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La meteorologia s’ha sumat als molts esdeveniments d’aquesta primavera, de forma que comparteixen portada els aiguats
de Baldomar (informació a les pàgines centrals), el Tricentenari i les eleccions europees (noticiari).
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L’AGENDA

Agenda ciutadana

Municipi de Vilanova de Meià

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

Defuncions:
dia 26: Eugènia Miranda i Rocaspana (95 anys),
natural de Santa Maria de Meià

MAIG

Actes que sabem que es faran

Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 1: Mohamend Rabah, fill d’El Madani i de Naima
dia 2: M. Victòria Rodrigues i Reis, filla de Nathalia
dia 11: Saouda Diawara, filla de Barassa i de
Fatoumata
dia 11: Pau Galceran i Eroles, fill de Carles i d’Anna
dia 13: Xènia Besora i Farràs, filla de Jaume i de Maribel
Matrimonis:
dia 10: Javier Garcés i Soriano (veí de La Fàbrica)
Carolina Martínez i Sánchez (veïna de La
Fàbrica)
dia 10: Francesc Duró i Vilardell (natural de Seró)
Marta Vilielles i Tarrés (natural d’Oliola)
Defuncions:
dia 1: Benet Serra i Julià (74 anys), natural d’Artesa
dia 13: Ramona Rius i Clasenes (91 anys), natural
de Torà
dia 29: Josep Fité i Solé (91 anys), natural d’Anya
Municipi de Foradada

Durant l’estiu:
Els divendres, a les 22h, a la Pl. Ajuntament, Sardanes a la fresca. Organitza: Amics de la Sardana
d’Artesa de Segre
Les nits de juny i juliol:
De dilluns a dissabte, a les 22h, a la pista
poliesportiva del Camp d’Esports d’Artesa, partits del
Campionat d’Estiu de Futbol Sala. Organitza:
CENG Artesa de Segre
23 de juny:
Revetlla de Sant Joan
11 de juliol:
A les 22 h, a la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot,
Recital poètic del Llibre dels xiscles de Rosa
Maria Arrazola

FESTES MAJORS

Matrimonis:
dia 3: Francesc X. Gelabert i Santacreu (natural d’Artesa)
Cristina Dil i Valls (natural de Sabadell)
dia 24: Elias Pons Cots (natural de Lleida)
Gloria Salvia Masip (natural de El Poal)

Vernet: 21 de juny
Collfred: 5 i 6 de juliol
Rubió: 5 i 6 de juliol
Tudela de Segre: 18, 19 i 20 de juliol
Montclar: del 25 al 27 de juliol
Colldelrat: 26 de juliol
Vilves: 26 de juliol

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

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana:
14,7°
Temperatura màxima:
28,5° (dia 10)
Temperatura mínima:
2,4° (dia 4)
Dies amb precipitacions:
10
Precipitació màxima:
22,5 mm (dia 30)
Total precipitacions:
77 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:
4 la Palanca

8
68 mm (dia 28)
116 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:
17,5°
Temperatura màxima:
30° (dia 10)
Temperatura mínima:
4° (dia 14)
Dies amb precipitacions:
4
Precipitació màxima:
50,5 mm (dia 28)
Total precipitacions:
78 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana:
15,3°
Temperatura màxima:
28,9° (dia 11)
Temperatura mínima:
1,8° (dia 3)
Dies amb precipitacions:
9
Precipitació màxima:
109,5 mm (dia 28)
Total precipitacions:
135,7 mm
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Estem pel dret a decidir?
En aquest mateix espai, el mes passat fèiem una crida a la participació. Més concretament, comentàvem que calia aprofitar l’avinentesa de les eleccions europees per tal que la comunitat internacional sabés l’opinió de Catalunya.
Passats els comicis, ha quedat clar que el poble català s’ha
pronunciat de forma clara pel dret a decidir, ja que els partits que
ho defensen sumen més d’un 55% dels vots i, a més, ERC i CiU
són les dues forces més votades.
No obstant, la participació s’ha quedat en un 47,6%. Sí que ha
estat 10 punts superior a la participació catalana de les europees
del 2009... Sí que el percentatge és superior a la mitjana de l’Estat i també a la mitjana europea... Però si aquesta hipotètica
majoria de catalans i catalanes que estem pel dret a decidir ens
volíem fer ben visibles als ulls d’Europa, és prou evident que
hem fet curt, ja que els votants no passen del 50%. És a dir, que
hem deixat passar una bona oportunitat per expressar la nostra
voluntat com a poble.
Hem sentit comentaris de tot tipus, que si una cosa no té a
veure amb l’altra, que si això d’Europa ens queda molt lluny, que
el vot per correu no funciona bé... En definitiva, excuses. I sembla que un dels sectors que no estava molt motivat per anar a
votar és el del jovent, un sector que a l’hora dels grans esdeveniments es mobilitza amb prou facilitat i vehemència. Alguna cosa
haurem fet malament per a què hi hagi persones que, podent
donar el seu vot pel dret a decidir, s’hagin quedat a casa o se
n’hagin anat de cap de setmana sense preocupar-se si arribarien a temps que els col·legis electorals fossin oberts.
Per cert, això que el vot per correu és tan complicat i que resulta tan difícil, no és cert. Si es fa amb una mica de temps i
previsió, dins dels terminis establerts, és un procés relativament
senzill, excepte que un no es pugui desplaçar de casa per motius de salut. Probablement algú ha confós el vot per correu amb
el vot dels residents a l’estranger, que aquest sí que és veritablement complex i, pel que sabem, cal tenir moltes ganes de votar
per superar les grans dificultats que significa fer-ho.
Si al conjunt de Catalunya hagués passat com a Alòs, Cubells,
Foradada i Vilanova de Meià, municipis on la participació ha superat el 56%, el to d’aquest editorial seria molt diferent. I no és
que vulguem ser pessimistes, sinó més aviat realistes. Malgrat
que el bloc pel dret a decidir format per ERC, CiU i ICV-EUiA ha
tingut un suport molt important arreu del país, el fet de no superar el 50% de participació és un missatge poc clar de cara a la
comunitat internacional. Estem realment pel dret a decidir?

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

Artesa commemora el Tricentenari a Seró
Espai Transmissor de
Seró commemorar el
tricentenari de 1714 el dia
25 de maig. La celebració s’emmarca en el cicle que organitza durant
tot l’any el Grup de Recerques de
les Terres de Ponent i que inclou
un total de 12 esdeveniments repartits per diferents punts de les
terres de Lleida. A Seró, la commemoració es va dividir en dues parts,
una de caire acadèmic i divulgatiu i
l’altra de caire més artístic.
El programa va començar amb
dues conferències a la sala d’actes. Després de la presentació, amb
l’alcalde d’Artesa, el president del
Grup de Recerques i el regidor de
Cultura, Miquel Pueyo va parlar de
Catalunya 1714 - 2014: Una comunitat lingüista i nacional resilient.
Després, Josep Maria Llobet va
presentar unes notes històriques
sobre El Segre Mitjà en el conflicte.
A continuació, el jove Lluc Martí,
alumne de violoncel de l’Escola de
Música, va obrir el bloc artístic amb
la interpretació d’El cant dels ocells.
Encara a la mateixa sala, el poeta
Jaume Invernon va recitar una poesia pròpia, composada per l’ocasió i dedicada a la llengua. El van
seguir el recitat de poemes patriòtics combinats amb música barroca a càrrec del Grup de Teatre
d’Artesa i l’Orquestra de Cambra
Barroca de Barcelona. Aquest acte
va ser a l’espai del museu.
La hissada de bandera i l’ofrena
floral van posar el colofó a la festa,

L’

Tots els assistents van poder signar la senyera

El cant dels ocells, amb Lluc Martí, i la hissada de bandera

uns actes més solemnes que es
van fer a l’exterior, a la part superior de l’edifici. A més, en acabar tots
els assistents van tenir l’oportunitat de signar una senyera, una proposta que es fa en tots els actes
commemoratius del cicle. En acabar, totes les senyeres que s’hagin
omplert de signatures es lliuraran
al Museu de Lleida.

El GTA i l’orquestra de cambra

la
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NOTICIARI

Eleccions al Parlament Europeu
es darreres eleccions al Parlament Europeu del passat
25 de maig ens han portat
algunes sorpreses, algunes de les
quals eren previsibles i han tingut
les corresponents conseqüències,
com en el cas del PSC.
En el nostre àmbit més proper,
Artesa i els municipis més propers
han tingut comportaments similars.
En tots ha guanyat CiU, amb ERC
com a segona força a més o menys
distància. La resta de partits han
quedat a molta distància i gran da-

L
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vallada del PSC. En general,
aquesta ha estat la tònica de tot
Catalunya, amb la diferència que en
el resultat global és ERC qui passa
davant de CiU.
A Artesa cal destacar que hem
passat de 4 meses electorals a 3
per la pèrdua de 110 votants respecte a les eleccions de fa 5 anys.
El problema que s’hi veu és que hi
ha massa desproporció entre la
mesa que té major cens amb la que
en té menys.
Per altra banda, mentre la parti-

cipació a Artesa ha estat del 46,66%,
gairebé un punt per sota de la mitjana de Catalunya i una mica més
d’un punt per sobre respecte a la
demarcació de Lleida, a tots els municipis de la rodalia la participació
ha estat molt per sobre, sempre superior al 56%.
Finalment, el que podríem anomenar com a bloc pel dret a decidir (CiU,
ERC i ICV-EUiA) ha tingut un suport
molt gran en tots els municipis del
nostre entorn, que va des del 77,6%
de Foradada fins al 96,8% d’Alòs.

NOTICIARI

Petit incendi a Artesa

Festa a Montmagastre

l diumenge dia 25 de maig va tenir lloc un petit
incendi prop de la zona dels horts, que no va
tenir conseqüències greus. El foc es va declarar a la tarda en un pati situat al final d’un carrer sense
sortida a sobre la Secla i les flames no es van escampar més enllà del que es veu a la fotografia. S’hi van
desplaçar els Bombers d’Artesa de Segre i no hi va
haver danys personals ni desperfectes importants.

l poble de Montmagastre va celebrar la seva
festa major, que rep el nom de Festa del Roser, el dissabte dia 31 de maig. La festa va consistir en un concert de diversos grups de la zona. En
concret, hi van actuar els artesencs Demanem Perdó
a Santa Cecília, Un quart de sis (a la fotografia), un
grup que compta també amb integrants artesencs, i
Parking #95, formació amb origen i seu a Balaguer.

E

E
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Ctra. d’Agramunt, 71

25730 Artesa de Segre (Lleida)

Tel.: 973 400 291

MUNICIPIS

Activitats de l’associació la Coma de Meià
uan s’apropa l’estiu, és
hora de fer una parada a
les activitats que s’han dut
a terme durant l’hivern i fins a les
acaballes de la primavera. Aquelles tardes ocupades en companyia de les sòcies i en les quals
es passen molt bones estones,
ara donen pas a uns mesos de
descans per gaudir d’altres activitats que no es fan la resta de
l’any.
Durant aquesta temporada l’associació ha realitzat tallers de
manualitats, labors, cursets de català, ioga i alguna que altra excursió. També s’han realitzat actes i
celebracions destacades com la
participació amb la parada d’articles i productes a la Fira de la
Perdiu, la Marató de TV3, Nadal,

Q

Foto de grup d’una de les excursions, a Barcelona

dia de la dona, Pasqua... I com
no pot faltar, el berenar de cloenda de les activitats.
Ja ho veieu, actives al 100% i
sempre amb ganes de fer quel-

com més. A reveure a tothom i fins
la nova temporada. Bon estiu a
tothom!
Text: Iolanda Masanés
Foto: Assumpció Novau

la
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MUNICIPIS

Festa de la Gent Gran a Cubells
l diumenge dia 1 de juny es
va celebrar a la vila de Cubells un homenatge als
cubellesos i cubelleses més ancians. Resulta que en un poble amb
419 habitants, n’hi ha més de 20
que passen de 90 anys. La trobada va començar amb una missa
solemne a l’església del Castell.
Després es va dur a terme un dinar popular a la part restaurada i
rehabilitada com a ús social del
Castell, just darrere de l’església,
on els més grans van poder gaudir
de la companyia dels fills, néts,
besnéts i conciutadans que es van
voler sumar a aquest tan merescut
homenatge. A l’acabar l’àpat hi va
haver una cantada d’havaneres, es
va llegir una petita poesia en refe-

E

rència als homenatjats i per acabar
la vetllada es va jugar una partida
popular al bingo. L’Ajuntament ens
ha demanat que agraïm des

d’aquestes línies a tots els
cubellesos i associacions que van
contribuir a fer tan especial aquesta gran festa.

Cubells urbanitza una nova plaça
Ajuntament de Cubells va
iniciar a finals del mes de
maig els treballs previs a la
urbanització d’una nova plaça a l’església del Castell. Segons va informar el consistori, aquesta obra atraurà més visitants perquè suposa la
reforma de l’entorn d’un dels llocs

L’
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“més tradicionals i emblemàtics del
municipi”. Així, els treballs previs han
consistit en l’enderroc d’un antic magatzem en desús i de la caseta de
l’antena, dos edificis al costat del
Castell. A més, també s’ha aplanat
els terrenys del costat per deixar-los
a nivell.

L’alcalde, Josep Regué, va explicar que aquestes millores inicials són
per convertir els voltants de l’església en una plaça, una obra que es
farà “en un futur pròxim” i de la qual
“se’n redactarà el projecte en breu”.
Ajuntament de Cubells

LA NOGUERA
Nou vehicle al servei transport adaptat

Centre d’Interpretació de l’Or

Des del 1994, el Consell Comarcal ofereix el servei de
transport adaptat a les persones que pateixen disminucions físiques o psíquiques, en col·laboració amb
el Departament de Benestar Social de la Generalitat.
Un dels dos vehicles dels quals disposa ha estat renovat, i el nou pot dur 7 butaques de transport individuals extraïbles, de manera que pot portar fins a 6
cadires de rodes, i té una plataforma elèctrica de doble braça amb interruptor. L’han subvencionat l’Obra
Social de la Caixa i el Departament de Governació i
Relacions Institucionals.

El Centre d’Interpretació de l’Or del Segre, a Balaguer,
va celebrar al maig el primer aniversari. Durant aquest
temps, l’han visitat unes 4.500 persones. S’hi ofereix visites guiades per a grups d’adults i també per a escoles.
S’estan preparant nous projectes, com ara l’aplicació de
l’or en productes cosmètics i en gastronomia.

Visita a Tragó

3a. Fira del Món Rural
El 4 de maig Penelles va acollir la 3a Fira del Món
Rural. Veïns de la localitat van obrir els garatges de
casa seva per ensenyar als visitants exposicions d’eines i col·leccions diverses relacionades amb el camp
durant el segle XX. També van explicar alguns dels
contes més famosos als visitants més petits. Així mateix, hi va haver una trobada de tractors antics i una
vintena de parades d’artesania.

2a Fira de la Cervesa Artesana
El 17 de maig va tenir lloc a Butsènit d’Urgell la 2a Fira
de la Cervesa Catalana Artesana. Hi van participar 9
productors procedents de diversos punts de Catalunya
i una quinzena d’expositors que oferien altres productes artesanals.

Net, Fira del Sabó
L’Associació d’Amics de Tragó de Noguera va fer una
visita guiada a les restes del poble el 18 de maig. Una
vintena de persones, algunes d’elles descendents
d’habitants del poble, van poder veure l’estat actual
de les seves antigues cases. Els organitzadors duien
fotografies antigues. Un dels punts més emblemàtics
de la visita va ser la font del poble, on van sorgir nombrosos comentaris i records.

El cap de setmana del 31 de maig i l’1 de juny es va
celebrar a Montgai la VI edició de Net, Fira del Sabó
de Montgai. Hi van participar una vintena d’artesans
saboners i una trentena d’expositors d’altres productes artesanals. Aquest mes de juny, l’Ajuntament preveu inaugurar un obrador de sabó que garantirà el
registre sanitari als artesans saboners i que en facilitarà el treball. Net és la primera fira monogràfica del
sabó de tot l’estat.
Anna M. Vilanova

Fred
Calor
Llum
Aigua
Descalcificadors
Osmosi
Fontaneria

LLUÍS CASES VIDAL
c/ Segre, 8
fredartesa@gmail.com

Electrodomèstics

Artesa de Segre Tel. 696 145 650
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Ctra. Agramunt, 12

Tel. 973 400 081

25730 Artesa de Segre (Lleida)

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa
amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor
Tel. 617 410 668

PARLEN LES ENTITATS

Es constitueix l’ANC a Artesa
ra que el moment de la veritat s’acosta per als que volem exercir el dret a decidir,
l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC) s’ha constituït formalment a
Artesa de Segre. Tot i que en
aquests dos darrers anys hi ha hagut algunes trobades i que algunes
persones d’Artesa i rodalia s’havien inscrit a l’ANC, no havia estat
possible constituir l’assemblea territorial fins ara.
Aquest mes de juny i després
d’una reunió prèvia, per fi s’ha
aconseguit que algunes persones
vulguin agafar el timó. Va ser concretament el dia 4, en què una vintena de persones vam decidir tirar
endavant. Hi ha més gent que està
disposada a col·laborar i esperem
que en poc temps encara n’hi hagi
molta més. Les persones que vam
escollir com a principals responsables són: Teresa Sellart, coordinadora; Pilar Cirera, secretària; i
Albert Anglí, tresorer.
Qui estigui interessat en el procés polític que viu Catalunya,
especialment a partir del 2010, coneix prou bé què és l’ANC. Però si
algú encara no està prou ben informat, cal que sàpiga que es tracta
d’una organització unitària i transversal, democràtica i cívica, que treballa per aconseguir la independèn-

A

Foto de grup en la reunió de treball de l’11 de juny

cia de Catalunya. L’ANC s’organitza a través de les assemblees territorials i sectorials, es finança amb
les quotes de les persones adherides i treballa per consolidar una
àmplia majoria social favorable a la
independència.
L’Assemblea és l’organitzadora
de la multitudinària manifestació de
l’11 de setembre de 2012 a
Barcelona, sota el lema “Catalunya,
nou Estat d’Europa”, i de la Via
Catalana cap a la Independència,
que en la Diada de l’any passat va
enllaçar més d’1,6 milions de catalans i catalanes al llarg de 400 km.
I aquest any prepara la gran con-

centració en forma de V a
Barcelona pel proper 11 de setembre.
Podeu obtenir més informació a
www.assemblea.cat, pàgina on
també us podeu inscriure. I si voleu col·laborar amb l’assemblea territorial d’Artesa i municipis veïns,
poseu-vos en contacte amb alguna de les persones esmentades o
a través del correu electrònic
artesadesegrexindependencia@gmail.com

Assemblea Territorial
d’Artesa de Segre

Artesa de Segre per la Independència
El proper 11 de setembre
vine amb autocar a la concentració de Barcelona
A partir de l’1 de juliol, informació i inscripcions als Ajuntaments de:
Alòs de Balaguer (973417004)
Artesa de Segre (973400013)
Preu: 16 euros
Cubells (973459005)
Foradada (973400095)
Vilanova de Meià (973415005)

la
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Sortida cultural del mes de maig
l dissabte dia 17 de maig a
les 9.30 hores estàvem tots
reunits
als
Kipps
d’Agramunt, des d’on varem agafar rumb a Preixens, Castellserà I
Penelles, on varem començar la
visita a les 10.15 hores a la plaça
de la Bassa, on ens esperaven el
batlle, Eloi Bergós, i la regidora
Montserrat Gomà. Després de fer
les presentacions respectives i sota
el guiatge dels dos, varem donar
un tomb per la població, on vam
veure els antics portals, la font de
l’any 1896 que fou restaurada
l’agost de 1996 i, acte seguit, l’edifici on hi havia l’antiga església de
Sant Joan Baptista (segles XVIXVII). A l’interior hi ha una exposició de fotografies antigues de temes eclesiàstics, objectes com casulles, pendons i de ritus funeraris,
i a la part nord de l’edifici, una altra
exposició d’eines del camp força
interessant, on destaquen una nevera de gel i una màquina per tallar-lo. També hi ha fotografies de
les feines del camp, amb el segar i
el batre, tot molt ben explicat i comentat pels dos guies d’excepció,
l’Eloi i la Montserrat, que van ser
encantadors (aquestes dues exposicions estaven muntades amb
motiu de la Tercera Fira del Món
Rural, que va ser tot un èxit de públic).
Passant pel davant del portal del
carrer de Dalt, de cop i volta ens
trobàrem davant de Cal Peretó, on
ens esperava la senyora Mercè
Pereda, amb la porta oberta. Només entrar, no sabíem on mirar: uns
ninots preciosos per tots costats,
vestits de blanc, una calaixera
d’època, diplomes de naixement,
diferents vestits i detalls de la primera comunió, un llit de vímet i al
fons, en una altra sala, tots els estris del desaparegut ofici de carreter, i tot ordenat. Ens acomiadàrem
de la senyora Mercè donant-li les
gràcies per l’amabilitat d’obrir-nos
les portes de casa seva i contemplar aquesta meravella.

E
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Se’ns estava
fent tard, però encara teníem temps
per visitar la nova
església dedicada
a
Sant
Joan
Baptista (segle XX,
anys 60). A l’interior hi destaca una
pica de batejar de
pedra on hi ha la
creu de l’Ordre del
Temple, ja que
aquest poble pertanyia al Comanador
de Barbens, posteriorment va passar
als Hospitalers, i
també un fragment
d’un retaule de pedra i algun altar
procedent de l’antiga església. Ens
acomiadàrem i varem prometre al
batlle que l’any vinent visitaríem la IV Fira del Món
Rural, que coincideix amb les Festes del Roser de Maig.
A les 12.15 hores entravem a
Bellmunt, poble anomenat l’Espia
de l’Urgell. Ens varem posar en
contacte amb la senyora Maria
Antònia Clèries i ens va obrir la
porta de l’església parroquial, que
està dedicada a Sant Josep, gòticorenaixentista del segle XVI amb façana clàssica. Té quatre capelles
laterals dedicades a la Mare de
Déu, a Sant Bartomeu, a Sant Llop
i al Sant Crist.
Des de dalt del campanar es contempla, al sud, el pla d’Urgell i pobles distints, al Nord, també es veu
Cubells aturonat i a la llunyania, el
Pilar d’Almenara i Rocafinestres.
Ens acomiadarem de la senyora
Maria Antònia amb gratitud per la
seva amabilitat.
Per obrir la gana abans de dinar
varem decidir visitar les trinxeres
dels Tossals, amb els refugis i tot
molt ben indicat, s’ha fet un treball
de recuperació perfecte i val la

pena de fer-hi una visita comentada per explicar a les generacions
actuals i venidores els desastres
que van patir els nostres padrins i
pares, el drama de la Guerra Civil.
Havent dinat i sobre les quatre
de la tarda, per finalitzar la visita,
érem al Castell del Remei, lloc que
pertany al municipi de Penelles, on
hi ha les bodegues que porten
aquest nom. La visita va ser molt
didàctica i va durar una hora llarga, ens varen explicar tota la historia antiga i actual i també tot el procés del vi i tipus de raïm emprat en
el procés. El més destacat en vendes, amb més del 50 per cent, és
el Gotim Bru, i últimament elaboren vins blancs de gran qualitat i
acceptació.
Ens acomiadàrem fent un tast de
vi blanc jove amb paladar afruitat
de molt bona qualitat, alçàrem les
copes brindant tot dient “fins la propera sortida”.

Terres del Marquesat

PARLEN LES ENTITATS

Festa de l’Associació de la Gent Gran
l dissabte dia 31 de maig
l’Associació de la Gent Gran
d’Artesa de Segre i Comarca va celebrar, com tots els anys,
la seva festa d’aniversari, amb el
següent programa: A les 13.00 hores, missa solemne oficiada pel
sacerdot Antoni Ballesté, a les
14.00 hores, dinar de germanor a
l’Hostal Muntanya.
Al final del dinar es varen lliurar
dues plaques commemoratives,
obsequi de la Diputació de Lleida,
a dues persones de l’entitat, que
varen ser Antònia Ribó Ticó i Joan
Macià Solé.
Les distincions varen ser lliurades pel Sr. Mingo Sabanés Porta,
alcalde de la nostra població, i
Domènec París Artigues, com a
representant del Consell Comarcal

E

de la Noguera.
El dinar de germanor va tenir una assistència de més de 125
comensals.
Acabat el dinar i
després dels parlaments de les autoritats, es varen traslladar al local dels jubilats, al carrer Escoles
24, on es va celebrar
l’assemblea general,
com en els anys anteriors, amb molt
nombrosa presència de socis, es va
llegir l’acta de l’assemblea anterior, que va ser aprovada per unanimitat, es varen llegir els comptes
de la part econòmica, els projectes
per l’any actual i seguidament, el
músic de la nostra població Sr. Joan

Carbonell, acompanyat d’una
voca-lista, ens va oferir una bona
sessió de ball que va ser molt animada i concorreguda.

Associació de la Gent Gran
d’Artesa de Segre i Comarca

La Penya Blaugrana d’Artesa informa
s fem saber alguns dels
avantatges del carnet del
penyista: teniu reconeixement i identificació oficial i un descompte del 25% al museu, podeu
recollir entrades a taquilla sense
credencial i podeu participar al Congrés i la Trobada mundial de Pe-

U

nyes, a la Festa Barça, al Torneig
Internacional de Futbol 7 de les
Penyes, a les jornades socials i als
diversos actes de zona. Teniu invitacions i descomptes per diversos
partits de futbol al Miniestadi i per
partits de futbol sala, handbol i hoquei al Palau. A la ciutat esportiva,

teniu accés a partits de futbol formatiu i seccions. Trobareu tots els
detalls a la pàgina web
www.penyes.fcbarcelona.cat, a
Facebook i Twitter i al telèfon 902
189 900.
Penya d’Artesa de Segre i comarca

la
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TALLERS

VILELLA

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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Trobada de motos clàssiques a Alòs
l 25 de maig vàrem celebrar
la II Trobada de Motos Clàssiques de Camp a Alòs de
Balaguer, festa en la qual ens reunim tots aquells aficionats a les
motos antigues o nostàlgiques per
recordar vells temps i que al mateix temps les noves generacions
gaudeixin de la màgia que transmetien aquestes màquines.
En aquesta ocasió, ens retrobar
uns 40 amics que vàrem sortir de
ruta cap el cim de Sant Mamet i a
la tornada vam gaudir d’un bon esmorzar a la brasa de les barbacoes d’Alòs, tot això amanit amb oli
de la Vansa i regat amb els vins de
la Vall de Baldomar.
Una vegada recuperades les forces, el que va tenir ganes de cremar l’esmorzar va poder gaudir d’un
circuit tancat construït i dissenyat
per l’ocasió amb la col·laboració, com

E

ja va sent habitual de cada any, de
les màquines de Construccions Alòs.
Esperem tornar-nos a trobar tots
en la propera trobada, que farem
amb motiu de la Festa Major
d’Artesa de Segre. També volem
agrair la col·laboració de tots els

voluntaris, sense ells tot això seria
impossible de tirar endavant, així
com a l’Ajuntament d’Alòs per les
facilitats que en han donat alhora
d’organitzar la festa.
Moto Clàssica de la Noguera

Funerària d’Artesa de Segre i Comarca
Fusteria Carles Pellicer
-Sala de Vetlla a Artesa
-Servei a Ocaso, Sta. Lucia, etc...

609 765 146
973 400 715

-Trasllats Nacionals, Incineracions, etc...
-Corones, làpides, etc...

Tels. 24h. 609 765 146 - 973 337 285
c/ Antoni Maria Claret, 37

25730 ARTESA DE SEGRE
la
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AMPA ESCOLA ELS PLANELLS

Atura’t, contempla, aprèn i balla!
“Cansat de les distraccions
contínues del seu fill, un rei va
demanar a un mestre savi que
s’ocupés d’ell i l’instruís. Era un
nen molt actiu, i no hi havia
manera de fer-lo parar quiet, i allò
va ser el primer que va voler
solucionar el mestre savi...”
Així començava el conte persa “El
peix vermell” que van il·lustrar els
nens i nenes del taller Un món de
contes i que va projectar-se a la
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot.
A través d’aquest conte, van poder
reflexionar sobre la importància de
posar atenció al que ens envolta
per gaudir-ne i aprendre. Aquest
mateix objectiu és també un dels
puntals del Taller de Ioga que, de
la mà de la Mercè Nogués (Gimnàs Altis), s’ha portat a terme en el
transcurs d’aquest curs. El ioga és
una pràctica mil·lenària que aporta
nombrosos beneficis per la salut, no
només físics, com són la flexibilitat
i la tonificació muscular, sinó que
també ajuda a desenvolupar la capacitat de concentració, treballar
l’equilibri emocional, l’autoconeixement i l’autoestima, entre altres. El més important en aquestes
sessions és l’atenció, la relaxació
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i, sobretot, el joc.
Els nens i nenes encarnen animals, plantes i
moltes altres coses com a treball
postural, alhora
que interpreten
històries que els
transmeten valors
i els ajuden a conèixer el seu propi cos, les emocions, l’entorn... Tot
i que per alguns nens la concentració i relaxació no és de fàcil aprenentatge, finalment acaben connectant amb si mateixos i amb l’entorn, aconseguint tots plegats el
reforç dels vincles entre ells i un
desenvolupament harmoniós de les
dinàmiques del taller.
Moltes vegades, quan parlem de
valors també ho fem de tradicions,
i una de les més entranyables de
la cultura catalana és el ball de la
sardana. Des de fa més de deu
anys, la Mercè Nogués ensenya a
grans i petits aquest ball a través
del Taller de sardanes que organitza l’AMPA. Tot i que d’entrada sembla que la tècnica és una mica repetitiva, molts dels nens i nenes

segueixen el taller any rere any.
Amb l’experiència, van augmentant
la complexitat tècnica i la perfecció, cosa que fa que gaudeixin cada
cop més a cada pas.
Al maig van finalitzar les activitats extraescolars de l’AMPA, des
d’aquí agraïm la col·laboració dels
monitors que les han fet possibles
i esperem que per l’any vinent puguem seguir oferint als nens i nenes de l’Escola tot aquest ventall
de possibilitats d’aprendre i créixer.

http://ampaelsplanells.wordpress.com/
Ampa Escola Els Planells

LA PÀGINA DE L’ESCOLA ELS PLANELLS

L’Escola adopta el túmul megalític de Seró
uan arriba el mes de maig,
a les escoles encarem la
recta de final de curs, de
manera que els fets se succeeixen
els uns als altres gairebé sense treva. És època també de sortides de
final de curs, la majoria de les quals
són cícliques; és a dir, les anem
repetint per l’interès que tenen,
cada any o cada dos anys, de manera que tot l’alumnat n’hagi pogut
gaudir. Són també sortides que en
complementen d’altres que durant
el curs ens permeten conèixer l’entorn més proper, sigui dins del nucli d’Artesa o a la rodalia.
Comencem per les sortides realitzades pels alumnes d’educació
infantil aquest maig. Els de P5 van
ser els primers i el dia 6 van visitar
el Camp d’Aprenentatge de Sant
Llorenç de Montgai, on van poder
comprovar com vivien els humans
de la prehistòria. El dia 15, els de
P3 es van desplaçar a Sucs, al petit nucli zoològic anomenat Ull de
Bosc, on van conèixer una fauna
poc comú i van descobrir que a través de la sal i les herbes aromàtiques podem condimentar les
carns. El dia 30, els de P4 van anar
fins a Copons, a l’espai Tot Circ,
gaudint d’un espectacle molt divertit sota la carpa de les estrelles i
d’uns tallers de circ amb els quals
es van sentir com a autèntics malabaristes, equilibristes, trapezistes,
pallassos…
El 30 de maig també van fer la
sortida final els alumnes de cicle
mitjà (3r i 4t). Es van desplaçar fins
a l’Espluga de Francolí per tal de
visitar el Museu de la Prehistòria i
la Geologia, instal·lat dins d’unes de
les coves de conglomerat més llargues del món, i també l’interessant
Museu de la Vida Rural.
Cicle inicial (1r i 2n) i Cicle Superior (5è i 6è) van coincidir també
en la data, el 6 de juny. Els primers
van visitar el Museu Molí Paperer
de Capellades, on van poder comprovar que l’energia hidràulica utilitzada per un molí també podia

Q

Alumnes de 5è realitzant un taller d’escultura lítica a l’espai de Seró

servir per a fabricar paper. Finalment, l’alumnat de cicle superior es va desplaçar fins a
Tarragona, on van combinar
una visita pedagògica per conèixer l’empremta romana de
Tàrraco, al matí, amb diverses
activitats aquàtiques de vela
durant la tarda.
El 16 de maig, a més,
l’alumnat de cicle superior va
visitar l’Espai Transmissor de
Seró i l’Escola Militar republicana instal·lada Tudela durant
la guerra civil, dues joies de La Maria Baró va rebre el premi del Concurs Bíblic a
gran interès cultural que tenim la Seu d’Urgell de la mà del bisbe
al propi municipi i que ens van
permetre fer un llarg viatge en el comunitat escolar en el seu conjunt,
temps, des de la prehistòria (mo- els municipis i les entitats locals o
numents megalítics) fins a l’edat comarcals que formen part de l’encontemporània (guerra civil espa- torn proper dels centres participants
nyola). Volem aprofitar aquestes lí- per tal de valorar el patrimoni hisnies per fer un agraïment públic al tòric i cultural en l’entorn local.
I no volem acabar sense fer púpropietari de l’edifici de Tudela, que
ens va donar les màximes facilitats. blic un premi obtingut per una alumEl fet més rellevant d’aquesta sor- na del centre. Es tracta de la Maria
tida és que l’Escola ha adoptat el Baró Tarragona, de 4t, que va guatúmul megalític de Seró, les restes nyar el XXIX Concurs Bíblic de la
del qual es guarden i s’ensenyen a seua categoria. I no és el primer any
l’Espai
Transmissor,
dins que l’escola obté algun premi en
del Projecte Educatiu d’Adopció de aquest concurs.
Podeu veure els nostres blocs a
Monuments (PEAM) que promou la
Generalitat a través del Camp www.xtec.cat/escolaelsplanells, on
d’Aprenentatge de la Noguera, el trobareu més informació i veureu
qual coordina el projecte i dóna més imatges sobre aquestes i alsuport didàctic als centres. Aques- tres activitats de l’Escola.
ta proposta pretén implicar no només els centres educatius, sinó la
la
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats juny
ADULTS
El buen hijo. Finalista Premi Planeta
2013. Ángeles González-Sinde.
Ed. Planeta.
Una novel·la de perplexitats vitals
construïda amb tant sentit de l’humor com de veritat.
Lo que escondían sus ojos. Nieves
Herrero. Ed. La Esfera de los Libros.
Aquest llibre tanca el secret més
ben guardat per l’alta societat espanyola. Avui els seus protagonistes tornen a cobrar vida de manera
novel·lada de la mà d’aquesta autora.

lata i que tenen con a vincle comú
una xocolatera de porcellana blanca. Es divideix en tres parts, en ordre cronològic invers, des que el
preuat objecte de porcellana es
trenca, fins a la seva fabricació.
Aquest pretext enllaça els tres relats centrals de l’obra, sobre les tres
dones.

CONEIXEMENTS ADULTS
Pasión por el Patchwork. Marion
Patterson. Ed. Libsa.
Patatas. 50 recetas fáciles.
Mariagrazia Villa. Ed. Academia
Barilla.
Amor al segon intent. Guia per superar el patiment amorós i facilitar

ACTIVITATS
·Exposició 25 anys del Premi de Narrativa Breu
Fins al 7 d’agost
·Exposició Pintura i Poesia de Rosa Maria Arrazola
Del 7 al 31 de juliol
·Recital poètic del Llibre dels xiscles de Rosa Maria Arrazola
Divendres,11 de juliol de 2014, a les 22 hores
·Mostra de fons bibliogràfic sobre el Tricentenari 1714-2014
Durant tot el 2014
Mostra de fons bibliogràfics de:
-Gabriel García Márquez (1927-2014)
-Llibres Ot, el bruixot (Picanyol jubila el personatge després de 42 anys)
-50 anys del naixement de Mafalda
-Any Vinyoli - Centenari del seu naixement
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COL·LECCIÓ LOCAL

Contes infantils contra tot pronòstic. Empar Moliner. Ed. Columna.
En aquest llibre hi trobareu els contes que l’autora va inventar per a la
seva filla i també petites plantilles
per inventar-vos-en vosaltres mateixos.
Pluja neta bassals bruts. Mossèn
Ballarín. Ed. Efadós.
“Havia dit i redit que els capellans
no ens havíem d’empastifar amb la
política, i ves com m’hi empastifo”.

Desig de xocolata. Premi Ramon
Llull. Care Santos. Ed. Planeta.
Narra la història de tres dones unides per la seva passió per la xoco-

l’amor harmònic. Antoni Bolinches.
Ed. Cossetània.

-La cuina del Montsec. Receptes tradicionals. Mercè Camins. Ed. Farell.
-Montsec oeste. Luis Alfonso i
Xavier Buxó. Ed. Autoedició. (Guia
escalada).
-Vilanova de Meià y sus zonas
cercanas. Luis Alfonso i Xavier Buxó.
Ed. Autoedició. (Guia escalada).
INFANTIL
-La sardana i altres danses. Estel
Badó. Ed. Barcanova.
-L’abecedari de Catalunya. Pilarín
Bayés. Ed. La Galera.
-Per mil mamuts, se’m glaça la cua!.
Geronimo Stilton. Ed. Destino.
-El camí de l’èxit. Tea Stilton. Ed.
Destino.
PEL·LÍCULES
-Un amor inmortal. De Keisuke
Kinoshta.
-Prometheus. De Ridley Scott.
-Geronimo Stilton. Nos vamos a
china. Diversos directors.
-Vicky el vikingo. De Michael Bully
Herbig.
HORARI D’ESTIU
Del 25 de juny al 15 de setembre
la biblioteca obre de 10:00 a
13:00 hores de dilluns a divendres.

TEMA DEL MES

Els efectes de gairebé 110 litres en una hora
Un aiguat històric va destrossar 40 quilòmetres de camins i pistes forestals la tarda del 28
de maig, especialment a la zona de Baldomar i també cap a Vernet
FOTOS: EMD BALDOMAR / AJUNTAMENT D’ARTESA

l 28 de maig a la tarda l’estació meteorològica de
Baldomar va registrar una
precipitació de 108,7 litres de pluja
per metre quadrat en una hora. És
un dels aiguats més intensos que
es recorden i les conseqüències
també van ser extraordinàries. La
pluja va anegar camps, camins i
carrers en qüestió de minuts i la
força de l’aigua va causar tot tipus
de desperfectes, la majoria en pistes i zones forestals però també al
paviment i la calçada de camins i
carreteres i en alguns murs i altres
construccions.
L’aiguat més fort va caure a la
zona de Baldomar i l’afectació també va ser important, tot i que menys,
en algunes àrees de Vernet. En el
cas del nucli d’Artesa no hi va haver desperfectes, tot i que la precipitació va ser quantiosa, de 50 litres per metre quadrat en una hora.
Segons recull l’informe elaborat
just l’endemà dels aiguats per l’arquitecte municipal, juntament amb
l’Ajuntament d’Artesa i l’EMD de
Baldomar, els aiguats van provocar
esvorancs als camins, se’n van
endur les cunetes o les van deixar
plenes de grava i, per tant, inservi-

E

La carretera de Vernet al Pont d’Alentorn, l’endemà de l’aiguat

Els clots i els fangs van deixar els camins intransitables

A l’esquerra, el monòlit de Baldomar, destruït, i a la dreta, un moment de la tempesta.
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El Govern cobrirà els danys a l’interior dels pobles
endemà mateix dels aiguats
l’Ajuntament
d’Artesa I l’EMD de Baldomar van començar a treballar per
buscar el finançament necessari
per reparar els desperfectes. La
primera administració a la qual es
va acudir va ser la catalana, a través dels departaments de Governació i Administracions Públiques,
per una banda, i d’Agricultura, per
l’altra. En el cas de Governació, el
director dels Serveis Territorials a
Lleida, Jordi Curcó, va explicar que
cobriran els desperfectes a l’interior dels nuclis habitats, però no els
dels camins. En part és una bona
notícia, ja que garanteix finançament i rapidesa en la reparació als
danys a dins dels pobles. No obstant, aquesta és la part menys important dels desperfectes, que se
centren sobretot en camins i pistes
forestals.
Segons va explicar Curcó durant

L’

bles. També es van endur ribes i
murs i van arrossegar fang i pedres
que feien moltes zones intransitables.
L’alcalde d’Artesa, Mingo
Sabanés, en un càlcul inicial i molt
aproximat, va apuntar que els costos podrien rondar els 80.000 euros.
La longitud de camins afectats sumava gairebé 40 quilòmetres, dels
quals a hores d’ara n’hi ha que ja
tornen a ser transitables gràcies a
les actuacions d’emergència.
Així, tot i que en un primer moment es va fer les gestions per demanar finançament a la Generalitat, una via en la qual encara s’està
treballant (vegeu desglossament),
al mateix temps l’Ajuntament
d’Artesa ha demanat als propietaris de maquinària agrícola que aplanin els camins més imprescindibles
per poder fer la campanya de la
sega. A principis de juny es va començar a treballar en zones de

Reunió amb el director dels Serveis Territorials de Governació

la reunió que va mantenir el 30 de
maig a l’Ajuntament amb l’alcalde,
Mingo Sabanés, i el president de
l’EMD, Josep Galceran, els danys
en camins són competència del
departament d’Agricultura. Aquest,
però, ja ha dit que no té finançament i que no pot garantir ajudes.
Encara falta explorar la via del go-

vern central, amb una reunió pendent a la subdelegació, i aprofundir en la d’Agricultura, amb una reunió pendent també amb el mateix conseller. Paral·lelament,
l’Ajuntament d’Alòs ha ofert a
l’EMD de Baldomar ajuda imminent per executar les operacions
més urgents.

Baldomar, durant l’aiguat del dia 28 a la tarda

Vernet i, segons ha explicat l’alcalde, s’ha donat la mateixa instrucció a Baldomar.
“El pressupost de manteniment
anual i rutinari no permet assumir
la reparació, però s’ha de fer alguna cosa, ni que sigui provisional,
perquè les màquines puguin arribar

als trossos”, va explicar. L’alcalde
va lamentar que el fet que els aiguats afectessin una zona tan puntual i no es notessin en més municipis dificulta l’arribada d’ajudes, ja
que des d’altres indrets no són
conscients de la magnitud de les
conseqüències.
la
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EL CAP INFORMA

Veus el que beus?
rendre begudes alcohòliques pot ser agradable si es
fa amb moderació, però
beure massa pot ocasionar greus
problemes.

P

Què és beure massa?
Qualsevol consum d’alcohol que
incrementi el risc de patir conseqüències negatives (físiques, psicològiques o socials), a curt o llarg
termini. Si mai us heu parat a pensar quina quantitat d’alcohol beveu
i quins riscos us pot ocasionar, podem calcular el vostre consum i
sabreu si esteu bevent massa.
Quan es beu massa?
Quan es compleix alguna de les
condicions següents: quan s’assoleixen els límits de risc, calculats en
unitats de beguda estàndard (UBE),
establerts per l’Organització Mundial de la Salut; quan la persona té
problemes que es poden agreujar
amb l’alcohol, siguin físics (hepatitis, gastritis, diabetis,..), psíquics
(depressió, ansietat, falta de memòria, associar-lo a altres drogues,..),
o socials (conflictes familiars, ba-

ralles, baix rendiment laboral,..);
quan es beu en circumstàncies en
les quals està contraindicat (menors, embarassades o mares lactants, conducció, associat a certs
medicaments, treball en alçades,
maneig d’eines o maquinaria); quan
es necessita beure per relacionarse amb els demés o fer front a dificultats personals.

vostre entorn us diu que esteu bevent massa, però no podeu prescindir de l’alcohol, pot ser un símptoma de dependència o addicció.
El vostre metge/ssa o infermera del
CAP poden ajudar-vos a deixar de
beure. Si desitgeu més informació:
Programa
Beveu
Menys:
935513609 o beveumenys.salut@gencat.cat.

Si beveu massa:
Podeu intentar
beure menys. Si
compliu alguna
de les condicions
anteriors, és recomanable que
reduïu el consum. Si us resulta difícil, és possible que necessiteu ajut. Parleu
amb la infermera
i/o el metge del
CAP. Podeu necessitar deixar de
beure. Si beure
us porta problemes o algú del

la
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PREMSA

Trobada de l’ACPC a Palau d’Anglesola
l 17 de maig, a Palau d’Anglesola, l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal
(ACPC), que agrupa més de 100
capçaleres, va realitzar la 32a Assemblea General d’Associats i la 8a
Convenció de la Premsa Comarcal
i Local. Els companys de redacció
Ramon Giribet i Bartomeu Jové hi
van assistir en representació de La
Palanca.
En l’assemblea, el president,
Carles Ayats, va posar de manifest
la bona “salut” de l’ACPC i de la
majoria de revistes, en bona part
gràcies a la publicitat.
En la convenció, que va comptar amb la presència del president
de la Diputació de Lleida, Xavier
Reñé, es van presentar diferents
ponències, entre les quals destaquen la del periodista Oriol Bosch,
representant territorial de l’Agència
Catalana de Notícies (ACN), que va
exposar les funcions del nou periodista multiplataforma; i la del presentador de l’espai L’Oracle de
Catalunya Ràdio, Xavier Grasset,
que va parlar sobre el futur del periodisme de proximitat. Durant la
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jornada, també es va presentar la nova
pàgina web
de l’ACPC,
creada per
Produccions
Tirabol.
En el dinar
de cloenda,
l’alcaldessa
del
Palau
d’Anglesola,
Montserrat
Messegué, va
dedicar unes paraules de suport als
petits editors, elogiant especialment
la revista L’Avenç, amfitriona de la
convenció. Tampoc va faltar el Secretari de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Josep M.
Martí que, un any més, va destacar la “feina ben feta” i la importància dels mitjans territorials.
Després del dinar es van lliurar
els Premis Premsa Comarcal. Les
millors portades van ser per a les
revistes Avenç i 777 Comunica (ex
aequo, categoria de bimestrals i trimestrals), La Revista de Palafrugell

(quinzenals i mensuals) i La Veu de
l’Anoia (diaris, bisetmanaris i setmanaris).
També va rebre un guardó especial José Ángel Abáncens, President de l’Associació Empresarial
de Publicitat, per la seva trajectòria professional i vinculació al sector del periodisme de proximitat. D’altra banda, van rebre un
reconeixement les publicacions que
enguany celebren els seus 25, 30,
35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 i 85
anys, entre elles la revista Sió,
d’Agramunt, pels seus 50 anys.

BBC*

Gràcies Alícia per un dia tan “hermoso”, i moltes
felicitats per aquesta nova etapa...
Moltes felicitats el dia del teu
aniversari que celebraràs aquest
mes de juny!
28 la Palanca

*BBC són les sigles de la secció “Bodes, batejos i altres
celebracions”.
Si sou subscriptors, feu-nos arribar una fotografia i un text
ben original i us ho publicarem.

ESPORTS

Intens final de curs del CENG
ls passats 6 i 7 de juny el
CENG Artesa va cloure la
campanya 2013/14 amb
una festa que va comptar amb diferents i variats actes, organitzats
amb èxit per la nova junta del club
presidida per Enric Ros.

E

Xerrada-col·loqui amb Roger
Esteller
El divendres 6, al vespre, l’exjugador i excapità del Barça de bàsquet Roger Esteller, va conferenciar sobre els valors de l’esport en

Partits, boti-boti, caminada,
sopar popular i mag
El dissabte va ser el torn per als
diferents equips del club, que durant el dia van disputar diferents encontres amistosos, al final dels
quals varen ser obsequiats amb trofeus i berenar.
Paral·lelament es van habilitar
diferents boti-botis i activitats infantils dins del mateix pavelló. A les vuit
del vespre es fa fer una caminada
popular per l’horta d’Artesa i, en acabar, va ser l’hora de recuperar energies amb un original sopar que comptava amb diferents aperitius i una
hamburguesa a l’estil Mc-CENG, on
els comensals podien condimentarse-la al seu gust. Durant el sopar es
va homenatjar Quique del Río, entrenador dels sèniors, que aquest any
es retira.
Durant el transcurs de la jornada
es va organitzar un concurs de fotos
antigues del CENG, on els participants van aportar diferents imatges

general i del bàsquet en particular,
així com també va explicar les seves experiències com a jugador
professional. Va ser un acte molt
interessant, ja que Esteller va respondre molt afablement les preguntes de la quarantena d’assistents.
La nit del divendres va comptar
amb els partits inaugurals del campionat de futbol sala d’estiu organitzat pel CENG, així com també
amb un entretingut partit de veterans entre les “Velles Glòries” locals i el CB Balaguer.
històriques del
club. Va cloure
l’acte una divertida
actuació del mag
Joaquim Mata.

Assemblea del
CENG
El passat divendres 23 de maig
es va fer l’assemblea del CENG,
on la nova junta
provisional, sorgi- Els jugadors de l’escola rebent les medalles
da el passat mes
de setembre, es va presentar ofi- 1 de juny, Artesa de Segre va acocialment als socis. Aquesta assem- llir la fase final del campionat de
blea va servir perquè els socis ratifi- Catalunya Interterritorial en categoquessin la nova junta i per presentar ria júnior femení. El pavelló va “buel nou projecte de club, endegat a llir” amb la participació de 8 equips
finals de 2013 i que ha de tenir con- vinguts arreu del Principat, on els
tinuïtat durant els 4 anys de mandat. aficionats van poder presenciar
bàsquet d’alt nivell. El torneig se
Campionat de Catalunya Jú- l’emportà l’Arenys Bàsquet que va
derrotar el Boet Maresme en la finior Femení a Artesa
El cap de setmana del 31 de maig i nal.

Edna Fontanet, premiada
La jugadora del CENG Artesa Edna Fontanet i Vilanova ( a la foto de la dreta) membre de l’equip premini femení, va ser escollida com a finalista a millor jugadora de
Lleida en la seva categoria. El trofeu el va
recollir durant la Festa del Bàsquet lleidatà
celebrada a Tàrrega el passat divendres 13
de juny.

Text i fotos: Miquel Regué i Gili
30 la Palanca

Esteller amb membres de la Junta

ESPORTS

El I Trail lo Bunker supera els 200 assistents
J.M. ESPINAL

a primera edició del Trail lo
Bunker, una cursa i caminada de muntanya celebrada
l’1 de juny a Foradada, va reunir
205 participants, dels quals 112 van
fer el recorregut corrent i 67, caminant. Els corredors feien gairebé 15
quilòmetres i pels caminadors la
ruta era més curta, de 9. A més, en
acabar 27 nens i nenes van disputar les curses infantils.
A la cursa es va imposar
Francesc Jové, del club Blue Motors Ponts, amb un temps d’1 hora
i 15 minuts, seguit de Xavier
Solsona, del CUDOS d’Artesa de
Segre, amb 1 hora, 17 minuts i 7
segons, i Gilbert Chacón, dels
Tremp Runners, amb 1 hora, 23
minuts i 53 segons. En categoria
femenina es va imposar Leila Moreno, també del Blue Motors Ponts,
amb 1 hora, 32 minuts i 21 segons,
seguida d’Eva Hernández, del Centre Excursionista Guissonenc, amb
1 hora, 39 minuts i 27 segons, i
Marisa Martín, de l’Ekke Lleida,
amb 1 hora, 48 minuts i 6 segons.
Els participants van destacar la
duresa però també l’encant del recorregut, que tenia com a particularitat el fet de passar per l’interior
del castell de Montsonís.

L

J.M. ESPINAL

A dalt, la sortida de la cursa i a sota, diferents punts de la ruta

Nota d’agraïment
L’Ajuntament de Foradada agraeix a l’associació Lo Bunker, Protecció Civil d’Artesa de Segre i a tots els
col·laboradors la feina feta amb motiu de la cursa I Trail Lo Bunker. Va tenir lloc l’1 de juny a Foradada i va
ser un èxit. Moltes gràcies a tots!

El CE Artesa de Segre manté la categoria
l CE Artesa de Segre ha
aconseguit acabar la temporada 2013-2014 mantenint,
un any més, el seu lloc a la màxima categoria provincial. Els membres de la junta directiva han agraït el suport de l’afició durant tota la

E

temporada i, especialment, les tres
últimes setmanes, quan el conjunt
artesenc ha disputat partits decisius.
“Gràcies al suport de l’afició ha
estat possible que el nostre equip
hagi guanyat els tres últims partits

decisius, contra el CF Tremp, el CE
Organyà i el Borges FC”, ha afirmat la junta en una carta enviada a
diferents col·laboradors. “Un any
més, hem aconseguit mantenir-nos
a la màxima categoria provincial, la
2a divisió catalana”, han afegit.
la
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Auto Taller Gardela

FARRÉ SERÉS
Coordinació i Gestió immobiliària
compra - venda

Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua

AGUSTÍ FARRÉ
Administrador

Artesa de Segre
E-mail: farreseres@gmail.com

Telèfon 629 33 80 32
Fax 973 40 07 56

EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRES

JOAN ROCA ROSELL

Mare de Déu del Pla, 36
Telèfon 973 400 607 - Mòbil 655 893 720
25730 Artesa de Segre (Lleida)

Tel. 973 400 198
Nit 973 415 119
Mòbil 630 247 659

Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre
(Lleida)

ESPORTS

D’Artesa a Montserrat en BTT
FOTOS: CUDOS

l club esportiu CUDOS va
organitzar el diumenge dia
10 de maig la clàssica sortida anual a Montserrat. Es tracta
d’una ambiciosa excursió que consisteix en anar en bicicleta de muntanya des d’Artesa fins al santuari
situat al cor de Catalunya. Enguany
van participar d’aquesta proesa una
trentena de persones, un grup
d’agosarats que va gaudir d’un extraordinari bon temps i que va descobrir trialeres noves. Com no podia ser d’una altra manera en una
sortida tan dura, el dinar va ser bo i
abundant. La cirereta del pastís la
van posar el fantàstic ambient i l’absència d’incidències greus.
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El grup de ciclistes que van participar a l’excursió, en imatges preses en diferents moments del recorregut

la
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Miki Massana jugarà a la 1a divisió de Xipre
artesenc Miki Massana ha
fitxat per l’AEK Larnaca,
un club de la primera divisió de Xipre. Massana surt d’una
temporada 2013-2014 força moguda que va començar al Niki Volou
FC grec, club que va abandonar
poc després per desavinences amb
el president. Va tornar a Catalunya
per incorporar-se al FC Santboià,
de tercera divisió, amb l’acord
d’acabar el contracte després de la
primera volta, per Nadal, si algun
equip de categoria superior i amb
un projecte esportiu competitiu s’interessava per ell.
Per Nadal, Massana va assistir
a les jornades futbolístiques de l’Associació de Futbolistes Espanyols
per donar-se a conèixer una mica
més, ja que hi assisteixen molts
caça-talents. Allà, la Sociedad
Deportiva Amorebieta s’interessà
per ell i van arribar a un acord per
aquesta temporada i la següent.
Allà va tenir com a tècnics els

L’

que ara seran el nou entrenador i
el nou director esportiu de l’AEK
Larnaca. L’AEK Larnaca es va
fundar l’any 1994 i aquesta temporada s’ha classificat en setena

posició. La ciutat té 72.000 habitants i és a la costa sud de Xipre,
i l’equip juga al Neo GSZ Stadium.
Va jugar a la UEFA la temporada
2011-12.

Futbol 7 de primavera i futbol sala d’estiu
questes últimes setmanes
ha tingut lloc el final del campionat de primavera de futbol 7, organitzat pels veterans del
CE Artesa de Segre i l’inici del tradicional campionat de futbol sala
d’estiu. El campionat de futbol 7 va
acabar el 29 de maig i hi van participar sis equips amb una vuitantena de jugadors d’entre 17 i 48 anys.
La final se la van adjudicar els ve-

A
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terans del CE Artesa, tot i que va
ser molt ajustada i es va decidir als
penals. El subcampió va ser l’equip
de Cal Petit. L’organització va destacar la presència de jugadors de
nacionalitats i orígens molt diversos
amb el punt en comú d’estar establerts a Artesa, com ara jugadors
de Mali, Argentina, Brasil, Mèxic,
Itàlia o Uruguai, sense que es donessin problemes de convivència.

La propera edició del torneig de
futbol 7 serà els mesos d’octubre i
novembre.
Per altra banda, el 3 de juny va
començar el futbol sala d’estiu, el
“futbito”, que arriba a la 33a edició.
Enguany ha baixat la xifra d’equips
participants, que s’ha quedat en
dotze, i no s’ha pogut formar l’equip
femení de l’edició passada. La final serà el dia 26 de juliol.

LA PÀGINA DE L’INSTITUT

Premis per a dues alumnes de l’Institut
mb pocs dies de diferència,
dues alumnes de l’Institut
Els Planells han estat premiades en sengles concursos lingüístics i literaris. D’una banda,
l’alumna de 1r d’ESO Mikaela
Milenova va guanyar la fase territorial del concurs The Fonix 2014
(7è Concurs d’Anglès Interescolar
de Catalunya), per la qual cosa el
26 d’abril va participar a la fase final absoluta a Barcelona. El seu
resultat, també, fou molt satisfactori, ja que obtingué la desena posició de tot Catalunya.
Per altra banda, l’alumna Anna
Estany Macià, de 2n d’ESO, va
obtenir un 5è premi, juntament amb
15 joves més, d’un total de 2.000
narracions presentades en la
54ena edició del Concurso Nacional de Jóvenes Talentos en Lengua
Castellana, patrocinat per CocaCola. L’acte de lliurament del premi va tenir lloc el dia 24 de maig a
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El concurs de Coca-Cola, a d’alt, i l’alumna Mikaela Milenova, a baix

Port Aventura.
Amb aquestes línies, volem felicitar ambdues alumnes guanyadores, el seu professorat i les seves
famílies, i volem fer palesa la importància i la riquesa personal que
suposa el domini i el coneixement
de llengües en un món cada vegada més obert a l’intercanvi lingüístic i cultural dels seus habitants i
que no coneix fronteres.

REFLEXIONEM

Com ballar sota la pluja
ra un matí agitat, eren les
8.30h, quan un senyor gran,
d’uns 80 anys, va arribar a
l’hospital perquè li traguessin els
punts del polze. El senyor va dir que
estava molt malament i que tenia
una cita a les 9.00 h.
Li vaig demanar que prengués
seient, sabent que potser passaria
més d’una hora abans que algú
pogués atendre’l. El vaig veure mirant el rellotge i vaig decidir que ja
que no estava ocupat amb un altre
pacient i que podria examinar la
seva ferida.
Mentre li feia les cures, li vaig
preguntar si tenia una cita amb un
altre metge aquell matí, ja que el
veia tan neguitós.
El senyor em va dir que no, que
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necessitava anar al geriàtric per
esmorzar amb la seva esposa. Li
vaig preguntar per la salut d’ella.
Ell em va respondre que ella ja
feia temps que hi era, que patia
d’Alzheimer. Li vaig preguntar si ella
s’enfadaria si arribava una mica
tard.
Em va respondre que feia temps
que ella no sabia qui era ell, que
feia cinc anys que no ja no el podia
reconèixer.
Em va sorprendre, i llavors li vaig
preguntar: “I vostè segueix ananthi cada matí, tot i que ella no sap
qui és?”
Ell va somriure, em va acariciar
la mà i em va contestar: “ Ella no
sap qui sóc, però jo encara sé qui
és ella”.

Se’m va esborronar la pell i vaig
haver de contenir les llàgrimes
mentre ell se n’anava, i vaig pensar: “Aquest és el tipus d’amor que
vull a la meva vida”.
Reflexionem:
L’amor veritable no és tan sols físic, ni romàntic. L’amor veritable és
l’acceptació de tot el que és, ha
estat, serà i no serà. La gent més
feliç no necessàriament té el millor
de tot, però ells sí que fan tot el
millor que poden. “La vida no es
tracta de com sobreviure a una tempesta, sinó de com ballar sota la
pluja!”.

Mercè Nogués
la
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Ctra. d’Agramunt, 39
Tel. Fax. 973 40 00 61 - ARTESA DE SEGRE

PARTITS POLÍTICS

Encarem l’estiu
n primer lloc, un cop passades les eleccions Europees,
voldríem agrair totes les
persones que ens han confiat el seu
vot en uns comicis molt participatius a Catalunya, en els quals a
Artesa de Segre va guanyar CiU i
on el nostre grup es consolida com
a tercera força.
En segon lloc, el passat 28 de
maig van haver-hi uns forts aiguats
a les nostres contrades, on els nuclis més afectats van ser Vernet i
l’EMD de Baldomar, on sobretot són
de lamentar els quantiosos danys
en gairebé 40 quilòmetres de camins i carreteres. Vistos els danys
i la proximitat del començament
dels temps de sega, quan per
aquests camins hi haurà de transitar de manera més habitual maquinària agrícola de gran tonatge, cal
que les accions de reparació siguin
eficaces i, sobretot, urgents. L’Ajuntament ha posat fil a l’agulla en el
tema i els agricultors de la zona
n’esperen ja unes reparacions, no
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per avui sinó per ahir, ja que si no
s’arreglen certs camins i s’afegeix
posteriorment l’agreujant pel camí
però necessari pas de maquinària
agrícola pesant per segar, el cost
d’arreglar pot ser molt major de
80.000 euros, que és l’estipulat en
aquests moments.
En un altre terme de coses,
aquest cop ens voldríem posar en
temes esportius. Primerament, felicitar el CE Artesa de Segre, la
Junta i tots els seus socis i simpatitzants per haver aconseguit la
permanència en la màxima categoria provincial, l’any que ve a
més! També voldríem fer esment i
felicitar al CUDOS d’Artesa de
Segre, una agrupació que cada cop
va a més en els darrers temps fomentant l’esport saludable per a
tota mena d’edats i per últim el
CENG, que com cada any ha obtingut bons resultats en totes les
seves categories on destaca el
masculí sènior que ha arribat a la
Final Four de la província d’en-

guany disputada a Balaguer.
Ara que ja encarem l’estiu, ens
apropem a la revetlla de St. Joan.
Des d’aquestes línies apel·lem al
civisme de tothom. Els petards estan regulats per edats i esperem
que a l’hora de comprar-los tothom
sigui conscient del que pot arribar
a utilitzar i que no haguem de lamentar incidències com incendis en
matolls o destrosses en el mobiliari municipal que després l’haurem
de pagar entre tots.
Finalment, desitjar als nostres
agricultors que tinguin una bona
campanya de sega, amb bons resultats i sense incidents, ells són el
motor de la nostra comarca i ara
comença una època clau pel conjunt del nostre municipi.

Junta Local del Partit Popular
d’Artesa de Segre

IN MEMORIAM

Catalina Fernández Faura (1934-2011)
Em costa imaginar-te
absent per sempre,
tants records de tu
se m’acumulen,
que ni deixen espai
a la tristesa,
i et visc intensament
sense tenir-te.
Miquel Martí i Pol
Fa tres anys que la mare ens va
deixar, l’enyorem cada día.

la
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VIATGES

Un altre cop Beja (i II)
quest home, per sort, tenia
dues dones a la cuina del
darrera, però de totes formes les pitjors sospites es confirmen: té cigrons cuits, aquest bon
home d’uns 30 anys però amb aspecte de 50, tot prim i barbat i amb
les dents lluentes de cafè. Li dic que
si té cigrons, i em diu que sí, que si
vull lo que fan ells. Jo ho vull i no
ho vull, perquè en realitat el que fan
ells és agafar mitja barra de pa i
trencar-la en un bol de brou amb
quatre cigrons. Jo vull tot el contrari, i ara toca explicar-li en àrab.
Després d’haver-me afegit tres
vegades més cigrons dels que hi
van, i haver refusat la safata amb
tres barres de pa que m’oferia,
aconsegueixo moure el tema. Llavors, llavors ve lo bo, quan em diu
si ho vull una mica fort, és a dir, picant. “Shuia”, li dic jo, que en àrab
super comprensible vol dir “un mica
un poquet no pas massa i not passis un pèl”. De totes formes... la
reprimenda cau en sac buit, i el
cullerot delerós i precís entra en el
fatídic bol de larissa picant que fins
les mosques es maregen, i ple fins
dalt, es barreja amb el meu bol obtingut no sense bons esforços i paciència. “Bé, es diluirà”, penso jo, i
tot ingenu, m’agafo un tros de pa,
que al final hi ha molta aigua i poc
cigró.
Començo a menjar i reconec que
no està mal. Jo sóc d’esmorzar salat, com sabeu, i per això no menyspreo adaptar-me si puc menjar una
cosa calenta. La meva mare sempre deia “un plat de calent al
davaaaant”. Però aviat m’adono
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que el gust és una mica com un cop
de puny a les barbes i em començo a posar vermell i, sobretot calent, molt calent. Jo que passava
fred, de cop i volta començo a picar cops de peu al terra a veure si
baixa la coïssor. El said o com es
digui, rient, i la dona fotent-li bronca
per haver-se mig carregat un infidel. I jo els dic “i que bo qu’està”.
Ah m’oblidava que hi havia un ou
cru surant que amb la coïssor s’ha
cuit del tot.
Total, havent acabat el meu contundent àpat, i havent-li pagat uns
pocs dinars (bé de dinar cap, li vaig
pagar un esmorzar, i més aviat hauria de dir diners, però com que allà
els diners es diuen dinars, doncs
aquí queda com a dinars) a l’home,
me’n vaig no sense prometre-li que
tornaré, tot creuant els dits pel darrera. Què va, a mi no em veuen més
el pèl. No us podeu imaginar com
aixafava l’accelerador un cop ja en
ruta.
Doncs tornant al rotlle, havia traçat un pla. Aniria a veure la gent de
Beja, passaria per una botiga de
roba molt coneguda i després tornaria enrere a fer un parell de visites a un centre comercial. Últimament estic canviant les fàbriques
brutes per centres comercials, ves
per on, potser m’anirà millor.
És que ara es fan molts i diversos negocis, a Tuníssia. L’avió
d’anada i tornada, és en gran part
ple de negociants i treballadors catalans que passen la setmaneta allí
com si la seva oficina estigués una
mica més lluny. Van el dilluns i tornen el divendres. Em trobo uns de

la cimentera, de les oficines d’enginyeria, algun constructor. Ja no
paro massa al cas perquè la veritat
és que és tot catalans. De tota manera, aquesta vegada era diferent.
L’avió permet un contacte proper
que no permet el passejar. I mentre intento dormir i clavar els ulls,
començo a sentir que si Alfarràs i
que si Artesa. I de moment no li
paro massa més atenció, perquè
tampoc no és qüestió. Però coi el
qui parla parla en un lleidatà molt
autèntic, si s’està fent passar per
artesenca ho està fent molt bé, gairebé em té enganyat. Total, que
quan l’avió ja ha plegat i ja anem
per sortir, li esbufego a la interessada: Que’ts d’Artesa o què? Perquè jo sí que ho sóc. I sí, era
d’Artesa, de la nostra, encara que
fa temps que no hi viu. Ens vam dir
les cases i tot, ella també fa feines
per Tuníssia i ves per on, em llegeix. Per fi hem desvelat el misteri
de Beja!
Total, amics lectors, que no es
pot dir massa mal de ningú, que al
final te’l trobes al lloc menys pensat. Qualsevol dia estaré perdut
enmig del desert i m’hi trobaré una
collada d’artesencs donant tombs i
fent la matança del porc. Doncs res,
volia aprofitar per saludar la Paquita
i tots els artesencs que esteu/estem mig expatriats, i que no patiu,
que les pedres del Montsec segueixen aquí i el riu esquifit segueix
baixant si els de Madrid no ens el
desvien com a nova pensada. Salutacions.
Joan Giribet

PER QUÈ DIEM...

... que una cosa és nova de trinca?
s diu al considerar que una
cosa és del tot nova, que no
ha estat estrenada. Es refereix a les pilotes abans de ser trincades, quan eren fetes a mà pels
sabaters amb cuir de porc lligat molt
fort amb una tireta també de cuir i
cosida amb llinyol, el fil cru untat
amb cola, amb el qual solen (o solien) treballar els sabaters.
En ser un objecte del tot fet a mà,
és comprensible que no tingués
una forma perfectament esfèrica i,
per tant, calia trincar la pilota de nou
en nou, és a dir, fer-la botar algu-
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nes vegades contra el terra o contra la paret del trinquet* perquè
s’arrodonís.
Així, ja no eren noves de trinca,
perquè ja s’havien utilitzat (trincat)
i, per tant, havien perdut la seva
forma irregular original.
* El trinquet és el camp de joc de la
pilota valenciana, actualment un
local tancat i rectangular, encara
que, en els seus orígens, es jugava a l’aire lliure. Les referències
més antigues d’aquest joc daten del
segle XIV. Hi participen dos juga-

dors o dos equips enfrontats que
llencen alternativament una pilota
amb la mà. Les dues parts del camp
estan dividides per una corda situada prop de dos metres d’alçada,
o bé amb ratlles a terra. Les regles
del joc difereixen segons la modalitat. Joc semblant al frontó, encara
que aquest és el nom que reben les
parets més curtes del camp, i la pilota basca.

Albert Vidal

NOTA
Alguna vegada no es pot publicar complet l’article d’aquesta secció per raons d’espai, com per exemple el
mes passat amb “Llarg i prim parent de’n bufa”, en el qual es van haver d’ometre les referències històriques i socials. Podeu llegir-lo complet a la pàgina web ditesipersonatgesp.wix.com/lapalancadites. Hi
trobareu aquest i altres articles, i també els índexs per a poder-los localitzar més fàcilment. Esperem que
us sigui útil.

POESIA
Saurí - Radioestesista

Alquímia

ANTONI AMIGÓ I PONS

Orfebre del discurs.
Casteller de la paraula.
De res no val el teu art,
de res; si el teu vers no duu,

Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Ctra. d’Agramunt, 117 - Tel. 973 40 01 27 Mòbil 660 349 648

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE

clares “tremolors d’estrelles”.
Si no revela el secret,
el miratge, l’engany,
la vana aparença.
Presoner del temps.
Alquimista de les ombres.
Ai!, si no guareix, al capdavall.
Presdigitador del ritme;
o el que sigui...
Aprenent
de la cadència.
Francesc Porta Rubió
la
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FA 25 ANYS

Juny de 1989
n aquesta revista, el CENG
comparteix protagonisme
amb les eleccions europees.
PORTADA. L’efemèride dels 10
anys d’història del CENG també
ocupa les pàgines centrals.
EDITORIAL. La secció aquest
mes porta per títol La motivació del
vot i, després de comentar que ha
faltat incentius per anar a votar en
les darreres eleccions, es dedica a
analitzar el contingut dels eslògans
de les diferents formacions polítiques, però sense esmentar-les.
FESTA DE SANT JOAN. La nit
del foc és un article en què Sícoris
ens explica els orígens de la festa,
però sobretot ens ofereix un recull
de tradicions, creences, dites i poemes relatius a Sant Joan. Una que
no coneixia i que m’ha cridat l’atenció diu: “hi ha qui assegura que un
malalt, si té forces per saltar la foguera de Sant Joan completament
nu, curarà del seu mal”.
FE D’ERRATES. S’expliquen algunes errades del mes anterior.
CAMP. La Noguera de secà és
un article de Jesús Santacreu, el
qual explica que 18 municipis de la
Noguera passaran a ser Zona d’Ordenació d’Explotacions (ZOE) a
partir de 1990; és a dir, que tindran
ajuts per a actuacions que tinguin
a veure amb la millora de la qualitat de vida al medi rural (camins,
captacions d’aigua, enllumenat,
construcció o condicionament de
locals públics, turisme rural...). Entre
els municipis hi ha Artesa, Alòs, Cubells, Foradada i Vilanova de Meià.
ELECCIONS. Com ha passat
enguany, aquell mes de maig hi va
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haver eleccions al Parlament europeu. L’abstenció va ser històrica, al
voltant del 60%, cosa que avui dia

ja no ens resulta tan estrany. CiU
es va imposar a tots els municipis
de la rodalia.

FA 25 ANYS
INFORME. Amb el títol L’estafa
de la llet, la revista explica amb força detall una estafa de tipus piramidal que va afectar algunes famílies de la comarca i que s’estenia
per tot l’Estat. Es tractava d’una “iniciativa” d’uns noruecs en què el producte bàsic era la llet, suposadament
per aconseguir un cosmètic.
SALUT. El doctor Joan Bargés
signa l’article La febre, en què primer explica els motius d’aquest fenomen i després dóna tot un seguit
de consells bàsics per tractar-la.
10è ANIVERSARI. Les pàgines
centrals estan dedicades al CENG
en motiu del seu 10è aniversari. En
una primera part s’explica l’origen
del CENG com a entitat excursionista (Centre Excursionista Nova
Gent) el 1979, tot i que de seguida
va promoure altres activitats: sardanes, piragüisme, handbol, tennis
i bàsquet. No s’especifica els càrrecs de la primera junta, formada
per 16 persones, però s’explica que
el primer president (1981) va ser
Nicanor Coscollola. El van seguir
en el càrrec Jaume Farràs, Miquel
Gilabert i Jaume Ferré. Per altra
banda i en relació a la temporada
1988-1989, es relaciona els noms
de les components dels equips aleví i infantil femenins de bàsquet,
que van passar els play-offs comarcals, i es publica la classificació dels
altres equips d’aquest esport: cadet femení i cadet i juvenil masculins. La darrera part de la secció
parla de les 24 hores d’esports organitzades per l’entitat, en què els
protagonistes principals van ser la
celebració de l’aniversari i la presència del cadet masculí de bàsquet del Barça.
NOTÍCIES DE PREMSA. A més
de les notícies d’arreu que es publiquen, les més properes són la
Trobada de la Lleva del Biberó a
Camarasa i el desè Aplec del Cargol de Lleida.
LOCAL. Maria Rosa Aldavó publica l’article Estat de comptes i
agraïment, en el qual fa públics els
comptes (ingressos i despeses
quadrats en 639.505 ptes.) de l’actuació que va significar la construc-

ció d’un habitatge al Castellot per a
la família de la coneguda Consuelo,
d’ètnia gitana. Aldavó era la responsable de l’àrea de Benestar Social
de l’Ajuntament.
Una notícia breu, amb foto inclosa, ens informa que dos joves
artesencs (“el Cosco i el Granell”) es
van veure involucrats en un xoc múltiple de vehicles a Vilanova de la Barca,
però sense conseqüències físiques.
CULTURA. La Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot ens informa de
les principals novetats per a l’estiu.
ELECCIONS. Un nou apartat
sobre les eleccions al Parlament
europeu ens mostra una còpia d’una
papereta d’ERC, atès que s’hi pot
veure els primers candidats d’aquí en
unes europees: Francesc Cases
d’Artesa i Josep Pons de Cubells.
INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. De les prop de dues pàgines
que ocupa aquesta secció no se’n
desprèn fets gaire rellevants. Hi ha,
però, una informació en relació a
l’indret conegut com La Palanca que
m’ha cridat l’atenció: “la no possibilitat de disposar de terrenys per platja
fluvial en el
mateix lloc anterior a les riuades
de
1982”. Els que
ja tenim un
certa edat segur que recordem on es trobava l’antiga
“platja natural

del Segre” coneguda com La Palanca.
FIRA DE SANT BARTOMEU.
Domènec de Bellmunt signa un article dedicat a la fira d’Artesa i ens
parla del ambient que s’hi viu. En
destaca “una muntanya de melons
del país” i “la caseta dedicada als
bombers de la localitat”.
CONCURS FOTOGRÀFIC. La
revista publica les bases del 13è
Concurs Fotogràfic d’Artesa de
Segre, que tindrà lloc durant la propera Fira de Sant Bartomeu.
HUMOR. L’incombustible PE.ESE
i els populars Quimet i Cosme ens
presenten cinc acudits relacionats
amb les eleccions europees sota el
títol “Els parlamentaris”.
IMATGES D’AHIR. Amb el títol
L’escola mixta del mestre Garret, la
revista reprodueix un grup d’uns 35
escolars del curs 1932-1933. En
plena República, a Catalunya s’impulsava l’escola mixta. A veure si
trobeu algun familiar a la foto, que
reproduïm.
Ramon Giribet i Boneta
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RECORDS DE LA VELLA ARTESA

El que val no tenir mandra
ra l’any 1938-39 i les tropes
franquistes ja quasi havien
ocupat tota la península i
molts republicans van optar per
anar-se’n a la veïna França com a
refugiats. França els va acollir de
mala gana, però els va acollir. El
meu pare va ser un d’aquests que
van traspassar la frontera, a peu i
només amb les pertinences més justes perquè era viatge llarg i pesat.
Després de creuar la frontera, els
van dirigir a Argelés, un petit poble
al costat del mar. Allí els francesos
havien muntat un camp de concentració, amb barracons de fusta
guardats i vigilats per senegalesos,
als qui el govern francès va donar
“carta blanca”. Era el mes de gener, feia molt de fred i els aliments
eren molt escassos, es moria molta gent de fred, de no menjar i de
malalties, però el que podia, aguan-
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tava el vendaval. Es comentava
que hi havia uns 250.000 refugiats,
ja que en moltíssims casos hi havia famílies senceres.
Després de dos o tres dies d’estada al camp de concentració, el
meu pare es va fabricar una escombra amb unes branques d’arbre i,
sense que ningú li manés, s’en va
anar a una cuina del camp, n’hi
havien diverses, que estava
brutíssima, i es va dedicar a fer
neteja i a posar-ho tot una mica en
ordre. Quan va acabar, va agafar
l’escombra i s’en va anar cap al
barracó, on hi tenia molts amics
d’Artesa. Al dia següent, ben matiner. agafà l’escombra inseparable
i tornà a la cuina, i només amb una
repassada la va deixar ben neta (la
feina forta l’havia fet la vigília) i en
acabar tornà cap al barracó. Al dia
següent, tornà a fer la mateixa ope-

ració, com si fos un empleat sense
paga ... I en acabar de netejar, un
dels cuiners li va dir: “que us agrada el cafè?” El meu pare era molt
cafeter, així que va respondre
“M’agrada molt”. “Llavors, podeu
veure’n tot el que vulgueu, perquè
aquí sempre hi ha peroles que en
queda”, va dir el cuiner.
Va barrejar-hi pa i ja tens l’home
amb la panxa plena. I així va continuar de netejador de cuina, fins que
al cap de pocs dies li van dir: “Ja
ens pot ajudar a fer el ranxo pels
refugiats”. El meu pare va treballar
encantat de la vida, i als 15 dies
dirigia tota la cuina i, naturalment,
s´atipava de debò, que era el que
pretenia. Va proposar als seus
amics d’Artesa que entressin a la
cuina, però no es va animar ningú.
Josep Nogués i Sirvan

INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

Mes de maig
Ple ordinari (5 de maig de 2014)
Absències: Maria Jovell i Solé i
Josep Maria Mayora i Pijuan (ERC),
Domènec París i Artigues (CIU)
S’acorda, per unanimitat, el padró
fiscal de l’any 2014, i el període de
cobrament en voluntària.
S’acorda, per unanimitat, adjudicar
a l’empresa Ribalta i Fills, SA, el
contracte de les obres de Bàscula
de pesatge de camions a Colldelrat,
per procediment obert amb diversos
criteris d’adjudicació, per un import
de 43.500 euros més 9.135 d’IVA,
amb un total de 52.635,00 euros.
Aprovacions fetes durant el mes
de maig
Relació de factures majors de
120,20 euros pendents d’aprovació
corresponents a l’exercici 2014,
que pugen la quantitat de 65.932,72
euros.
Llicències d’obra:
- Col·locar la tanca perimetral d’un
solar situat als carrers Poliesportiu,
núm. 6-C i Ausiàs March, núm. 6
d’Artesa.
- Adequació d’un local per a la implantació d’un taller de manualitats
infantil a la carretera de Tremp, 16,
baixos, d’Artesa.

- Construcció d’un mur de pedra per
delimitació de parcel·les a les
parcel·les 244, 245, 246 i 323 del
polígon 24 d’Artesa.
- Enrajolar tres balcons de la façana de la carretera de Ponts, 62
d’Artesa.

- Canviar porta i vidre del local
Sícoris, a la carretera d’Agramunt,
20 d’Artesa.
- Pintar façana, fer cuina i banys
nous a l’habitatge de la travessera
Camp de Futbol, núm. 5, 1r-1a
d’Artesa.
- Sanejar voladís i canviar canals
pluvials a l’edifici del carrer Lleida,
núm. 1 d’Artesa.
- Instal·lació d’una plataforma elevadora al carrer Sitges núm.10
d’Artesa.
- Pintar façana de l’immoble situat

al carrer Calvari, núm. 13 d’Artesa.
Autoritzacions de connexió a la xarxa d’aigua:
- Instal·lació d’una escomesa d’aigua potable al solar dels carrers
Poliesportiu, núm. 6-C i Ausiàs
March, núm. 6 d’Artesa de Segre.
Informes d’alcaldia
- S’acorda concedir ajut econòmic
a l’Escola Els Planells, per un import de 500 euros en concepte de
la celebració de la 28ena Setmana
Cultural del 7 a l’11 d’abril.
- S’acorda concedir ajut econòmic
a l’Associació Cultural LA PALANCA,
per un import de 2.500 euros en concepte del funcionament i edició de la
revista durant l’any 2014.
- S’acorda concedir ajut econòmic
a l’Orfeó Artesenc, per un import de
2.800 euros en concepte de funcionament durant l’any 2014.
- L’Ajuntament s’ha fet càrrec de la
impressió del llibre de fotografies
Artesa de Segre, temps era temps,
que ha costat 400 euros. El seu
propietari el cedeix a la Biblioteca
Municipal Joan Maluquer i Viladot
per a la seva lectura i consulta.
Eva Maza i Batlle

Dates a
recordar
Renovació del DNI
Per renovar-vos el DNI a les dependències de l’Ajuntament d’Artesa de Segre, els dies 3 d’octubre (presa de
dades) i 10 d’octubre (lliurament nou DNI), podeu demanar hora a les oficines municipals personalment o per telèfon (973 40 00 13) a partir del 15 de setembre de 2014.
Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dimecres 9 de juliol
Artesa de Segre: dimecres 9 de juliol (només en casos
molt justificats, que no puguin anar directament a la
deixalleria)
Cal trucar per informar del lloc de recollida i dels objectes
(tel. 973 40 00 13).
Ajuntament d’Artesa de Segre
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DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

Podòloga
Infermera
Reflexòloga

Ungla encarnada, durícies, ulls de poll,
berrugues plantars, esperons calcanis,
control a diabètics, educació de l’ungla,
especialitat en nens i esportistes

HORES CONVINGUDES
Av. Pere III, 10 - 13, alt. 1er - A
25600 BALAGUER

Ctra. Agramunt, 15 baixos
25730 ARTESA DE SEGRE

Tel. 676 08 33 28

ÒPTICA M. ROSA ALDAVÓ
Ctra. d’Agramunt, 17 - Tel. 973 40 00 64
ARTESA DE SEGRE

J. Galceran

HUMOR

Acaba el “cole” i torna l’estiu... Una “alegria”
pels pares, que podran gaudir més dels fills.
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IMATGES D’AHIR

Fira de Santa Cecília (cap al 1900) (i II)

egurament és la continuació
de la mateixa fira del mes
passat. Del carrer se’n deia
Joc de la Pilota, perquè el jovent
jugava al “frontón” (pilota mà) al
racó de la vella església. Avui és el
carrer Bisbe Bernaus, en memòria
de qui havia nascut en aquest carrer i va salvar vides com a prelat a
Bluefields (Nicaragua) l’any 1929.
Retrem un homenatge als hostals de les nostres comarques
d’aquella època, per la importància
que tenien en el transport de mercaderies i el desenvolupament del
comerç. Els carros i el fato podien
quedar-se al ras, però els viatgers
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i els animals generalment s’aixoplugaven als hostals que abundaven
al llarg dels camins, que després
serien carreteres (etimològicament,
lloc per on passaven les carretes).
Al redós de la cruïlla de Balaguer
n’hi havia diversos, encara ara
d’aquella zona se’n diu “hostalets”.
A la Sentiu n’hi havia un de ben organitzat amb espai, l’Hostal Nou.
N’hi havia un altre a Cubells, a prop
de cal Baster.
El més gran d’Artesa era cal Mingo del Simón, a la que avui és la
placeta del Progrés. Un altre era en
un casalot de Lo Firal, avui carrer
Sant Jordi, a l’amo li deien el

Ramonet de l’Hostal. A més, en
aquells anys funcionaven la Fonda
La Palma i la Fonda del Manel, on
avui hi ha el Banc Santander.
Més amunt, el camí dels traginers començava a cal Sabater, al
revolt que li dóna nom, a l’encreuament d’Anya. Costa amunt fins
arribar a Malús i a Llinàs, cases de
parada i fonda, també a Massana,
travessant el Pla de Montargull, que
llavors era tot bosc, es trobava un
altre hostal, ara cal Riart. Amb una
altra pujada s’arribava on avui hi ha
cal Marsà i cal Joanetó, que també
atenien els carreters. Seguint avant
es trobava una roca molt gran que
se’n diu la Roca dels Traginers, on
s’aturava per descansar els animals, per a menjar i beure. Avui
encara se’n diu, d’aquest indret, El
Relevo.
Seguien cap als Hostals de
Folquer (el de Baix i el de Dalt). Llavors venia la dura pujada de
Comiols, i en arribar al cap de la
Serra, es desenganxava el reforç
d’animals i es tornaven a l’Hostal
de Folquer. Baixant de Comiols, per
darrere el Roc de Benavent, una
altra parada i descans, encara avui
se’n diu Els Ascons.
Descrit l’ambient, es veu que la
vida de carreters i traginers a començament del segle XX era molt
dura. Hi havia trams de camins que
anaven per dins de boscos, o que
hi havia arbres a banda i banda del
camí. L’ombra sempre s’agraïa.
Amb les diligències es traslladava els viatgers en horaris que pretenien ser regulars, motiu pel qual
en alguns hostals es canviaven els
animals per altres de refresc.
Amb tot, a les fires d’Artesa, sempre hi havia, com es veu, força
ambient. L’incentiu era la compravenda, el tragí comercial de productes bàsics.

Bartomeu Jové Serra
Amb la col.laboració de Neus Novau

LA FOTO

La 25a edició del Premi de Narrativa Breu ha estat una de les més participades. A la foto, els premiats que van acudir a l’entrega de premis el 8 de juny. Foto: Ajuntament d’Artesa de Segre

