
JULIOL 2021     Núm. 456   Preu 2,80 PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE I COMARCA

Arriben la canícula i 
els incendis forestals



2 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Juliol 2021 I Núm. 456



sumari Fotos portada 
| Bombers de la 
Generalitat, Jordi 
Farré i Protecció Civil

04 Agenda 
Temps

05 Editorial
Ignorància o mala fe?

06  Noticiari
El segon estiu de pandèmia 
fa suspendre la fira 

La vacunació avança però 
no atura el fort rebrot al juliol

Investiguen la Cooperativa 
d’Artesa per la denúncia 
d’una extreballadora

Teresa Velasco, millor nota 
de les PAU

Arnau guanya Masterchef

15 Baldomar
Novetats de l’EMD

16 Municipis
Jornades Culturals a 
Vilanova

Festa Major de Montclar

19 La Noguera
Notícies breus

20 El CAP informa 
Estat del procés de 
vacunació a l’ABS d’Artesa

21 En ruta
Serra de Vernet i Serra 
Grossa

21 Institut Els Planells
Premis i reconeixements a 
l’Institut els cursos 19/20 i 
20/21

24  Tema del mes 
Un incendi forestal dividit en 
dos fronts fa saltar l’alarma 
en plena canícula

27 Cafè de Poble
Jocs de cartes (I)

28  Esports  
Campus d’estiu del CENG

Barça, 3x3 i selecció

El CUDOS debuta a Pedals 
de Foc non Stop

Es manté la caminada i 
cursa del Meló el 21 d’agost

Notícies breus

34  Biblioteca  
Novetats i activitats

35  Per què diem...
 ... fer-ne cinc cèntims?

     Poesia
Els Ocells, d’Enric Kahn

37 Cartes a la redacció
Benvolgut Institut

Reflexió de la Cooperativa

Balanç de la revetlla de Sant 
Joan

39  In Memoriam  
En record de Carlos de 
Montoliu

Recordant l’amic Carlos de 
Montoliu

42  Fa 25 anys
Juliol de 1996

45  Humor
Res de res

46  Imatges d’ahir 
Primera Fira del Meló (1980)

  I 3



juny
ARTESA DE SEGRE 

NAIXEMENTS

Katelyn
Adrià
Zoe

DEFUNCIONS

dia 19: Sisco Jounou i Solsona (86 
anys), natural de Torrefeta

dia 29: Roser Armengol i Salud (89 
anys), natural de Montgai

dia 29: Josep Galceran i Armengol 
(73 anys), natural de Baldomar

7 i 8 d’agost
Festes Majors d’Alentorn i de Tòrrec

13, 14 i 15 d’agost
Festa Major de Sta. Maria de Meià

20 i 21 d’agost
Festa Major de Boada

20, 21 i 22 d’agost
Festa Major de Cubells

21 d’agost
A les 12 h, a la Pl. Ajuntament, sar-
danes amb la Cobla Tàrrega
A les 20 h, Cursa i caminada Lo 
Meló. Organitza: CUDOS (pàg. 31)
A les 21h, a la pl. Ajuntament, con-
cert amb el grup Tusica

22 d’agost
A les 12:30 h, Pl. Ball, espectacle 
The Incredible Box amb Cia. La Tal
A les 18h, al camp municipal d’es-
ports, 1r Memorial Joel Bertran, 
partit de futbol CE Artesa de Segre 
- Atlètic Lleida

28 i 29 d’agost
Festa Major de Baldomar

3, 4 i 5 de setembre
Festa Major de Gàrzola

8 de setembre
A les 20 h, Biblioteca, Club de Lec-
tura d’adults

10 de setembre
A les 21:30 h, al Cubtural, concert 
del cantautor Feliu Ventura

10 al 13 de setembre
Festa Major de Vilanova de Meià

11 de setembre
Diada Nacional de Catalunya

15 de setembre
A les 18 h, Biblioteca, xerrada de 
pol Avinyó sobre l’òpera Ariadne 
aux Nafos

17, 18 i 19 de setembre
Festa Major de Lluçars

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.

juny

ARTESA DE SEGRE    
A) PÇA AJUNTAMENT          

Temperatura mitjana:   22,2º
Temperatura màxima:     37,5º   
   (dia 15)
Temperatura mínima:      7º 
   (dia 18)
Dies amb precipitacions:     7
Precipitació màxima:  11 mm (dia 1)
Total precipitacions:  26,5 mm

B) BALDOMAR               
Temperatura mitjana:      21,7º
Temperatura màxima:    37,3º (dia 14)
Temperatura mínima:      8,4° (dia 24) 
Dies amb precipitacions:    5
Precipitació màxima:       15,3 mm 
                (dia 1)
Total precipitació: 29,8 mm

VILANOVA DE MEIÀ          
Temperatura mitjana:      21º

Temperatura màxima:  35,5º 
   (dia 14)
Temperatura mínima:         8,9° 
   (dia 24) 
Dies amb precipitacions:     7
Precipitació màxima:        8,8 mm 
   (dia 17)
Total precipitació: 29,7 mm

FORADADA               
Sense dades

Actes
que sabem que es faran

Per publicar els naixements cal que la família ens faci arribar les dades (data 
de naixement, nom sencer i noms del pare i la mare) a revista@lapalanca.cat. 
Si no es comuniquen expressament, no es podran publicar.

Nota naixements
Qualsevol acte pot ser modificat o 
anul·lat per les mesures sanitàries

Avís
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editorial

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 
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Recepció de textos per a la propera revista: fins dijous 2 de setembre de 2021
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Lleida i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
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PREMI TASIS-TORRENT 
al millor reportatge publicat a 
la Premsa Comarcal Catalana 
1997.

PREMI AL FOMENT DE LA 
CULTURA. 
Noguerenc de l’any 1998.

PREMI PICA D’ESTATS 
al millor reportatge local de 
promoció turística 2004.

Ignorància o mala fe?
Per si no tinguéssim prou focs 
aquest estiu, literals i metafòrics, 
només ens ha faltat les declaracions 
de Pablo Casado, líder del PP. Diu 
que a les Balears no es parla català. 
A més, diferencia entre mallorquí, 
menorquí, eivissenc i formenterenc, 
com si és tractés de quatre llengües 
diferents.

Per no barrejar encara més llengua 
i política, només farem referència a 
una de les vàries reaccions sobre el 
tema. La de l’Institut d’Estudis Ca-
talans (IEC), que en una declaració 
institucional ha insistit en la unitat de 
la nostra llengua tal com ha deixat 
clar moltes vegades la comunitat 
acadèmica internacional. L’IEC ha 
recordat la definició que apareix 
en el seu diccionari, on diu que el 
català “Es parla a Catalunya, a la 
major part del País Valencià, a les 
illes Balears, a la Franja de Ponent, 
a la Catalunya del Nord, a Andorra, 
a la ciutat sarda de l’Alguer i a la 
comarca murciana del Carxe”.

La nostra revista, que al desembre 
complirà 40 anys, va néixer, entre 
altres motius, per contribuir mo-
destament a la promoció i l’ús del 
català, tan minoritari en els mitjans 
de comunicació respecte al castellà. 
Per això no podem estar-nos de dir-
hi la nostra, una i altra vegada, quan 

el menystenen o l’ataquen.

Digueu-li català, valencià, andorrà... 
com sigui en cada territori, però no 
podem renunciar a la unitat d’una 
llengua que pertany a uns 10 milions 
de persones, amb gran diversitat de 
variants dialectals que la fan encara 
més rica. Dividits, desapareixerà.

També resulta vergonyós veure que 
molts organismes oficials de l’Estat, 
quan utilitzen diferents llengües (no 
sempre i no massa) en determinats 
documents o a les pàgines web, dis-
tingeixen entre català i valencià. So-
vint no hi ha ni una sola diferència 
en els dos textos, i moltes vegades 
és una simple paraula: eixir i sortir, 
esta i aquesta... En fi, variants d’una 
mateixa llengua. Trobaríem molts 
exemples per desmuntar aquesta 
fal·làcia. Només un, com a curio-
sitat: la guineu és una guilla o una 
rabosa en funció del territori, però 
això no justifica parlar de llengües 
diferents.

Si ens posem com Casado, podríem 
afirmar que el càntabre, el madrileny 
o l’andalús són diferents del caste-
llà. Quina bestiesa!

L’IEC diu que Casado peca d’ig-
norància o mala fe. Digueu-nos mal-
pensats, però nosaltres ens inclinem 
per la mala fe.
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És la primera vegada a la història 
recent de la Fira de Sant Barto-

meu que s’ha hagut de suspendre. 
No ho havia aconseguit ni la mateixa 
covid l’any passat, però dos estius 
consecutius d’incertesa i restric-
cions han fet que, aquest any sí, la 
fira s’hagi deixat de celebrar. 

Fins a mitjans de juliol la idea era 
organitzar un certamen en la línia del 
de l’any passat, amb actes adaptats 
a les restriccions i demanant flexibi-
litat i paciència a totes les persones, 
entitats i empreses implicades. Però 
cap a la tercera setmana de juliol la 

situació sanitària a l’Àrea Bàsica de 
Salut d’Artesa (ABS) era molt preo-
cupant pel que feia a l’evolució de la 
pandèmia, amb un nombre molt ele-
vat de casos (vegeu pàgina 7) i se-
guia la línia de la resta de Catalunya, 
on s’endurien les restriccions.

Per tot plegat, el consistori va 
emetre un comunicat en què anun-
ciava la cancel·lació “tot i que des 
del Procicat no hi ha una suspensió 
expressa de les activitats culturals 
ni de les fires”, i ho justificava per 
“l’augment de casos i l’increment de 
l’índex de risc”, decisió que qualifi-

cava de “responsabilitat, evitant així 
la realització d’activitats extra que 
suposin l’aglomeració de persones”, 
i que contribuiria a “rebaixar el nom-
bre de contagis a la nostra ABS”.  

L’alcalde, Mingo Sabanés, ha 
lamentat que s’hagi hagut de pren-
dre la decisió però l’ha defensat i ha 
assegurat que no és com quan se’n 
questionava la viabilitat i se suggeria 
fer-la bianual, sinó que ara “ens hi 
va la salut i la vida”. L’alcalde s’ha 
mostrat convençut que no incidirà en 
el futur de la fira i que es podrà recu-
perar quan passi la pandèmia.

noticiari
El segon estiu seguit de pandèmia acaba   
fent suspendre la Fira de Sant Bartomeu

Carlos de Montoliu Carrasco, baró 
de l’Albi i senyor de Montsonís, 

va morir el passat 23 de juny a Madrid 
amb 90 anys. El 17 de juliol se n’ha-
via de celebrar el funeral al castell de 
Montsonís, on reposaran les seves 
cendres, però va quedar suspès per 
la nova onada de la pandèmia.

Era advocat i perit agrícola de 
formació, tenia un llarg historial de 
càrrecs públics i havia estat membre 
de nombroses entitats de relleu. Des-
taca la Creu Roja, de la qual va ser-ne 
vicepresident. Durant el franquisme 
va ser governador de Guadalajara 
(1970-1974). Amb la democràcia, fou 
regidor de Foradada i conseller co-
marcal als anys 80.

Un dels principals projectes cul-
turals que va impulsar va ser la Fun-
dació Castells Culturals de Catalun-

ya, que avui dia 
aglutina uns 140 
castells. A més de 
recuperar i fer vi-
sitable bona part 
d’aquest patrimo-
ni, l’activitat més 
emblemàtica de 
la fundació va ser 
el cicle Música 
als Castells, al-
guns concerts del qual varen tenir lloc 
als castells de Montsonís i Montclar.

Des de feia molts anys havia fixat 
la seva residència al castell de Mont-
sonís. Degut al seu tarannà afable i 
senzill, es feia amb tothom i se sen-
tia molt vinculat al territori. Sempre 
col·laborava amb tot allò que s’or-
ganitzava a Montsonís: fira medie-
val, festes, activitats culturals... Com 

a membre de l’Associació Amics de 
Gaspar de Portolà, la qual va arribar a 
presidir, va tenir relació amb el cientí-
fic lleidatà Joan Oró, amb el qual tam-
bé va col·laborar en l’impuls del Parc 
Astronòmic del Montsec.

El 1998, la Generalitat va re-
conèixer la seva tasca com a promo-
tor cultural i li va atorgar la Creu de 
Sant Jordi.

Mor el baró de l’Albi

Una de les visites de Carlos de Montoliu | CLAAC
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noticiari

E l 19 de juliol el CAP emetia un 
comunicat on informava de la 

situació crítica pel que fa a índex de 
risc, que era de més de 1.500 punts, 
i número de casos de Covid actius a 
l’Àrea Bàsica de Salut d’Artesa, un 
total de 33. Les dades anaven en la 
línia de l’evolució de la cinquena ona-
da arreu de Catalunya, però això no 
les feia menys preocupants. 

El mateix comunicat aclaria que 
no n’hi havia cap que requerís in-
grés hospitalari, però insistia en els 

inconvenients de tenir fins i tot una 
covid lleu, com són els 10 dies d’aï-
llament com a mínim, el risc de pa-
tir una covid persistent i la molèstia 
afegida que les persones que són 
contactes directes també han de fer 
quarantena durant 10 dies.  

Aquestes dades van ser un pic 
relativament puntual i el CAP podia 
informar 10 dies més tard, a finals de 
juliol, que el nombre de casos actius 
havia baixat a 14 i l’índex de risc, a 
322. En ambdós comunicats el CAP 

ha insistit sempre que cal avançar el 
màxim possible en la vacunació, i de 
fet en el segon comunicat informava 
que havien detectat com les perso-
nes vacunades, a banda de no pa-
tir símptomes de la malaltia, també 
contagiaven menys, per la qual cosa 
afirmava que “sap greu veure com 
persones que han rebutjat ser vacu-
nades, independentment de l’edat, 
es contagien i contagien, també, als 
seus contactes”. Trobareu més infor-
mació de la vacunació a la pàgina 20.

La vacunació a l’ABS d’Artesa avança però 
no impedeix un fort rebrot de casos al juliol

El CAP va fer jornades de vacunació el 29 de juny (esq) i el 20 i el 29 de juliol (dta) en què no es requeria cita prèvia

L ’alcaldessa de Foradada, Maricel Segú, i l’artesen-
ca Maite Fons han estat nomenades aquestes últi-

mes setmanes en càrrecs de responsabilitat als depar-
taments d’Educació i Joventut, respectivament. Fons 
és la nova directora dels serveis territorials del Departa-
ment d’Educació al Vallès Occidental, mentre que Segú 
serà la coordinadora territorial de Joventut a Lleida, on 
representarà la Direcció General de Joventut i coordi-
narà l’acció dels consells comarcals i ajuntaments.

Maite Fons i Maricel Segú 
són escollides per ocupar 
càrrecs a Educació i Joventut La Generalitat va publicar el 16 de juliol l’adjudicació 

de les obres de millora de l’eix Artesa-Comiols en el 
tram del quilòmetre 104,7 de la carretera C-14 fins al qui-
lòmetre 1,140 de la carretera L-512, que correspon a la 
segona variant d’Artesa. Es faran en un termini d’11 me-
sos i costaran uns 4,6 milions d’euros. S’han adjudicat 
en dos lots, un per l’obra civil, que executarà MJ Gruas 
per 4.316.085,05 euros, i un d’abalisament, defenses i 
senyalització, que farà a Innovación y Obras de Seguri-
dad Vial SL per 274.716,97 euros. La Generalitat no ha 
comunicat a l’Ajuntament l’adjudicació ni l’inici de l’obra.

La Generalitat adjudica les 
obres d’execució de la variant
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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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noticiari

Dates a recordar
Recollida d’objectes voluminosos

Cal trucar al Consell Comarcal (973 44 89 33 
ext. 2) o escriure un missatge de correu elec-
trònic a residus@ccnoguera.cat per avisar de 
la recollida fins al dijous anterior a les 13 hores.
- Pobles agregats: dimarts 31 d’agost
- Artesa de Segre dia 11 d’agost, excepte al nu-
cli antic, que és el 24 d’agost  
El servei només és per casos que no puguin 
anar directament a la deixalleria i se sancio-
narà deixar residus al carrer.

Renovació del DNI 

No es farà renovació del DNI a Artesa de Se-
gre fins a nou avís. Per fer els tràmits us po-
deu adreçar a les dependències de la Policia 
Nacional a Lleida, a la comissaria ubicada al 
carrer de l’Ensenyança, 2 (Comissaria Policia 
Nacional), sempre amb cita prèvia. 

L’horari és de dilluns a divendres de 9 a 
20.30 hores per fer els tràmits del DNI i pas-
saport, i de 9 a 14.30 hores per les TIE i docu-
mentació d’estrangers.

La que va ser directora financera 
de la Cooperativa d’Artesa des 

de 2017 fins al 15 de gener de 2021 
assegura que l’empresa va manipu-
lar els comptes i falsejar resultats, 
una acusació que ha posat en co-
neixement de la Fiscalia i que ara 
investiga un jutjat de Balaguer.

Segons ha explicat a La Palanca 
el seu advocat, Enric Rubio, “hem 
posat en coneixement de la Fisca-
lia les irregularitats, ara no podem 
dir res més perquè està judicialitzat 
i no volem fer cap declaració que 
ho pugui perjudicar, però sí que puc 
assegurar que la denúncia està ben 
fonamentada, ja es veurà quan sigui 
el moment”. Rubio ha insistit que la 
querella la va interposar la Fisca-
lia, i que ell i la seva representada 

“només vam posar en coneixement 
de la Fiscalia les irregularitats”.

RESPOSTA DE LA COOPERATIVA

La Cooperativa ha explicat que 
la treballadora va ser acomiadada 
“per un baix rendiment” i “omissió de 
les seves responsabilitats” i que no 
hi va haver acord en la indemnitza-
ció perquè demanava “una quantitat 
desorbitada, molt per sobre del que 
estableix la normativa”.

Han remarcat que “mai va po-
sar en coneixement dels òrgans di-
rectius ni dels auditors que hagués 
detectat cap d’irregularitat” i que en 
cap de les auditories fetes mentre 
ocupava el càrrec se’n van detectar. 
“La Cooperativa audita cada any els 
seus comptes i els de les empreses 

del grup”, han recordat. “Els fets que 
descriu la denúncia no s’ajusten a 
la realitat i en cap cas constitueixen 
irregularitat amb transcendència pe-
nal”, asseguren. Per tot plegat, la 
Cooperativa estudia emprendre ac-
cions legals pels perjudicis que s’in-
tenta ocasionar. En aquest sentit, la 
companyia agraeix “a socis, treballa-
dors, proveïdors, empreses locals, 
particulars i entitats bancàries els 
missatges de suport i l’acompanya-
ment, això ens dóna forces” i traslla-
da un missatge de tranquil·litat indi-
cant que l’activitat de la Cooperativa 
continua amb normalitat en totes les 
seccions, que ara s’estan auditant 
els comptes del 2020 i que se sot-
metran a aprovació de l’assemblea 
general en els terminis legals.   

Investiguen la Cooperativa d’Artesa a partir 
de la denúncia d’una extreballadora que 
acusa dos alts càrrecs de falsejar resultats 

**
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noticiari

A l juny va tenir lloc la selectivi-
tat, on una vintena d’alumnes 

de l’institut Els Planells d’Artesa van 
examinar-se per poder accedir a 
la universitat. Entre tots, hi trobem 
la Teresa Velasco i Solé, una noia 
molt activa, jugadora de bàsquet del 
CENG i actriu del GTA, lluitadora, 
amiga dels seus amics i una autèn-
tica amant de passar estones amb 
la família. És una apassionada de 
les matemàtiques des de ben petita 
i, avui, als 18 anys, pot dir contenta 
que cursarà el doble grau de Ma-
temàtiques i Física a la Universitat 
de Barcelona. Poder iniciar aquesta 
aventura és gràcies al 13,83 sobre 
14 (un 9,9 sobre 10) que va obtenir 
a les Proves d’Accés a la Universitat 
(PAU).

La Teresa ens explica que la 
nota és el resultat de dos anys es-
forçant-se, essent constant i, sobre-
tot, intentant aprendre més enllà que 
per un examen. “Ho porto fent tota 
la vida, sempre he estudiat per com-

prendre tot allò que passa al meu 
voltant. Estudiar pensant en un exa-
men no és suficient, la clau és tractar 
de comprendre, entendre i gaudir de 
totes les pàgines que tenim davant”, 
garanteix. 

La Teresa i sis estudiants més 
van treure la mateixa nota, la més 
alta de Catalunya. Quan era petita i 
veia per la televisió els alumnes amb 

millors qualificacions a la selectivitat, 
somiava en poder ser un d’ells algun 
dia. El secret per fer realitat el seu 
desig no ha estat ni més ni menys 
que portar la feina al dia, ser ben or-
ganitzada i aprendre per gust i per 
plaer.  

   Endavant, Teresa! I molts èxits 
en tots els reptes que t’esperen!

| Edna Fontanet i Jana Regué

Teresa Velasco, millor nota de les PAU

E l 9 de juliol es va fer una sessió de cinema a la 
fresca a la plaça de l’Ajuntament organitzada pel 

consistori i Circuit Urgellenc, on es va projectar Las 
aventuras del Doctor Doolitle. | Foto: Dolors Bella

Cinema a la fresca

La plaça del Ball va acollir el 2 de juliol al vespre un 
recital poèticomusical a càrrec dels artistes Cesk 

Freixas i Roc Casagran. Hi van assistir 62 persones i | 
Foto: Jordi Farré

Recital poeticomusical

CATALUNYA.COM

BENVINGUTS
A LA VOSTRA

CATALUNYA

FAMÍLIA GARAU

ARA, COM SEMPRE,

UN LLOC FET A MIDA.
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E l 13 d’agost i el 4 de setembre està previst que 
tinguin lloc les dues sessions d’enguany del cicle  

Vinyes i Estrelles, que combina un passeig per les vin-
yes de Rubió de Sòls, un tast de vins, observació as-
tronòmica i sopar. El preu són 35 euros i cal reservar a 
juditsogas@gmail.com o al 690 872 356.

Torna el cicle Vinyes i estrelles

E l testimoni d’Alexandre Blasi Boher, un militar nascut 
a Alentorn el 1910, ha permès editar un llibre sobre 

el trasllat a França de l’art de la república en acabar la 
Guerra Civil. Les agendes del tinent Blasi (1939-1942), 
presentat el 16 de juliol pel Memorial Democràtic, recull 
la por, l’enyorança i la solidaritat entre els exiliats.

L’exili de l’art de la República

El Club de Lectura d’Adults 
reprèn les trobades

Aquest va ser l’aspecte que va deixar una nit d’inci-
visme a la plaça dels Jubilats. Un grup de perso-

nes, que fins i tot van poder sentir els veïns de la zona 
durant la nit, no només es van saltar les restriccions 
sanitàries amb el risc que això comporta, sinó que van 
deixar aquest rastre de brutícia. | Foto: Ajuntament d’Artesa

La reunió del club de lectura d’adults de la Biblioteca 
Joan Maluquer i Viladot del passat mes de juny va 

ser la primera trobada presencial d’aquest grup des-
prés de més d’un any, en què es feien de manera vir-
tual per la pandèmia. Es va parlar del llibre de Maria 
Dueñas Misión olvido. | Foto: Biblioteca d’Artesa de Segre

Acte d’incivisme en plena 
vigència de les restriccions

Anunci Publicació LA PALANCA   -   Associat PREFABRICATS LLEIDA, Grup GAMMA   -   MAIG 2021

ceràmiques · banys · materials de construcció
Prefabricats Lleida

Vine a veure’ns!
Tenim el teu bany...

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

Prefabricats_Lleida_LAPALANCA_MAIG_180x85_2021.indd   2Prefabricats_Lleida_LAPALANCA_MAIG_180x85_2021.indd   2 18/05/2021   17:26:1718/05/2021   17:26:17
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L ’aspirant barceloní amb arrels a 
Boada, Arnau París, s’ha procla-

mat vencedor de la novena edició del 
concurs Masterchef. La victòria ha 
catapultat el projecte que havia co-

mençat de la mà d’un altre xef amb 
arrels a les nostres contrades, Sergi 
de Meià. La iniciativa consisteix en 
una “experiència” gastronòmica al 
Molí de la Vansa, a Boada, un menú 

degustació a 75 euros amb un en-
trant, quatre plats, postres, maridat-
ge de vi i cava i un “garbuix-tònic” 
en aquest espai rural. De moment, 
totes les dates (agost) estan plenes.

Arnau guanya Masterchef i inicia un projecte 
gastronòmic a Boada amb Sergi de Meià

A l’esquerra, Arnau París i Sergi de Meià preparant un dels menús degustació i a la dreta, final de Masterchef | A. París / RTVE

E lisenda Roca serà la veu en off 
de l’històric programa Saber y 

Ganar que s’emet a les tardes a La 
2 de Televisió Espanyola. La perio-
dista substituirà Juanjo Cardenal, 
que es jubila després de 25 anys en 
aquesta posició. Roca s’ha declarat 

molt il·lusionada per la tasca, de fet 
destaca la curiositat que va debutar 
com a presentadora a Cifras y letras, 
de la mateixa cadena. 

Cardenal va passar el relleu a 
Roca en un emotiu programa el 22 
de juliol.

Elisenda Roca “fitxa” per ‘Saber y Ganar’
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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

Saurí - Radiestesista
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baldomar
EMD Baldomar

SEQUERA
Els Agents Forestals han hagut 

de pujar diferents cops a precintar la 
Font de la Trilla per l’elevat risc d’in-
cendi i en alguna ocasió han hagut 
de fer fora persones que se saltaven 
la prohibició de fer-hi foc.

Les temperatures tan altes i la 
manca de pluja fan que el riu Boix 
pràcticament estigui sec, la segla de 
l’Horta se’n ressent i l’aigua no arri-
ba als horts del poble.

AGENDA RURAL
L’EMD va participar el 15 de juliol 

en una trobada a Balaguer per de-
batre la situació del territori. La idea 
era posar objectius per tot l’àmbit ru-
ral que després caldrà concretar per 
acabar aplicant mesures contra el 
despoblament i per millorar serveis. 

COLOMS
L’excés d’aquestes aus provoca 

danys i molta brutícia. Aviat es mi-
rarà de reduir-ne la població amb 
una empresa especialitzada.

PUOSC
El ple del 13 de juliol va aprovar 

el projecte i les bases per la contrac-
tació per l’arranjament dels carrers 
Portal i Calvari. Ara és a exposició 
pública i també roman penjat a la 
web (baldomar.ddl.net). Aquesta 
obra té un pressupost de 128.000 
euros per a executar a finals d’any i 
principis del proper.

FESTA DEL CONILL
S’ha hagut de suspendre una al-

tra vegada en la data prevista. L’As-
sociació de Veïns, que organitza l’es-
deveniment, aposta per la prudència 
donat el rebrot de la pandèmia.

Notícies de l’EMD
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municipis

Durant el juliol s’han pogut dur a 
terme els actes de les Jornades 

Culturals Lo Pas Nou, que organitza 
el consell de redacció de la revista 
Lo Pas Nou amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Vilanova de Meià. 
Les jornades es van haver de sus-
pendre l’any passat per la pandèmia, 
i de fet aquest any  alguns dels actes 

van ser dubte fins a l’últim moment 
pel mateix motiu.

PROGRAMA VARIAT

El 3 de juliol es va poder fer la 
conferència de l’escriptor i periodista 
Vicenç Villatoro sobre Vigència de 
l’Oda a Espanya de Joan Maraga-
ll; el dia 17 Joan Vives va oferir la 

conferència Beethoven, romàntic i 
heroic, un retrat musical (250 anys 
del naixement); el dia 24, el grup 
de cambra d’acordions de l’escola 
d’acordionistes de Lleida, Acords, 
va oferir una audició a les Piscines 
i el dia 31, el paleontòleg Àngel Ga-
lobart va parlar dels Dinosaures dels 
Pirineus a la plaça Major de Tòrrec.

Jornades culturals Lo Pas Nou a Vilanova

Concert d’acordions, a l’esquerra, i xerrades de Vives i Villatoro, a la dreta | Lo Pas Nou

E l departament de Vies, obres i 
conservació de la Diputació de 

Lleida han dut a terme durant el mes 
de juny obres de condicionament a 
l’asfalt de la carretera L-913 entre 
Vilanova de Meià i el Camí de Lli-
miana, coneguda com la carretera 
del Pas Nou.

L’actuació que ha consistit en 
l’aplicació d’una nova capa, es va 
fer entre el 8 i el 14 de juny. Durant 

aquests dies, la 
carretera es va 
haver de tancar 
al trànsit durant 
unes hores, con-
cretament de 8 
del matí a 6 de 
la tarda, mentre 
els operaris i les 
màquines hi estaven treballant. El 
mateix dia 14 de juny, cap al tard, es  

va restablir el trànsit a la via. | Ajun-
tament de Vilanova de Meià

Obres a la carretera del 
Pas Nou de Vilanova

Les obres es van fer a mitjans de juny | Diputació de Lleida
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Un any més, entre el 23 i 25 de 
juliol es va celebrar la festa ma-

jor de Montclar, enguany una festa 
molt esperada, ja que l’any anterior 
no es va poder celebrar cap acte a 
causa de la pandèmia global.

La festa major d’enguany ha es-
tat marcada per les restriccions ne-
cessàries a causa del coronavirus. 
És per això que tots els actes es van 
realitzar amb aforament limitat, amb 
entrada prèvia, asseguts amb la se-
paració corresponent, sense servei 
de barra i amb mascareta obligatòria. 
Ha sigut una festa major diferent, en 
més petit format i de caràcter més 
familiar, però que ha permès retro-
bar-se amb amics i veïns i gaudir de 
nou amb la cultura i especialment la 
música en directe a l’aire lliure.

Els actes es van iniciar el diven-
dres amb el concert acústic del grup 
El gat de tres potes, que ens van fer 
gaudir amb un repertori que va tocar 
tots els gèneres musicals. Tot seguit 
el tradicional pregó i els balls del 
fantasma Jaumet i el senglar Mas-
saporc, el bingo popular i finalment 
es va repartir el sopar popular per-
què cada família el pogués menjar a 
casa tranquil·lament.

El dissabte els actes van seguir al 

vespre amb el trio còmic format per 
Gabriel Bencompte, Pau Sala i Marc 
Crespo i el seu espectacle humo-
rístic Qui Paga?. Tot seguit, el grup 
Fa1na va oferir un fantàstic concert 
combinant les seves cançons amb 
versions dels millors èxits musicals, 
un directe carregat de força, energia 
i espectacle.

Finalment, el diumenge es va fer 
la missa solemne, seguida de la tra-
ca, els jocs japonesos i caramels per 
la mainada. Al vespre va tenir lloc el 
concert amb l’orquestra Premium, i 
una vegada finalitzat el concert, un 
cop més es va repartir el sopar de 

fi de festa per a menjar cada família 
a casa.

Com cada any, des de l’Asso-
ciació de Jovent de Montclar volem 
agrair a tothom que va assistir als 
actes, enguany especialment per la 
confiança dipositada en nosaltres 
deguda a l’estricta normativa a se-
guir. Aprofitem també per agrair a 
l’Associació Cultural Sant Jaume i 
l’Ajuntament d’Agramunt la col·labo-
ració en la festa. 

Us esperem l’any vinent, en el 
qual ja estem treballant per poder re-
petir de nou una gran festa.  | David 
Hernández Galceran

municipis
Festa Major de Montclar

El grup Fa1na va interpretar dissabte cançons pròpies i versions | D. Hernández

L ’Ajuntament ha habilitat un espai per aparcar amb 
capacitat fins a 120 vehicles als afores de la pobla-

ció en terrenys cedits per particulars i, al mateix temps, 
ha prohibit aparcar en diversos punts del centre. La me-
sura s’ha pres per incrementar la seguretat, ja que els 
carrers del poble són molt estrets i no són adequats 
perquè hi circulin vehicles de manera habitual.

Aparcament a Foradada

L ’entitat Gent de Cubells ha organitzat el 14 i 15 
d’agost les X Jornades Socioculturals. Comencen 

dissabte a les 10 amb una partida de petanca entre 
gent del poble i de fora, a les 18h es fan jocs de carrer 
per la mainada (“recordant jugàvem de petits”) i a les 
22h hi ha un concert de rock. Diumenge a les 11 clourà 
el programa un taller de ioga.

Jornada sociocultural a Cubells
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INTERPISCINES

A l juliol s’ha fet l’Interpiscines, un projecte de l’Ofi-
cina Jove del Consell Comarcal. Per evitar més 

contagis, el nou format elimina l’accés lliure a totes les 
piscines de la comarca adherides i manté l’activitat es-
portiva aquàtica gratuïta. Una trentena de piscines han 
acollit una sessió d’aquafitnes gratuïta i oberta a tots els 
públics.

XARXA D’EMPRENEDORES

E l 22 de juliol es va fer una jornada per impulsar la 
col·laboració entre dones empresàries. La jornada 

va començar amb una xerrada d’un “coach” que va pre-
sentar eines d’innovació que després les assistents van 
posar en pràctica. La finalitat de la jornada era posar 
en valor la xarxa de dones empresàries del territori, im-
pulsar la cooperació i les sinèrgies entre elles, dotar-les 
d’eines útils per al seu dia a dia i aconseguir formin part 
del procés participatiu en les temàtiques a treballar així 
com identificar necessitats i idear solucions conjuntes.

PROJECTE DE GARANTIA JUVENIL

Aquest mes ha finalitzat el contracte de sis mesos 
que un grup de joves van signar en el marc del 

programa de pràctiques per joves Garantia Juvenil a la 
Noguera.de pràctiques per a joves de garantia juvenil. El 

programa ha estat subvencionat pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC), i cofinançat pel Fons Social Euro-
peu 2014-2020.

‘SEXE FICCIÓ’, TOMBANT ESTEREOTIPS

Marta Pontnou va presentar el llibre Sexe Ficció. 
Manual per a pubilles del segle XXI, un recull 

dels seus articles al diari digital Núvol durant l’últim any. 
Són textos àcids i divertits on desmunta els estereotips, 
les pors i els complexos de les pubilles del segle XXI. 
Amb molta ironia i una exactitud hilarant, Pontnou i el 
seu grup d’amigues, les Putes Celebrities, es rebel·len 
contra la grisor de la pandèmia i planten cara als homes.

la noguera
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el cap informa

Les persones que pertanyen a 
l’Àrea Bàsica de Salut d’Artesa 

de Segre es van començar a vacu-
nar contra la Covid-19 al mes de 
gener, des del punt de vacunació de 
Balaguer. Aquest primer col·lectiu in-
cloïa les persones de la Residència 
de Gent Gran i els professionals sa-
nitaris de primera línia, com ara els 
de la residència, el CAP o ambulàn-
cies.

Al CAP vam disposar de vacunes 
a partir del 12 de febrer, i vam co-
mençar a administrar-les vacunant 
les persones depenents i els seus 
cuidadors directes. Des de llavors 
i fins la setmana del 23 de juliol, a 
l’ABS s’han administrat 4.694 vacu-
nes contra la covid, distribuïdes per 
tipus i mesos segons es recull a la 
taula número 1. 

Aquestes vacunes ens han per-
mès vacunar a 2.923 persones de 
l’ABS amb la primera dosi, de les 
quals 2.682 ja tenen la pauta com-
pleta. A més, també s’ha administrat 
la vacuna a altres persones de di-
ferents punts del territori quan s’ha 
donat el cas que tenen relació o con-
viuen a  l’ABS d’Artesa de Segre. 

A la taula 2 recollim els percentat-
ges de població vacunada per fran-
ges d’edat.

Des del CAP tenim constància 
que queden encara unes 500 perso-
nes de més de 15 anys pendents de 
vacunar. 

A moltes d’aquestes persones 
les estem trucant i no ens contesten 
el telèfon, o bé s’apunten per vacu-
nar-se però finalment no acudeixen 

a la cita. És per això que demanem 
responsabilitat i empatia. 

Així mateix, cal que actualitzeu 
les vostres dades de contacte que 
consten a la història (adreça, telè-
fon, correu electrònic,...). Us tru-
quem, i ni que molt sovint vegeu que 
és un número ocult, contesteu si us 
plau. De tota manera, no espereu 
que us truquem, truqueu vosaltres 

i demaneu hora per vacunar-vos. I 
si us heu apuntat i no podeu venir, 
comuniqueu-ho, ja que estem treba-
llant amb vacunes multidosis i s’ha 
de quadrar el nombre de persones 
amb els vials dels quals disposem. 

Vacuneu-vos, per vosaltres, per 
evitar patiment als vostres familiars 
i per tota la comunitat. | ABS d’Arte-
sa de Segre

Evolució i estat actual de la vacunació contra 
la Covid a l’ABS d’Artesa de Segre
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en ruta

La ruta surt de Vernet, on puja cap 
a la plaça de la Rectoria, marxa 

per la granja del Blasi, va a buscar 
la pista d’Alentorn i al 1,2 km agafa 
el corriol que veieu a la foto gran. 
L’anem seguint, amb pujades i baixa-
des suaus, fins que tornem a la pis-
ta, aproximadament al km 2,5. En 
aquest punt ens dirigim a la Serra 
de Vernet, on hem d’estar atents al 
track per no fer bucles que ens deixin 
al mateix lloc d’on veníem. Seguim 
el primer sender a la dreta, després 
creuem un camp i anem a una altra 

pista, agafem un altre corriol a l’es-
querra i després tornem a la pista, 
que ja no deixarem fins a Sant Agus-
tí. Allà marxem a l’esquerra pel camí 
principal, que va cap a Serra Grossa, 
i al km 6 agafem un corriol per on pu-
gem al barranc de la Mora. A dalt del 
barranc s’acaba el sender i sortim a 
la pista, que seguim un tros més fins 
a agafar un corriol que ja coneixereu 
si heu fet la cursa Meló Bike. Passat 
el km 7 agafem un sender a l’es-
querra per baixar de Serra Grossa 
i seguir el barranc de Sant Pere. A 

partir d’aquí, cap al km 8, només cal 
seguir la pista fins a Vernet. En total, 
uns 11 km i 240m de desnivell sense 
cap dificultat tècnica. Com totes les 
rutes que us proposarem en aques-
ta secció, us podeu descarregar el 
track d’aquesta des del nostre perfil 
de Wikiloc.

No trobarem aigua en tot el camí, 
però si anem preparats i en portem, 
i a més evitem les hores de més ca-
lor, la ruta es pot fer a l’estiu, ja que 
passa per moltes zones d’ombra. Us 
la recomanem per les fantàstiques 
vistes i per gaudir de la feina que fem 
obrint nous corriols i netejant els exis-
tents. | CUDOS Artesa de Segre

Serra de Vernet i Serra Grossa

El corriol conegut com a “corriol del confinament”, mapa de la ruta i vistes d’Artesa des del recorregut | CUDOS 
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institut els planells

E l curs passat, quatre alumnes de 
3r x’ESO, la Berta Martí, la Laia 

Farré, l’Aina Cairó i l’Amelia Sujec-
ka, juntament amb la tutora Rosa 
Roca, van participar al primer con-
curs per a la Conscienciació sobre la 
Reducció del Consum de l’Alcohol. 
Van guanyar el primer premi amb el 
vídeo promocional “No a l’alcohol”. 

Premis TdR UdL. L’alumne Isidre 
Franquet Clotet va guanyar el pri-
mer premi amb el treball Estudi del 
comerç d’Artesa de Segre d’ahir i 
d’avui. Tutora: Rosa Roca Rosell.

El curs 2020-2021, destaquen:
Concurs de robòtica First Lego 

League. La fundació Scientia, amb 
les empreses First i Leago organit-
zen aquest concurs, un repte inter-
nacional que desperta l’interès dels 
joves per la ciència, la tecnologia i 
els valors. L’equip PLAY-ADS va 
guanyar el primer premi al guanya-
dor a la fase de Lleida (22/05/21, 
11a edició) que va tenir lloc en for-
mat digital. Aquest premi li donava 
accés a la Gran Final First Lego 
League Espanya, en format digital, 
que es va celebrar en connexió amb 
els jutges des de Tenerife, els dies 

24 i 25 de juny. L’equip va guanyar 
el segon premi als valors. 

Concurs ONCE. El grup de 2n 
d’ESO va guanyar  la fase provincial 
del 37è Concurs Escolar que orga-
nitza l’ONCE en la categoria C, i va 
quedar classificat per participar a 
la fase autonòmica. El treball es va 
presentar des de la matèria d’Edu-
cació Visual i Plàstica amb la profes-
sora Montse Miralles sota el tema  
“Tu tries endollar-te o enrotllar-te”.

Concurs Pinta la Marató. L’alum-
nat de 4t d’ESO va guanyar el 2n 
premi del concurs Pinta la Marató 
2020, dedicat a la Covid-19. A to-
thom sense fronteres. Professora 
Montse Miralles. 

Premis TdR Universitat de Vic. La 
Gemma Salut Coma, alumna de 2n 
de Batxillerat, va obtenir un accèssit 
als Premis TdR Batxillerat de la Uni-
versitat de Vic pel treball Suport psi-
cològic en el tractament del càncer 
de mama. Tutores: Maria Herreros i 
Núria Boixadera.

31è Premi de narrativa breu 
d’Artesa de Segre. Jordana Lopes 
Póvoa, alumna de 1r d’ESO, va ob-
tenir l’accèssit de la 4a categoria; 

Marc Guàrdia Gonzàlez, alumne de 
1r d’ESO, va obtenir el primer premi 
de la 4a categoria; Biel Farré Solà, 
alumne de 3r d’ESO, va obtenir el 
primer premi de la 5a categoria; Laia 
Agut Botines, alumna de 1r de Batxi-
llerat, va obtenir l’accèssit de la 6a 
categoria; Edna Fontanet i Vilanova, 
alumna de 1r de Batxillerat, va ob-
tenir el primer premi de la 6a cate-
goria.

6. Distinció de la Prova d’Accés 
a la Universitat (veure pàgina 10). 
Dues alumnes van superar el 9 en 
aquesta prova, Teresa Velasco va 
obtenir un 9,9 i Jana Galceran Car-
dona, un 9,1, en la fase general de 
les proves PAU. Rebran la Distinció 
de la Prova d’Accés a la Universitat. 
Cal destacar que Teresa Velasco ha 
estat la nota més alta de la provín-
cia de Lleida i la millor de Catalunya, 
juntament amb altres sis nois i noies, 
tots ells amb una nota de  9,9.

Altres Premis. La Maria Alsi-
na, alumna de 2n de Batxillerat, va 
guanyar el segon  premi de relats en 
llengua castellana organitzat per la 
Universitat de Lleida.

| Institut Els Planells

Premis i distincions d’aquest curs i l’anterior 
obtinguts per alumnes i cursos de l’Institut
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E l 12 de juliol a quarts de set de 
la tarda es va declarar un incen-

di de vegetació i forestal que va co-
mençar, segons han confirmat fonts 
de Protecció Civil, a la finca Mas 
Ampurdanés i després va saltar per 
l’efecte del vent a la zona de bosc 
entre el canal i la fàbrica de Mobles 
Ros. 

Els Bombers van rebre l’avís a 
les 18.35 i el van donar per estabi-
litzat poc d’una hora més tard, a les 
19.35. Tot i que en cap moment es 

va témer per la seguretat de la po-
blació, sí que es va intensificar la 
feina d’extinció per evitar que les fla-
mes arribessin a la fàbrica, tant pel 
risc de danys materials com, sobre-
tot, per la seguretat de les persones. 
Finalment no va ser necessari desa-
llotjar-la ni aturar-hi l’activitat.

CAUSES DESCONEGUDES

Precisament el fet que l’incendi 
presentés dos fronts va fer córrer el 
rumor que podria haver estat provo-

cat, però precisament l’aparició del 
segon front sí que té una explicació 
i no és per l’acció humana sinó del 
vent. L’alcalde, Mingo Sabanés, va 
dir que els Bombers havien determi-
nat que el vent va fer que les espur-
nes del primer foc es desplacessin 
cap a un altre punt i fessin iniciar un 
segon front a certa distància, donant 
la impressió que eren focs diferents.

En aquest mateix sentit, Sabanés 
va dir que encara no s’han deter-
minat les causes de l’incendi, però 

tema del mes

Un incendi forestal dividit 
en dos fronts fa saltar 
l’alarma en plena canícula

El foc no va fer témer per la seguretat del poble, però preocupava la proximitat amb la fàbrica | Bombers de la Generalitat
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que d’entrada la possibilitat que fos 
provocat no es considera hipòtesi 
principal perquè no es va detectar 
cap imprudència ni s’ha tingut co-
neixement de cap activitat perillosa 
en aquella zona i en aquell moment.

Finalment el balanç de l’incendi 
van ser sis hectàrees de vegetació 
i zona forestal cremades i en l’extin-
ció hi van participar set dotacions i 
dos helicòpters. La proximitat al nu-
cli urbà va fer que despertés gran 
expectativa.

CANÍCULA I PLA ALFA

L’incendi va coincidir amb l’inici 
de la canícula, que durant més d’una 
setmana va disparar les temperatu-
res i va obligar a extremar les pre-
caucions. El dia 22 de juliol Artesa 
era una de les poblacions catalanes 
on s’havia activat el nivell 3 del pla 

Alfa, nivell d’alerta que només se su-
pera quan s’ha de decretar el control 
d’accessos, com es va haver de fer 
precisament aquells dies a la Baro-
nia de Rialb. 

En el cas d’Artesa, entre les me-
sures a prendre hi havia precintar les 
barbacoes de la Palanca i l’obligació 

dels pagesos de no segar entre les 
12 i les 18 h o de fer-ho avisant pri-
mer els Agents Rurals i supervisats 
per ells.

El cos de Protecció Civil va in-
tensificar la vigilància pels diferents 
camins del municipi per detectar a 
temps qualsevol possible risc.

tema del mes #temadelmes

Bombers treballant en l’extinció, a l’esquerra, i diversos mitjans, aeris i terrestres, a la dreta | EPAF Tremp, Jordi Farré

A banda dels serveis a Ar-
tesa i rodalia, els Bom-

bers Voluntaris també han 
hagut d’assistir en altres focs 
aquestes setmanes de caní-
cula en què els Bombers de 
la Generalitat s’han vist des-
bordats. Un exemple paradig-
màtic va ser l’incendi de San-
ta Coloma de Queralt (foto).

Dies de feina intensa pels Bombers Voluntaris
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A mitjan dels 70, a Artesa hi havia 
set bars: Marciano, Moles, Salut, 

Segre, Copacabana, Kay Kots i David. 
Amb la perspectiva que dóna el pas 
del temps, ara tinc la impressió que 
no hi havia massa competència entre 
ells. Vull dir que, amb independència 
del servei o del preu, cadascun tenia 
la seva clientela fixa i un petit percen-
tatge de clients que freqüentaven dos 
o tres establiments alhora. Bé, segur 
que també n’hauríem trobat algun que 
els seguia tots, l’un darrere l’altre.

De motius per mantenir-se fidel 
com a client d’un negoci n’hi havia 
de molt diferents i avui deu ser més 
o menys igual. Algunes persones eren 
fidels al local en si mateix. Ja podia 
canviar el cafeter o ja ho podia fer di-
ferent, que ells seguien anant-hi sem-
pre. Hi havia clients que es decanta-
ven per un cafè o per un altre fixant-se 
més en el titular del bar, en si tenia un 
tracte correcte amb ells o si era més 
aviat un perdonavides. Altres busca-
ven que les cambreres o cambrers 
que els servien fossin de bon veure, o 
simpàtics, o que en aquell bar hi anés 
jovent o avis, o que tinguessin futbo-
lins i billars, o que l’amo fos del mateix 
equip de futbol, o ves a saber quins 
motius ocults tenien alguns. En qual-
sevol cas, el que més diferenciava el 
Cafè David dels altres sis era que s’hi 

jugava a cartes i per això tenia molts 
clients. Era sens dubte l’establiment 
on més es jugava, en quantitat i en 
qualitat.

La botifarra era el joc majoritari. 
N’hi havia que hi jugaven sense di-
ners, però altres ho feien a duro la 
partida i els més jugadors, a 100 pes-
setes. Però aquest joc tan pacífic es 
tornava perillós quan es jugava indi-
vidualment en lloc de per parelles, a 
pela o a duro el punt i amb possibilitat 
de contrar i recontrar. Podies guanyar 
o perdre molts diners en una sola par-
tida, que no durava pas més de 5 mi-
nuts. Suposo que per això li deien la 
boja.

El cau sí que era un joc tranquil. 
Recordo que curiosament hi jugava 
gent del ram de la fusta com el tiet An-
gelet, el Santacreu o el Giribet, la qual 
cosa feia que en una taula de quatre 
jugadors mai si veiés els 40 dits, sem-
pre n’hi faltava algun! El subhastat, 
un joc per tres jugadors, m’agradava 
perquè obligava a fer diferents càl-
culs suposant que encertaves quin 
dels altres dos contrincants tenia les 
cartes que no tenies tu i a apostar pel 
màxim de punts que podies fer tu en 
una mena de subhasta entre tots tres. 
El ruc (o burret com també li deien) 
era especial, era el joc del diumenge 
a la tarda. S’havien arribat a fer dues 

taules de sis jugadors cadascuna. El 
Gessaire, el Coix de Collfred, l’Enric 
del Boher, els dos germans Bella, el 
Sebastià de Marcovau, ... tots eren 
grans jugadors del burret.

Però on es jugava molts diners de 
manera esbojarrada era al set i mig, 
joc habitual dels dissabtes a la nit. Ja 
se sabia que el jugador que tenia la 
banca solia guanyar bastant més que 
els altres, però si a sobre feia tram-
pes... N’hi va haver un (d’aquest no 
us en diré el nom) que feia molts dis-
sabtes seguits que guanyava sempre, 
plantant-se just amb la carta adequa-
da sense passar-se de set i mig en-
cara que tingués baixa puntuació, co-
sa que feia sospitar que sabia quina 
era la carta següent. Com que en una 
taula de set i mig hi havia vuit o nou 
persones assegudes i altres tantes 
dretes al voltant, que també aposta-
ven o senzillament miraven, al final un 
personatge molt viu dels que estaven 
drets va descobrir la martingala: l’es-
tafador fumava i feia servir un encene-
dor metàl·lic platejat que casualment 
reflectia la carta de sota del pom quan 
ell el posava al damunt uns segons 
(cal recordar que al set i mig es dona 
per baix). Va córrer la veu i ja l’espe-
raven amb candeletes el dissabte se-
güent... Tant va córrer que a ell també 
li devia arribar, de tal manera que no 
va  aparèixer ni aquell dissabte ni du-
rant molt de temps! (Continuarà)

Jocs de cartes (I)

cafè de poble
David Fusté i Guiu
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esports

Un cop acabades les competi-
cions federatives, el CENG Ar-

tesa va organitzar, durant el mes de 
juliol, tres torns de campus multies-
ports. La novetat d’enguany ha estat 
la seu de les estades, que s’han rea-
litzat al complex esportiu de Fora-
dada, donat que al pavelló d’Artesa 
estava previst que hi comencessin 

les obres de millora i arranjament 
del teulat. Els dos primers torns eren 
adreçats als més jovenets, que van 
poder practicar bàsquet, rugby, han-
dbol, natació i piragüisme (a Ponts). 
El covid ens va jugar una mala pas-
sada i els participants del primer torn 
van ser confinats arran del positiu 
d’un monitor. Malgrat l’imprevist, 

la segona i tercera setmana es va 
poder proseguir amb el campus. El 
darrer torn era adreçat als infantils 
i cadets i comptava amb vàries no-
vetats, com una excursió d’Artesa a 
Vilanova amb bicicleta, on van per-
noctar al refugi de Meià. El darrer dia 
van poder gaudir de les atraccions 
de Port Aventura. 

Campus d’estiu a Foradada i Vilanova
Sortida a Port Aventura l’últim dia del campus i dues de les activitats realitzades | CENG
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La vigília de Sant Joan, els infan-
tils del CENG van tenir una ex-

periència inoblidable: van disputar 
un partit amistós contra el Barça a 
la ciutat esportiva Joan Gamper. Ar-
tesencs i barcelonins havien quedat 
campions invictes dels seus respec-
tius grups d’interterritorial i van dis-

putar un partit molt intens i vibrant, 
que va acabar amb victòria local per 
75 a 66.

D’altra banda, l’11 de juliol es va 
disputar un torneig 3x3 del circuit ca-
talà a Balaguer, en el qual el CENG 
va prendre part amb cinc equips, i on 
les minis van quedar campiones de 

la seva categoria.
Per acabar, cal felicitar la jugado-

ra mini del CENG Paula Costafreda i 
Bernaus, que va jugar un torneig au-
tonòmic amb la selecció de Catalu- 
nya, on les nostres es van imposar a 
Aragó i València, amb bon paper per 
part de la jugadora artesenca.

Infantils a la ciutat esportiva Joan Gamper, minis campiones al torneig 3x3 i Paula Costafreda amb la selecció | CENG

Amistós contra el Barça, 3x3 i selecció catalana
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M itja dotzena de socis del CU-
DOS van participar a la míti-

ca cursa de BTT Pedals de Foc non 
Stop el 26 de juny, amb sortida i 
arribada a Vielha. La cursa, de 213 
quilòmetres i 6.200 metres de des-
nivell, està considerada una de les 
més dures del nostre entorn, i ho 
demostra el fet que acull des de fa 
anys el campionat d’Europa d’ultra-
marató en BTT. 

Això va fer que el nivell dels par-
ticipants fos molt alt per la presència 
de nombrosos esportistes professio-
nals. A més, aquest any, els primers 
classificats tant en categoria mascu-
lina com femenina van batre el rè-

cord de la prova.
Els representants del CUDOS 

que es van atrevir amb aquest repte 
van ser Beni Camats, Marc Cotonat, 
Jordi Rey, Pepe Roca, Xavier Solso-
na, Marc Ticó i Edu Vega. Excepte 
Jordi Rey, que es va quedar fora del 
tall horari per uns minuts, i Edu Ve-
ga, que es va retirar a la meitat de la 
cursa per problemes físics, la resta 
van aconseguir acabar-la.

El dia va començar amb bones 
condicions, la calor era moderada i 
la meteorologia acompanyava, però 
al vespre, quan encaraven l’última 
part de la cursa, una forta tempes-
ta amb calamarsa va dificultar i molt 

acabar el recorregut, i fins i tot l’or-
ganització va modificar els últims 
quilòmetres pel risc que suposava 
pels participants.

Tot i aquest contratemps, van 
aconseguir arribar a meta i ser “fini-
shers” d’una cursa tan emblemàtica. 
Felicitats a tots, en curses així el 
mèrit és ja ser a la línia de sortida.

També cal felicitar Àngel Nieto 
per la seva gran actuació a la cursa 
de 26 km i 1.800m de desnivell de la 
Buff Epic Trail el 10 de juliol a Bar- 
ruera, que va completar en 3h i 26 
minuts, un temps que el va deixar en 
la posició 51 d’una cursa on partici-
pava l’elit mundial d’aquest esport.

El CUDOS debuta a Pedals de Foc non 
Stop, la reina de les “ultres” en BTT

esports

Foto de grup dels participants a la sortida, diversos moments de la cursa i a baix a la dreta, Àngel Nieto a la Buff | CUDOS
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E l CUDOS té previst celebrar la 
cursa i caminada del meló el 21 

d’agost, encara que no se celebri la 
Fira de Sant Bartomeu i a pesar de 
la incertesa per les constants modi-
ficacions en les restriccions degu-
des a les mesures sanitàries. Així, 
sempre que les normes vigents en 
aquell moment ho permetin, el dia 
21 d’agost a les 20 hores es donarà 

sortida a la cursa, de 15 quilòme-
tres i 600 metres de desnivell, que 
passarà per indrets com el clot de la 
Mina, el barranc de les Bruixes, Cal 
i Vent i el Castellot. Ni que se surti 
amb llum de dia, serà obligatori dur 
el frontal.

Mitja hora més tard, a les 20.30, 
es donarà la sortida de la caminada, 
que és de 10 quilòmetres i 300 me-

tres de desnivell. Hi haurà límit ho-
rari tant per la caminada com per la 
cursa i la sortida serà per calaixos 
des de la plaça de l’Ajuntament. 

Les inscripcions estan limitades a 
300 persones i es tancaran el dia 18 
d’agost o quan s’arribi al límit d’ins-
crits. Si hi ha places, es podran ac-
ceptar inscripcions el mateix dia, a 
un preu de 20 euros. 

Es manté la caminada i cursa del Meló 
el 21 d’agost tot i suspendre’s la fira

Tot i la incertesa que envolta actualment qualsevol esdeveniment, treballem per tenir-ho tot a punt el dia 21 | CUDOS
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TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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esports

Aquest estiu s’ha disputat la primera edició del tor-
neig de futbol sala d’estiu femení a Artesa, simul-

tani amb el torneig genèric, que enguany arribava a la 
40a edició, però de duració inferior, només dues setma-
nes. Així, la pista de futbol sala de les Piscines ha aco-
llit entre el 26 de juny i el 31 de juliol el torneig masculí, 
en què han participat uns 190 jugadors repartits en 19 
equips, dels quals 11 eren d’Artesa, 2 d’Agramunt, 2 
de Balaguer, 2 de Ponts, 1 d’Alòs i 1 de Vilanova. Els 
participants tenien entre 15 i 50 anys i estaven dividits 
per nivells i edats. Cada equip ha jugat com a mínim 
vuit partits.

Pel que fa al torneig femení, s’ha jugat del 15 al 31 
de juliol i hi han participat 8 equips, dels quals 6 eren 
d’Artesa, 1 de Balaguer i 1 de Ponts. En total han reunit 
unes 85 jugadores que tenien entre 14 i 25 anys. Cada 
equip ha jugat, com a mínim, quatre partits.

Les finals d’ambdós tornejos es van jugar el 31 de 
juliol i n’informarem àmpliament a la propera edició de 
La Palanca.

El torneig de futbol 
sala d’estiu incorpora 
un campionat femení

L ’ a r t e s e n c 
Marc Prat 

Vilana va acon-
seguir la terce-
ra posició de la 
seva categoria, 
a n o m e n a d a 
Men’s Physi-
que Master, al 
Campionat de 
Catalunya de 
Culturisme. 

El certamen 
es va celebrar 
el dia 6 de juny 
al Palau de 
Congressos de 
Platja d’Aro, i 
estava organitzat per la Federació Internacional de Cul-
turisme i Fitness (IFBB). 

Marc Prat, tercer per 
categoria al campionat 
català de culturisme
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NOVEL·LA

Pluja d’estels. Laia Aguilar. Destino
Un grup d’amics es reuneix cinc anys 
després d’un tràgic accident en un lloc 
idíl·lic de cara al mar, amb l’excusa de 
contemplar una pluja d’estels. Premi 
Josep Pla 2020.

El sótano de Oxford. Cara Hunter. 
Duomo
En una casa d’un barri adinerat 
d’Oxford troben per casualitat una do-
na i un nen tancats en un soterrani, 
gairebé sense vida i sense identificar. 
La dona no parla, no hi ha registres de 
desaparicions similars i el propietari de 
la casa assegura no haver-los vist mai.

La reina sola. Jorge Molist. Ed. Planeta.
Una dona enfrontada als tres majors 
poders de la seva època. Amor, odi i 
venjança. Una apassionant història 
que va canviar el destí d’Espanya i el 
poder al Mediterrani.

El dia que vaig marxar. Albert Om. 
Univers
Text amarat de tendresa a cavall entre 
els records de la infantesa a Taradell 
i la crònica del present del periodista 
de prestigi.

Sense fi. Jordi Cabré. Univers.
Veure el món en blanc i negre no és 
només una malaltia que Eva Amat té 
als ulls: també és una manera d’en-
tendre la vida. Després de caure des-
maiada durant la presentació de la se-

va última pel·lícula a Berlín, es troba 
segrestada en un pis desconegut i no 
recorda res del que ha succeït.

Els nens de la senyora Zlatin. Ma-
ria Lluïsa Amorós. Columna
França, 1943. Un grup de nens jueus 
de diversos països europeus arriba 
a França per escapar de la tragèdia. 
Quan Alemanya ocupa França, les se-
ves vides corren perill.

Enemic invisible. Peter May. Univers
Londres és l’epicentre d’una pandè-
mia, una ciutat tancada i violenta. S’ha 
imposat l’estat d’emergència per un vi-
rus que ha matat milers de persones. 
Els sanitaris estan desbordats i s’han 
de construir nous centres sanitaris.

El club del crim dels dijous.  Ri-
chard Osman. Columna
En un pacífic complex privat per a jubi-
lats, quatre amics es reuneixen un cop 
a la setmana per revisar casos d’as-
sassinats locals sense resoldre.

Jo era el món. Marc Artigau i Queralt. 
Destino
La desaparició misteriosa de l’Ariad-
na, una adolescent de 17 anys, en un 
poble anomenat Arveda, desencade-
narà les reaccions dels seus familiars 
i amics en un ambient asfixiant on res 
no és el que sembla.

El cel de mitjanit. Lily Brooks-Dalton. 
Columna.
L’Augustine, un astrònom brillant, ha 
dedicat la vida a l’estudi de les estre-
lles. Mentre investiga a l’Àrtic, arriben 
notícies d’un esdeveniment catastròfic 
i els científics es veuen obligats a eva-
cuar, però l’Augustine es nega en rodó 
a abandonar la seva feina.

Pedres a  la butxaca. Kaouther Adi-
mi. Edicions del Periscopi
Una jove algeriana establerta a París 
ha de tornar al seu país d’origen pel 
casament de la seva germana petita. 
Dies abans del viatge comença a sen-
tir la inquietud del retorn: s’ha convertit 
en una persona autosuficient i ben po-
sicionada, però continua soltera.

Jo, que no he conegut els ho-
mes. Jacqueline Harpman. Edicions del 
Periscopi
40 dones estan engabiades i privades 
d’intimitat en un soterrani vigilades per 
homes armats. Una és una jove sense 
nom que no recorda el passat i s’ali-
menta dels records que li transmeten 
les altres.

Zoòtrop. Lluís Gea Martínez. Viena
Recull de contes que fan viatjar des 
dels llocs més remots d’Oceania fins 
a les galàxies situades més enllà del 
cinturó d’Orió.

notícies
NOVETATS   
JULIOL

de la biblioteca
Activitats
• Òpera Ariadne auf Naxos, de 

Strauss 
29 de setembre, Teatre del Liceu

• Exposició Paula Artés fotógrafa 
Fins al 30 de setembre, àrea 
activitats  

• Exposició Dibuixos de Montse 
Terés               
De l’1 de setembre al 31 de 
gener, replà escala          

• Exposició 15 anys del Club de 
Lectura de la Biblioteca 
!r pis, durant tot el 2021

AGOST TANCAT De l’1 al 10 de setembre, obert en horari d’estiu, de dilluns a divendres de 10 a 13h

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

Es diu que se’n facin cinc cèn-
tims d’algun tema per indicar 

que l’explicació que es demana sigui 
breu, el més curta possible.

Abans que Espanya instaurés 
la pesseta com moneda oficial a tot 
l’estat el dia 19 d’octubre de 1868, 
Catalunya ja havia introduït en el 
seu comerç una moneda que s’ano-
menà pesseta per tractar-se d’una 
peça petita en comparació amb al-

tres antigues monedes.
Les pessetes que s’encunyaren a 

la Seca de Barcelona durant l’ocu-
pació napoleònica, entre els anys 
1808 i 1814, podien estar fetes d’or 
o plata, i cinc cèntims n’era la fracció 
més petita.

Quan la pesseta espanyola s’in-
troduí a tots els efectes, les mone-
des de cinc cèntims continuaren es-
sent les de menys valor.

No fou fins al dia 1 de gener de 
1999 quan aparegueren monedes 
de menys valor facial, d’un i dos 
cèntims d’euro, encara que el valor 
real comparat amb el de la pesseta 
estava molt per sobre.

Per això, quan es tracta de resu-
mir de manera breu una explicació 
es demana fer-ne cinc cèntims, en 
referència a les monedes que, ales-
hores, tenien un valor més baix.

... fer-ne cinc cèntims?
Albert Vidal

poesia
Enric Kahn

Per les vívides esquerdes del pre-
sent

s’escapa la vida que sempre hem 
anhelat.

Com les llàgrimes acariciant uns 
pòmuls.

Com la sorra defugint riu avall.

I des de dalt, els ocells ens miren 
perplexos

parats damunt d’una paret sense 
fissures.

Com si fossin Déu
Com si fossin res.

“Al cel no hi han pedres, ni escle-
txes!”

Maleeixen els pobres semideus,
perquè saben que al terra hi són 

totes
ben vives i ben presents.

- Fa anys van caure i ja s’han arrelat 
-

“Quina llàstima no poder volar”,
penso jo.

“Quina enveja poder ensopegar”,
pensen ells.

Saben que amb pedres o sense
faran camí.

Sense elles més fàcil,
però amb elles més fèrtil.

Els ocells
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Benvolgut Institut, amb aquestes 
paraules et vull agrair tot l’es-

calf i la riquesa que m´has aportat 
en aquests anys de camí en comú. 
N’he estat mare d’alumnes, profes-
sora, Cap d’estudis i Directora, en el 
decurs de 34 cursos escolars.

Com deia en el llibre commemo-
ratiu del teu 25è aniversari: “Sigui 

aquest un homenatge a tantes peti-
tes i grans anècdotes i vivències que 
teixeixen el dia a dia de la vida dels 
qui s’hi mouen. Un record on passat 
i present s’agermanen per a donar 
pas a un futur incert, desconegut, 
però amarat de fe en allò que ens és 
cabdal:  ajudar a formar persones”.

El meu record i reconeixement, 

també, a tots els membres dels 
equips directius amb els quals he 
treballat, així com al professorat 
del centre, als membres del PAS i a 
l’alumnat i les seves famílies de tots 
aquests anys. 

Pel teu passat, present i futur.
Amb els meus millors desitjos i 

una profunda estima.
| Ramona Solé Torres
Professora, Cap d’Estudis i Di-

rectora  1987-2021

Benvolgut Institut

cartes a la redacció

Com a cooperativa que es deu 
als seus socis i alhora com a 

entitat arrelada al territori i, per tant, 
subjecta a l’opinió pública, des de la 
Cooperativa d’Artesa de Segre vo-
lem fer una reflexió en veu alta res-
pecte les informacions que surten 
publicades a la premsa.  Aquestes, 
massa sovint, estan poc o gens con-
trastades i utilitzen un llenguatge de 

dubtosa imparcialitat, que condiciona 
inevitablement la comprensió del text 
per part del lector. Això és el resultat 
inequívoc de les actuals rutines pe-
riodístiques, que responen més a cri-
teris econòmics i d’immediatesa que 
no pas de qualitat i profunditat. 

 Les notícies, quan estan publica-
des, publicades es queden i poden 
ocasionar danys econòmics i reputa-

cionals importants i moltes vegades  
irreparables tant per les empreses 
afectades com per les persones vin-
culades a les mateixes. No ens can-
sarem d’apel·lar a la responsabilitat 
dels mitjans de comunicació en el 
seu conjunt i a la lectura crítica per 
part de la ciutadania. Apostem fer-
mament pel dret a la informació, però 
sabedors que la objectivitat absoluta 
no existeix, sí que demanem que la 
informació sigui veraç i contrastada.

| Cooperativa d’Artesa de Segre

Reflexió de la Cooperativa
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cartes a la redacció

E l dia 23 de juny amb l’arribada 
de la Flama del Canigó i a la nit, 

coincidint amb la revetlla de Sant 
Joan, a Artesa donàvem el tret d’ini-
ci al que semblava ser un estiu més 
relaxat, un estiu més a prop al que 
estàvem acostumats.

Els actes del 23 de juny es van 
dur a terme segons els horaris pre-
vistos en el cartell sense cap contra-
temps. Durant la tarda, va arribar la 
Flama del Canigó de mans dels més 
petits en format cursa i tot seguit va 
sobre pedals.

Ja cap al tard, al carrer Jesús 
Santacreu, artesencs i artesenques 
a mesura que s’apropava l’hora del 
sopar anaven arribant per celebrar 
el solstici d’estiu.

A causa de la Covid-19 i amb una 
normativa tan canviant, es va decidir 
que el sopar es duria a terme res-
pectant i seguint les restriccions que 

hi havia en la restauració en aquell 
moment: grups bombolla de màxim 
10 persones a exteriors i taules se-
parades a la distància d’un metre i 
mig, el sopar cada grup se’l portava. 

Un total de 196 persones van 
assistir a la revetlla popular de Sant 
Joan, i a mesura que anava passant 
la nit una trentena de persones es 
van anar apropant a la zona habili-
tada de concert on hi havia cadires 
parades per poder gaudir de la mú-
sica en directe. Així com també altra 
gent en va gaudir des d’altres punts 
propers i/o de la foguera que es va 
encendre la pàrquing de l’institut.

Des de la Regidoria de Fires, 
Festes i Associacions, així com tam-
bé des de la regidoria de Cultura, 
qualifiquem el dia de Sant Joan com 
un èxit, les ganes de retrobar-se i de 
celebrar l’inici d’estiu eren molt visi-
bles.

Finalment, volem agrair a tots 
i totes els i les assistents, artistes, 
treballadors i treballadores de l’Ajun-
tament que van ajudar en l’organit-
zació i la logística, a Protecció Civil, 
així com també a les diferents asso-
ciacions implicades que de manera 
voluntària i desinteressada hi van 
col·laborar.

| Regidoria de Fires, Festes i 
Associacions

L’Ajuntament fa balanç de la revetlla

Sopar i revetlla al carrer Jesús Santa-
creu | M. À. López

 

Segueix-nos

Tens fotos d’Artesa i comarca de fa 30 
anys o més? T’agradaria que sortissin a 

La Palanca? 
Posa’t en contacte amb nosaltres i t’infor-

marem: revistalapalanca@gmail.com, 
973 40 11 58 (contestador)

Busquem fotos antigues
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E l proppassat 23 de juny de 
2021 moria a Madrid en 

Carles de Montoliu i de Carras-
co, XXXII Baró d’Albi. 

Fou advocat i Enginyer tèc-
nic agrícola, Cavaller de l’Ordre 
de Malta, Cavaller d’Honor i De-
voció del Sobirà Ordre de Sant 
Joan de Jerusalem, del Reial 
Estament Militar del Principat de 
Girona, cavaller de la Sagrada 
Ordre Militar Constantiniana de 
Sant Jordi, comanador de l’Or-
dre de Isabel la Catòlica, Cava-
ller del Sant Calze de València,  
Senador del “Circulo Ecuestre”, 
exgovernador civil de la pro-
víncia de Guadalajara (1970  
- 1974), exvicepresident de la  
Creu Roja Espanyola,  secretari 
general del Consell Federal Es-
panyol del Moviment Europeu 
(LECE), titular de la Gran Creu 
del Mèrit Agrícola i Creu de Sant 
Jordi. 

Va ser candidat a les elec-
cions de 1980 per Centristes de 
Catalunya - UCD. Sempre es va 
definir com a monàrquic, carlista 
i conservador.

Ha estat impulsor de la Fun-
dació Castells Culturals de Ca-
talunya, amb seu al Castell de 
Montsonís i  també es l’expresi-
dent de  l’Associació d’Amics de 
Gaspar de Portolà (2006 - 2016)  
i com a tal, va mantenir una rela-
ció, inesperada, amb el Club de 
Lectures Artesenc AC. 

Corria l’any 2008, concreta-
ment el 22 d’agost, i el Club ha-
via organitzat la conferència del 
Dr. Josep Rubies titulada Amèri-
ca i les Terres de Ponent  que el 
doctor volia oferir com a mem-
bre de l’Associació d’Amics de 
Gaspar de Portolà. Estava pre-
vist iniciar-la a les 9 del vespre, 
però havia passat ja mitja hora 
de l’hora d’inici prevista i el con-
ferenciant no havia aparegut. 
No se’l podia localitzar. 

D’entre el públic s’alçà Don 
Carlos de Montoliu i dirigint-se 
als organitzadors, va dir que 
ell es podia fer càrrec de fer 
la conferència. Es va asseure 
a la taula, es va fer el silenci i 
durant una hora va deixar als 
assistents amb la boca oberta 
mentre improvisava una erudita, 
entenedora i molt ben trenada 
conferència. 

Finalment va aparèixer el 
conferenciant, afectat per una 
lleu indisposició, i l’acte va con-
cloure en breu, calmats ja els 
nervis dels organitzadors.

El diari La Vanguardia del 29 
de juny el qualifica d’un home de 
bé, d’home que sabia teixir rela-
cions, de capgirar les situacions 
més delicades. L’article l’escriu 
en Javier Godó, comte de Godó 
i editor del diari. Nosaltres hi es-
tem plenament d’acord. 

Els nostres més sincers con-
dols a la seva esposa, Anina 
Heyndrickx Delhez, i als seus 
fills Carlos, Daniel, Lorenzo i 
Diego, així com a la resta de fa-
miliars i amics que tant el troba-
ran a faltar. 

En pau descansi.
| La Junta del Club de 

Lectures Artesenc Associa-
ció Cultural

En record d’en Carles de Montoliu

in memoriam
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ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa 

amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor

Tel. 617 410 668
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Fa ja uns dies que ens vas 
deixar, Carlos, m’ha costat po-

sar-me a escriure aquestes ratlles 
conscient que per molt que pugui 
expressar, els sentiments ja em 
diuen d’avant mà  que em quedaré 
curt i que les paraules difícilment 
els hi aconseguiran donar forma.  

Han anat arribant mostres de 
condol de tot el món i de vora ca-
sa teva,... perquè  tu eres així: el 
mateix Carlos per la família,  pels 
veïns de Montsonís, d’Artesa, per 
la teva gent ,... que per les perso-
nes de rang mes elevat d’arreu: 
senzill, planer, sincer i amic, sobre-
tot amic, crec que aquest es el sen-
timent que més ens has despertat 
als que hem compartit moments 
amb tu. 

Entusiasta fins a la medul·la, 
vas impulsar i portar a terme infi-
nitat de projectes: des dels més 
humanitaris, com a vicepresident 
de Creu Roja, fins a accions políti-
ques de gran envergadura com un 
dels impulsors de la Lliga Europea 
de Cooperació Europea (LECE), 
que va fomentar-hi la incorporació 
d’Espanya quan la Unió d’Europa 
no era més que un somni. Tenies 
guanyada la confiança dels que 
t’envoltaven com el que eres: bon 
home, lleial, fiable, noble i diplomà-
tic. 

Quan vas “tornar a casa” per 
dedicar-te a Montsonís en cos i 
ànima, sense deixar altres projec-
tes d’àmbit internacional, tenies 
poc més o menys l’edat que tinc 
jo ara. No et vaig veure mai gran, 
aquests anys de lluita, per aconse-
guir reviure no sols Montsonís sinó 
tot el món dels  Castells presidint 
la Fundació Castells Culturals de 
Catalunya han estat apassionants, 
has estat el meu mestre, les teves 

reflexions i visió, la manera de teixir 
la teranyina de relacions i d’afron-
tar les situacions més delicades, 
és un aprenentatge que mai podré 
agrair-te en tot el que val. 

Bocabadat em quedava quan a 
les situacions més adverses feies 
servir la teva fina ironia i el teu sen-
tit de l’humor per capgirar-les inte-
l·ligentment, i a més,... ens fèiem 
un fart de riure. Sempre em deies 
que si volíem conservar el castell 
havíem de donar llarga vida i sos-
tenibilitat al poble,... quan ningú 
sabíem que era això de la sosteni-
bilitat,...  i tenies raó, de fet el mo-
del de Montsonís l’estem aplicant a 
molts altres indrets, i és per aques-
ta dedicació a la conservació del  
patrimoni arreu del Principat que 
se’t va concedir la Creu de Sant 
Jordi.

Sempre vas aixoplugar totes 
les iniciatives mentre anessin en 
favor del poble i de la seva gent:  
on fèiem les reunions? Quan vam 
decidir posar l’aigua al poble, qui 
va avalar la despesa del pou? On 
s’assajaven les obres de teatre? 
On ballàvem per la festa major 
quan plovia?... les festes de la pri-
mavera, el teatre a la piscina, els 
plats forts del Mercat Medieval,... 
pocs de nosaltres deixaríem capgi-
rar casa nostra com ho has fet tu a 
casa teva, al Castell de Montsonís. 

Teixint la teranyina d’implica-
cions amb els veïns, l’ajuntament i 
les administracions en aquests in-
tensos anys d’activitat, Montsonís 
ha passat de “Poble abandonat” 
a “Poble amb Encant”, un dels 10 
pobles catalans certificats per la 
Generalitat de Catalunya.

És mèrit teu, Carlos, els de-
més hem ajudat amb el que hem 
pogut, però és teu l’esperit que im-

pregna cada racó del poble i tam-
bé del terme, amb els quilòmetres 
construïts de reg, que amb l’esforç 
de tots, han fet possible seguir re-
gant, treballant i vivint a tot Mont-
sonís. 

Has sabut traslladar l’estima 
per la teva terra als teus fills, que 
cada un d’ells  tingui un lloc, una 
casa a Montsonís, una vinculació, 
a més d’emocional, física, amb les 
pedres i la terra. Al teu costat amb 
la mateixa força, estima i dedicació 
l’Anina, mèrit compartit de tot el 
que s’ha fet, al costat d’un gran ho-
me com tu, no hi podia sinó haver 
una gran dona com ella. Tots ells  
porten Montsonís a la sang i de 
ben segur que en continuaran fent 
bandera d’aquest sentiment.

Aquests darrers temps han es-
tat molt tristos, la malaltia t’ha anat 
apagant i la pandèmia et va allunyar 
de Montsonís, fins que una compli-
cació en una afecció de ronyó se’t 
va emportar. 

Des del 23 de juny tenim la ban-
dera del castell a mig pal. Sempre 
més estaràs entre nosaltres amb 
el record del molt que hem viscut 
junts. Descansa en pau, Carlos, 
els que hem fet camí al teu costat 
sabem que has estat un bon home 
i millor persona, a més d’un bon 
amic.  

| Ramon Orpinell

Recordant l’amic Carlos de Montoliu, 
Baró de l’Albi i Senyor de Montsonís
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fa 25 anys
Un altre cop, diversos articles ens 

parlen de la història local, sem-
pre plena d’anècdotes interessants. 
Aquest és un dels motius que crec 
que dóna molt sentit a l’existència de 
La Palanca.

PORTADA. Com passava en al-
gunes ocasions, la portada d’aquest 
número ens presentava una notícia 
de la qual després no en trobem més 
informació. Gràcies a la nota interior 
on s’explicava la imatge, només sa-
bem que el concert va tenir lloc el 13 
de juliol i que va ploure.

EDITORIAL. Comencen els ba-
txillerats és el títol del que deu ser 
un dels editorials més curts de la his-
tòria de la revista, on bàsicament es 
destacava que, en començar el nou 
curs, el jovent d’Artesa ja no hauria 
de traslladar-se fora per estudiar bat- 
xillerat. Es completava l’oferta edu-
cativa del municipi amb la implemen-
tació de tres modalitats de batxillerat, 
fruit de la reforma educativa.

OFICIS ARTESANS. Tres pàgi-
nes ocupa l’article de Joan Fontanet i 
París dedicat a Josep Ros: ebenista. 
Va néixer a Colldelrat el 1912 i era 
el petit de quatre germans d’una ca-
sa de pagès. Va anar a l’escola fins 
als 12 anys i després es va posar a 
treballar a la fàbrica tèxtil. Com que 
volia aprendre un ofici, entre els 13 i 
els 16 anys va fer-ho a la fusteria de 
cal Regada de Ponts. Una anècdo-
ta històrica d’aquest període és que 
Ros va ser l’encarregat de construir 
l’escala amb la qual el rei Alfons XIII 
va desembarcar a La Peixera, a Coll-
fred, l’any 1927 des del canal d’Urgell. 
Després va treballar amb un altre 

fuster de Ponts, a Guissona i a Con-
cabella, on va conèixer la que seria la 
seua esposa, Pilar Canosa. El 1933 
es va instal·lar a Artesa, però entre el 
1937 i el 1939 va fer de fuster a An-
dorra, fugint de la guerra. Coincidint 
amb el naixement del seu fill Ramon, 
el 1947 va comprar una casa en ruï-
nes a la carretera de Ponts, on va 
instal·lar el taller i posteriorment obrí 
una botiga de mobles. L’ampliació 
del negoci va comportar la primera 
fàbrica de mobles, vora el camp de 
futbol. I el 1980, amb el relleu defi-
nitiu del seu fill, obriren la fàbrica ac-
tual de Mobles Ros. El juny de 1996 
va rebre la Medalla Francesc Macià 

de mans del president Pujol.
ENSENYAMENT. El professorat 

de l’Escola Els Planells signava l’ar-
ticle Un final de curs molt especial. 
El text es referia a l’acte de comiat 
de la mestra Montserrat Sabaté i 
Calveres, filla d’Alòs de Balaguer, 
que es va jubilar després de 35 anys 
de servei, els 16 darrers dels quals 
a Artesa, tot i que també havia tre-
ballat, entre altres, en diferents es-
coles de la comarca com Baldomar, 
Montsonís, Alòs i Anya. M’ha emo-
cionat recordar aquell comiat en què, 
igual que tota la comunitat educativa 
d’aquell moment, també vaig partici-
par i del qual destaco les paraules de 

Juliol de 
1996
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

la intervenció president de l’alesho-
res anomenada APA, que “va remar-
car la sensibilitat demostrada per la 
Montserrat en la seva feina”.

PÀGINES VISCUDES. Sícoris re-
memorava una anècdota que havia 
passat feia 60 anys: Tres marrecs 
artesencs, camí del front d’Aragó. El 
2 d’agost de 1936, poc després de 
produir-se la sublevació del general 
Franco, amb el Salvador Gomà i l’Eu-
geni del Prenafeta, van fugir de casa 
amb la intenció d’incorporar-se a les 
files republicanes. Tenien entre 13 i 
15 anys! La ruta que varen seguir, en 
direcció a Lleida, començava a Sal-
gar. Van passar per Alòs, Camarasa, 
Balaguer, Vallfogona i Térmens. En 
aquesta darrera població foren des-
coberts i retornats cap a casa sense 
gaires conseqüències.

FIRA DEL MELÓ. Amb l’article 
La Fira altre cop la redacció ens re-
cordava que aquell mes d’agost tin-
dria lloc la XVI Fira del Meló, la VIII 
Mostra de Productes Artesans i la 
IV Mostra de Vins amb DO Costers 
del Segre. El text anava acompanyat 
de tres imatges d’anys anteriors de 
la Fira de Sant Bartomeu, però no hi 
constava el programa detallat.

CULTURA. La redacció també es 
feia ressò d’un acte organitzat per 
l’Ajuntament d’Artesa i el Museu del 
Montsec: Presentació d’una publica-
ció sobre la Cova del Parco. Amb la 
presència del coordinador territorial 
de Cultura i el president del Consell  
Comarcal, l’alcalde Campabadal va 
presidir l’acte. El van presentar (a 
les piscines!), els doctors Josep M. 
Fullola, director de les excavacions 
des de 1987, i M. Àngels Petit. Era 
del primer volum d’una sèrie de mo-
nografies de la Universitat Autònoma 
de Barcelona sobre la prehistòria: El 
procés de neolitització a la vall del 

Segre. L’estudi 
es fonamentava 
en els primers 
treballs del doc-
tor Joan Malu-
quer de Motes 
(1975-1981). En 
aquella època, 
els membres 
de l’excavació 
s’allotjaven a Ar-
tesa i el centre 
de treball era el Museu del Montsec.

CENTENARI DEL CINEMA. Magí 
Serra i Piqué ens presentava la se-
gona part dels articles dedicats al ci-
nema a Artesa abans de la guerra ci-
vil: Cinema al cafè del Parra. Aquest 
cafè estava ubicat a cal Santaeugè-
nia, on hi havia hagut la Peixateria 
Camats. Al fons, hi havia la que va 
ser la primera sala de cinema d’Arte-
sa. Els germans Alfons i Ramon Bae-
lla, de cal Boter, eren els encarregats 
de “tirar les pel·lícules”. De vegades 
s’encenia el cel·luloide i calia aturar 
la projecció per reparar els desper-
fectes. Les pel·lícules incorporaven 
els textos escrits per seguir l’argu-
ment i els diàlegs. Del preu de l’en-
trada, Serra ens deia: “Sabem que 
cada dos nens pagaven 5 cèntims”.

COMARCA. En una notícia breu, 
la revista informava que el vi blanc 
jove Castell de Montsonís, del celler 
Vall de Baldomar, va obtenir el primer 
premi de Catalunya i el segon d’Es-
panya en el certamen Somelier’96, 
que reuní 150 professionals.

FULLS D’INFORMACIÓ MU-
NICIPAL LOCAL. Com en el mes 
anterior, al juny hi va haver un pa-
rell de plens i tot es va acordar per 
unanimitat. Entre les diverses certi-
ficacions d’obres, n’hi havia sis re-
lacionades amb els desperfectes de 
les riuades de l’any anterior. Pel seu 

volum econòmic, destaca l’aprova-
ció del projecte d’abastament d’ai-
gua a Montmagastre, la Vedrenya i 
Sant Marc: 92,5 milions de pessetes. 
També crec rellevant la interposició 
d’un recurs davant la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre per la decisió 
del Canal d’Urgell d’incrementar en 
un 50% les quotes d’embassament 
d’aigua. Finalment, un agraïment 
que l’Ajuntament feia als establi-
ments col·laboradors, ens recorda 
que Artesa va ser protagonista en 
el programa Som i serem de TV3, 
emès aquell 27 de maig.

HUMOR. A diferència d’altres 
ocasions, els dos acudits de Quimet 
i Cosme tracten de temes ben dife-
rents: els paquets bomba de Salou 
i la pensió dels Mossos d’Esquadra. 
Això sí, sempre amb el particular 
punt de vista del seu creador, Pere 
Serra.

IMATGES D’AHIR. A contraporta-
da hi veiem una imatge de 1934 amb 
el títol Excursió al riu. És una foto de 
grup on hi veiem l’Àngela Pla “Peru-
txa” i 11 noies del seu cosidor. Aquell  
estiu van anar a banyar-se al riu, 
prop del Pont d’Alentorn, en un lloc 
anomenat La Boïgueta. Reproduïm 
la imatge pel valor reivindicatiu del 
paper de les dones en una època en 
què fer una activitat tan senzilla com 
aquesta no devia resultar gens fàcil.
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Josep Galceran
humor

Res de res

Sense Fira del Meló... Sense cobrir la vacant de la secretària municipal... I aviat sense el Mingo a 
l’alcaldia d’Artesa... “La que se avecina”.
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imatges d’ahir
19801980

Coincidint amb la Fira d’Agost o 
de Sant Bartomeu (dia 24), que 

normalment es traspassa al cap de 
setmana més proper, la imatge ens 
mostra la parada que oferia tractors 
de diferents marques als pagesos 
de la comarca que venien a fira.

La parada era del Garatge Sport, 
regentat aleshores pels socis Fran-
cesc Solanes “Sisquet” i Joan Se-
rentill (el marit de la Irene “de les 
llanes”). Els veiem ambdós a la foto. 
El Sisquet és al centre i el Joan, a la 
banda dreta de la imatge. Van mun-
tar-ho davant del magatzem d’adobs 
del Celestino Jové.

A més, d’esquerra a dreta hi 
veiem un noi no identificat; Josep 
M. Solé de cal Baquiol de Montclar, 
repenjat al tractor; Jaume Baró, pro-
pietari de Cal Petit d’Argentera, al 

darrere; i Armengol Puigpinós de cal 
Bisbe de Tòrrec, entre els dos me-
cànics. Dels nens, hem identificat el 
de la dreta, Albert Guiu de cal Guiu.

Aquell any tot era novetat. Calia 
buscar, però, un nom més atractiu 
i van decidir batejar-la com a Fira 
del Meló. Aquesta fruita es conre-
ava amb èxit als nostres camps i a 
l’agost era plena època de produc-
ció.

Les empreses locals van col·la-
borar oferint els seus productes als 
visitants: maquinària agrícola, co-
txes, productes del camp... Els trac-
tors s’erigien en símbol de prosperi-
tat agrícola i venien a substituir les 
antigues mules.

Durant anys, el producte que ser-
via de principal reclam de la fira se-
ria el meló. Es va aconseguir que els 

nostres melons de secà fossin cone-
guts, comprats i consumits arreu del 
territori català. Era una fira tan sin-
gular que ens consta que venia gent 
de Barcelona per carregar el cotxe 
amb saques plenes de melons. Era 
el producte estrella de l’estiu. I pot-
ser encara ho és.

Recordem les primeres marques 
de meló. Vall-llebrera estava en ple-
na producció i un grup de pagesos 
van crear la marca Vall d’Or. Mentre 
que la Cooperativa d’Artesa registrà 
la marca Melor, quan el gerent era 
el nostre excompany de redacció Je-
sús Santacreu. Ambdues tenien molt 
bona acollida entre els paradistes de 
Mercabarna.

En aquesta mateixa secció de la 
revista n. 401, corresponent al juliol 
de 2016, vam publicar una imatge 
de la inauguració d’aquella primera 
Fira del Meló, quan l’alcalde era Vi-
cent Roca i Mianes.

Primera Fira del Meló
La parada oferia tractors als pagesos de la comarca que venien a fira | Foto cedida per Francesc Solanes

Bartomeu Jové i Serra
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la vie en ROS
Fem la teva llar diferent

www.ros1.com
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la foto

El CENG ha organitzat aquest estiu una nova edició del campus multiesports, que s’ha fet en tres torns durant el mes 
de juliol. A la foto, alguns dels participants del campus escalfant per fer una activitat de piragüisme a Ponts | CENG


