progressar, avançar,
modernitzar i dinamitzar.
Esperem que governant juntament amb l’equip d’ERC i la participació d’APC ho puguem realitzar, i
satisfer les necessitats i objectius de
totes les persones del municipi. Serà
un honor governar per Artesa i la seva ciutadania.
Endavant!
| Junts Per Artesa de Segre

Discurs d’Artesa pel Canvi (APC)
H

em començat una nova legislatura que esperem que sigui
diferent i millor que l’anterior.
Diferent perquè, gràcies als vots
de la ciutadania, s’ha trencat la tendència al govern de majoria dels darrers anys, i millor perquè esperem
que, com els altres grups també van
dir en campanya, temes tan importants com la transparència i la informació, la gestió municipal o el comerç i el turisme, es puguin treballar
amb més força i amb bons resultats.
Des d’Artesa pel Canvi hem dit
des del primer moment que el nostre
objectiu no era anar contra ningú sinó sumar esforços per tirar endavant
el municipi, i per això treballarem els
quatre propers anys. Aquest és el
nostre únic objectiu.
L’equip de govern ens tindrà al
costat sempre que es governi amb
determinació, amb rigor i amb ambició, buscant sempre la millora de la
qualitat de vida dels artesencs i de
les artesenques.

Volem un Ajuntament modern i
proper, transparent i ben gestionat.
Un Ajuntament connectat perquè la
informació pugui arribar puntual a
tota la ciutadania.
Volem que es potenciï el nostre
patrimoni cultural i natural. Promocionant el municipi i els productes locals. Volem una Artesa més bonica
per poder presumir del nostre entorn
i de l’encant de tots els pobles.
Volem uns serveis públics de
qualitat. Que la nostra gent gran
tingui un envelliment actiu i que els
nostres infants i joves tinguin un futur
aquí, a Artesa. Que la gent que vetlla
per la nostra
salut tingui tot
el suport de
l’Ajuntament.
Volem un
Ajuntament
i un municipi
sostenible, on
el respecte al
medi ambient

sigui una clara aposta de futur, del
futur de tots nosaltres.
Volem que es doni suport al teixit
productiu del municipi, volem una
Artesa més dinàmica i amb oportunitats per a tothom.
I volem que tot això es pugui fer,
com hem dit sempre, sumant els esforços de tots.
No voldria acabar aquest discurs
sense agrair la dedicació i l’esforç de
tota la gent de la candidatura i, sobretot, dels artesencs i les artesenques que ens van fer confiança. 451
gràcies!
Salut i municipi! | APC
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tema del mes

Discurs de l’alcalde i nou ple, a dalt, i votació i discurs dels altres dos caps de llista, a baix | M. Àngels López, Jordi Farré

Constitució de l’Ajuntament
L

a novetat d’aquesta legislatura
en la constitució del ple de l’Ajuntament d’Artesa ha estat el pacte de
govern entre Esquerra (ERC), partit
més votat, i Junts per Artesa (Junts),
ja que ERC no tenia majoria absoluta com en l’anterior legislatura. La
tercera llista, APC, va optar per quedar fora de l’equip de govern.
La constitució de l’Ajuntament va
tenir lloc, com a la resta de l’estat,
el dissabte 15 de juny, i el pacte es
va tancar el dia abans. Segons ha
explicat l’alcalde, Mingo Sabanés,
“el pacte és pel bon funcionament
de l’ajuntament d’Artesa, per no estar pendents a cada tema que s’hagi
d’aprovar i per no perjudicar el municipi, per anar com havíem anat els
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últims quatre anys”. A més, va afegir
que “els dos partits de l’acord som al
Govern de la Generalitat i mirarem
de treure ajudes, per exemple al Pla
Únic d’Obres i Serveis (PUOSC)”.
Finalment, va dir que el fet d’haver
treballat i arribat a acords amb Junts
en l’anterior legislatura, així com el
fet que Artesa pel Canvi (APC) desitgés mantenir-se al marge del govern, també van fer decidir el pacte.
En aquest sentit, però, Josep M.
Farré, cap de llista de Junts, va insistir que la situació és diferent que
en l’anterior legislatura, ja que ara
“és un pacte, no un “ja us ajudarem”,
aquí tots manem i tots decidim”. Així,
va dir que fins ara eren “oposició
constructiva” i que ara és diferent,

cal “crear govern”, per la qual cosa
estan a l’expectativa de què pot passar. “Ho encarem amb optimisme i
ganes de treballar”, va assegurar.
Pere Martí, cap de llista d’APC,
va insistir que pel seu grup “tot és
novetat” i que la seva actitud és la
“d’aprendre, vigilar que tot es faci bé
i denunciar tot allò denunciable, som
a l’oposició i veurem què podem
fer”. Pel que fa a les expectatives
pels propers quatre anys va apuntar que “creiem que funcionarà com
fins ara, fins ara hi havia una majoria
d’un color i ara serà de dos colors,
però així”. Finalment, va assegurar
que “sempre estem oberts a qualsevol proposta de l’equip de Govern, el
que volem és sumar”.
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#temadelmes

Els plens als municipis i les juntes a les EMD

E

l 15 de juny també es van constituir els ajuntaments dels municipis d’Alòs de Balaguer, Cubells,
Foradada i Vilanova, així com les
juntes de les Entitats Municipals
Descentralitzades (EMD) de Baldomar i Santa Maria de Meià.
A Alòs, l’alcalde serà Lluís Soldevila, que va assegurar que el ple
es va desenvolupar “sense cap
problema” perquè “a Alòs anem
tots a l’una, som quatre de Junts i
un d’Esquerra però sempre anem
alhora”. Pel que fa als objectius
prioritaris de la legislatura, Soldevila va destacar que “ja que tenim
el poble bastant al dia pel que fa a
serveis bàsics, ens volem centrar
en aspectes com les comunicacions digitals i altres millores.

A Cubells, l’ajuntament compta
amb regidors nous. Junts Per Cubells en va obtenir quatre: Josep
Regué, candidat a la batllia, Jaume Cuñat, Sebastià Boixaderes
i M. Àngels Tolosa, i ERC, tres:
Salvador Soldevila, candidat a alcalde, Eva Ribera i Pere Papell.
Josep Regué va ser proclamat alcalde per tercer cop consecutiu i va
fer un sentit discurs agraint als qui
l’han votat i prometent treballar al
màxim per Cubells en la seva última legislatura, ja que també va
anunciar que deixarà pas a les noves generacions d’aquí a dos anys.
(informa Martí Regué)
A Foradada repeteix l’alcaldessa Maricel Segú i entre els
regidors, tots de Junts, n’hi ha de

nous i n’hi ha que repeteixen. “En
l’acte de constitució vam donar la
benvinguda als nous i vam agrair
Joan Roca com a regidor sortint”,
va explicar Segú. A més, es va homenatjar Bel Gatell, que havia estat regidora la legislatura anterior.
A Vilanova el reelegit alcalde
Xavier Terré (ERC) va definir l’acte
de constitució com a “molt cordial”
i va destacar els vots favorables de
Junts en la votació. “En els parlaments tots vam estar d’acord en la
voluntat de treballar junts pel municipi, esperem que així sigui”, va dir.
Finalment, a Baldomar i Santa
Maria de Meia es van constituir les
juntes d’EMD i els presidents seran
Josep Galceran (vegeu pàgina 10)
i Josep M. Eroles Novau.
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esports

L’Artesa perd la promoció d’ascens

E

l CE Artesa va perdre la promoció
d’ascens a 1a Catalana davant del
Mollet del Vallès. Després de fer una
excel·lent temporada i acabar segons
a la lliga, els futbolistes artesencs tenien aquest nou repte. L’anada es va
disputar a Artesa, amb un camp ple de
gom a gom, en un dia històric per al
futbol de casa nostra. Els locals van
fer un bon partit, però els vallesans
es van endur la victòria per la mínima,
imposant el seu major ofici. L’Artesa
va dominar el joc durant diverses fases, però no va concretar amb gol.
El partit de tornada no va tenir color, i els molletans van guanyar per
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un contundent 4
a 0, avançant-se
en el primer minut i aprofitant
l’expulsió
de
Peke al minut
35 per rematar
l’eliminatòria.
L’afició artesenca, amb la “Boira rogenca” al
Un moment del partit d’anada, a Artesa | Miquel Regué
capdavant, van
donar suport incondicional al nostre va substituir Pau Prior, entrenador
que havia dimitit abans de l’eliminaequip.
En aquesta promoció l’equip va tòria, en ser-li comunicat que no seser dirigit per Josep Lluís Carrio, qui guiria la temporada vinent.
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Els quatre primers classificats i els premiats com a millor porter i millor jugador | EFA

El Cornellà guanya la Copa Cooperativa
L

a UD Cornellà es va endur el VII
Torneig de Futbol Formatiu Aleví
Copa Cooperativa d’Artesa en una
disputada final contra el FIF Lleida.
El tercer va ser el Vic Riuprimer i
el quart, el conjunt del Baix Segrià.
A més, es va entregar un trofeu al
millor porter, que va ser Ferran Rafus, del Vic Riuprimer, i un al millor
jugador, Asier Artell, del FIF Lleida.
Amb la baixa a darrera hora de dos
equips, n’hi van participar 26: Atlètic
Segre, FIF Lleida, Lleida Esportiu,

SE AEM, EF Pinyana, EF Baix Segrià, CE Ciutat La Seu, CE Ponts,
EF Bellpuig, Linyola CE, EF Tremp,
EF Artesa de Segre A i B. CF Damm,
UE Sant Andreu, CE l’Hospitalet de
Llobregat, UD Cornellà, CF Corbera
de Llobregat, CF Cardona i UE Vic
Riuprimer, Gimnàstic de Tarragona,
EF Delta de l’Ebre, CFB Pallaresos,
ENFAF Andorra, Alcolea de Cinca
CF i UD Fraga.
Les dues jornades, els dies 1 i
2 de juny, es van disputar sense in-

cidents, en un ambient festiu i amb
força públic.
Des de l’Escola de Futbol Artesa
de Segre es valora molt positivament, un any més, aquest torneig
dedicat al futbol formatiu (en concret
en categoria alevina), que permet el
contacte entre equips de diferents
nivells i procedències sobre el terreny de joc i que reforça l’aposta
per l’aprenentatge i l’intercanvi d’experiències entre jugadors. | Escola
de Futbol Artesa de Segre
I 27

esports

Sortida, participant més gran i més jove i un moment del Trail lo Búnker i Senglar Trail (sortida i obsequi) | J.Farré, M. Regué

La Lliga Noguera encara la recta final
A

mb la disputa del Trail lo Bunker
de Foradada el 2 de juny i del
Senglar Trail de Cubells el dia 16, ja
s’han celebrat cinc de les set curses
que componen la Lliga Noguera de
curses de muntanya. En un principi
havien de ser vuit, amb el Bruixes
Trail de Montmagastre, però s’ha
cancel·lat.
Així, la lliga fa ara una pausa fins
al 8 de setembre, quan tindran lloc
la cursa i caminada de muntanya de
les Peülles, a les Avellanes. Tancarà

la lliga la Gerb Trail, el dia 6 d’octubre. De moment, encapçalen la
classificació per equips Runners No
Limits, AE Lo Bunker i CUDOS.
El Trai lo Bunker, que arribava a
la sisena edició, va ser un any més
un èxit de participació en totes les
modalitats i el Senglar Trail de Cubells, que s’estrenava, ho va fer amb
gran satisfacció per part dels participants i l’organització.
A Cubells a haver-hi un èxit d’inscrits, els 230 de màxim, i constava

Comença el torneig de ‘futbito’

E

l dilluns 17 de juny van començar a jugar-se els primers
partits d’una nova edició del tradicional torneig d’estiu de futbol sala que,
un any més organitzat pel CENG, ja
va per la trenta-vuitena edició.

28 I

En el torneig d’aquest any hi
ha hagut un notable increment
d’equips, amb un total de 18, 7 més
que en l’edició passada. 11 són d’Artesa, 4 de Ponts, 2 de Foradada i un,
d’Agramunt. Una de les novetats és

de dues proves: una de 18 km amb
més de 800 metres positius i una
caminada de gairebé 12 quilòmetres i 400 metres de desnivell. Els
participants venien de 64 municipis
diferents i van poder recollir el dorsal
amb una bossa amb detalls, entre
els quals va sorprendre molt positivament una tovallola amb la silueta
de la Vila de Cubells. Les dues proves van transcórrer sense incidents
destacables sota un sol que picava
de valent (informa Martí Regué).
l’increment de la dotació econòmica
dels premis a l’equip guanyador, que
serà de 350 euros, i al finalista, que
serà de 150 euros.
El torneig s’acaba el darrer cap
de setmana de juliol i la final es jugarà el dissabte dia 27 a les 11 de
la nit.
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A l’esquerra, els participants a la Talarn Vi Bike i a la dreta, Xavier Solsona a Zegama i Àngel Nieto a Tírvia | CUDOS

La calor del juny no atura el CUDOS

E

l mes de juny ha estat variat pel
que fa a l’activitat dels membres
del CUDOS Artesa de Segre. El dia
2, a banda de la participació de diversos representants del club al Trail
lo Búnker de Foradada, com a novetat destaca la presència de Xavier
Solsona a la mítica marató de muntanya Zegama-Aizkorri, que aquest
any va ser especialment dura per la
forta calor i que l’artesenc va com-

pletar en menys de sis hores. El cap
de setmana següent, cinc socis (Nataila Badia, Marc Cotonat, Jordi Rey,
Edu Vega i Pau Vidal) van prendre
part a la Talarn Vi Bike, una cursa
BTT de 54 quilòmetres amb 1.300
metres de desnivell, i en trail, Marta
Serret va quedar en segona posició
a la Mila d’Àreu, una cursa vertical
de 3,6 quilòmetres amb 1.680 metres de desnivell. Encara en trail, la

setmana següent, el diumenge 16,
Àngel Nieto va córrer la marató de
la Ribalera, a Tírvia, on també va fer
podi per categoria, i un bon grup de
socis van córrer la primera edició del
Senglar Trail de Cubells, on destaca
la segona posició absoluta de Xavier
Solsona. Per altra banda, el club
també va participar en la baixada de
la Flama del Canigó el dia 23, tant
en bicicleta com corrent. | CUDOS
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A dalt, premini femení i mini masculí i a baix, David Galceran i Joel Galceran, pre-infantil masculí i Arnau López | CENG

Les preminis del CENG, subcampiones,
i els minis, al Campionat de Catalunya
L

’equip premini femení CENG
Independentsoft va quedar subcampió de Lleida de bàsquet, en
perdre la final disputada el 9 de juny
contra el Sedis la Seu per 30 a 17.
Les artesenques venien de guanyar
la semifinal contra el Tàrrega per
23 a 19. Les nenes entrenades per
Mariona Camats i Oscar Alocen han
realitzat una gran temporada, desplegant un joc intens i alegre.
L’equip mini masculí CENG Fisart va aconseguir una fita històrica, en classificar-se per segon any
consecutiu per a la Final a 8 del
Campionat de Catalunya. Aquest se
celebrà a Vic el 8 i 9 de juny, en un
torneig que aplegava als 8 millors
equips catalans. Els artesencs ha-

vien disputat una eliminatòria prèvia
contra el Vendrell, guanyant per 66
a 61 en un partit d’infart. A la capital
d’Osona, els jugadors entrenats per
Gerard Font i Enric Ros van caure a
quarts de final contra el Maresme 3V,
que va resultar campió. El CENG va
disputar la fase de consolació contra el Girona i el Tarragona, perdent
els dos partits, però assolint una 8a
plaça que és un petit “miracle” per a
un club modest com el nostre.
D’altra banda, també cal destacar el bon paper que ha fet l’equip
pre-infantil masculí del CENG, que
va quedar subcampió provincial i
també va disputar una eliminatòria
prèvia contra el Valls per anar al Català, eliminatòria que va perdre per

85 a 70.

3 ARTESENCS, CAMPIONS DE
CATALUNYA DE BÀSQUET
Tres jugadors de bàsquet d’Artesa han resultat campions de Catalunya amb els seus respectius
equips. Es tracta dels sèniors David
Galceran i Joel Galceran, que amb
el CN Tàrrega han estat campions
de 1a i han assolit l’ascens a Copa
Catalunya. Un altre jugador artesenc, Arnau López Reig, ha quedat
campió de Catalunya amb el Manresa en categoria infantil. L’Arnau ha
jugat aquesta temporada a l’equip
del Bages juntament amb un altre jove format al CENG, el trempolí Bruno Alocen.
I 31

pel forat del
Carta d’agraïment
E

l passat dia 31 de maig vaig
assistir a l’entrega d’orles dels
alumnes de quart d’ESO, Cicle Formatiu i segon de Batxillerat a l’Institut Els Planells.
Per a mi significava l’últim acte
oficial en la vida escolar dels meus
fills a Artesa.
Han estat entre tots dos més de
20 anys de relació amb la Comunitat
Educativa Els Planells.
En aquests 20 anys he vist, igual
que tots vosaltres, els grans canvis
que la nostra societat ha experimentat (recordeu com podíem sobreviure fa 20 anys, sense mòbil?)
i l’esforç que es feia des de l’Escola i l’Institut per adaptar-se a tots
aquests canvis.
He vist també com canviaven les
instal·lacions, fent-se grans i modernes per poder donar resposta a
l’increment d’alumnes que aquests
últims 20 anys han sofert les esco-
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pany

les d’arreu, en gran part pel fenomen
de la immigració. No és fàcil acollir
nens que vénen de molts llocs diferents, tots amb la seva cultura i la
seva llengua. També en aquest punt
l’Escola i l’Institut han fet un esforç i
són exemple d’integració i de convivència.
En definitiva, he vist com anaven passant els anys un a un i amb
ells també anaven passant mestres,
Ampes, consells escolars, festes de
final de curs, compra de llibres, activitats extraescolars, excursions, reunions de pares i mares, tutories i un
llarg etcètera. Fins avui. Però ara tot
això s’ha acabat per la meva família,
i una nova etapa s’obre davant nostre, amb tota la il·lusió però també
amb un punt de nostàlgia i amb la
sensació que les coses no tornaran
a ser igual, que tots plegats ens hem
fet grans.
I des d’aquestes línies vull do-

Paquita Martí

nar les gràcies a tota la Comunitat
Educativa d’Artesa de Segre per fer
possible al nostre poble un ensenyament públic de qualitat, comparable
a qualsevol altra escola, pública o
privada, del nostre entorn.
Els nostres fills han pogut gaudir
majoritàriament d’un equip de professors que, a part de donar-los coneixements, els han donat exemple
de qualitat humana, d’implicació, de
treball, de senzillesa, de valors, en
definitiva.
No sé si els pares hem estat
sempre a l’altura i tampoc fins a quin
punt hem sigut conscients del complex engranatge que han de fer funcionar, també any rere any, perquè
sigui possible assolir amb èxit una
tasca tan noble com complicada i
sovint ingrata, com és la de formar
els nostres fills.
Un plaer haver-ne format part.
Moltes gràcies i fins sempre.
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el cap

informa

Qualitat assistencial

A

ctualment la qualitat és un atribut cada vegada més valorat
per tots els implicats en l’atenció a
la salut (professionals, usuaris i gestors). El concepte de qualitat dins el
món sanitari clàssicament era entès
com una bona praxi. Avui, l’aplicació
de la qualitat en els models sanitaris
ha provocat un gir profund a l’activitat assistencial i ha suposat un esforç
diari en la tasca.
Treballar en qualitat suposa unificar procediments, revisar-los i modificar-los constantment per anar cap a
l’excel·lència i buscar l’error zero.
La qualitat és un element estratègic en el qual es fonamenten els
sistemes sanitaris actuals, cercant
la millora contínua i l’excel·lència, a
partir de la valoració dels punts forts i
els punts febles.
Existeixen diferents gradients. El
primer nivell de qualitat és autorització i registre. L’autorització i el registre
de centres i serveis és on consten, de
manera oficial, els centres autoritzats
per a fer assistència sanitària. El segon nivell és acreditació. És el procés
pel qual una organització sanitària
s’incorpora a un sistema d’avaluació
extern del nivell de l’organització en
relació amb un conjunt de referents
prèviament establerts, consensuats

Foto de grup de la trobada d’experts en qualitat a Vilanova de Meià | CAP

amb els experts i adaptats al territori. L’acreditació és un procés que
s’ha de passar periòdicament. El tercer nivell són indicadors de qualitat.
És l’instrument que mesura, avalua i
difon els resultats assolits en l’àmbit
de l’assistència sanitària dels centres
del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.
Cada equip d’atenció primària
(EAP) té una o més professionals
que són referents de qualitat. Són
persones amb expertesa en aquest
tema que lideren i vetllen per garantir
el treball en qualitat del seu equip.

En el marc de les reunions que
es fan de tots els EAP de Lleida, un
cop l’any s’articula una trobada en algun lloc del territori, per conèixer-lo
i gaudir-lo, i enguany aquesta trobada s’ha organitzat entre els CAP de
Ponts i d’Artesa i s’ha realitzat a la
sala de l’Ajuntament de Vilanova de
Meià, on ens va donar la benvinguda
l’alcalde, Xavier Terré.
En el transcurs del matí ens vam
formar en qualitat i vam compartir un
recorregut per la història de Vilanova
acompanyats de l’historiador Ramon
Bernaus. | CAP Artesa de Segre
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psicocàpsula

Anna Balcells i Molina

Pensar en tu no és ser egoista

M

oltes persones creuen que
pensar en elles mateixes és
ser egoista i que les necessitats dels
altres sempre són més importants i
s’han de prioritzar per damunt de les
pròpies. La principal diferència entre
una persona amb una alta autoestima i una persona egoista és que
mentre la primera cuida d’ella mateixa i dels altres, la persona egoista
només es preocupa d’ella mateixa.
L’amor propi és imprescindible
per ser feliç i per tenir unes relacions
satisfactòries. Per tant, és important
que ens escoltem i que tinguem en
compte allò que volem i necessitem.
És important que ens acceptem, que
ens cuidem, que ens valorem i ens
estimem.
Algunes claus que ens poden ajudar, són:
- Dedica’t temps: què t’agrada?
Què et fa sentir bé? Intenta buscar
temps per estar amb tu i gaudir de
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la teva companyia: passejar, llegir,
escoltar música, meditar, prendre un
bany...
- Cuida els teus pensaments:
els pensaments generen emocions
i segons com ens sentim ens comportem. Per tant, revisa com són
els teus pensaments. Si penso que
sóc inútil, segurament sentiré ràbia
i tristesa i, per tant, la meva actitud
serà negativa cap a mi i cap al meu
entorn. Per contra, si considero que
sóc vàlid/a, sentiré alegria i orgull i el
meu comportament serà positiu amb
mi i en les meves relacions.
- Accepta’t: tothom tenim qualitats
i aspectes de millora. Podem potenciar les primeres i intentar millorar
allò que no ens agrada de nosaltres.
Amb esforç i motivació és possible
canviar.
- Planteja’t objectius: marcar-se
reptes realistes és molt motivador i
t’ajudarà a sentir orgull cap a la te-

va persona quan els aconsegueixis.
A més, t’estaràs escoltant, dedicant
temps i dirigint cap a allò que realment et fa feliç. Pensa que com més
feliç siguis tu, més felices podràs fer
les persones que t’envolten.
- L’opinió dels altres només és
una opinió, no una realitat: allò que
pensin no és tan important. Si prioritzem l’opinió dels altres, sentirem
més inseguretat. Allò que realment
importa és el que tu pensis.
- Tracta’t amb afecte i respecte:
dedica’t paraules amables i perdona’t quan t’equivoquis. Pensa que
si no ens equivoquem, no aprenem.
Per tant, una bona idea és donar-te
ànims quan no aconsegueixes allò
que et proposes i pensar que la següent vegada anirà millor, en lloc de
castigar-te.
Pensa que tu ets la persona més
important de la teva vida, qui t’acompanyarà en tot moment i sempre. Decideix cuidar-te, no maltractar-te.
Decideix gaudir de la satisfacció
de ser qui vols ser.
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reflexionem

Mercè Nogues

A vegades cal esperar

U

n home va trobar un capoll
d’una papallona i se’l va endur
a casa per poder veure la papallona
quan sortís del capoll. Un dia va veure que hi havia un petit orifici i llavors
es va asseure a observar diverses
hores, veient que la papallona lluitava per poder sortir del capoll.
L’home va veure que forcejava
durament per poder passar el seu
cos a través del petit orifici al capoll,
fins que va arribar un moment en què
va semblar haver cessat de forcejar,
ja que aparentment no progressava
en el seu intent. Va semblar que
s’havia encallat. Llavors l’home, en
la seva bondat, va decidir ajudar la
papallona i amb una petita tisora va
tallar al costat de l’orifici del capoll
per fer-lo més gran, i així va ser que
per fi la papallona va poder sortir.
No obstant això, la papallona tenia el cos molt inflat i unes ales petites i doblegades. L’home va conti-

nuar observant, ja que esperava que
en qualsevol instant les ales es desdoblarien i creixerien prou per suportar el cos, el qual es contrauria en
reduir la inflor que tenia. Cap de les

“La llibertat i el
volar només poden
arribar després
de la lluita”
dues situacions va succeir i la papallona solament podia arrossegar-se
en cercles amb el seu petit cos inflat
i les ales doblegades.
Mai va poder arribar a volar... Allò
que l’home, en la seva bondat i compromís, no va entendre, va ser que
la restricció de l’obertura del capoll
i la lluita requerida per la papallona
per sortir pel diminut forat, era la

forma en què la naturalesa forçava
fluïds del cos de la papallona cap a
les seves ales, perquè estiguessin
grans i fortes i després pogués volar.
La llibertat i el volar només podran arribar després de la lluita. En
privar la papallona de la lluita, també
li va ser privada la seva salut i la seva força. La lluita és necessària en la
nostra vida. Tots els obstacles de la
nostra vida són per créixer, fer-nos
forts i veure les nostres habilitats. I si
no trobéssim obstacles, no podríem
créixer i ser tan forts com no sabíem
que podíem arribar a ser.
Quantes vegades hem volgut
prendre el camí fàcil per sortir de dificultats, prenent aquestes tisores i
retallant l’esforç i la lluita?
Necessitem recordar que tot
allò que succeeix en la nostra vida
és una lliçó i una oportunitat. I que
a través dels nostres esforços, els
nostres triomfs i a vegades, les nostres caigudes, ens enfortim, així com
l’or o la ceràmica són refinats amb
el foc.
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cartes a la redacció
Proposta per millorar l’església parroquial
després de les obres del centre històric

B

envolguts conciutadans:
Un cop acabades les obres
als voltants de l’església i donat que,
com és natural en aquests casos,
s’ha generat molta pols, força gent
veu necessari fer-li una “rentada de
cara” al nostre temple. Per aquest
motiu, un grupet de parroquians ens
hem posat mans a l’obra per a explicar a tothom que vulgui col·laborar
què creiem que caldria fer, per què i
la forma d’obtenir els mitjans necessaris per dur-ho a terme.
És de tots ben conegut que, encara que hi han hagut persones que
s’han preocupat de fer neteja tres o
quatre cops a l’any, fa molt de temps
que no s’ha fet una neteja general a
fons de tota l’església: imatges, mobiliari, terra, llums, finestrals, vitralls,
... i que, ara, seria un bon moment
per fer-ho.
Especialment urgent és el que fa
referència a la fusteria, que presenta problemes de corcó i s’hauria de
tractar sense demora. Tal és el cas
del revestiment de la paret de l’altar
major, els confessionaris, les portes
i, en general, qualsevol element de
fusta que se’n vegi afectat.
També convindria fer un repàs a

la pintura d’algunes parets. Especialment, les de la zona de l’entrada
de l’església, tant exterior com interior, i veure com protegir i millorar
l’aparença de les portes d’accés al
temple.
Resulta evident que per fer això
es requereixen uns recursos econòmics considerables i que caldrà la
col·laboració generosa de tanta gent
com sigui possible. Per aquest motiu, s’han habilitat diverses formes
de col·laborar que podeu veure a
l’annex final d’aquest escrit.
Ja us avancem, des d’ara mateix,
que qualsevol aportació, per petita
que sigui, serà important i molt ben
rebuda.
No cal dir que els recursos obtinguts es gestionaran amb total transparència i que es dedicaran, exclusivament a la solució dels problemes
esmentats o bé a d’altres de similars
que puguin sorgir durant el procés
de neteja, millora i manteniment
posterior de l’església.
Amb la confiança que, un cop
més, els artesencs sabrem estar a
l’altura del repte plantejat, us agraïm
en nom de tota la parròquia el vostre
ajut generós.

ANNEX
Formes de col·laborar en la millora de l’església parroquial:
Tothom que vulgui cooperar a les
millores esmentades anteriorment
pot fer-ho d’una, o diverses, de les
següents maneres:
• Adquirint butlletes pel sorteig
d’un viatge a Praga per a dues persones (4 dies i 3 nits, amb avió, desplaçaments a l’aeroport, hotel i esmorzars inclosos). El viatge serà per
la butlleta que coincideixi amb les
tres últimes xifres del número premiat a la Loteria Nacional del dia 14
de setembre. Aquestes butlletes, al
preu de 5 euros, estaran disponibles
en diversos establiments i comerços
d’Artesa.
• Ingressant el donatiu al següent
compte del Banc de Sabadell:
Titular: Parròquia de l’Assumpció
Artesa de Segre – Bisbat d’Urgell
IBAN:
ES83 0081 1898
8800 0106 7411
• Fent l’aportació directament, en
efectiu o bé amb targeta, al punt d’ingrés del Banc de Sabadell que s’ha
instal·lat a la mateixa església, just
al costat de la capella del Santíssim.
| Amics de la parròquia
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informació

municipal d’artesa

Maig i juny
Plens ordinaris
20 de maig: Absències: Pep Riart
Pallarés i Àfrica Reig Gregori (ERC)
i Josep Maria Farré Codina (PDCAT)
3 de juny: Alba Boher Baró, Maria
Cusola Aumedes i Pep Riart i Pallarés (ERC)
S’acorda, per unanimitat, aprovar
els padrons fiscals corresponents
a l’exercici 2019 per un total de
301.184,78 euros:
- Escombraries: 218.068,45 €
- Clavegueram: 57.683,44 €
- Nínxols: 7.792,00 €
- Aparadors i vitrines: 434,28 €
- Canonades: 324,00 euros
- Llocs públics: 48,50 €
- Marquesines: 27,50 €
- Portes a l’exterior: 18,00 €
- Ocupació via pública: 4.364,40 €
- Tribunes: 2.463,41 €
- Guals: 9.960,80 €
S’estableix el període entre els
dies 15 de juliol i 13 de setembre de
2019, ambdós inclosos, per la cobrança en voluntari. Els rebuts do-

*
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miciliats es carregaran el 12 d’agost.
S’acorda, per unanimitat, declarar festes locals per l’any 2020 el 20
de gener (Sant Sebastià) i 25 de setembre (Festa Major).
S’aprova, per unanimitat, la
memòria tècnica descriptiva Renovación de las instalaciones de
alumbrado público exterior del municipio de Artesa de Segre y núcleos
agregados 2, redactada per l’enginyer Dani Lladó i Gassó amb un
pressupost d’execució per contracta
de 373.454,40 €. Al mateix temps,
s’aprova concórrer a la subvenció
del Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de Energía (IDAE) per un import de
192.172,20 € i a la Diputació de Lleida per un import de 96.086,10 €.
S’aproven, per unanimitat, les següents certificacions d’obra:
- Núm. 4 i última, per un import
de 21.757,94 euros, de l’obra Urbanització dels trams polígon 7(P7)
i sector 16(S16) del carrer Roc del
Cudós, inici amb la Ctra. d’Agramunt, realitzat per l’empresa Ribalta

Eva Maza i Batlle

i Fills, SA. Import pendent d’executar
-14.760,73 euros.
- Núm. 2 extra, per un import de
9.719,74 euros, de l’obra Urbanització dels trams polígon 7(P7) i sector
16(S16) del carrer Roc del Cudós,
inici amb la Ctra. d’Agramunt, fet per
l’empresa Ribalta i Fills, SA. Import
pendent d’executar 0 euros.
Aprovacions de maig i juny
La relació de factures, pendents
d’aprovació, corresponents a l’exercici comptable 2019, que pugen la
quantitat total de 131.469,95 euros
i 52.515,01 euros.
Informes d’alcaldia
Concedir un ajut econòmic a
l’Escola de Futbol d’Artesa de Segre
de 2.120 € per les despeses del VII
Torneig aleví Artesa de Segre, Copa
Cooperativa d’Artesa.
Rectificació
La subvenció de 500 euros atorgada a l’associació d’Amics de la
Sardana d’Artesa era per les despeses de la cobla, no es va donar cap
ajut per inscriure l’alumnat al programa Saltem i Ballem com es deia en
aquesta secció el mes passat.

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 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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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

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa
amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor
Tel. 617 410 668
40 I
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notícies
de la biblioteca
NOVETATS
DE JUNY

Activitats

NOVEL·LA
La mort del comanador, Llibre 2,
Una metàfora canviant. Haruki Murakami. Empúries
En aquest segon volum, Murakami recull tots els fils que ha anat desplegant
al primer per teixir un mosaic esplèndid, ple de misteri i subtileses.
La casa alemanya. Annette Hess.
Columna
Una jove intèrpret s’haurà d’enfrontar
als secrets de la seva família i de tot
un país. Clam per no oblidar els horrors de l’Holocaust.
La ciutat del foc. Kate Mosse. Columna
Apassionant història d’amor i traïció,
gelosia, misteri i secrets; de guerra i
aventura, conspiracions i lleialtats dividides. Submergeix-te en ple segle XVI
amb la reina de la novel·la històrica.
Els colors de l’incendi. Pierre Lemaitre. Bromera
Lemaitre recupera una part dels personatges de la novel·la que va esdevenir
un fenomen per continuar el seu relat
inoblidable sobre la història europea.
El pirata de cala Morisca. David
Martí. Ed. Columna.
Història que fa referència a la fortuna,
al destí i als misteris que ens reserva
la vida. A l’obra destaca el carisma del
protagonista, un home amb els valors

• Reunió club de lectura
Dimecres 3 de juliol
• Biblioparc
Durant el juliol de dilluns a
divendres de 19 a 21 h
Plaça de l’ajuntament
• Exposició fotogràfica Els primers
trets de Francesc Boix
Fins al 2 d’agost, Àrea Activitats
• Exposició Instagram Jordi Solé
Fins al 30 de setembre
Replà escala
• Exposició concurs On posaries
qui fou Rei?, de Bregje van den
Elshout
Fins al 30 de setembre, 1r pis
del coratge, l’amistat, la humilitat i la
fidelitat, que acaba convertint-se en
un heroi pirata pel pes de les circumstàncies; dins nostre tenim qualitats o
defectes que no detectem si no estem
davant d’una situació límit.

es podia preveure a finals dels
anys setanta. Matthew Tree. L’Albí
Jo acuso: la defensa en judicis
polítics. Benet Salellas i Vilar. Pagès
Escrits de presó. Joaquim Forn. Enciclopèdia
Viles, pobles, ciutats i llogarrets
de les terres de Lleida. Joan Bellmunt i Figueras. La Mañana
Frares i capellans assassinats
durant el Trienni Liberal. Àlvar Maduell. Claret
Plantes silvestres: guia per
conèixer les comestibles i distingir-les. Christa Bastgen. Cossetània
Educar després dels atemptats.
Philippe Meirieu. Rosa Sensat
¿Parlem del mateix Déu?: un
diàleg. Raimon Panikkar i Pinchas Lapide. Fragmenta
Menorca imprescindible. M. José
Ferri Vizcaíno. Triangle Postals

NOVEL·LA JUVENIL

A tocar del cel: 50 ermites i santuaris de muntanya de Catalunya. Jordi Bastart. Cossetània

A 677 km de casa. Mark Lowery.
Fanbooks

Explora Lisboa. Susie Boulton. Cossetània

El món fosc: talps. Jordi de Manuel.
Jo Llibre

L’educació en vers: cent poemes
sobre ensenyar i aprendre. Antoni
Tort. Eumo

El bestiari de l’Axlin. Laura Gallego
García. Ed. Montena
Supersaurs: l’estegobruix. Jay
Jay Burridge. Ed. Estrella Polar.

CONEIXEMENTS I
ALTRES
El conflicte inevitable: o com la
situació actual de Catalunya ja

Quan els grans arbres cauen.
Àngels Gregori. Bromera
Penes d’amor perdudes. William
Shakespeare. Vicens-Vives

BEBETECA
En Pep ja sap comptar. Nick Denchfield. Cruïlla
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fa 25 anys
Juny de
1994

S

i alguna cosa destaca en aquesta revista és el protagonisme del
Col·legi Sant Josep, motiu de portada
i contraportada. A més, a les pàgines
interiors hi trobem publicats els poemes dels seus Jocs Florals.
PORTADA. Un parell d’imatges
del Sisquet varen immortalitzar la 1a
Trobada d’Ex-Alumnes del Col·legi
Sant Josep. No obstant això, a l’interior no trobem cap informació més
sobre aquest esdeveniment.
EDITORIAL. La reflexió final de
la secció ens porta al títol: Un avís a
temps. A partir de l’anàlisi dels resultats de les eleccions europees que el
PP va guanyar a Espanya, l’editorial
ho interpretava com un vot de càstig
al PSOE i ho qualificava com “una
estirada d’orelles pels fets de les corrupteles”. També s’analitzen els resultats en clau local, on destaca el fet
que ERC obtingués una quarta part
del vot de les municipals. Pel que fa a
Catalunya, el guanyador indiscutible
va ser CiU.
LOCAL. Cal Petit tanca... però entra en la llegenda de la nostra ciutat és
un article de Sícoris. L’autor explicava
els orígens de la botiga, l’any 1917,
els tres canvis generacionals que hi
va haver i les singulars característiques de l’establiment, definit per Sícoris com a “emblemàtic basar de les
sorpreses, d’aquells suculents àpats,
d’aquells gots de vi a correcuita...”
En la mateixa secció està publicat
l’article Aplecs de corals infantils. En
ell s’explicava que el cap de setmana
del 28 i 29 de maig les corals infantils
Brots d’Il·lusió d’Artesa i Mestre Güell
de Tàrrega van compartir la 24a Tro-
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bada de Corals Infantils de Catalunya
a la nostra localitat.
MONTSONÍS. L’article El castell
de Montsonís rep el visitant 30.000
és la crònica de la rebuda que el conseller de Medi Ambient, Albert Vilalta,
va donar al senyor Lluís Corbella, de
Barcelona, amb motiu de l’efemèride. Els responsables del castell van
realitzar diferents anuncis, entre els
quals la celebració de la 1a Fira Medieval al mes d’octubre.
CULTURA. En l’article V Premi de
Narrativa Breu no només es comenta-

va el desenvolupament del lliurament
de premis d’aquesta cinquena edició,
sinó que es feia un recordatori sobre
com havien anat aquests primers
anys i les persones que més havien
contribuït a donar relleu al certamen
literari. Entre les persones premiades,
resulta agradable trobar-hi per segon
any consecutiu la nostra companya
Marta Serret, que obtingué un accèssit en la categoria de 5è i 6è d’EGB.
ELECCIONS EUROPEES. La revista oferia els resultats locals, per
meses. Els resultats dels principals
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Ramon Giribet i Boneta
partits foren: CiU, 547 vots; PP, 241;
ERC i PSC, empatats a 212. En els
resultats globals europeus van guanyar els socialistes, tot i que a Espanya
va guanyar el PP.
ESPORTS. Una notícia breu informava que l’equip aleví de futbol sala
del CENG havia quedat campió dels
Jocs Escolars a la Noguera i, posteriorment, a nivell territorial en guanyar la final al Col·legi Espiga d’Or de
Lleida. Reproduïm la foto de l’equip
campió.
JOCS FLORALS. Si el mes anterior només es va publicar el poema
que obtingué el premi de la Flor Natural en els VIII Jocs Florals del Col·legi Sant Josep, en aquesta revista
sortien publicats la resta de poemes
guardonats.
PUBLICITAT
INSTITUCIONAL.
Dintre de la campanya de prevenció
d’incendis forestals i amb el lema
general “Anirem endavant”, la Generalitat publicava un anunci de pàgina
sencera on es veu una gran burilla
encesa. El títol de l’anunci ho diu tot:
Bomba incendiària.
DE LA VELLA ARTESA. L’inesgotable Sícoris ens oferia un altre capítol
de la història local en l’article Els fets
del 6 d’octubre de 1934. Començava
recordant la revolta asturiana dels miners i la proclamació de la república
catalana per part del president Companys, que acabaren amb molts em-

presonaments i una forta repressió.
Mentrestant, a Artesa, es veu que la
gent d’esquerres es reunia al Cercle
Agrícola i Mercantil (avui Cafè del Poble) i la de dretes al Cafè del Cadiraire
(avui BBVA). Enmig, el Cafè del Pau
(avui Bar Sícoris) era una “mena d’oasi apolític”. Sícoris també destacava
dues tendències pedagògiques antagonistes, a l’escola pública representada pel mestre Garret i a l’Acadèmia
Balmes pel mestre Xandre.
CARTES A LA REDACCIÓ. L’alcalde d’Artesa responia a la demanda
del mes anterior per part de l’alumnat
de 3r de primària del Col·legi Sant Josep. Els explicava que s’estaven realitzant esforços en la recollida selectiva de residus, però que la col·locació
de contenidors de paper i cartró que
reclamaven no seria possible a curt
termini per dificultats en la recollida
d’aquest material.
A peu de secció hi trobem una nota d’agraïment de la família Monsonís-Valls-Boixadera arren de la defunció de Teresa Boixadera Roca.
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. Destaca l’aprovació
de les 15 propostes del Ple de 9 de
maig per unanimitat, però hi faltava
els tres regidors de CiU. Molts temes
relacionats amb obres, entre els quals
destaquen, pel seu volum econòmic,
l’avantprojecte d’electrificació rural a
La Vedrenya i Sant Marc de Batlliu

(35,7 milions de pessetes) i el projecte d’arranjament de l’entrada de
la carretera d’Agramunt (25,5 milions
de pessetes). Per altra banda, entre
diverses subvencions concedides per
la Comissió de Govern, es van destinar 300.000 pessetes per a col·laborar en les obres d’arranjament de la
Dàlia Blanca.
HUMOR. La parella formada per
Quimet i Cosme feien un Repàs al
país a partir de tres acudits on comentaven temes de política general.
IMATGES D’AHIR. La secció, a
contraportada, ens presenta una fotografia d’alumnes del Col·legi Sant Josep amb el títol La generació del 35.
La imatge va sortir amb motiu de la 1a
Trobada d’Ex-Alumnes i ens mostra
13 noies molt ben uniformades amb
vestits i capells blancs. Va ser durant
un festival nadalenc de 1935. Al final
hi consta el nom de totes elles.
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humor bbc
Josep Galceran

L’estranya
parella

El Roger i la Sabrina (Giri i Sapri per als amics) han
decidit compartir un nou camí. Les persones que els
estimem desitgem que siguin molt feliços i que aquest
camí sigui llarg i planer.

Pacte i bona entesa
entre ERC i JxCat
al municipi d’Artesa.

os
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L’Isaac ja és tot un germà gran!
Benvinguda Ruth, i moltíssimes felicitats a tota la
família.
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imatges d’ahir

Miquel Regué i Gili

1948

En aquells anys
de postguerra, les
classes se separaven per sexes.
Aquí, els nens. |
Foto cedida per Ramon
Ros i Canosa

Nens de “les Monges”

A

questa imatge és del curs
1948-49 al Col·legi de les Dominiques d’Artesa de Segre. Conegut popularment com “les Monges”,
va funcionar des de 1889 a 1998,
any en què va tancar. Era una escola religiosa que es caracteritzava
per l’ordre i la disciplina i pel bon fer
dels seus mestres, alguns dels quals
eren les mateixes monges.
En aquells anys de postguerra,
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les classes se separaven per sexes.
Els vailets que posen a la foto tenien
entre 4 i 6 anys i la seva mestra era
la “Madre” Visitación. A la fila de dalt,
i d’esquerra a dreta: Ventura Mases,
Josep Sabanés, “Madre” Visitación,
Ramon Ros, Joan Carbasse. A la fila
del mig: Jaume Pedrós, Jaume Cardona, Josep M. Capell, Jaume Campabadal, Jaume Ampurdanés, David
Boix, Salvador Cardona i Joan Valls

Fila de baix: Ramon Olsina, Josep
Betriu, Antonio Parellada, Josep M.
Sala, Alberto Sala i Joan Cuders.
De tots els esmentats, menció
especial a Jaume Cardona i Jaume
Campabadal, dos nens que d’adults
van arribar a ser alcaldes d’Artesa.
La resta van esdevenir gent de profit, amb oficis diversos i emprenedors de mena. Foto cedida per Ramon Ros i Canosa
Text: Miquel Regué i Gili
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la foto

Dos grups d’alumnes de 2n i 3r d’ESO de l’Institut Els Planells van visitar la redacció de La Palanca el 19 de juny en el
marc del crèdit de síntesi. Van conèixer els origens i l’evolució de la revista i van redactar i maquetar una notícia

