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abril 
ALÒS DE BALAGUER 
DEFUNCIONS
dia 2: Manuel Cuadrat i Durany (91 

anys), natural de Barcelona

ARTESA DE SEGRE 
NAIXEMENTS (*vegeu nota)
Febrer: Júlia, Jordi, Roc
Abril: Ana Carol, Berta, Nicolau, Heloisa
DEFUNCIONS
dia 1: Adela Camats i Galceran (82 anys), 

natural d’Artesa de Segre
dia 20: Joan Coma i Capdevila (84 anys), 

natural d’Artesa de Segre

VILANOVA DE MEIÀ 
NAIXEMENT
dia 17: Nil Novau i Gràcia, fill d’Albert i 

de Cristina
DEFUNCIÓ
dia 23: Vicente Farré i Valencia (89 anys), 

natural de Lleida

9 de juny
19:30, al C/ Bisbe Bernaus, DJ Loki-
to. Organitza: Artesenques Actives

14 de juny
19 h, a l’àrea d’activitats de la 
Biblioteca, presentació de l’exposi-
ció fotogràfica Els primers trets de 
Francesc Boix, amb Pol Galitó

15 de juny
A l’Escola Els Planells, Festa de 
Final de Curs. Organitza: AMPA 
Escola Els Planells (veure pàg. 17)
Inici del 39è Torneig d’Estiu de fut-
bol sala (veure pàg. 33)

16 de juny
8:30 h, a Cubells, cursa Senglar 
Trail Cubells (cursa 17 km, camina-
da 11 km). Puntuable per a la Lliga 
de la Noguera. 

22 juny
Festa Major de Vernet
Cinema al Cubtural. Doble sessió: A 

les 19 h, Aladdin (tots els públics). A 
les 22 h, Rocketman (+ 16 anys)

23 de juny
Revetlla de Sant Joan

28 de juny
A la Biblioteca: 19 h, xerrada El 
Banc d’ADN, la darrera esperança 
dels nostres desapareguts de la 
Guerra Civil, a càrrec de Roger He-
redia. 20:30 h, presentació del llibre 
Las lágrimas de la verdad de José 
L. González

29 de juny
A Alòs de Balaguer, activitats de 
Terres del Marquesat: 17:30 h, al 
pont del riu, Recordant Alòs. 20 h, 
al Casal Cultural, xerrada La Draga, 
un poblat neolític extraordinari, per 
la Dra. M. Àngels Petit de la UB

30 juny
A partir de les 10 h, a l’Escola 
de Suboficials Republicana de la 
Guerra Civil de Tudela de Segre, 
2a Jornada de Recreació Històrica. 
Visites Guiades (veure pàg. 41)

6 i 7 juliol
Festa Major de Collfred

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

temps

Agenda
ciutadana

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

abril

ARTESA DE SEGRE    
A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana: 12,9°
Temperatura màxima: 28° (15)
Temperatura mínima: -1,5° 
     (dia 4)
Dies amb precipitació:    11
Precipitació màxima: 21 mm  
   (dia 5)
Total precipitacions: 47,2 mm

B) BALDOMAR 
Temperatura mitjana:    11,5°
Temperatura màxima:    23° (dia 14)
Temperatura mínima:      -3,7° (dia 4)
Dies amb precipitació: 11
Precipitació màxima: 19,4 mm 
   (dia 6)
Total precipitacions:  54,8 mm

VILANOVA DE MEIÀ     
Temperatura mitjana: 11,1°

Temperatura màxima:    23,3° 
   (dia 30)
Temperatura mínima:     -2,5° (dia 4)
Dies amb precipitació: 14
Precipitació màxima: 15,6 mm  
   (dia 6)
Total precipitacions: 61,5 mm

FORADADA
Precipitació màxima: 18 mm (6)
Total precipitacions: 35,5 mm

Actes
que sabem que es faran

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.
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editorial
Passada la ressaca del cicle electoral 
tan intens d’aquesta primavera (ge-
nerals, europees i municipals), el mes 
de juny ha començat amb força, ja 
que durant el primer cap de setmana 
hem tingut una quantitat impressio-
nant d’activitats, tant a Artesa com a 
la rodalia.
Dit això, les eleccions locals han 
deixat els municipis de la nostra àrea 
d’influència en les mateixes condi-
cions que fa quatre anys, ja que tots 
els alcaldes podran tornar a repetir 
mandat. A Artesa, però, la situació és 
diferent. Tot i guanyar, ERC ha perdut 
la majoria absoluta que havia tingut 
en els darrers vuit anys i caldrà espe-
rar al dia 15 de juny, data en què es 
constitueixen els nous grups consisto-
rials i s’elegeix alcalde o alcaldessa.
Sempre s’ha dit que les majories 
absolutes són perilloses pel fet que 
l’equip de govern de torn s’hi pot re-
penjar. És clar que això també depèn 
d’altres factors, perquè un govern 
amb majoria simple i una oposició 
que no s’avingués a acords de forma 
sistemàtica tampoc no seria recoma-
nable.
A Artesa, veurem com es gestionarà 
aquest fet. Les actituds són impor-
tants. Durant la campanya electo-
ral, tots els alcaldables i les seves 
candidatures han estat crítics en 

allò que cal millorar i han realitzat 
propostes força atractives, i en molts 
casos coincidents. Amb la majoria 
simple de Mingo Sabanés, la suma 
dels altres dos grups pot ser decisiva 
en moments determinats. Esperem 
que hi hagi moltes més coincidències 
que discrepàncies i que es pugui 
sumar esforços. Al cap i a la fi, totes 
les candidatures volen el millor per al 
municipi. 
Com a fet destacable, ens ha cri-
dat l’atenció el protagonisme que 
ha tingut el projecte del passeig del 
Senill entre tota la resta de propostes. 
De fet, estem parlant d’una antiga 
aspiració de la ciutadania artesenca 
que semblava haver quedat en l’oblit. 
No creiem que sigui gens fàcil, atès 
l’alt cost econòmic que deu suposar, 
però ens agradaria veure’n començat 
algun tram en acabar aquest mandat. 
El temps dirà.
També hem trobat certa coincidència 
en el fet que cal millorar la neteja en 
general. En això, malgrat les actua-
cions municipals que es puguin dur 
a terme, tothom opina que cal més 
consciència ciutadana.
En fi, desitgem molta sort i molts 
encerts a tots els regidors i regidores 
d’Artesa i municipis de la rodalia per 
als propers quatre anys. Creiem que 
aquestes terres s’ho mereixen.

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 dilluns 16 de juny

Amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de 
Lleida i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
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E l president de la Generalitat, 
Joaquim Torra, va visitar Artesa 

el divendres 3 de maig en el marc 
d’una ronda institucional a les Terres 
de Lleida. Artesa va ser la primera 

parada i va visitar l’Ajuntament, on el 
van rebre l’alcalde, Mingo Sabanés, 
i altres autoritats, i va signar al llibre 
d’honor. Després es va desplaçar a 
la Cooperativa, com a empresa re-

presentativa i amb motiu del seu 60 
aniversari. Allà el van rebre el presi-
dent, Joan Serra, i el gerent, Josep 
Soldevila, i es va adreçar als socis 
en un acte obert al públic.

noticiari
El President Torra visita Artesa de Segre

Trobada del President amb els comerciants del mercat Tot d’Aquí i xerrada a la Cooperativa pel 60 aniversari | Jordi Farré

Cursets de natació infantil

E ls cursets infantils de natació d’aquest estiu seran 
de l’1 de juliol al 9 d’agost i s’ofereixen tres torns, el 

primer de l’1 al 12 de juliol, el segon del 15 al 25 de juliol 
i el tercer del 29 de juliol al 9 d’agost. Pels alumnes de 
P3 a sisè les preinscripcions es podran fer del 4 al 6 de 
juny i pels alumnes de P2, el dia 6 de juny.

Enquitranen el C/ Sant Jordi
L ’Ajuntament ha enquitranat un tram del carrer Sant 

Jordi fins a la carretera d’Agramunt, darrera l’antic 
molí Macià, i des de l’alçada de les Eres.

A rtesa té un nou espai d’aparcament amb capacitat 
per mig centenar de vehicles prop de la carretera 

d’Agramunt, entre els carrers les Eres i Castellot. | J. F.

Nou espai d’aparcament
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La Colla Gegantera d’Artesa es 
va estrenar el 23 d’abril, quan 

va col·laborar amb els actes de Sant 
Jordi de l’escola. Aquells dies, els 
dos gegants que calia batejar es van 
quedar al centre i l’alumnat va es-

collir posar-los Maria i Damià, entre 
altres noms relacionats amb Artesa.

Posteriorment, han participat en 
altres actes: a la festa comarcal Po-
sa’t la Gorra de Balaguer (5 maig), 
en representació del municipi; a l’ac-

tivitat Aparadors Realistes de l’Asso-
ciació de Comerç i Serveis, amb una 
cercavila compartida amb el Gimnàs 
Altis, que va començar a la carretera 
i va acabar al nucli antic (12 maig); i 
a la 4a Mostra de Gegants d’Agra-
munt (1 juny), en què la colla local 
va presentar un nou gegant, El Rei 
de Tremissèn.

Estrena de la colla gegantera
Dos actes de la colla han estat la cercavila del 12 de maig i la presentació a l’escola | Fotos: Jordi Farré i Ramon Giribet

E l Mercat Tot d’Aquí va oferir dues activitats paral·le-
les el 19 de maig, un taller de fang a les 11.30 (foto) 

i una actuació d’acordió al migdia. | Jordi Farré

Mercat tot d’Aquí
E l 19 de maig els alumnes de 5è de l’Escola els Pla-

nells van muntar una parada al mercat amb els pro-
ductes fets al projecte d’emprenedoria FER. | Dolors Bella

Parada del projecte FER

Segueix-nos

Ara també ens trobareu a Instagram. 
revista_lapalanca
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Avís de la comunitat de regants
La Comunitat de Regants de les Hortes d’Ar-
tesa de Segre i Montsonís us comunica que 
els rebuts de la comunitat estan dipositats a 
l’oficina del Banc de Sabadell. 

Així mateix, tothom qui tingui els rebuts do-
miciliats, rebrà el càrrec als comptes de les 
entitats bancàries que hagi facilitat.

| Comunitat de Regants 

L ’equip de professionals del CAP 
d’Artesa de Segre és el més ben 

valorat de Catalunya per part dels 
usuaris, segons una enquesta del 
Departament de Salut de la Genera-
litat. L’estudi té en compte aspectes 

com el temps a respondre quan es 
truca per telèfon, les facilitats pel 
dia de visita, el temps d’espera per 
entrar a la consulta o el tracte rebut 
per part de  metges i infermeres. Els 
aspectes més ben puntuats (100 

sobre 100) són l’atenció de la infer-
mera i que les explicacions siguin 
comprensibles i el pitjor, l’espera per 
entrar a consulta (70,9). La nota mit-
jana és un 97,5, molt per sobre de la 
de Lleida (80,7) i Catalunya (78,7).

L’equip més ben valorat de Catalunya

L’equip de 
professionals que 
treballen de manera 
fixa al CAP d’Artesa 
de Segre | Jordi Farré

*
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baldomar
EMD Baldomar

SOPAR VEÏNAL
Els sopars “de traje” mensuals 

continuen funcionant bé. La gent hi 
participa i degusta els plats cuinats 
per altres veïns. (foto Tere Valls)

ANIVERSARI DE L’EMD
L’Entitat Municipal Descentralit-

zada ha complert set anys. Sembla 
que fos ahir. Aquesta eina jurídica 
ens ha permès una millora important 
dels serveis i les infraestructures del 
poble. Justament ara, el Govern de 
la Generalitat acaba d’anunciar la 
recuperació del Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PUOSC), 

que ens ha de 
facilitar l’execu-
ció d’una obra 
gran pels diners 
de subvenció 
que acostumen a 
atorgar.

MESA 
ELECTORAL

Aquest any s’ha donat la coinci-
dència que per la proximitat entre les 
eleccions locals, les generals i les 
europees, hem tingut dues jornades 
electorals al poble. El cens registra-
va 79 persones amb dret a vot.

MUSEU ARQUEOLÒGIC
Finalment sembla que podrem 

realitzar l’inventari de tot el material 
que hi ha al museu, de la mà de l’ar-
queòloga Elna Clua, feina que tam-
bé servirà com al seu treball de final 
de carrera.

Informació de l’EMD
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Aquesta primavera el poble de 
Montsonís ha estrenat una es-

cultura gegant que homenatja els 
padrins i s’integra en el paisatge dins 
el moviment Land Art de Foradada. 
Es tracta de Lo Padrí de Montsonís, 
que fa més de tres metres d’alçada i 
està fet amb fusta de palet reciclada. 
És obra de l’artista Pere Anton Mo-
la, que resideix a Montsonís des de 
fa uns anys juntament amb la seva 
família, la Noemí, l’Aniol i la Neret. 
Mola és fisioterapeuta de professió i 
té un gran talent per l’art, com ho de-
mostra l’originalitat, proporcionalitat i 
tamany d’aquesta obra. Lo Padrí es-
tà ubicat a uns 200 metres damunt 

del poble, en un planell des del qual 
es pot gaudir d’un entorn i una pa-

noràmica impressionants. | Miquel 
Regué i Gili

Lo Padrí de 
Montsonís

Muntatge i resultat final de 
l’obra, amb l’autor

E l poble de Montsonís va estrenar 
la restauració del seu forn comu-

nal el passat 21 de maig, en el marc 
de la Setmana Cultural de Foradada. 
Es tracta d’un forn centenari que ha-
via caigut en l’oblit i en la ruïna, i que 
necessitava una restauració profun-
da. Ara fa uns anys, la junta veïnal 
es va marcar com a objectiu arran-
jar-lo, al ser un espai públic amb 
molt potencial. Amb la col·laboració 
de l’arquitecte Eusebi Guimet, de 
l’Ajuntament de Foradada i de la se-
va alcaldessa Maricel Segú i, sobre-
tot, gràcies a una subvenció de l’IEI, 
la restauració ha estat possible. Per 
estrenar-lo, prop de 80 veïns de tot el 
municipi van participar en una festa 
ben original, tot elaborant panades i 

coques que van ser cuites dins el forn 
de llenya, que té 2 metres de diàme-
tre i un obrador de pedra a l’entrada. 

El forn està ubicat en un carreró dins 
el nucli urbà i és un nou reclam per al 
poble. | Miquel Regué i Gili

Estrena del forn 
de Montsonís

municipis

L’interior del forn i l’obrador, a l’esquerra, i el sopar inaugural, a la dreta
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municipis
E l 5 de maig es va fer l’aplec a l’ermita de Santa Ma-

ria de Meià, amb missa, coca i mistela i ballada de 
sardanes. Es va acabar amb un dinar de germanor.| D.B.

Aplec a l’ermita de Meià
A lòs va celebrar l’aplec de Sant Mamet l’11 de maig 

amb una visita a l’ermita i un dinar de germanor al 
poble, al qual van assistir un centenar de persones. | D.B.

Festa de Sant Mamet a Alòs

E l 15 d’abril el pavelló poliesportiu 
municipal de Foradada va acollir 

la sisena edició de la Copa Noguera, 
un campionat multiesportiu per nois 
i noies de la comarca d’entre 15 i 29 
anys organitzat per l’Oficina Jove del 
Consell Comarcal. Les disciplines 
esportives d’aquesta edició van ser 
bàsquet, futbol, voleibol, bàdminton i 
bitlles. L’objectiu principal d’aquesta 
activitat és fomentar la cohesió del 
jovent de la comarca i el treball en 
equip a través de l’esport.

L’equip guanyador, Eau de Lefoh 
de Balaguer i Gerb, va rebre un pre-
mi de 300 euros en material espor-
tiu, que podrà adquirir en qualsevol 
establiment de la comarca. 

El subcampió, Jovent La Sentiu, 
va rebre una copa commemorati-
va.  La resta de jugadors i jugado-
res  van ser  obsequiats amb la no-
va samarreta de l’Oficina Jove de la 
Noguera. Van entregar els premis el 
coordinador de l’Oficina Jove de la 
Noguera, Marc Terés, i l’alcaldessa 

de Foradada, Maricel Segú. | Ajun-
tament de Foradada

Copa Noguera 2019 a Foradada

Els campions de la Copa Noguera

E l 18 de maig el Conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat, Damià Calvet, 

va visitar la vila de Cubells. Després 
de visitar l’ajuntament i firmar-ne el 
llibre d’honor, la comitiva que l’acom-
panyava, encapçalada per l’alcalde, 

Josep Regué, el delegat de la Gene-
ralitat a Lleida, Ramon Farré, es va 
desplaçar a la recentment estrenada 
potabilitzadora d’aigua. El Conseller 
es va mostrar satisfet amb el resultat 
i es va comprometre a licitar la depu-

radora d’aigua de Cubells, que ja té el 
projecte redactat, abans d’acabar el 
2019. Després de la visita, van apro-
fitar l’avinentesa per presentar la can-
didatura de Junts per Cubells a les 
eleccions municipals. | Martí Regué

Dos moments de la visita de Calvet | Aj. de Cubells

El conseller Damià Calvet visita Cubells
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TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES

Ctra. Agramunt, 12      Tel. 973 400 081      25730 Artesa de Segre (Lleida)
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la noguera
SEGELL DE PRODUCTES DE PROXIMITAT

E l segell de productes de proximitat de la Noguera, 
‘Noguerament Bo’ ja té 10 productors adherits. La 

iniciativa va començar a l’octubre i inclou sectors com la 
fruita, la carn i el vi. L’objectiu de la marca és posar en 
valor el producte de la Noguera i ajudar les empreses.

PINTADES FEIXISTES A BALAGUER

E l cap de setmana de l’11 i 12 de maig van aparèixer 
pintades al monestir de Santa Maria de les Franque-

ses de Balaguer, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. 
Les pintades eren a favor de Franco i el nazisme i en 
contra dels llaços grocs a la plaça mercadal de la capital 
de la Noguera. L’ajuntament va convocar un acte de re-
buig amb presència de diversos grups municipals.

ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ

La Noguera passarà a ser una de les comarques de 
Lleida amb un 25 per cent de població jubilada l’any 

2030, segons les previsions de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat). Ara només n’hi ha dues, les Garri-
gues i el Pallars Jussà, però en 11 anys és previst que 
siguin sis les que tinguin una quarta part de la població 
jubilada. A la resta la proporció també serà alta, del 20%.
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les entitats
E l grup sardanista infantil Arc 

de Sant Martí, de l’associació 
Amics de la Sardana d’Artesa, va 
participar a la 29a Trobada Interco-
marcal del Saltem i Ballem a Bell-
puig. La trobada conclou els cursos 
de sardana que s’han desenvolupat 
al llarg d’aquests primers mesos de 
l’any en diferents centres educatius i 
agrupaments sardanistes.

Els dansaires de la Trobada 
provenien d’Agramunt, Vilanova de 

Bellpuig, Alma-
celles, Artesa de 
Segre, Cervera, 
Tàrrega, Lleida, 
Arbeca, Juneda i 
Bellpuig.

La trobada 
l’organitzaven el 
Saltem i Ballem 
i l’Agrupació Sardanista de Bellpuig 
amb el suport de la Federació Sar-
danista de les Comarques de Lleida, 

la Confederació Sardanista de Ca-
talunya i l’Ajuntament de Bellpuig. | 
Amics de la Sardana d’Artesa

“Saltem i ballem”

Enguany a l’AMPA de l’escola hem 
estat d’aniversari, els 10 anys de 

l’escala en Hi-Fi. Sembla que fa dos 
dies que organitzàvem el primer i ja fa 
deu anys. La idea va sorgir a proposta 
de dues mares, d’organitzar un espec-
tacle on poguessin participar tots els 
nens i nenes de l’escola. L’AMPA va 
acceptar la idea de manera unànime 
i molt aviat va posar fil a l’agulla per 
organitzar-ho. La temàtica del primer 
any va ser lliure i cada grup/classe 
va escollir la cançó que va voler. Van 
presentar l’acte Enric Valls (Quique) i 
Maribel Colom. L’espectacle va tenir 
una gran acollida per part de totes les 
famílies, que  van participar activa-
ment des d’un primer moment en les 

coreografies i els múltiples assajos. El 
resultat va ser un èxit, va entusiasmar 
petits i grans. Des de llavors, l’activitat 
està plenament consolidada amb gran 
participació tant de l’alumnat com de 
les famílies, i ha quedat marcat al ca-
lendari que després de Carnaval cal 
començar a preparar l’escala en Hi-fi 
amb molta il·lusió i entusiasme. 

Per altra banda, el 15 de juny tin-
drà lloc la festa de final de curs, ober-
ta a tots els nens i nenes de l’escola i 
amb la participació de totes les famí-
lies. Els actes començaran el dia 14 
amb l’entrega d’orles als alumnes de 
6è que deixen l’escola i inicien nova 
etapa a l’institut. El dia 15, a les 9.30h 
hi haurà el tradicional concurs d’es-
cacs organitzat per Ramon Verdes. 
A les 11, com a novetat d’aquest any, 
els alumnes d’extraescolars d’idio-

mes han preparat un espectacle on 
cantaran i interpretaran balls en an-
glès, alemany i francès, organitzat per 
l’acadèmia Marta. A les 12, a la sala 
polivalent el grup de teatre de l’aula 
d’extraescolars organitzada per Lluís 
Niubó oferirà l’obra Quina bogeria. A 
la tarda, des de les 17.30 hi haurà el 
rocòdrom instal·lat al pati i els de sisè 
organitzaran jocs i cucanyes. Cap a 
les 19 començarà l’actuació de Xip-
Xap i quan acabi, hi haurà la batucada 
i  la gran novetat d’enguany, la visita 
de la colla de gegants. Per acabar la 
festa, el tradicional sopar de germa-
nor al pati de l’institut. Convidem tota 
la comunitat educativa a participar ac-
tivament de tots els actes, ja que és 
en aquests moments de festa i joia 
quan es consoliden els llaços que fa  
gran  la nostra escola. | AMPA

Ampa
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E l 19 de maig es va celebrar el 50è 
aniversari de la creació del Club 

d’Escacs Artesa de Segre. L’entitat es 
va fundar el 25 de setembre de 1968 
amb el nom de Unión Ajedrecista de 
Artesa de Segre, i  més endavant va 
anomenar-se Unió Escacs Artesa de 
Segre. Va ser molt activa durant anys, 
amb forta participació en campionats 
provincials i tornejos a la Federació 
Catalana. Per commemorar aquesta 
data els actuals encarregats del club 
vam organitzar un torneig obert a to-
thom, compost per dos grups, un fins 
a 14 anys (sub-14) i l’altre de 14 anys 
cap amunt. El torneig es va fer al Cub- 
btural i hi van participar més de 50 
jugadors, que van jugar 7 rondes els 

sub-14 i 9 rondes l’altre grup (torneig 
llampec individual). Tothom va gau-
dir molt. Va haver-hi esmorzar per 
tots i premis pels guanyadors.

Dins d’aquest entorn es va gaudir 
també d’una exposició amb el mate-
rial i documents de l’arxiu de la his-
tòria de l’entitat, va ser molt emotiu, 
donat que van assistir-hi molts socis 
fundadors i/o familiars seus, i van po-
der llegir-ne els noms i veure’n foto-
grafies exposades. Durant tot el matí 
va haver-hi força afluència de gent.

Ens van passar a visitar els dife-
rents representants polítics de la po-
blació i vam poder fer entrega dels 
premis amb l’alcalde Mingo Sabanés 
i el delegat territorial de la Federació 
Catalana, Santi Herreros. Vam acom-
panyar-los l’actual junta i en Domingo 

Aldavó com a representant dels socis 
fundadors. El primer i segon premi 
dels grans van ser per dos jugadors 
del Baix Segre i el tercer, per l’arte-
senc Ramon Regué. Del nostre club 
van obtenir premis Marc Guardia, 
2n sub-14; Guillem Lluch i Pau For-
nons, 1r i 2n sub-12; Adam Franquet, 
Sub-12 local; Noah Merlos, 2n sub-8; 
Maria Guardia, sub-10 local i Marçal 
Camarasa, sub-8 local.

Agraïm la participació de tothom i 
recordem el correu electrònic del club, 
escacsartesadesegre@gmail.com, 
on podeu demanar informació si es-
teu interessats, grans i petits, a for-
mar part del club i aprendre a jugar a 
escacs. El professor és Ramon Ver-
dés, gran escaquista, i la sala és al 
Centre d’Entitats. | La Junta

Club d’Escacs
El torneig va tenir mig centenar de participants de totes les edats; a la dreta, foto dels premiats més joves | Club d’Escacs
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E l dissabte dia 4 de maig, tal com 
estava previst, a les 18h, i com 

deia el cartell anunciador, l’alcal-
dessa de Camarasa, Elisabet Liza-
so Canton, i la regidora de cultura, 
Pepi Borau Bel, van inaugurar l’ex-
posició Les Bauxites  de les Terres 
de Ponent. També va dir unes pa-
raules  Jaume Farrando Alès, que 
ens va explicar unes pinzellades de 
la història de la seva col·lecció. A les 
18.30h ens vam desplaçar a la sala 
d’actes de l’ajuntament on va tenir 
lloc les dues conferències. 

La primera, Les Bauxites de 
Catalunya i d’Alòs de Balaguer, a 
càrrec de Josep M. Mata-Perelló i 
Josep Roqué i Rosell (Doctors en 
Ciències Geològiques). Hi van as-
sistir unes 50 persones vingudes de 
diferents llocs i també del poble. Des 
de la nostra associació Terres del 
Marquesat donem les gràcies l’ajun-
tament per la seva implicació i al Sr. 
Jaume Farrando Alès per cedir-nos 
la seva col·lecció per l’exposició, i 
ens hem de felicitar, ja que tot això 
serà molt positiu de cara al futur 
Geoparc de la Noguera.

El diumenge dia 5 va ser la con-
tinuïtat del dia anterior. Amb Josep 
Ma Mata Perelló i Josep Roqué Ro-
sell, que es van complementar molt 
bé en l’explicació de què és la bau-
xita, vàrem anar a veure-la in situ a 
l’excavació que hi ha al Coll de Por-
ta, que pertany a Camarasa, a tocar 
del terme de Vilanova de la Sal.

Allà a les 9.30h, amb puntua-
litat, sortíem de Sant Isidre de Ca-
marasa i a les 10h érem a la plaça 
de l’església de Vilanova de la Sal, 
on ens esperava el Miquel Marcelí 
(Maig). Vàrem anar al cafè del poble 

a prendre un ca-
fè i de la seva mè 
vàrem empren-
dre rumb al Mon-
troig. La primera 
parada va ser al 
roure monumen-
tal de Fontane-
lles (foto) on el 
Maig ens va explicar unes lleugeres 
pinzellades d’història local i natural. 
Continuàrem fins a l’aparcament del 
Camí de les Altures i des d’allí a les 
excavacions, uns 2 km que vàrem 
fer caminant perquè el tram només 
és accessible amb tot terreny, i a 
més, és millor fer-ho a peu, ja que 
tot aquest recorregut és una mera-
vella on pots veure voltors i el tren-
calòs, escaladors, gent que fa sen-
derisme,... I per la banda sud pots 
veure pobles de la plana, el pantà 
de Sant Llorenç de Montgai... On hi 
ha la Bauxita continua  el  camí i hi 
ha una tanca metàl·lica des d’on po-
dem contemplar el vessant nord i els 
espadats que 
hi ha al pantà 
de Camarasa, 
els pobles de 
Fontllonga i la 
Massana i, a la 
llunyania, les 
serres neva-
des del Pirineu 
i, molt per so-
ta, el Montsec 
i Sant Mamet, 
tot un luxe i tan 
proper. Després 
d’unes explica-
cions del mine-
ral a càrrec dels 
nostres dos 

geòlegs, vàrem emprendre rumb a 
Camarasa. Ens acomiadàrem del 
Maig donant-li les gràcies per la se-
va acollida altruista. Érem 25 perso-
nes  vingudes de diversos llocs, com 
Artesa de Segre, Alòs de Balaguer, 
Vilanova de la Barca, Cubells, Bar-
celona, Sant Llorenç de Montgai, 
Agramunt, Igualada, Vilanova de la 
Sal i Camarasa. Després d’un bon 
dinar a Can Pere de Camarasa, ens 
acomiadàrem i fins a la pròxima ru-
ta, que serà a la comarca del Bages, 
a Castelltallat, centre astronòmic de 
referència de la Catalunya Central i 
que serà guiada per Ramon I. Canye- 
lles. | Francesc Gessé

Terres del Marquesat
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Com que la unió fa la força, la Bi-
blioteca i les Artesenques hem 

donat suport a la Nova Farmàcia i 
al CAP perquè totes les persones 
interessades poguessin assistir, el 
25 d’abril, a la xerrada que va fer la 
metgessa dedicada a la nutrició per la 
salut, Maribel Closa, sobre els avan-
tatges de la dieta mediterrània, també 
va donar pautes dietètiques molt útils 
per la prevenció i suport en el tracta-
ment del càncer. De ben segur que 

tots en van prendre nota.
El 27 d’abril, les Artesenques vam 

gaudir d’un viatge amb un tren històric, 
el Tren dels Llacs, un trajecte per uns 
paisatges esplèndids entre Balaguer 
i la Pobla de Segur, vora el Noguera 
Pallaresa i els seus embassaments, 
a les comarques de la Noguera i el 
Pallars Jussà. A Pobla, visitàrem la 
fàbrica centenària de Licors Portet. 
Després de veure un petit museu d’ei-
nes, fotografies, etiquetes antigues i 

una important col·lecció de miniatures 
de licors de diferents països, ens van 
ensenyar les instal·lacions i explicar 
l’elaboració de la Ratafia dels Raiers, 
licor amb gran tradició. Ah! Tampoc va 
faltar una degustació d’aquest licor.

Després d’un bon dinar i de pas-
sejar una estona, emprenguérem 
el camí de tornada i, per acabar-ho 
d’arrodonir, en arribar a Balaguer ens 
sorprengueren oferint-nos una degus-
tació de productes de la terra.

Ambdues activitats ser molt ben 
rebudes, van comptar amb molt bona 
participació. | Artesenques Actives

La xerrada va ser un èxit de públic | D. Bella, J. Farré

Artesenques Actives

Associació de Gent Gran
E l 7 d’abril a la Llar de Jubilats es 

va fer una tarda de ball, com pro-
curem fer cada mes. La va amenit-
zar Jordi Rojals i una bona quantitat 
de socis van gaudir d’una tarda ben 

distreta. La junta els va obsequiar 
amb un entrepà de pernil a la mitja 
part, que va ajudar a passar la tarda.

Per altra banda, l’Obra Social la 
Caixa ens va oferir l’11 d’abril un 

cine-fòrum obert també a no socis 
amb la pel·lícula Bailando la vida 
que ens va fer passar unes dues ho-
res amb un bon tema per parlar. Es 
van fer comentaris que el moderador 
anava introduint sobre el tema del 
film. | Dolors Morera 
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des del mirador del montsec

E l franciscà Fra Sever de Mont-
sonís era Pau Ribes Camats 

(Montsonís,  20/11/1911 - Barcelona, 
10/11/1960), fill de Joan Ribes Al-
dabó i de Celestina Camats Ponsa, 
diabètic, morí jove d’una embòlia al 
convent de Pompeia de Barcelona. 
Ingressà als caputxins el 1926, pro-
fessà a Manresa la Regla de Sant 
Francesc d’Assís el 22 de novembre 
de 1927, el 17 de març de 1934 re-
bé l’ordenació sacerdotal, va cantar la 
primera missa a Montsonís l’1 d’abril 
de 1934 apadrinat pel seu germà Mar-
celino Ribes Camats, alcalde d’Artesa 
entre 1957 i 1963 que va morir amb 
84 anys el 1990, Consuelo Ribes de 
Ponsa, Don Carlos I de Montoliu i de 
Durán (Barcelona, 1892-1976) i Doña 
Pilar Carrasco i Milà de la Roca (Ma-
drid, 1900-Barcelona, 1983), pares de 
l’actual baró de l’Albi i senyor de Mont-
sonís Don Carlos II (Barcelona, 1930). 

A Roma, es doctorà en Filosofia 
per la Universitat Gregoriana, matèria 

que impartí a l’escolasticat caputxí de 
Skofja Loka (Eslovènia) i després als 
caputxins de Catalunya i al Seminari 
Pontifici de Tarragona. Parlava set llen-
gües, escrigué a Estudios Francisca-
nos, la revista de filosofia Criterion, El 
Apostolado Franciscano i va ser prin-
cipal redactor juntament amb Basili de 
Rubí del butlletí Franciscalia (1948). 
A Bages (1940), revista de temes cul-
turals i manresans a l’estil de Destino, 
referia una visió del cristianisme molt 
allunyada del “nacionalcatolicismo” 
regnant i descobria humanistes com 
Jacques Maritain o l’assagista dissident 
falangista esdevingut antifranquista de 
consideració José Luis L. Aranguren i 
altres pensadors que no figuraven en 
les nòmines oficials. Participà en l’obra 
col·lectiva apareguda el 1961 Un segle 
de vida catalana (1814-1930), dirigida 
per Ferran Soldevila Zubiburu (Barcelo-
na, 1894-1971).

Màxima de vida que observà abans 
i després de la guerra: “un dels consols 

més grans que dóna l’ésser frare és 
aquesta solidaritat tant en les prosperi-
tats com en les adversitats, aquesta ca-
ritat cristiana que fortifica i consola, que 
es fa tota per a tots i no és l’odi munda-
nal que acaba d’obrir la ferida per fer 
més mal i fins per matar si pot, és la 
comprensió per tothom, per tothom té 
un consell, una bona paraula, té final-
ment la virtut d’unir les ànimes i por-
tar-les cap a Déu (29 de juny de 1932). 

Exercí de catalanista i progressista 
en aquella postguerra de pedra i fos-
cor fins al seu sobtat traspàs malgrat la 
persecució patida pels religiosos durant 
la Guerra d’Espanya a la rereguarda re-
publicana, la mort de la seva germana 
Pilar Ribes Camats, de 19 anys, vícti-
ma del bombardeig franquista d’Artesa 
el 5 d’abril de 1938 i el seu germà Delfí 
Ribes Camats, mort por Dios y por Es-
paña amb 22 anys l’octubre de 1937 
al Front del Nord (Bilbao) i traslladat el 
1959 al Valle de los Caídos. Va ser un 
dels primers 100 signants, al costat de 
Josep M. Benet, Jordi Pujol, Josep M. 
de Segarra, Néstor Luján, Joan Sales, 
Ferran de Pol, Miquel Batllori, Jaume 

Sever de Montsonís

Artesa de Segre - 25730

Acompanyament i trasllat sanitari 
Desplaçament per a empreses
Trasllats a estació, port i aeroport
Desplaçament nacional
Servei cap de setmana grups

Recollida a domicili

pere_jubete@hotmail.com

Pere Jubete 
Llicència nº 3
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Vicens Vives, Salvador Espriu, Josep 
M. Espinàs…, de la carta adreçada 
a tots els professors i totes les perso-
nes interessades perquè s’ensenyés el 
català a les escoles, llengua vehicular 
d’una secular cultura, per ser un dret 
natural reconegut i proclamat pel Sant 
Pare al missatge de Nadal de 1959 i la 
mateixa Unesco. 

De la correspondència epistolar 
amb la seva padrina Consuelo Ribes, 
conservada a la Torre de Fluvià pels fills 
d’aquesta, Agustí Ponsa Ribes i Fran-
cisco Ponsa Ribes, que vaig exhumar 
fa més de vint anys, he recuperat part 
d’una carta datada el 10 d’abril de 1935 
al Collegio Internazionale San Lorenzo 
da Brindisi, que descriu amb admiració 
Roma i el Vaticà: “magnífics museus, 
esplèndides basíliques, emocionants i 
grandioses festes religioses, bella ciu-
tat, bons companys de totes les llen-
gües, races, colors (…) Si us fos possi-
ble veure una funció religiosa en la qual 

oficia el Papa com un agradaria, carde-
nals, bisbes, generals d’ordes religio-
sos, cúria Pontifícia, la guàrdia suïssa 
amb els seus uniformes magníficament 
vius, la guàrdia palatina, la guàrdia no-
ble, etc., etc., és una cosa indescripti-
ble. La multitud que omple la basílica 
de Sant Pere, que no us arribaríeu ni a 
imaginar la seva grandària, victorejant 
al Papa a l’entrar i al sortir…”.

Pensava tornar a “la nostra dolça 
Catalunya” el juliol de 1936 i ja no va 
poder venir fins després de 1939. Amb 
data 20 de desembre de 1935, temps 
convulsos després dels Fets d’Octu-
bre de 1934, premonitoris mots: “En 
aquests moments difícils per aquest 
poble, difícils i d’exaltació patriòtica, 
d’inquietud, de lluita, d’odis i tantes al-
tres passions que no fan sinó enrarir 
l’aire, fent-lo cada dia més dens, més 
carregat, més inhabitable (...) Sempre 
que penso en vosaltres us compadeixo, 
pocs i mal avinguts en aqueixos pobles 

(…) A veure si en les noves eleccions 
que es facin guanya la Lliga car són 
l’única gent que mira amb interès el 
progrés i el benestar de Catalunya i són 
els únics que es preocupen de subsa-
nar les deficiències d’aquests governs 
espanyols que dominen despòticament 
la nostra terra”.  

Bibliografia
Testimoni de l’arxiver Fra Valentí de 

Manresa, dels germans Agustí Ponsa 
Ribes (1935-2017), Francisco Ponsa 
Ribes (1922-2015) i de les germanes 
Pilar i Angelina Ribes Capell d’Artesa. 
Horitzons, núm. 1, Mèxic, 1960, revista 
trimestral clandestina de caràcter polític 
i cultural, dirigida fins a 1964 per Fran-
cesc Vicens (PSUC), després Nous Ho-
ritzons, Carles Llussà i Ignasi Bajona, 
“Bages, un oasi a la postguerra (1940-
1960)”, Manresa, Dovella, núm.50, 
1995. I de l’autor, La Guerra Civil al 
Montsec, Lleida: Pagès editors, 2015. 

| Ferran Sánchez Agustí

El baró Don Carlos I (es-
querra), Delfí Ribes Camats, 
mort al Front del Nord i en-
terrat al Valle de los Caídos 
(centre) i Església de Santa 
Maria de Montsonís, on 
Sever de Montsonís oficià la 
primera missa el 1934 
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tema del mes

Les llistes de tots els alcaldes 
repeteixen com a més votades
Les eleccions municipals del 26 

de juny han tingut com a llistes 
més votades les encapçalades pels 
qui han estat alcaldes durant els úl-
tims quatre anys tant a Artesa com 
a tots els municipis de l’entorn. Tot i 
això, en tots els ajuntaments excep-
te al de Cubells hi ha hagut canvi de 
majories.

A banda de les llistes més vo-
tades en cada municipi, també és 
rellevant la dada de la participació, 
més alta que el 2015 a tots els mu-

nicipis excepte a Alòs, on ha baixat 
del 75,89% de 2015 al 73,68% d’en-
guany. 

Destaca el cas d’Artesa, on ha 
estat la més alta des de 2003. Res-
pecte les darreres municipals, el 
percentatge ha augmentat del 65,54 
al 72,63%. On més ha augmentat ha 
estat a Vilanova, del 68,51 al 81,55%

CANVI DE MAJORIES

I també ha estat a Artesa on hi 
ha hagut un canvi més destacat en 

la distribució de regidors. Ja hi ha-
via canvis en les llistes candidates, 
donat que no es presentaven ni Par-
tit Popular, que encara ho va fer el 
2015, ni Partit Socialista, que ja no 
s’havia presentat fa quatre anys. 

De les tres llistes, Esquerra Re-
publicana de Catalunya - Acord Mu-
nicipal (ERC-AM), Artesa pel Canvi 
(APC) i Junts per Artesa (Junts), 
dues repetien respecte 2015 (ERC i 
Junts) i la llista d’independents APC 
era la novetat. Després de la majo-

Diferents moments de la jornada i a baix, recompte de vots i seguiment a ERC, llista més votada | Dolors Bella, Jordi Farré
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ria absoluta de 2015, amb 8 dels 11 
regidors, ERC ha baixat a 5 regidors, 
mentre que Junts ha mantingut els 
tres que va obtenir el 2015 i APC ha 
entrat al consistori amb tres regidors.

En vots, ERC ha passat de 954 a 
747, 207 menys; Junts ha passat de 
427 a 401, 26 menys; i APC ha rebut 
el suport de 451 votants. L’esmentat 
augment de participació ajuda a en-
tendre aquestes xifres, ja que hi ha 
hagut 110 vots més que el 2015.  A 
part, l’any 2015 hi havia candidatura 
del Partit Popular, que tot i no obtenir 
representació va rebre 110 vots.

A l’espera de la constitució dels 

Ajuntaments, que tindrà lloc el 15 
de juny, els regidors i regidores de 
l’Ajuntament d’Artesa de Segre pels 
propers quatre anys seran els cinc 
primers de la llista d’ERC - AM, Min-
go Sabanés, Maria Cusola, Carles 
Serra, Alba Boher i Sara Teixidó; els 
tres primers de la llista d’APC, Pe-
re Martí, Eva Maria Cendra i Ismael 
Maza; i els tres primers de la llista de 
Junts, Josep M. Farré, Jaume Caba-
ller i Sílvia Cardona.

EMD DE BALDOMAR

A l’Entitat Municipal Descentralit-
zada (EMD) de Baldomar les llistes 

eren Tots Fem Baldomar - Acord Mu-
nicipal (TFB-AM), encapçalada per 
Cristina Dil, Candidatura de Progrés 
(CP), integrada per Josep Galceran, 
i Junts per Baldomar (JxCat - Junts), 
integrada per Gemma Cayetano.

A l’EMD van votar 65 de les 79 
persones censades i es van registrar 
35 vots per la candidatura de Josep 
Galceran i 13 per cadascuna de les 
altres dues, TFB-AM i JxCat - Junts) 
a més de 4 vots en blanc. 

A la pàgina següent es detallen 
els canvis de majories i regidors es-
collits en cadascun dels municipis de 
la rodalia.

tema del mes #temadelmes

Un dels actes que més expec-
tació va crear per la campan-

ya va ser el debat a tres bandes 
entre els candidats a l’alcaldia 
d’Artesa, moderat per Judit Morros 
i Josep Miró i organitzat per Ràdio 

Artesa de Segre. Es va fer el 17 de 
maig al Cubtural.

Per altra banda, tots els par-
tits van fer els respectius actes de 
presentació i mítings electorals, 
com es pot veure a les imatges 

superiors. A més a més, Junts per 
Artesa va organitzar una jornada 
participativa per fer propostes pel 
municipi en què també hi havia re-
presentants de diversos partits. | 
M. À. López, D. Bella, JuntsxArtesa, J. Farré

Debat electoral i actes de campanya
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Composició dels plens als municipis veïns

Cubells

E l repartiment de regidors a Cubells quedarà 
igual que la darrera legislatura, amb quatre 

de Junts per Cubells, gràcies als 137 vots ob-
tinguts per llista encapçalada pel fins ara alcal-
de Josep Regué, i tres d’ERC - AM, que obté 
89 vots. Ambdues forces perden vots, ja que el 
2015 en van obtenir 143 i 102, respectivament, 
a causa del descens de participació i l’incre-
ment de vots nuls. Els set regidors de Cubells, 
doncs, seran Josep Regué Montserrat, Jaume 
Cuñat Casells, Sebastià Boixadera Brescó i M. 
Àngels Tolosa Llombart, de Junts; i  Salvador 
Soldevila Pedrol, Eva Ribera Codina i Pere Pa-
pell Papell, d’ERC-AM.

Vilanova de Meià

ERC-AM, que els últims quatre anys havia 
governat en solitari a l’Ajuntament de Vila-

nova de Meià, ha tornat a ser la llista més vota-
da però ha passat de 198 a 176 vots i ha cedit 
dos regidors dels set que tenia. L’altra formació 
que amb representació ha estat Junts per Cata-
lunya, Vilanova, Santa Maria i Gàrzola, que ha 
rebut 78 vots que li donen dos regidors i que no 
s’havia presentat l’any 2015. A banda d’aquest 
canvi, a Vilanova també destaca l’increment de 
participació, del 68,51% de 2015 a un 81,55%. 
Els regidors seran Xavier Terré Boliart, Sinto 
Sala Batalla, Ramon Vila Rica, David Berral 
Torruella i Núria Jaime Marcó, d’ERC-AM; i Mi-
quel París Terrer i Carlos Sala Roca, de Junts.

Foradada

L ’equip de la fins ara alcaldessa Maricel Se-
gú ha sortit reforçat d’aquestes eleccions i 

ha passat de quatre a cinc regidors, de manera 
que el de Foradada serà l’únic consistori de la 
rodalia integrat per una sola llista. Dels 115 vots 
emesos al municipi, que suposen un 78,23% de 
participació, 98 han estat per la llista de Junts, 
8 per la d’Independents per Foradada - CP i 6, 
nuls. Els cinc regidors escollits són: 

1. Maricel Segú Peralba
2. Ricardo Roma Codina
3. Gerard Sala Mases
4. Benjamí Llobet Reig
5. Jaume Morera Gabriel

Alòs de Balaguer

A Alòs, l’equip de govern dels últims quatre 
anys, encapçalat per Lluís Soldevila, ha 

mantingut la majoria de quatre regidors amb la 
llista Junts per Alòs, que ha tret 59 vots. L’altre 
grup continua essent Independents per Alòs de 
Balaguer - Acord Municipal, que amb 26 vots 
també manté el regidor que tenia. Els regidors 
pels propers quatre anys són:

1. Lluís Soldevila Cuadrat (Junts)
2. Ramon May Calvet (Junts)
3. Josep Riasol Batalla (Junts)
4. Antoni J, Baella Pedrol (Junts)
5. Jordi Durany Alepuz (IxAB - AM)
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La cursa Lo Meló, organitzada 
pel CUDOS el dia 1 de maig, va 

repetir èxit de participació amb 293 
persones, entre caminadors i corre-
dors, i va esgotar totes les places 
disponibles. A banda del vessant 
esportiu també n’hi havia un de soli-
dari, ja que es van recaptar 400 eu-
ros per un projecte de l’Hospital Vall 
d’Hebron per la investigació de les 
cardiopaties congènites infantils.

La cursa oferia quatre opcions, 

dues corrent, la de 23 quilòmetres 
i 1.100 metres de desnivell positiu 
i  la de 14 quilòmetres i 700 metres 
positius, i dues caminant, el mateix 
circuit de 14 i un de 10 amb 300 me-
tres positius. Els circuits de 23 i 14 
incorporaven novetats que els feien 
més exigents, però això no va obs-
tar que la valoració final dels parti-
cipants i de la mateixa organització 
fos molt positiva. El president del 
CUDOS, Josep Roca, va destacar 

la satisfacció dels participants i va 
agrair la col·laboració dels volunta-
ris, col·laboradors, patrocinadors i, 
especialment, l’associació Artesen-
ques Actives.

A la cursa llarga es van imposar 
Sílvia Puigarnau i Jesus Pau Váz-
quez, i a la curta van guanyar Laia 
Aubert i Aleix Colell. Així mateix, 
també va destacar el segon lloc del 
corredor local del CUDOS Àngel 
Nieto en la cursa de 23 quilòmetres.

Lo Meló, amb circuits més exigents, 
torna a ser un èxit de participació

esports

Els primers classificats en competició i la “recompensa” de meta, entre altres moments de la cursa | J.Farré, J.Jovell, R. Llobet
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Un tret comú de les activitats 
d’aquest mes del CUDOS és la 

diversitat geogràfica. Vuit socis van 
fer la Noguera Bike Race (Sant Llo-
renç de Montgai), que obria la lliga 
de BTT que tancarà la Meló Bike i on 
destaca la segona posició en veterà 
masculí de Josep Martos. Set socis 
van ser a la marxa de les Peülles (les 
Avellanes), tres a la ruta de 34 qui-
lòmetres i quatre a la de 12, i el club 
també va participar a la trail Montpe-
dró (Ivars de Noguera), cursa de les 
Trail Running Series, on Esther Far-

ré i Àngel Nieto van quedar segons 
de la general en les curses llarga i 
curta, respectivament. Farré, Nieto i 
Anna Ingla van participar també a la 
marató de la Ultra Cerdanya, que fou 
el debut d’Ingla i Nieto en aquesta 
distància amb molt bon resultat tot i 
la pluja, fred i neu que van patir. 

Ara bé, per mal temps, el que van 
afrontar els cinc valents que el 18 de 
maig van pedalar els 160 quilòmetres 
de Los 10.000 del Soplao, a Cantà-
bria, una cursa que va tenir un 60% 
d’abandonaments però que van com-

pletar tots els socis del CUDOS, Edu 
Vega, Marc Cotonat, Jordi Rei, Benet 
Llagunes i Pepe Roca. Encara en la 
secció BTT, dues parelles, Marc Co-
tonat i Eric González i Pepe Roca i 
Xavier Solsona, van completar la Vol-
cat, 208 quilòmetres en quatre dies. 

La competició més llunyana, però, 
ha estat a les Canàries, on l’11 de 
maig Marta Serret va fer la ultramara-
tó de Transvulcània, a La Palma.

Finalment, el 25 de maig es va fer 
la tradicional sortida en BTT a Mont-
serrat, amb 26 assistents.

El nom d’Artesa “viatja” amb el CUDOS
Membres del CUDOS a les Peülles, la Volcat, el Soplao, la sortida a Montserrat, l’Ultra Cerdanya i Transvulcania | CUDOS

  I 29



E l CE Artesa de Segre ha viscut 
una temporada per emmarcar. 

Acostumat a patir per no perdre la 
categoria durant l’última dècada, 
enguany el nostre club de futbol ha 
recuperat l’esplendor i prestigi d’an-
tany.

Fins al tram final de la lliga, els ar-
tesencs van liderar la classificació del 
grup 5 de la 2a Catalana per davant 
de l’Alcarràs. El títol es va decidir el 
passat 5 de maig, en un partit a ca-
sa contra els del Baix Segrià, en què 
l’empat a 1 final deixava en safata la 
primera plaça als visitants. Els arte-
sencs encara tenien per davant 3 jor-
nades en què van saber mantenir el 
2n lloc, amb un Juneda que apretava 
fort per darrere.

El subcampionat dóna accés a la 
fase de promoció a 1a Catalana que 
disputaran contra el CF Mollet els 
dies 2 i 9 de juny. Facin el que facin, 

cal felicitar als subcampions per la 
seva brillant temporada i per haver 
aconseguit omplir el camp de públic 
jornada a jornada. Menció especial 
mereix la “Boira rogenca” un grup de 
joves que animen i donen suport a 
l’equip de forma incondicional.

EL COMBINAT DE JUGADORS

L’equip entrenat per Pau Prior ha 
desplegat un gran joc i ha sabut com-
binar la veterania de grans jugadors 
amb l’energia i embranzida dels més 
joves, molts d’ells sortits del planter. 
Llàstima d’algunes lesions inopor-
tunes que han minvat les forces de 
l’equip en el tram final del campionat. 
El club presidit per Carles Serra en-
cara la promoció com un premi i una 
experiència, amb la satisfacció dels 
deures ben fets.

Respecte als jugadors cal desta-
car la columna vertebral de l’equip 

amb els experimentats centrals Jordi 
Macià (el capità) i Roger Giribet “Giri”, 
els migcampistes de qualitat Julià Jou 
i Xavier “Gero” Ros i els davanters 
Ibrahim Sylla “Iblo” i Arturo Gandara, 
letals a l’àrea. Sense oblidar el nive-
llàs dels dos porters Jordi Martínez i 
Damià Badia (encara en edat juvenil). 
I reconeixent el talent i l’entrega de la 
resta de l’equip: Xavier Durany, Joan 
Bota, Josep Bellés, Adrià Guerris, 
Marcel Carrio, Nil Baró, Isaac Pérez, 
Josep M. Solans, Sergi Planes, Lluc 
Martí, Jordi Monclús, Gerard Alcobé, 
Jaume Rovira, Alejandro Martín, Joel 
Bertran, Àlex Guàrdia (que va fitxar 
pel Mollerussa a mitja temporada) 
i Sergi Galceran “Peke” (incorporat 
del Balaguer per als últims partits). I 
dels juvenils que han debutat les da-
rreres jornades: Dídac Sellart, Albert 
Priego, Cesc Lluch i Martín Rossi.  
| Miquel Regué i Gili

L’Artesa, subcampió
L’equip al complet, a l’esquerra, i un dels partits de la temporada i la Boira rogenca, a la dreta | Fotos: Sílvia Cardona

30 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Maig 2019 I Núm. 432



E ls benjamins de l’EFA s’han pro-
clamat campions de la lliga de 1a 

divisió territorial, grup 11. L’equip en-
trenat per Àlex Guàrdia i Lluc Martí ha 
desplegat un joc intens i brillant tota 
la temporada i va guanyar la lliga de 
forma matemàtica a manca de tres jor-
nades per finalitzar. Van acabar amb 
24 victòries, 3 empats i 1 sola derrota. 
Han quedat per davant de Baix Segrià, 
Oliana i Guissona. El jugador local 
Sergi Pujol ha estat el “pitxitxi” de la 

categoria amb 63 gols. “Som un equip 
amb molta qualitat individual, jugadors 
amb molt de talent que junt amb la in-
tensitat que hi posem i el gran ritme de 
joc, hem pogut aconseguir el campio-
nat”, va dir el míster Àlex Guàrdia.

Els campions són: Eloi Ampurda-
nés, Lluc Estany, Ivan Petrov, Sergi 
Pujol, Roberto Conovalciuc, Andrei 
Tamas, Marc Camats, Guillem Garcia, 
Enric Cairó, Nil Vega, Grau Salud, Hug 
Tufet i Pep Martínez.

MARTÍ REGUÉ, AMB LA SELECCIÓ

El jugador de l’EFA Martí Regué i 
Leal va ser convocat amb la selecció 
de Lleida alevina de futbol, amb la qual 
va disputar el XXV Memorial Francesc 
Vila. El torneig va ser a Andorra a fi-
nals de maig amb equips de primer 
nivell com Ath. Bilbao, R. Sociedad, 
Espanyol, Vila-real, Slavia de Praga, 
Toulouse,... Els lleidatans  van  competir 
a un gran nivell i van quedar desens.

Els benjamins de l’EFA, campions

Integrants i 
entrenadors de 
l’equip campió, 
a l’esquerra, i 
Martí Regué, a 
la dreta 

L ’equip de bàsquet sènior CENG 
Segrevest ha realitzat una 

temporada amb una clara línia as-
cendent, acabant classificat en 5a 
posició del grup II de la categoria 
territorial. L’equip dirigit per Albert 
Regué i Pere Jubete va tenir un ini-
ci de temporada dubitatiu, però ha 
realitzat una segona volta de lliga 
extraordinària amb 8 victòries i sol 
2 derrotes en els darrers 10 partits. 
L’equip ha realitzat un joc ràpid i in-
tens i ha recuperat les bones sen-
sacions. Després de la lliga regular, 
van disputar els play-off pel títol, 
superant a 1/8 de final a l’Alpicat i 
caient derrotats contra el Vallfogona 
a quarts, però plantant cara a l’equip 

que al final ha resultat campió.

MARTINA BENÍTEZ I ALBERT MARVÀ, 
A LA PRESELECCIÓ CATALANA

Dos jugadors del planter del 
CENG Artesa han estat convocats 
per entrenar amb la preselecció ca-
talana de bàsquet. Es tracta de l’in-
fantil Albert Marvà i de la mini Martina 
Benítez. Realitzaran diversos entre-
naments amb vista a la convocatòria 

definitiva per disputar el campionat 
d’Espanya autonòmic.

PREMI AL CONCURS DE DIBUIX

La jugadora del CENG Sol Markis 
va guanyar el primer premi al Concurs 
de dibuix de les Escoles de Bàsquet, 
organitzat per la Federació. El dibuix 
servirà per il·lustrar el cartell de l’any 
vinent. Una altra jugadora del CENG, 
la Gemma Solé, va quedar segona.

Bona temporada 
del sènior CENG 
Segrevest

Equip CENG Segrevest, Martina Benítez i Albert Marvà, i concurs de dibuix
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Campionat de ‘futbito’

L ’Escola de Futbol Artesa de Se-
gre (EFA) va organitzar el Foot-

ball Easter Campus del 15 al 18 
d’abril. Hi van participar mig cente-

nar de nens i nenes dividits en ca-
tegories per edats, de prebenjamí 
fins a infantil, a més d’un grup de 
porters. Es van fer dues jornades de 

tecnificació, una amb una gimcana i 
una altra, la de l’últim dia, un torneig 
de futbol sala. Tots els participants 
van rebre una samarreta tècnica.

Campus de Pasqua de l’escola de futbol
Mig centenar de nens i nenes van participar al Football Easter Campus de l’EFA en l’edició 2019 | EFA

E l torneig de futbol sala d’estiu d’Artesa, organitzat pel 
CENG, arriba a la 39a edició incorporant la novetat 

d’un premi de 350 euros pel campió i un de 150 euros 
pel subcampió. Els partits seran del 15 de juny al 27 de 
juliol a les 21.30 i les 22.30 a la pista de les piscines, i 
les inscripcions es poden fer fins al 10 de juny. Hi haurà 
dues categories, infantil, de 13 a 17 anys, i adults.

La meteorologia, aquest any sí, va acompanyar la 
vuitena edició de la caminada popular d’Anya Me-

morial Francesc Bròvia el 28 d’abril. | Foto: Dolors Bella

8a edició de la caminada 
memorial Francesc Bròvia L ’1 i 2 de juny va tenir lloc el VII Torneig de Futbol 

Formatiu Copa Cooperativa d’Artesa de Segre, que 
va reunir 28 equips de categoria alevina procedents de 
Catalunya, Andorra i la Franja. En el proper número tro-
bareu tota la informació i fotos. | Foto: EFA

Torneig Cooperativa d’Artesa
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cartes a la redacció

E l 4 de maig vam anar al “cine” d’Arte-
sa. Això que sona a oxímoron no ho 

és gens, ja que hauria de dir que afortu-
nadament, amb una periodicitat bastant 
acceptable, gràcies a un conveni entre 
l’ajuntament i Circuit Urgellenc, a Artesa 
tenim cinema. Però res de visionar títols 
de sèrie B i cintes obsoletes: novetats 
de les “d’estrena mundial”.

Així va ser el dia 4: Avengers: En-
dgame, dels germans Russo. És un 
llargmetratge (3 hores) trepidant, diver-
tit, dramàtic i molt fantasiós, on els que 
vam anar a participar del ritual cinèfil de 
seure a la butaca amb crispetes o sen-
se (la màquina anava lenta i no n’hi va 
haver per tothom) vam gaudir i molt. Qui 
no vulgui un espòiler que passi a l’as-
terisc.

La pel·lícula és llarga, amb girs ar-
gumentals ben resolts i amb un gran 
desplegament d’efectes especials, com 
totes les pel·lícules de la factoria Mar-
vel. Els qui som seguidors de la saga 
teníem el dubte de si eren certs els ru-
mors d’un final nefast per a un dels he-
rois més estimats de la saga. I la veritat 
és que van resultar ser certs: Ironman, 
el carismàtic Anthony Stark, en un final 
èpic sacrificava la seva vida per sal-
var no sols la humanitat, sinó l’Univers 
sencer. Minvat de la seva cuirassa, va 
recórrer a l’astúcia per arrabassar unes 
gemmes sobre-poderoses que estaven 

en poder del tirà Thanos. Fins i tot en 
aquells moments de tensió, la fina ironia 
de Tony Stark, ens feia somriure. Però 
devastat, Ironman malferit jeu a terra i 
mor. Tot i això, la gentada que omplíem 
la sala ens vam posar a aplaudir com 
feia molts i molts anys que no havia vist 
ni sentit en un cinema (des de les pre-
tèrites sessions del Cine Cataluña als 
70 i 80!). L’escena final és un travelling 
pel funeral d’Stark, i les llàgrimes, ara 
sí, lliscaven per moltes de les cares dels 
assistents... Apoteòsic!

* Però la realitat que va esdevenir en 
obrir els llums va ser molt més trista...

La sala es posava dempeus, nosal-
tres érem més aviat a la part davantera 
de la platea, i mentre ens estiràvem i co-
mentàvem alguna cosa amb la família, 
vam mirar la resta de la sala, molt jovent, 
molts pares, no sé, 250-300 persones? 
La gent començava a desallotjar la sala 
i a la part alta de les escales vaig veure 
perfectament al batlle Mingo Sabanés 
amb una cara de certa preocupació. 
De seguida m’hi vaig fixar jo també: els 
passadissos estaven plens de brutícia: 
crispetes, capses de crispetes (a bocins 
o senceres), ampolles buides, ... Tot per 
terra, no només a la part de les escales, 
sinó que moltes files de butaques tam-
bé estaven plenes de merda: desolador! 
Molt més impactant que el final de la  
pel·lícula, on va a parar!

Allà hi havia l’essència del patetis-
me de la humanitat: com no hem sigut 
capaços d’educar una o diverses gene-
racions en el respecte i el bon compor-
tament? Tampoc cal obviar tampoc els 
crits i “xans” d’una part dels especta-
dors, suposo que el més juvenil, és clar, 
en diferents moments de la pel·lícula, 
i no eren aplaudiments pels Vengado-
res... Tant de bo!

Em costa moltíssim imaginar que 
aquest dantesc espectacle es repeteix 
en altres sales, jo no ho he vist mai, i 
cap de vosaltres tampoc, suposo. 

I quina és la conclusió? Ens hem 
passat tota la vida reivindicant cinema 
a Artesa, anant pels cinemes del món 
per poder veure estrenes, i ara que el 
tenim al poble, no som capaços de cui-
dar-lo i mantenir-lo com cal? Malament 
anem quan veus amb incredulitat que 
uns mocosos posen els peus a la buta-
ca insolentment, criden i fan escarafalls, 
llencen crispetes per molestar els de 
davant, marxen sense recollir les deixa-
lles i dipositar-les a la paperera (que n’hi 
ha)... Si no t’agrada la pel·lícula, fot el 
camp i deixa de molestar.

Francament, no ens el mereixem. 
Proposo tres solucions: encarir molt 
l’entrada (ara val 5€, irrisori!), o prohibir 
l’entrada de menjar i beure. O bé treure 
el cinema i “punto pelota”, que això ho 
teníem més ben acostumat!

Benvolguts/des, que la força ens 
acompanyi i si se sent algú al·ludit que li 
faci bon profit! | Jordi Porta 

Avengers: Endgame
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cartes a la redacció

Voldria agrair a la gran quanti-
tat de persones, que inclouen 

jugadors i jugadores, exjugadors i 
exjugadores del CENG als primers 
anys i del BAC tots aquests últims, 
als seus pares i mares, als bojos pel 
bàsquet amb els quals vaig tenir el 
plaer de ser un dels fundadors dels 
dos clubs, a les juntes directives que 

després de més de  40 anys a Arte-
sa de Segre i de més de 25 a Agra-
munt han fet i fan possible que en-
cara es practiqui bàsquet a les dues 
poblacions, als aficionats, amics i, 
sobretot, la meva família, que s’han 
congratulat i m’han felicitat pel reco-
neixement com a “Històric del Bas-
quet Català” atorgat per la Federació 

Catalana de Bàsquet i per la seva 
Fundació.

Estic segur que sense el conjunt 
de les diferents històries viscudes 
amb tots i cadascun de vosaltres no 
hauria estat possible ser mereixedor 
d’aquest guardó.

Una encaixada!
| Sisco Farràs

Nota d’agraïment de Sisco Farràs

partits polítics
La candidatura d’ERC a les elec-

cions municipals d’Artesa de 
Segre vol donar les gràcies a les 
747 persones que van votar-nos el 
passat 26 de maig. Aquests vots 
també han servit per a què ERC si-
gui la força hegemònica al Consell 
Comarcal, amb majoria absoluta, i 
a la Diputació. Així mateix, fem ex-
tensiu l’agraïment a tothom que ha 
votat les candidatures d’ERC a les 
generals i a les europees.

Per altra banda, volem destacar 
l’alta participació al nostre municipi 
en totes aquestes conteses electo-
rals, la qual cosa diu molt a favor de 
la nostra gent.

Nosaltres procurarem es-
forçar-nos per a millorar la gestió 
municipal, corregint errors passats 
i apostant per noves formes de fer 
que siguin més participatives. Per 
això, us encoratgem a totes i a tots 
a contribuir-hi per tal d’assolir aquest 

objectiu col·lectiu.
També esperem comptar en 

aquesta sempre difícil tasca amb les 
persones de les altres dues candi-
datures, amb les quals esperem po-
der unir esforços durant els pròxims 
quatre anys.

Moltes gràcies!

  I 35



L ’Organització Mundial de la Sa-
lut (OMS) defineix tres nivells 

de prevenció, primària, secundària 
i terciària, que suposen tècniques i 
objectius diferents segons l’estat de 
salut de l’individu, grup o comunitat.

La prevenció primària són ac-
cions per mantenir la salut i preve-
nir l’aparició de malalties. Al CAP 
ja hem començat les caminades o 
marxa nòrdica, a escollir, cada di-
jous a les 8.15h. Sortim de davant el 
CAP, caminem de 4 a 6 km, riem, co-
neixem l’entorn i fem salut.  Et con-
videm a acompanyar-nos, tothom hi 
és benvingut.

La prevenció secundària consis-
teix a detectar la malaltia en estat 
molt primerenc i aplicar el tractament 
convenient, amb l’objectiu d’impedir 
o retardar el desenvolupament de la 
malaltia. La recollida de mostres de 
femta per a la detecció de càncer de 
còlon és una d’aquestes mesures. 

Si heu rebut 
la carta i enca-
ra no heu vingut 
a demanar ho-
ra no ho pos-
tposeu més, ja 
s’acaba el temps 
d’aquesta tanda. 
Recorda: “Una 
merda et pot sal-
var la vida!”

Finalment, la 
prevenció ter-
ciària es fa quan ja s’ha instaurat la 
malaltia per evitar que empitjori i es 
produeixin complicacions. La inter-
venció té lloc en plena malaltia, amb 
l’objectiu principal d’eliminar o reduir 
les complicacions. 

El curs de cuidadors familiars el 
podríem considerar un exemple de 
prevenció terciària, ja que l’objectiu 
és evitar complicacions derivades 
de cures incorrectes o insuficients a 

la persona depenent i també evitar 
complicacions en la persona cuida-
dora derivades l’angoixa de la tasca.

El 13 de maig vam acabar el curs 
de cuidadors que enguany hem or-
ganitzat amb el Consell Comarcal de 
La Noguera, en el qual hi ha hagut 
una part de cures sanitàries i una 
part de cures al cuidador. 

Enhorabona a totes les assis-
tents per la participació. | CAP

Activitats preventives

el cap informa

El curs de cuidadors és un exemple de prevenció | CAP
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escola els planells
Aquest curs, tot l’alumnat de 

l’Escola Els Planells ha dut a 
terme un projecte interdisciplinari 
sobre el Land Art, art a la natura. 
Els objectius principals han estat 
conèixer l’entorn més immediat, res-
pectar a la natura, la sensibilització 
envers l’art i la cohesió entre iguals.

Els  nens i nenes de l’escola, 
durant la tardor van fer les seves 
pròpies obres utilitzant elements de 
la natura (pinyes, pals, pedres…). 
Posteriorment, al centre es va fer 
una exposició de fotos de pràctica-
ment totes les obres que s’han pre-
sentat a les anteriors edicions del 
concurs de Foradada. A més a més, 
es va fer una xerrada amb l’alumnat 
per explicar el certamen.

Finalment, el 26 d’abril tota l’es-
cola, nenes i nens i mestres i re-
presentants de l’Ampa, vam fer una 
sortida al municipi de Foradada per 
descobrir les obres de Land Art i ins-
tal·lar-hi la nostra, que representa 

un rusc d’abelles lligant-ho al projec-
te que han fet els alumnes de cinquè 
(FER/futurs emprenedors rurals). 
Les abelles treballen cooperativa-
ment i ajudant-se unes a les altres.

Distribuïts en diferents grups i 
mitjançant una sèrie d’activitats, 
l’alumnat va descobrir l’entorn i, amb 
frontals, es va endinsar al búnquer. 
A més, els més grans van anar fins 
a aquest municipi veí caminant, tot 
gaudint de la natura i aprenent d’ella.

Al pavelló municipal de Foradada 
s’hi van dur a terme diferents jocs 
utilitzant també elements de la na-
tura, tot gaudint i participant del dia 
mundial de l’activitat física. 

Concloem que introduir un eix 
transversal del qual hem sigut tots 
partícips ha estat una emprenedoria 
d’escola molt positiva, on s’ha gaudit 
i treballat cooperativament el res-
pecte envers la natura, l’entorn i l’art.  
| Escola Els Planells

Projecte interdisciplinari “Land Art”

E ls nens i nenes de l’escola han fet tot un projecte 
sobre el Land Art - Art Natura aquest curs, amb 

activitats com una exposició i una xerrada per explicar 
el concurs. Finalment, els nens i nenes s’han afegit al 
projecte i, acompanyants pels mestres, hi han volgut 
participar amb la seva obra, que el 26 d’abril van pujar 
a instal·lar a Foradada. Els agraïm amb sinceritat la 
participació, ja que dóna sentit al nostre concurs que 
els més petits i petites comparteixin amb nosaltres els 
valors que el fonamenten: “ ... un especial interès en 
totes aquelles participacions que des del món escolar 
i educatiu estimulin l’ensenyament de l’art als infants 
i joves; el propòsit és difondre les idees del respecte 
per la natura i la sensibilització envers l’art”.

Agraïment de l’Ajuntament de 
Foradada a l’Escola 
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vida social
E l cap de setmana de l’11 i 12 de 

maig es van fer les comunions 
a la Parròquia d’Artesa de Segre. 
La majoria de nens i nenes van re-
bre la Primera Comunió el dissabte 
dia 11 de maig: Enric Cairó Fonta-
net, Laia Besora Farràs, Sol Markis 
Llobet, Adrià Bernaus Escolà, Júlia 
Fontanet Mallol, Eloi Ampurdanés 
Vall, Anaclara De Marco, Alana Rus-
sell Fernández i Sergi Pujol Biau. 
L’endemà, el dia 12, va rebre la pri-
mera comunió Gemma Solé Ribó.  
| Text: Parròquia d’Artesa de Segre   
FOTO: M. Àngels López

Comunions a la Parròquia d’Artesa
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ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa 

amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor

Tel. 617 410 668

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

40 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Maig 2019 I Núm. 432



HORARI Tardes de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h. Matí de dimarts d’11.00 a 13.00 h

notícies
NOVEL·LA

El fill de l’italià. Rafel Nadal. Columna.
Premi Ramon Llull. Viatge a la recer-
ca de la identitat i la història d’un amor 
prohibit en plena postguerra.

La vigília. Marc Artigau. Destino.
Novel·la que uneix el millor i el pitjor de 
l’ésser humà amb una història sobre el 
poder infinit de l’amor, el valor dels re-
cords i la vida que hem decidit dur a 
terme per sobreviure al passat.

Aprendre a parlar amb les plan-
tes.  Marta Orriols. Edicions del Periscopi.
Novel·la delicada sobre una dona que 
s’ha de reconciliar amb un món que ja 
no reconeix. Narrativa emotiva, inten-
sa i reflexiva, que ens convida a que-
dar-nos amb allò essencial. 

Digues un desig. Jordi Cabré. Enciclo-
pèdia.
Premi Sant Jordi. Joc de miralls que 
enfronta un escriptor d’èxit i vida ano-
dina amb el seu reflex, algú capaç de 
saltar-se les normes, de seduir el pe-
rill, de córrer riscos per trobar-se a si 
mateix. Un camí entre Barcelona i Ca-
daqués que li pot costar la vida.

El risc més gran. Laura Pinyol. Am-
sterdam.
La Júlia té 34 anys i dos fills i se sent 
atrapada en una teranyina teixida pels 
demés. Novel·la de fugida i afirmació 
en què l’abisme de la incomunicació 
està sempre a prop dels protagonistes. 

NOVEL·LA JUVENIL

George: simplemente sé tú mis-
mo. Gino. Nube de Tinta.

Ens trobem al cosmos. Jack Cheng. 
Fanbooks.

La Torre. Juan Bermúdez Romero, 
Kaos. Planeta.

Nour: la historia real de una niña 
refugiada. Nour Esam Zeyddan. Nube 
de Tinta. 

Billete de ida y vuelta. Gemma Lie-
nas. Muchnik. 

POESIA

El rastre d’uns escrits. Carles 
Camps Mundó. Tres i Quatre.

Camille. Bernat Nadal. Pagès.

Torna la pluja sobre nosaltres. 
Jordi Pujol Nadal. Pagès. 

Un arbre molt alt. Jaume Coll Mariné. 
Edicions 62.

CONEIXEMENTS

Guinness world records 2019.  
Guinness World Records.

Good bye, veritat: una aproxi-
mació a la postveritat. Juan Garcia 
del Muro Solans. Pagès.

12 regles per viure: un antídot 
contra el caos. Jordan B. Peterson. 
Columna.

La teva mirada parla: l’experièn-
cia de viure l’autisme. M Queralt 
Palau Castro. Quorum Llibres.

Panikkar per Panikkar: antologia 
elaborada per l’autor. Raimon Pani-
kkar. Fragmenta.

On és l’estel·la? Toni Galmés.  Coma-
negra.

Els pobles perduts del Pirineu 
català i aranès. Xavier Cortadellas i 
Judit Pujadó. Sidillà.

Els mestres de la sospita: Marx, 
Nietzsche, Freud. Francesc Torralba. 
Fragmenta.

...Y ahí lo dejo: crónica de un 
proceso. Gonzalo Boye. Ed. Roca.

Després del procés, què?: re-
flexions de la generació que ve. 
Adrià Font ... [et al.] Pagès.

NOVETATS  
DE MAIG Activitats

• Presentació de l’exposició Els 
primers trets de Francesc Boix a 
càrrec de Pol Galitó. Exposició 
fins al 2 d’agost de 2019 
14 de juny a les 19.00h

• Xerrada “El Banc d’ADN, la 
darrera esperança dels nostres 
desapareguts de la Guerra Civil” 
a càrrec de Roger Heredia i Jor-
net i Presentació del llibre Las 
lágrimas de la verdad, de José 
Luís González Leza. 
28 de juny a les 19 i 20.30h

• Jornades de recreació històrica 
30 de juny a Tudela de Segre. 
10.00h Inauguració. Introducció 
històrica a càrrec de Pol Galitó 
10.30 a 13.00h Recreació his-
tòrica i visites guiades a l’escola 
13.00h Cloenda                                           

• Exposició Instagram de Jordi 
Solé. Fins al 30 setembre

• Exposició/Concurs On posaries 
qui fou Rei? de Bregje van den 
Elshout. Fins al 30 de setembre

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

de la biblioteca
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Entre altres temes molt diversos, 
la diada de Sant Jordi i els Jocs 

Florals van tenir un protagonisme 
destacat en aquesta revista.

PORTADA. La foto del recordat 
Sisquet ens mostra un moment dels 
Jocs Florals del Col·legi Sant Josep.

EDITORIAL. La secció porta per 
títol El factor cultural. A partir de la 
constatació que els Jocs Florals del 
Col·legi Sant Josep era un dels ac-
tes culturals més reeixits d’Artesa, 
es repassava les diferents activitats 
relacionades amb la cultura que es 
realitzaven al municipi. La principal 
conclusió és que el factor cultural 
“marca les diferències d’un poble a 
un altre”.

INFORME. La redacció signava 
l’article Càrniques Pijuan, una em-
presa de casa. Dos anys després 
d’haver-se instal·lat en una de les 
naus de la Fàbrica, el propietari, Jo-
sep Pijuan, explicava els detalls de 
l’empresa, des dels orígens de la 
carnisseria dels seus pares (cal Car-
nisser d’Alòs) fins al projecte de la 
creació de la marca Pijuan d’Artesa.

CARTES A LA REDACCIÓ. 
L’alumnat de 3r de primària del 
Col·legi Sant Josep demanaven a 
l’alcalde, en una breu carta, que es 
posessin contenidors de recollida de 
paper.

TEATRE. La secció explica que 
a finals de maig es van representar 
dues obres de teatre: Arribaré a les 
7... mort i Els polls dels actors. Tam-
bé s’anunciava l’obra El petit prín-
cep per al mes de juny. Tot a la Dàlia 
Blanca i dins del cicle de teatre.

EN MEMÒRIA. El Jaume ens ha 

deixat, tot i no estar signat, sembla 
una glossa de la redacció a la figu-
ra de Jaume Cirera, “el Jaumet de 
la Viuda”, que en aquella època re-
partia La Palanca als subscriptors. 
El text en destacava qualitats com la 
voluntat de servei i la modèstia.

LOCAL. Montse Bonet, mestra 
responsable de la Llar d’Infants Mu-
nicipal, n’exposava les línies peda-
gògiques i feia un repàs de les prin-
cipals activitats realitzades i de les 
previstes per al darrer trimestre.

JOCS FLORALS. A les pàgines 

centrals, s’explicava amb tota me-
na de detalls la celebració dels VIII 
Jocs Florals del Col·legi Sant Josep. 
Entre l’alumnat guardonat, destaca 
Jordi Roiger i Bernaus, que va obte-
nir la Flor Natural, el premi a la millor 
composició, amb el poema La famí-
lia meva, que sortia publicat al final 
de l’article.

DES DEL MIRADOR DEL 
MONTSEC. Ferran Sánchez Agustí 
signava un nou capítol de La partida 
Carlina. La segona part de l’article 
se centra en la 2a Guerra Carlina o 

fa 25 anys
Maig de 
1994
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

dels matiners (1846-1849).
OPINIÓ. En l’article Sant Jor-

di truca a la porta , el col·laborador 
Sícoris explicava diferents aspectes 
de la tradicional diada del patró de 
Catalunya.

RÀDIO ARTESA. La secció pre-
sentava la programació setmanal 
completa de Ràdio Artesa, amb al-
guns programes fixos de dilluns a 
divendres i un cap de setmana far-
cit de col·laboracions diverses. Uns 
quants programes eren conduïts 
per Josep M. Solans o Joan Fonta-
net. En la fotografia que reproduïm, 
podem veure un grup de col·labora-
dors d’aquella època.

FULLS D’INFORMACIÓ MU-
NICIPAL LOCAL. En el Ple de l’11 
d’abril destaca l’aprovació de dife-
rents sol·licituds de subvencions 
per actuacions als pobles, però les 
més rellevants corresponen a sub-
vencions amb fons europeus: abas-
tament d’aigua a Montmagastre, La 
Vedrenya i Sant Marc (90 milions de 
pessetes) i urbanització del polígon 

industrial El Pla 
(250 milions). Al 
final s’anuncia-
va el lliurament 
de premis del V 
Premi de Narra-
tiva Breu amb 
l’escriptor Vidal 
Vidal com a con-
vidat.

H U M O R . 
L’autor dels en-
tranyables Qui-
met i Cosme, 
Peese (Pere Ser- 
ra), utilitzava un joc de paraules. 
Un personatge li comenta a l’altre: 
“Em van preguntar per què portem 
boina”. L’altre li replica: “La boina és 
fonamental”. I la secció porta per tí-
tol “La boina és una funda mental”. A 
partir d’aquí es plantejaven diferents 
situacions en què aquesta “funda 
mental” era imprescindible, com ara 
“quan assistim a un míting electo-
ral”.

IMATGES D’AHIR. Una fotogra-

fia de l’any 1966 ens mostrava la 
pubilla i les dames d’honor d’Artesa 
i comarca. L’elecció es feia per vo-
tació popular en les festes de Pas-
qua i durant el seu “regnat” aquestes 
noies representaven Artesa en actes 
oficials. La pubilla, M. Carme Mases 
(de Foradada), i les dames d’honor, 
Lourdes Roca, Dolors Sala i Carme 
Solans, es veuen acompanyades 
per l’alcalde Joan Macià i el presen-
tador Rossend Marsol “Sícoris”.
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humor
Josep Galceran

Nou mercat “Tot d’aquí”

A les grans ciutats tenen el tren turístic. A la ciutat d’Artesa tenim el “tren 
de proximitat”.
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informació
municipal d’artesa

Eva Maza i Batlle

Ple extraordinari de 29 d’abril
Absent: Pep Riart Pallarés (ERC)
S’acorda aprovar inicialment el pres-
supost de l’Ajuntament per l’exercici 
2019, de 3.649.000 euros, així com 
la plantilla de personal.
A favor: 7 vots (ERC)
Abstencions: 3 vots (PDCAT)
S’aprova, per unanimitat, donar va-
lidesa al sorteig i nomenar els inte-
grants de les meses del 26 de maig.
APROVACIONS DEL MES D’ABRIL

La relació de factures pendents 
corresponents a l’exercici 2018, per 
un total de 5.349,05 euros.

Relació de factures de la modi-
ficació de crèdit de l’exercici 2018, 
per un total de 107.539,93 euros.

Relacions de factures del reco-
neixement de crèdit 1/2019, pen-
dents d’aprovació, de l’exercici 2019, 
per un total de 92.486,31 euros.

Les relacions de factures majors 
de 120,20 euros, pendents d’apro-
vació, de l’exercici 2019, per un total 
de 241.696,45 euros..
AJUTS ECONÒMICS

Al el Lokal, ajuts de 155,39 i 300 
euros per les Olimpíades Rosideli-
ght i la carrossa del Saltasekles.

A l’AMPA de la Llar d’Infants El 
Bressol, 300 euros per l’activitat 
amb motiu de la Diada de Sant Jordi.

A la Colla Gegantera, ajuts de 
60,10 euros pels tràmits de constitu-
ció i de 1.350,00 euros, sempre que 
s’aportin les factures, per les despe-
ses de funcionament.

Els Amics de la Sardana, 500 
euros per la cobla de diumenge de 
Pasqua i per la inscripció de l’alum-
nat al programa Saltem i Ballem.

Als Follets, 500 euros per la festa 
que del proper 21 de juny.

L’Escola els Planells, 500 euros 
per la 33a Setmana Cultural.

A l’Associació de Gent Gran, 
90% de la factura que s’aporti per fer 
front a les despeses del músic que 
amenitzarà el final de la festa d’ani-
versari de l’Associació.

Mes d’abril

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 3 
de maig de 2019.
Aquest servei només és per casos molt jus-
tificats, 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’Ense- 
nyança, 2 (Comissaria Policia Nacional). L’ho-
rari, només amb cita prèvia, és de dilluns a di-
vendres 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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la foto

Lo Padrí de Montsonís, amb l’artista, Pere Anton Mola, i la seva família, la Noemí, l’Aniol i la Neret. L’obra s’enmarca en 
el Land Art d’aquest any i ha aixecat gran expectació per les seves enormes dimensions | Pere Anton Mola


