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Juliol i agost
Biblioparc i Bibliopiscines (pàg. 35)

Divendres fins al 12 d’agost
22h, C/ Bisbe Bernaus, Sardanes a 
la fresca en família. 

29 de juliol
A les 22 h, cinema al Cubtural. Ice 
Age. El gran cataclismo. 5 euros

30 de juliol
Festa Major de Colldelrat

30 i 31 de juliol
Festa Major de Vilves

Del 30 de juliol al 6 d’agost
#GZL16 Setmana Cultural (p. 15)

5, 6 i 7 d’agost
Festa Major d’Alentorn

6 i 7 d’agost
Festa Major de Tòrrec

Del 8 a l‘11 d’agost
Setmana Cultural Sta Maria (p. 15)

12 i 13 d’agost
Festa Major de Montsonís
Festa Major de Vall-llebrera

12, 13 i 14 d’agost
Festa Major de Seró

Del 12 al 15 d’agost
Festa Major de Sta. Maria de Meià

13 d’agost
A Alòs de Balaguer, cursa de mun-
tanya (10 km). Lliga de la Noguera 
(p. 33)

19, 20 i 21 d’agost
Festa Major de Boada

20 i 21 d’agost
Fira de Sant Bartomeu (p. 43)

2, 3 i 4 de setembre
Festa Major de Gàrzola

Del 9 al 12 de setembre
Festa Major de Vilanova de Meià

10 de setembre
A Vilanova de Meià, cursa Perse-
guint la Perdiu. 17 h, cursa infantil. 
17:30 h, cursa (12,5 km) i caminada 
(9 km). Lliga de la Noguera (p. 33)

11 de setembre
Festa nacional de Catalunya

16, 17 i 18 de setembre
Festa Major de Lluçars

24 i 25 de setembre
Festa Major de Montargull

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

temps

Agenda Actes
que sabem que es faranciutadana

juny
ARTESA DE SEGRE
NAIXEMENTS
dia 3: Mariana Diana Albiciuc, filla de 

Vasile i de Tilea-Ana

DEFUNCIONS

30 de maig: Josep Isanta i Ponsa (90 
anys), d’Artesa de Segre

dia 6: Josep Aubets i Orrit (85 anys), 
natural de Vilanova de Meià

dia 7: Daniel Trepat i Durany (91 anys), 
natural d’Alós de Balaguer

dia 13: Úrsula Izquierdo i Oliver (92 
anys), de Fuente Álamo (Múrcia)

dia 17: Gabriel Gambandé i Solé (88 
anys), d’Alòs de Balaguer

VILANOVA DE MEIÀ
DEFUNCIONS

dia 4: Josep M. Roca i Eroles (85 
anys), natural d’Artesa de Segre

MUNICIPI D’ARTESA DE SEGRE

A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
Temperatura mitjana: 22,6°
Temperatura màxima: 36° (dia 24)
Temperatura mínima:   8° (dies 1 i 19) 
Dies amb precipitacions: 3
Precipitació màxima:  5,5 mm (dia 17)
Total precipitacions: 9,5 mm
Fe d’errates: precip. maig: 72 mm

B) OBSERVATORI BALDOMAR
Temperatura mitjana: 20,7°
Temperatura màxima:    35,2° (dia 24)
Temperatura mín.:     5,6° (dies 1 i 19) 
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima:  8,4 mm (dia 18)
Total precipitacions: 10,6 mm

MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ
Temperatura mitjana: 20,4°

Temperatura màxima:    34,9° (dia 24)
Temperatura mínima: 6,3° (dia 19) 
Dies amb precipitacions: 8
Precipitació màxima:  11,6 mm (dia 18)
Total precipitacions: 21,1 mm

MUNICIPI DE FORADADA

Dies amb precipitacions:  1 (dia 18)
Total precipitacions:     6 mm 

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

juny
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editorial
La tarda del dimarts 19 de juliol ja era 
avançada i, malgrat les altes tempe-
ratures i la sequera, res feia presagiar 
que pogués produir-se cap incendi 
més en un dia en què a tot Catalunya 
se’n van comptabilitzar fins a 86.
No obstant, un camió de palla es va 
incendiar a l’enllaç amb la variant 
d’Artesa en direcció a Lleida. Les con-
dicions esmentades i el vent que bu-
fava en direcció nord van arrossegar 
les flames cap als turons que hi ha 
entre Artesa i Montsonís, amenaçant 
algunes granges, a més d’altres pro-
pietats. De seguida es va poder veure 
una impressionant columna de fum 
que no feia gaire bona pinta, mentre 
les flames anaven guanyant terreny.
Poc a poc es van començar a desple-
gar els diferents cossos d’emergèn-
cies: bombers, mossos d’esquadra, 
protecció civil... Les sirenes ens anun-
ciaven que alguna cosa passava, per 
si encara no ens havíem adonat de 
l’incendi. Poc després van aparèixer 
un parell d’hidroavions que, amb tres 
passades, van contribuir eficaçment a 
extingir el foc de forma ràpida. Afortu-
nadament, l’incendi es va poder atu-
rar a temps i, que sapiguem, ningú va 
prendre mal. La desgràcia més desta-
cable és la crema de la caixa del ca-
mió i la càrrega de palla.
Dit això, la pregunta que ens fem tots 

és com podia encendre’s la càrrega 
per la part de dalt. En altres casos, 
el foc acostuma a produir-se des de 
baix, a causa d’alguna espurna dels 
frens o algun mecanisme del camió.
Se sospita que algú pogués llençar 
una burilla o algun altre element in-
cendiari damunt la palla al seu pas per 
dins d’Artesa. Si fos així, o es tracta 
d’una criatura inconscient o d’algú que 
no té res al cap. En el primer cas, cal 
alertar les famílies que vigilin i edu-
quin bé la canalla. Si fos el segon, 
resulta difícil fer-hi quelcom. Quan un 
boig vol fer mal, en fa. Si no, que els 
ho preguntin a Niça.
Tot això ha passat després d’un al-
tre parell d’ensurts en poc espai de 
temps, al Senill i al Castellot respec-
tivament. En tots ells sembla que al-
gun tipus de negligència n’ha estat la 
causa.
Cal que reflexionem profundament so-
bre la responsabilitat que tenim entre 
tots sobre aquests fets. Si no som ca-
paços de transmetre la cura per l’en-
torn a tota la societat, alguna cosa fa-
lla. Els que vam veure el cel aquell dia 
ho hauríem de tenir clar. Només cal 
que recordem la forma en què el cel 
es va tenyir de marró davant del sol.

NOTA: La Palanca està oberta a totes les col·laboracions, però ens reservem el dret 
de publicar-les. Només s’admetran els escrits signats amb el nom de l’autor o autors. La 
revista no fa seves, necessàriament, les opinions expressades pels seus col·laboradors.
Recepció de textos per a la propera revista: divendres 9 de setembre

Amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de 
Lleida i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
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DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

Ungla encarnada, durícies, ulls de poll,
berrugues plantars, esperons calcanis,
control a diabètics, educació de l’ungla,

especialitat en nens i esportistes

Podòloga
Infermera

Reflexòloga

Tel. 676 08 33 28

HORES CONVINGUDESHORES CONVINGUDES

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

Ctra. Agramunt, 15 baixos
25730 ARTESA DE SEGRE
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noticiari

La Flama del Canigó va arribar 
a Artesa el dia 23 de juny tan 

esportiva com sempre, en bicicleta 
i corrent, acompanyada de la lectu-
ra del manifest. L’endemà es va fer 
l’obertura oficial de les piscines, amb 
jornada de portes obertes. Uns dies 
després, el 6 de juliol, les piscines 
també van ser escenari de la cam-
panya Disfruita, d’Unió de Pagesos, 

que promou el consum infantil de 
fruita amb un divertit espectacle.

Així mateix, aquest estiu el muni-
cipi també compta amb l’oferta lúdi-
ca i cultural del biblioparc i les biblio-
piscines. A Alentorn (imatge de baix 
a la dreta) fins i tot compten amb un 
moble recuperat fet pel responsable 
de les piscines, Oriol Castel, on es 
mostra tota l’oferta de revistes.

Tot a punt per gaudir l’estiu
Obertura de les piscines i disfruita, flama, biblioparc i bibliopiscines | D.B. / M.G. / F.S.
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Aquest mes han començat les 
obres al carrer Balmes que han 

de solucionar els problemes d’inun-
dacions que patien alguns habitat-
ges de la part final del carrer els dies 
que plovia de forma sobtada i en 
gran quantitat. Els treballs correspo-

nen encara a l’exercici pressupostari 
de l’any passat, ja que s’han anat 
postposant des de principis d’any, 
primer per acabar d’enllestir els trà-
mits i després, per no causar molès-
ties durant la Setmana Santa. L’obra 
ronda els 80.000 euros i ha de posar 

fi als problemes d’entrada d’aigua 
que patien els baixos de les cases 
de la part final del carrer, ja que el 
col·lector resultava insuficient. El fet 
que els incidents fossin puntuals ha 
restat urgència a l’obra, que ara es 
preveu enllestir aviat.

Comencen les obres del col·lector

L’obra és una de les més importants de les que 
hi havia previstes aquest any a Artesa | Dolors Bella 

Una representació de l’oficina del Síndic de Greu-
ges es va visitar Artesa el 22 de juny per atendre 

les queixes de la ciutadania, especialment en matèries 
de llum, gas i subministraments.| foto: Myriam Gutiérrez

Visita de l’oficina del Síndic

Les Artesenques Actives es van reunir la tarda del 
dia de Sant Joan per celebrar un dels bingos que 

tan bona acollida tenen a l’entitat. Van ser unes 25 sò-
cies i s’hi van repartir galetes, bombons, vins i cava. 

Bingo de Sant Joan
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noticiari
E l 26 de juny van tenir lloc les segones Eleccions Ge-

nerals en poc més de mig any a l’Estat. Al municipi 
d’Artesa, tot i el poc espai de temps entre les convoca-
tòries, els resultats mostren un ascens d’ERC, que per 
primera vegada en unes generals va treure exactament 
els mateixos resultats que CDC, 454 vots (el 33,88% 
del total). Ara bé, donat que la participació va ser molt 
menor que al desembre (va passar d’un 65,04 a un 
58,51%), ambdues formacions van obtenir, en xifres 
absolutes, menys vots que llavors. Al desembre, CDC 
en va treure 580 i ERC, 459.  Pel que fa a la resta de for-
macions polítiques, en tercer lloc va quedar el PP, amb 
un 11,57% i 155 vots, seguit d’En Comú Podem (9,10% 
i 122 vots), el PSOE (6,12% i 82 vots) i C’s (3,36% i 45 
vots). Hi va haver 21 vots en blanc i 15 de nuls, i van 
votar un total de 1.361 persones.

Eleccions Generals

E ls Mossos d’Esquadra alerten que un grup organit-
zat de persones està intentant enganyar els propie-

taris de camins i/o finques amb “l’estafa de l’asfalt”, que 
consisteix en oferir aquestes tasques a un preu molt 
baix. Primer, una persona de parla anglesa, ben vestida 
i amb vehicle de gamma alta, contacta amb la possible 
víctima i li ofereix uns treballs d’asfaltatge a molt bon 
preu al·legant que és material que li ha sobrat d’una 
altra obra. Quan la víctima cau al parany, l’estafa pot 
acabar de dues formes: o bé els estafadors demanen 
diners per avançat i una vegada han cobrat, desapa-
reixen, o la suposada empresa comença a asfaltar ràpi-
dament i amb materials de baixa qualitat. Quan acaben, 
demanen més diners dels pactats i comencen les ame-
naces i coaccions cap a la víctima. 

Els mossos alerten d’una 
estafa en ofertes per asfaltar

Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua

Auto Taller Gardela

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

Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre

(Lleida)
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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)
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La biblioteca d’Artesa de Segre va commemorar el 
700 aniversari de la mort de Ramon Llull el dia 10 

de juny amb un concert de violoncel acompanyat de la 
lectura de poemes de l’autor.

La biblioteca s’ha sumat als actes commemoratius 
de l’Any Llull, que el govern de la Generalitat de Cata-
lunya ha declarat aquest 2016. 

L’espectacle, titulat Ramon Llull, 700 anys d’immor-
talitat, va ser presentat per Isabel Gatell i les lectures 
van anar a càrrec de Teresa Velasco, Montse Español, 
Núria Gilabert i Joan Roca. La música la hi va posar el 
duo de violoncel·listes Gerard Camats i Anna Estany, 
la direcció musical va anar a càrrec de Teresa Valls i la 
coordinació, de Joan Roca. | Biblioteca d’Artesa

L ’Espai Transmissor de Seró ha ampliat l’exposició 
amb una peça recuperada del sepulcre megalític 

que ara es pot veure al costat de la resta de troballes 
de l’enterrament. Es va presentar el 18 de juny, un petit 
bol de parets convexes, de pasta porosa i coloració gri-
senca. La jornada s’inicià amb una conferència de Joan 
B. López, director dels treballs d’excavació, i posterior-
ment, el mateix López i l’alcalde, Mingo Sabanés, van 
descobrir el bol i es va visitar l’exposició. Per altra ban-
da, l’endemà, es va fer una visita guiada a la zona de 
Refet, a la serra de la Força. Els participants van veure 
la talla romànica de la Mare de Déu de Refet, a l’es-
glésia de Seró, el santuari i diversos espais de la zona 
amb manifestacions prehistòriques. | R. I. Canyelles

Homenatge a Ramon Llull Seró amplia l’exposició

* El Jutjat de Pau us vol informar del nou horari del Jutjat de Pau i Registre Civil a Artesa de Segre.

A partir del dia 4 de juliol de 2016, el nou horari d’obertura i atenció al 
públic és els dimarts i divendres de 12 a 14 hores

Si necessiteu resoldre qualsevol consulta dins d’aquest horari, us atendrem per telèfon al 973 
400 890. 

Fora d’aquest horari, i solament per encomanar certificacions del Registre Civil, us podeu 
dirigir a la recepció de l’Ajuntament en horari d’atenció al públic o trucar al telèfon 973 400 013.

Jutjat de Pau i Registre Civil
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baldomar
ARRANJAMENT DE CAMINS

E l Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació 

ens ha atorgat una subvenció per 
arranjar camins a la gestió forestal 
sostenible, per prevenir incendis 
forestals.  Sobre un pressupost de  
4.061,97 euros, hem rebut un ajut de 
2.970. L’obra s’ha d’executar abans 

del 30 de setembre i correspon a 
tres camins situats en àrea forestal.

ESCOMBRARIES

Continuem insistint que cal que 
les persones reciclin més i mi-

llor. Atenent al projecte The Rebbish 
dels alumnes de 4t d’ESO de l’Insti-
tut Els Planells d’Artesa, que varen 

quedar segons al disseny mecànic 
del robot a la Gran Final First Lego 
League Espanya, a Girona, es va 
posar de manifest que hi ha un 26% 
de recollida selectiva al nostre po-
ble.  És un tant per cent insuficient 
que provoca que el preu de la taxa 
de recollida d’escombraries sigui 
molt elevat.

Macro festa dels 50!
Atenció! Si vas néixer l’any 1966, t’interessa:

El 3 de setembre, macro festa dels 50. 

Qui estigui interessat que truqui:
LURDES 619733243 o ROSER 696921605
També podeu enviar un correu  electrònic:

MAITE maite@gardela.net

L’últim dia per apunar-se és el 19 d’agost

Nascuts el 1966
*
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E l 2 de juliol, en els actes de la 
Festa Major de Rubió, es va inau- 

gurar la Sala Polivalent del poble.
Aquesta sala, molt reivindicada 

pels veïns, s’ha construit gràcies a la 
subvenció d’un PUOSC del Depar-
tament de Governació de la Gene-
ralitat de Catalunya, que n’ha cobert 
un 95%, i la resta l’ha finançat l’Ajun-
tament de Foradada. La sala s’utilit-
zarà per a realitzar-hi actes culturals 
i socials, així com també serà un 
punt de reunió pels veïns del poble.

A la inauguració hi van assistir 

l’honorable consellera de Gover-
nació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat, Meritxell 
Borràs, l’alcaldessa de Foradada, 
Maricel Segú, el delegat de la Ge-
neralitat a Lleida, Ramon Farré, i la 
directora dels Serveis Territorials del 
Departament a Lleida, Anna Feliu.

També hi van assistir la Presi-
denta i la Vicepresidenta del Consell 
Comarcal de la Noguera i diversos 
alcaldes, així com molts veïns del 
municipi. Obres com aquesta refer-
men la voluntat de la Generalitat de 

fer territori i donar importància als 
pobles petits, on aquests serveis 
són cabdals per a que la població 
tingui el benestar desitjat.

Rubió inaugura sala polivalent

municipismunicipis

A dalt, la inauguració i a baix, con-
cert de Mercè Martínez a la Festa 
Major | Ajuntament de Foradada
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Un equip del Seminari d’Estu-
dis i Recerques Prehistòriques 

(SERP) de la Universitat de Barcelo-
na ha trobat dos arpons de banya de 
cérvol de fa 15.000 anys elaborats 
durant l’època del Paleolític superior 
com a eines per a la pesca, en el 
marc de les excavacions arqueolò-

giques del juliol a la Cova del Parco 
d’Alòs. A Catalunya, fins ara només 
s’havien trobat arpons així en un ja-
ciment a Serinyà en recerques de fi-
nals del segle XIX i principis del XX, 
però aquest és el primer cop que es 
troben en una excavació científica 
metòdica i datada. Són arpons de 

tipus arcaic, amb petites dents late-
rals, diferents dels que s’elaborarien 
més endavant, amb dues files de 
dents. 

El SERP excava al jaciment de la 
Cova del Parco des del 1987. De fet, 
enguany es commemora el 30è ani-
versari de les primeres excavacions. 

Troben arpons de pesca a la Cova del Parco

Les feines d’excavacio, a l’esquerra, i un detall 
dels arpons descoberts aquest any | ACN
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La Setmana Cultural de Gàrzola, 
#GZL16, inclou:
Dissabte, 30 de juliol, 22 h. Ro-

meu i Julieta, de Calabaza Teatre. 
Coincidint amb l’any Shakespeare, 
el grup barceloní estrena aquesta 
adaptació en clau de comèdia del 
clàssic anglès, dirigida per Xabyer 
Cámara. L’endemà a les 22h, la 
mateixa companyia estrena Crims 
exemplars 2. El 2014, Calabaza Tea-
tre va estrenar Crims exemplars a 
#GLZ, una adaptació lliure de textos 
de Max Aub. Aquest any, gaudim de 
la segona part de les històries creua-
des de personatges misteriosos que 
converteixen qualsevol experiència 
criminal en un espectacle absurd i ple 

de rialles per tota la família.
 #GZL16, Les nits a la vall
Les nits a la vall són concerts de 

petit format que tindran lloc durant 
dues nits. Són un petit tast de l’esce-
na musical emergent catalana, amb 
les actuacions de Judit Neddermann 
i Guillem Roma (dimarts 2 d’agost, 
22h) i Roger Margarit (divendres, 5 
d’agost). Neddermann és una can-
tant i compositora amb influències 
del pop, folk i jazz, entre altres, que 
canta en català, castellà, portuguès 
i euskera, i Roma és un músic de 
Manlleu amb influències que van 
de Mèxic a la música dels Balcans. 
Junts, ens oferiran un concert amb la 
frescor i l’espontaneïtat dels dos ar-

tistes, amb cançons dels seus discos 
i noves versions de clàssics.

Dimecres, 3 d’agost. 19 h, xerra-
da Paraules catalanes: trossos d’his-
tòria nostra i del món (Jordi Esteban) 
i 20.30h, inauguració de la instal·lació 
Paraules de la terra. Dues propostes 
vinculades a la llengua i la tradició, 
tribut a les paraules arrelades al te-
rritori.

#GZL Kids. Novetat d’aquest any, 
secció adreçada als més petits, amb 
un espectacle teatral (31 de juliol, 
12h, Les aventures d’Arco-Iris) i dos 
tallers (dilluns, 1 d’agost, 19 h, La 
Garçola, a càrrec de Can Gessé, del 
parc de les olors d’Almacelles; i dis-
sabte, 6 d’agost, jocs tradicionals).

Programa de #GZL16, a Gàrzola

E l dilluns, 8 d’agost: 17h, 12è Campionat de Tennis 
Taula, Plaça Jalpí; 19h, taller “Cistella amb paper 

reciclat”, Fontanella; 23h, musical d’Arpa Un viatge pe-
ls somnis amb els ulls clucs, de Berta Puigdemassa, 
plaça Planell. 9 d’agost: 19h, Taller d’herbes medicinals, 
plaça Planell; 23h, nit màgica amb Mag Marc i l’espec-
tacle Els orígens d’una il.lusió, plaça Jalpí. 10 d’agost: 
19h, xerrada de nutrició amb Esther Vives, placeta; 23h, 
Planeta Impro presenta Impro Show.cat, plaça Jalpí. 11 
d’agost: 19h, Teatre de la canalla, conestir casa de colò-
nies; 23h, cinema a la fresca, Inside out, plaça Jalpí.

Setmana Cultural de Santa 
Maria, del 8 a l’11 d’agost

municipis
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la noguera
Anna M. Vilanova i Alentorn

FERRAN SÀNCHEZ PRESENTA EL SEU 
LLIBRE A ÀGER

Ferran Sànchez va participar a la sisena Jornada 
d’Estudis Històrics i Patrimonials de la vall d’Àger i 

l’Alta Noguera, organitzada per la Fundació Arnau Mir 
de Tost el 6 de juliol. El títol era La Guerra Civil al Mont-
sec i la Noguera, i l’historiador i col·laborador de La 
Palanca hi va presentar La Guerra Civil al Montsec.

CAMARASA TÉ VIGILANT

L ’ajuntament ha contractat pels caps de setmana 
d’estiu un vigilant per a la Platgeta de Camarasa 

per prevenir ofegaments com que hi ha hagut els últims 
temps en aquesta zona, a causa dels forts corrents i 
remolins. El contracte no inclou tasques de salvament.

OBRES I ESCALADA SANTA LINYA

Per una banda, es millorarà la carretera local LV-
9042, l’accés a aquest nucli de Les Avellanes des 

de la C-12. Està previst que les obres acabin a finals 
d’any. Per altra banda, els mesos de juliol i agost, no 
es pot escalar a la Cova Gran, perquè s’hi realitzen tre-
balls arqueològics de la Universitat de Barcelona.

NOTÍCIES DEL CONSELL COMARCAL
Ajuts Leader 2016: Enguany s’han tramitat les sol·lici-
tuds de 53 empreses i se n’ha aprovat 28.

Mulla’t segur: En el marc d’aquesta campanya que 
fomenta la sexualitat segura, es van repartir 1.000 pre-
servatius entre els participants joves de la Transsegre.
Benvinguts a pagès: La comarca va participar en 
aquest projecte celebrat a tot Catalunya del 17 al 19 de 
juny. Oferia productes de proximitat. 
Càtedra d’Estudis Medievals: Aquest any s’ha dut a 
terme la 21 edició d’aquesta càtedra amb més de 50 
inscrits. El tema era Els animals a l’edat mitjana.
Carnet interpiscines: S’han ampliat les piscines a les 
quals dóna accés el carnet: són Algerri, Baldomar, Be-
llcaire d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, Camarasa, Castelló 
de Farfanya, Cubells, Ivars de Noguera, Menàrguens, 
Montgai, Penelles, Preixens, la Sentiu de Sió, Tér-
mens, Torrelameu i Vallfogona de Balaguer. L’any pas-
sat se’n van emetre més de 500 i costa uns 40 euros. 

OPEN NIGHT A BALAGUER

H i van participar un centenar d’establiments entre 
comerços, bars i restaurants, a més del grup de 

percussió Vandelpal i l’escola de dansa. Es van repartir 
1.000 euros en premis, en butlletes de 20.

TEATRE A PONTS

E l dissabte 9 de juliol el grup de teatre de Ponts Tip 
teatre va oferir als seus conciutadans l’obra Fills i 

fòbies.
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escola els planells
Després de 33 anys 

exercint la docèn-
cia a la nostra escola, 
l’Anna Baró i Novau ja no 
tornarà perquè es jubila. 
Amb el seu caràcter afa-
ble i tranquil, no només 
estem convençuts que 
ha deixat una bona em-
premta en tots els seus 
alumnes, sinó també un 
record molt entranyable a totes les persones que hem 
tingut el gust de compartir la tasca docent amb ella.

L’últim dia del curs, en l’acte que tota l’escola aco-
miadava els alumnes de 6è, també vam fer el comiat 
de l’Anna. El director i els nens i nenes de 3r fins a 6è 
li van dedicar unes paraules. A més, els alumnes de 
4t i 6è, dels quals ha estat tutora, li van oferir diverses 
actuacions. L’emoció es va fer més palesa amb el seu 
últim grup com a tutora, 4t A.

Uns dies després, el personal docent i no docent 
del centre ens vam trobar amb ella en un dinar de co-
miat. Moltes gràcies i molta sort 
en aquesta nova etapa de la vi-
da, Anna!

Moltes gràcies, Anna!

Volem destacar els primers premis obtinguts en les 
respectives categories d’aquest certamen: Marc 

Ros (2n), Guillem Lluch (3r) i Edna Fontanet (6è). Tam-
bé van obtenir accèssits Vanessa Boiciuc (2n), Pau 
Fornons (3r), Joan Puigpinós (4t), Maria Cases (6è) i 
Jana Regué (6è). Moltes felicitats!

A més, publiquem la foto del premi del Concurs 
BBVA de Dibuix Escolar que la Carla García (6è) va 
recollir a Terrassa. És el 3r premi que il·lustra el segon 
conte, Quin dia més emocionant!, del llibre Sis contes 
per a ser feliços de Júlia Prunés.

Alumnes de l’Escola premiats 
al Concurs de Narrativa Breu
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escola els planells institut els planells
Pau Jovell, alumne de segon de 

batxillerat de l’Institut el Planells, 
ha estat guardonat amb el segon pre-
mi a les Olimpíades d’Economia de la 
Universitat de Lleida.

L’acte de lliurament dels premis, 
en totes les modalitats, es va fer el 7 
de juny a l’Auditori del Centre de Cul-
tures i Cooperació Transfronterera del 
Campus de Cappont. Prèviament, els 
tres guanyadors dels varen ser rebuts 
per la Vicedegana i la Cap d’Estudis, 
a la Facultat de Dret i Economia, on 
se’ls va felicitar per l’èxit i se’ls  lliura-
ren  diferents obsequis. Els guanya-
dors han participat a la fase nacional 

de la VIIIena Olimpíada 
Espanyola d’Economia, 
a Valladolid, dels dies 22 
al 24 de juny. En aques-
ta fase el Pau va obtenir 
el quart lloc, dotat amb 
300 euros.

Per altra banda, Judit 
Ros, de segon de batxi-
llerat, ha merescut  la 
Distinció de les Proves 
d’Accés a la Universitat, 
que s’atorga a tots els 
estudiants de batxillerat de Catalunya 
que obtenen, en la fase general, una 
nota superior o igual a 9. La Judit ha 

obtingut un 9,2. El lliurament es va fer 
el 18 de juliol a Barcelona. La nostra 
més sincera felicitació.

Reconeixements a alumnes de l’Institut

Els premiats a les Olimpíades d’Economia 
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TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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Dèiem a LA PALANCA anterior 
que els actius en salut són 

qualsevol factor o recurs que po-
tenciï la capacitat dels individus, les 
comunitats i poblacions per mante-
nir la salut i el benestar. Aquest mes 
us volem parlar de l’alimentació com 
actiu en salut, de com emmagatze-
mem els aliments, de les temperatu-
res adequades o les coccions. 

Per això us deixem 10 recomana-
cions sobre aquests aspectes: 

1.- Renteu-vos bé les mans 
abans i després de tocar qualsevol 
aliment. 

2.- Netegeu les superfícies i els 
utensilis de cuina abans d’utilit-
zar-los i, especialment, després de 
manipular aliments crus.

3.- Separeu els aliments crus 
dels cuinats, utilitzeu utensilis dife-
rents per manipular uns o altres. A 
la nevera, guardeu-los en recipients 
diferents i tapats, per evitar la conta-
minació entre ells.

4.- Coeu suficientment els ali-

ments, especialment la carn, el 
pollastre, els ous i el peix. Quan 
escalfeu aliments sobrants heu de 
garantir que la temperatura arribi als 
70 ºC (aquesta temperatura elimina 
els bacteris que hi pot haver).

5.- Quan feu la compra, esteu el 
mínim de temps amb els aliments 
fora del refrigerador o congelador. 
Prepareu els menjars amb el mínim 
d’antelació abans de consumir-los i 
si no és possible, guardeu-los refri-
gerats.

6.- A l’hora de preparar vegetals 
que es consumeixen crus, cal nete-
jar-los o pelar-los. 

7.- Si teniu algú al·lèrgic, heu 
d’extremar les condicions higièni-
ques a la cuina per evitar contami-
nacions creuades. Cuineu sempre 
primer el menjar sense l’al·lergen 
i separeu-ho. Sabeu que petites 
quantitats d’al·lergen són suficients 
per desencadenar una reacció 
al·lèrgica. 

8.- En l’elaboració de plats amb 

peix cru o poc cuinat (cru, en esca-
betx o en vinagre,...) cal que prèvia-
ment s’hagi congelat a -18ºC durant 
48 hores per inactivar els paràsits 
que hi puguin ser presents, com 
l’Anisakis.

9.- Durant l’embaràs, heu de 
procurar una alimentació més segu-
ra: en general, no mengeu cru cap 
aliment d’origen animal i seguiu les 
normes de neteja en els d’origen ve-
getal.

10.- Quan cerqueu informació 
sobre seguretat alimentària aneu 
a fonts contrastades i eviteu falses 
creences. L’Agència Catalana de 
Seguretat Alimentaria garanteix una 
informació fiable.

Solució a la sopa de lletres:

Seguretat alimentària

el cap informa
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per què diem...
Albert Vidal

Es diu que en algun assumpte hi 
ha gat amagat quan no està gai-

re clar i desperta sospites, és a dir 
que més val no refiar-se de la seva 
veracitat, ja que, segurament, hi ha 
alguna cosa tèrbola en ell.

L’expressió prové de terres de 
parla castellana i es va popularit-
zar durant bona part dels segles 
XVI i XVII, en començar a anome-
nar “gat” a la bossa on es duien els 
diners.

Poden haver-hi dues raons per 
les quals rebés aquest nom. Una, 
la més òbvia, possiblement, és que 

les bosses per portar els diners so-
lien estar confeccionades amb la 
pell d’aquest animal i, per extensió, 
també se’n deien així.

Una altra probable raó seria que 
als petits lladres que furtaven amb 
gran rapidesa i amb enganys se’ls 
coneixia amb el nom de “gats”, ja 
que actuaven de manera semblant 
a la d’aquests animals, que amb 
gran habilitat agafen el que arra-
bassen i fugen corrent.

Per evitar ser robats i com-
plicar-ho més als lladres, la gent 
acostumava a amagar la bossa 

dels diners entre la roba, molt en-
dins. I també a casa, els guarda-
ven en el lloc més impensable.

La futura víctima solia ser vigila-
da durant uns quants dies pels pi-
llastres, que gairebé sempre actua-
ven en colla, per esbrinar el profit 
que en podien treure, l’indret més 
convenient on cometre el robatori 
i el lloc on portava ocult el gat. Els 
membres del grup es passaven la 
informació l’un a l’altre tot dient si 
allí hi havia o no “gat amagat”.

Recordem que ho havien de te-
nir tot molt ben planejat, ja que si 
els enxampava la policia de l’èpo-
ca, la justícia podia ordenar que els 
tallessin les mans.

... haver-hi gat amagat?
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bbc

El Roger Ribes Teixidó fa set mesos que omple la nos-
tra vida amb el seu somriure. Moltes felicitats!

Enguany a Baldomar coincideix que hi ha un veí de 100 
anys (Francesc Comabella), un de 50 (Josep Galceran) 
i un nadó acabat de néixer, el Biel. Tres generacions 
separades per 50 anys. Felicitats als tres!
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tema del mes

L ’estiu ha començat amb dos 
incendis que han generat una 

alarma considerable al municipi 
d’Artesa, tot i que cap dels dos ha 
provocat danys personals. El primer 
va ser el dia 28 de juny i va provocar 
un gran desplegament de mitjans de 
bombers i emergències en general 
perquè era molt a prop dels habitat-
ges. El segon va ser el 19 de juliol 
i, en aquesta ocasió, la repercussió 

va ser a nivell de trànsit i d’alarma 
en general, ja que va coincidir en un 
dia d’elevat risc d’incendi a tot Cata-
lunya i es va declarar al costat de la 
carretera.

El primer incendi va ser a la part 
baixa del Castellot, a sobre del carrer 
Nou. Tot i que les flames eren molt 
a prop dels blocs de pisos i tot-hom 
estava alerta, no va fer falta desallot-
jar els veïns. Va començar a primera 

hora de la tarda i els últims efectius 
no es van enretirar fins al vespre per 
assegurar que no revifava. S’hi van 
desplaçar diversos efectius aeris i 
hidroavions, un per controlar i dirigir 
els efectius que atacaven el foc des 
de terra, i els altres per tirar aigua.

CREMA UN CAMIÓ

El segon incendi va ser el 19 de 
juliol i va començar a la càrrega d’un 

Artesa viu dos incendis sense 
danys personals en 20 dies

El foc va començar a la càrrega de palla d’un camió i va provocar una enorme columna de fum | R. Giribet, M. Regué, J. Farré
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tema del mes

camió que feia tasques agrícoles als 
sembrats del costat de l’enllaç de la 
variant amb la carretera C-26. La pa-
lla es va encendre per causes que 
encara no s’han confirmat, i el foc, 
impulsat pel vent, es va estendre 
cap a les ribes del costat i va cremar 
vegetació.

En aquesta ocasió tampoc hi va 
haver danys personals, però la re-
percussió va ser considerable per-

què va obligar a tallar el trànsit a la 
carretera i, sobretot, perquè el foc 
es podia veure des de molta distàn-
cia. En pocs minuts es va generar 
una enorme columna de fum que 
va causar alarma, especialment en 
un dia en què els mitjans de comu-
nicació anaven plens d’alertes pel 
risc d’incendi a causa del vent i les 
altes temperatures (vegeu desglos-
sament).

#temadelmes

E l dia 19 de juliol va ser un 
dia complicat pels efectius 

d’emergències a Catalunya. Se-
gons van informar els Bombers 
de la Generalitat, es van arribar a 
produir fins a 86 incendis simulta-
nis a tot el país, dels quals alguns 
van ser de gran envergadura. A les 
terres de Lleida, va destacar el de 
Rocallaura, que va romandre actiu 
durant moltes hores i no es va do-

nar per controlat fins l’endemà al 
vespre i tota la nit següent encara 
s’hi van fer tasques de vigilància. 
L’incendi, segons les primeres da-
des recollides pels Agents Rurals, 
va afectar unes 720 hectàrees de 
vegetació agrícola i forestal repar-
tides entre quatre municipis. Uns 
dies després es va saber que la 
causa del foc havia estat una soca 
enterrada d’un incendi que s’havia 

declarat a la zona per Sant Joan, 
que havia restat encesa i havia re-
vifat.

Un altre dels incendis va ser a 
la Segarra, als nuclis de Pallerols, 
Ribera d’Ondara i Montmaneu que 
va cremar prop de 90 hectàrees. 

Per altra banda, el mateix dia 
es van cremar una vintena d’hec-
tàrees a Santa Coloma de Farners 
(Girona).

El 19 de juliol va ser una jornada negra, amb 
86 incendis simultanis a tot Catalunya

A dalt a l’esquerra, el sol tapat pel 
fum del foc de Marcovau. A la dreta, i 
a baix, l’incendi al Castellot | JF, MR, DB
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E l divendres 17 de juny va tenir lloc 
l’entrega d’orles als alumnes de 

6è. Va ser una cerimònia solemne i al-
hora emotiva, que va començar amb 
els parlaments del director de l’esco-
la, Ramon Giribet, i de la directora de 
l’institut, Ramona Solé, així com dels 
tutors dels alumnes homenatjats. Du-
rant l’acte es va visualitzar un audiovi-
sual que recollia els millors moments 
viscuts pels alumnes al llarg del seu 
pas per l’escola. Per acabar, alum-
nes, famílies i mestres van gaudir 
d’un piscolabis, tot comentant anèc-
dotes i experiències viscudes durant  
tots aquests anys.  La nostra més sin-
cera enhorabona a tots els alumnes 
de 6è que al setembre començaran 
una nova etapa a l’institut, estem se-
gurs que estarà plena d’ èxits!

II TORNEIG D’ESCACS

En el marc dels actes de la festa 
de fi de curs, i per segon any conse-
cutiu, el 18 de juny va tenir lloc el II 
Torneig d’Escacs “Els Planells”, orga-
nitzat conjuntament per l’AMPA  i pel 
Club d’escacs ADEJO. La competició, 
que es va celebrar al menjador de 
l’escola, va comptar amb una trente-
na de jugadors provinents de diferents 
escoles d’escacs de les rodalies. Els 
primers classificats foren Joan Pedra 
(Balaguer), David Fajardo (Adejo) i 

Àlex Pedra (Balaguer). Pel que fa a 
la participació dels nostres alumnes, 
destaquen el 5è lloc obtingut pel 
Marc Guàrdia, l’11a posició de l’Arnau 
López i la 12a del Sergi Petrov. Enho-
rabona a tots els participants!

FESTA DE FI DE CURS

Per acomiadar el curs, el mateix 
18 de juny a la tarda ens vam trobar 
tots al pavelló municipal, on vam gau-
dir de valent amb els diferents jocs de 
fusta, una proposta pensada per po-

sar a prova l’enginy i les habilitats de 
petits i grans, i que va estar amenitza-
da pel grup de Batucada d’Artesa. La 
festa es va acabar amb el ja tradicio-
nal sopar de fi de curs, amb més de 
200 participants. 

Des de l’AMPA desitgem que pas-
seu un bon estiu i que el curs vinent 
puguem compartir grans moments 
amb els nostres fills i filles. 

Final de curs

les entitats

Els alumnes de sisè i a baix, la festa i el torneig d’escacs | M. À. López / J. Farré

ANTONI AMIGÓ I PONS
Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Control de corrents subterranies sota casa

Ctra. d’Agramunt, 117 - Tel. 973 40 01 27   Mòbil 660 349 648

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE
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E l 9 de juny, Jordi Maluquer de 
Motes i Bernet, catedràtic del 

Departament d’Economia i d’Història 
Econòmica de la UAB, va ingressar 
a la Reial Acadèmia de Bones Lle-
tres a la Medalla XVII, on succe-
deix Marti de Riquer. La cerimònia 
va tenir lloc a la seu de l’Acadèmia 
i va comptar amb la participació del 
conseller d’Empresa i Coneixement, 
Jordi Baiget, i la rectora de la UAB, 
Margarita Arboix. 

Maluquer va llegir el seu discurs 
d’ingrés, Literatura i economia: la 
narrativa de Narcís Oller a la inter-
secció, i va ser contestat en nom 
de la institució per Borja de Riquer, 
acadèmic i catedràtic emèrit del De-
partament d’Història Moderna i Con-
temporània de la UAB.

La Reial Acadèmia de Bones Lle-
tres va ser fundada el segle XVIII i 
es dedica principalment als estudis 
filològics i de literatura catalana. Té 
una trentena de membres. El patri-
moni de la institució inclou un impor-
tant arxiu i una biblioteca amb més 
de 70.000 exemplars. Publica bien-
nalment el Boletín de la Real Aca-
demia de Buenas Letras. Maluquer 
és catedràtic d’història i institucions 
econòmiques de la UAB. És expert 
en història econòmica i social de Ca-

talunya i de les Antilles. Va ser vice-
rector de recerca entre 1992 i 1994. 
És membre corresponsal de l’Aca-
demia de Historia de Cuba i ha es-
tat assessor econòmic de diverses 
administracions. Va rebre el premi 
Joan Sardà Dexeus d’economia.

Va ser codirector de l’obra Histo-
ria económica de la Cataluña con-
temporánea (1988-94) i director de 
l’obra Técnicas y tecnología en el 
desarrollo de la Cataluña contempo-
ránea (2000). Amb De Riquer va co-
dirigir els dos darrers volums d’His-
toria de Cataluña, de Pierre Vilar. És 
autor de La economía española en 
perspectiva histórica (2014), España 
en crisis (2013), España en la crisis 
de 1898: de la gran depresión a la 
modernización económica del S. XX 
(1999), Industrialización y naciona-
lismo: análisis comparativo (1985) o 
El socialismo en España 1833-1868 
(1977), entre d’altres.    

Des del Club de Lectures Arte-
senc donem l’enhorabona al profes-
sor Jordi Maluquer de Motes pel seu 
ingrés en tan prestigiosa institució. 

Aquest nomenament va estar 
precedit per la presentació a Madrid, 
al Instituto de Estudios Econòmicos 
del seu estudi Espanya en l’econo-
mia mundial. Sèries llargues per a 

l’economia espanyola (1850-2015). 
En l’acte hi van intervenir, a més de 
l’autor, José Luis Feito i Joan Rosell, 
presidents de l’IEE i de la CEOE, 
respectivament, i Gabriel Tortella, 
catedràtic emèrit d’Història de l’Eco-
nomia.

En el llibre es posa de relleu que 
les sèries llargues per a l’economia 
d’Espanya mostren, amb tota clare-
dat, que el país mai en la seva his-
tòria va estar per sota de la mitjana 
mundial del PIB per càpita. Això vol 
dir que mai va conèixer una situació 
de pobresa, fet que demostra que el 
concepte de subdesenvolupament 
no és aplicable a cap de les seves 
etapes històriques. Espanya va figu-
rar sempre en el grup de països més 
desenvolupats, encara que no en 
posicions de lideratge. | Josep M. 
Espinal i Aubet, Secretari CLAac

Maluquer, a la Reial Acadèmia Bones Lletres

Jordi Maluquer de Motes
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L ’Associació de les puntaires, jun-
tament amb alguns veïns d’Arte-

sa de Segre,  el dia 5 de juny ens 
vam traslladar amb autocar a Ripoll, 
on es celebrava la Diada General de 
Puntaires de Catalunya.

Allà vam gaudir de la trobada 
més important que aquest any se 
celebra a les nostres terres, més de 
1.500 puntaires vingudes de tot Ca-
talunya, a més d’una gran quantitat 
de paradetes amb tota mena de ma-
terial per la punta al coixí.

També vam visitar el monestir de 
Santa Maria de Ripoll, després vam 

fer un bon dinar, 
i a la tarda, de 
tornada cap a Ar-
tesa, vam visitar 
la Seu Catedral 
de Manresa. Així 
passàrem un diu-
menge d’allò més 
entretingut. Ara, a 
esperar la pròxi-
ma, i mentrestant, 
organitzem la nostra trobada que, si 
Déu vol, serà el 21 d’agost, Fira de 
Sant Bartomeu, de 10 a 13 hores al 
carrer Cosme i Damià. També per la 

fira, al Cubltural, exposarem treballs 
fets durant tot el curs.

Esperem la vostra visita. | Asso-
ciació de Puntaires

Participació a la Diada de 
Puntaires de Catalunya

Foto de grup dels assistents | Associació de Puntaires

Com havia passat en altres in-
drets i amb altres tradicions, feia 

temps que la Festa Major de Collfred 
havia deixat de celebrar-se.

En diferents poblacions de la co-
marca, però, alguns irreductibles es 
van resistir a la desaparició d’aquesta 
tradició ancestral, que sucumbia da-
vant la invasió d’altres activitats que 
anaven ocupant la ment de la gent. 
Entre aquests resistents, l’any 1991 
va sorgir un grup de valents al lloga-
ret de Collfred. Decidits com ningú, 
van acordar recuperar la festa i cele-
brar-la el primer cap de setmana des-

prés de la Festa Major d’Artesa; és a 
dir, a primers d’octubre.

Aquell any van comprovar que els 
seus avantpassats eren fets d’una al-
tra mena, perquè això de fer la festa 
a l’aire lliure a l’octubre és molt arris-
cat per les inclemències del temps. 
A més, el sol es ponia massa d’hora. 
Però, agosarats com eren, no es van 
arronsar. Així és que l’any següent 
van decidir celebrar-ho el primer cap 
de setmana de juliol. No van faltar les 
advertències d’alguns sobre el fet que 
alguns anys encara no havien acabat 
de segar en aquestes dates i de la ca-

lor que fa al juliol. Malgrat tot, aquella 
gent intrèpida no es van acovardir i 
van tirar endavant. Podien amb tot.

Els primers anys en van fer de 
molt sonades i la festa era força con-
correguda. Avui, mirant enrere, pen-
sen en els entrebancs que ha calgut 
superar. I malgrat que les festes ma-
jors han perdut pistonada, se senten 
orgullosos de la seua 
i enguany han volgut 
celebrar-ne el 25è 
aniversari. 

Per molts anys, 
Collfred!

Collfred: 25 anys de Festa Major

La Festa Major 
de Collfred es 
va recuperar 
el 1991 
| foto: Amics de 

Collfred
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E l 2 de juliol ens vam dirigir Alòs de 
Balaguer. Vam sortir a les 17.00 de 

la capella de Sant Isidre de Camarasa 
per trobar-nos a les 17.30 al pont d’en-
trada d’Alòs per la carretera de Rubió. I 
quina va ser la nostra sorpresa en veu-
re que vam fer un ple, érem més de 
30 persones de Tàrrega, Artesa, Agra-
munt, Vilanova de Meià, Baldomar, 
Barcelona, Cubells i Camarasa. Tam-
bé hi havia tres nens. Com cada any, 
ens va acompanyar en Lluís Soldevila, 
batlle del poble, amic i col·laborador de 
la nostra associació. Amb els vehicles 
vam emprendre el camí del Solà i vam 
fer la primera parada geològica a l’àrea 
de l’Espadella, on el nostre expert en 
geologia, en Josep Roqué, ens va en-
dinsar i donar a conèixer els diferents 
tipus de roques i fòssils que formen les 
calcàries amb alveolines. Un quilòme-

tre aigües avall vàrem fer la segona 
parada, on el nostre expert ens va ex-
plicar la formació d’una terrassa fluvial. 
Per acabar, un quilòmetre més avall, 
vam aparcar i caminant menys de 10 
minuts vam creuar l’estret del Mu, on 
vam contemplar la bellesa d’aquest in-
dret únic a la zona, Jo vaig parlar de 
l’època en què la gent d’Alòs baixaven 
per aquest camí, que ells en deien dels 
Dos Rius, a treballar a la construcció 
de la central de Camarasa. El dia que 
plovia no cobraven cap salari i tenien 7 
quilòmetres d’anar i 7 de tornar. Aquí 
vàrem donar per finalitzada la ruta.

JORNADES DE LA PREHISTÒRIA 

Tot seguit, a les 20.00 va tenir lloc la 
conferència Sobre dòlmens i menhirs. 
Entre la llegenda i la realitat, a càrrec de 
la Dra. Ma Àngels Petit  (Departament 

de prehistòria de la UB). En la seva ma-
gistral conferència, Petit ens va explicar 
la quantitat de dòlmens i menhirs de la 
península Ibèrica, França i Anglaterra, 
i que segurament eren molts més dels 
que hi ha inventariats. També va par-
lar de la cristianització i la profanació 
d’aquests monuments, d’algunes lle-
gendes màgiques i ritus que els en-
volten i dels falsos dòlmens i menhirs 
que s’acostumen a posar en rotondes 
d’entrades de poblacions i d’arquitec-
tura d’imitació d’aquests monuments. 
Va parlar molt, com a monument de 
referència, d’Stonehenge, com sem-
pre fa ella tot molt ben explicat d’una 
manera planera i simpàtica. A la con-
ferència hi van assistir unes 50 perso-
nes, entre gent del poble i els nostres. 
| Francesc Gessé, Terres del Mar-
quesat

Sortida a Alòs i Jornades de la Prehistòria

Foto de grup de la sortida, a l’esquerra, i la conferèn-
cia sobre aquestes línies | Terres del Marquesat
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esports
E l divendres 1 de juliol, Artesa de 

Segre va acollir la 30a edició de la 
Festa del Bàsquet Lleidatà.Aquesta ga-
la serveix per premiar i reconèixer els 
equips campions i també els millors ju-
gadors i jugadores de la temporada de 
bàsquet a les Terres de Ponent.

Enguany se celebrava el 30è aniver-
sari de la  festa, que va ser molt lluïda i 
concorreguda, amb uns 450 assistents. 
La Federació va escollir Artesa per la 
seva tradició en l’esport de la cistella i 
perquè compta amb un local magnífic 
com el Cubbtural, que va albergar un 
acte ple de solemnitat. La gala va comp-
tar amb la presència del president de la 
Federació Catalana, Joan Fa, així com 
de representants del Consell Català de 
l’Esport, de la Diputació i de l’alcalde 
d’Artesa, Mingo Sabanés.

Entre els equips distingits hi havia 
el Sedis la Seu femení que juga a Di-
visió d’Honor i l’Andorra que competeix 
a lliga ACB, on han aconseguit meritoris 
resultats. A la mitja part, el grup 1/4 de 

6 va amenitzar l’acte 
tocant diverses pe-
ces, inclòs l’himne del 
CENG.

5 PREMIS PER AL 
CENG

El CENG també 
va tenir una quota 
de protagonisme im-
portant, i va rebre 5 
guardons en diferents categories. Les 
nenes de l’equip mini van rebre la copa 
de campiones. Laia Ros (mini femení) i 
Arnau López (premini masculí), van ser 
finalistes a millors jugadors en les seves 
respectives categories. Aureli Garcia 
(secretari del club i entrenador preinfan-
til) va rebre una distinció per la seva de-
dicació i abnegació en pro del bàsquet. I 
l’Escola també va rebre una menció per 
ser la que major nombre d’equips va dur 
a una trobada provincial.

A banda, David Galceran, jugador 
artesenc a les files del CN Tàrrega, però 

format a la base del club, va ser escollit 
com a millor jugador de la categoria 2a 
Catalana.

Artesa acull la Gala del Bàsquet Lleidatà

Les “minis” del CENG, dalt, i juga-
dors premiats. | CENG
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El CE Artesa prepara la nova 
temporada amb nous fitxatges

Bessone, Henard, Ibrahima, Llusà i Alcobé | CEA

E l CE Artesa de Segre ja ha començat a reforçar la 
plantilla de cara a la propera temporada. De mo-

ment, el club ha confirmat que comptarà amb Fran Bes-
sone com a entrenador i que el director esportiu serà 

J. Lluís Carrio. S’incoporen els jugadors Henard i Josep 
Maria Porta (provinents del CF Balaguer A), Ibrahima, 
Aleix Llusà, Josep Ma Solans i Gerard Alcobé (del CF 
Balaguer juvenil), i Marcel Carrió (del CF Solsona).

Curses de muntanya a Alòs i Vilanova

A lòs celebrarà la cursa de muntanya el 13 d’agost. 
El recorregut són 10 quilòmetres i la cita és a les 

18.30. També hi ha l’opció de fer una caminada amb un 
circuit més curt. El desnivell acumulat de la cursa són 
650 metres. Per altra banda, Vilanova de Meià acollirà la 
cursa Perseguint la Perdiu el dissabte 10 de setembre. 
Com ja és habitual, ofereix dos recorreguts, un per corre-
dors i un per caminadors. L’hora de sortida és la mateixa, 
les 17.30, i els recorreguts són de 12 quilòmetres i 750 
metres de desnivell per la cursa i 9 quilòmetres i 450 
metres de desnivell per la caminada. Abans, a les 17h, hi 
haurà curses infantils. Ambdues curses, tant a Alòs com 
a Vilanova, puntuen per la Lliga Noguera.
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HORARI D’ESTIU Matins de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h. (fins al 12 de setembre) 

notícies
NOVEL·LA

La vida sense la Sara Amat. Pep Puig. 
Òmnium.
Història d’amor entre adolescents ple-
na de frescor, amb una dosi de sus-
pens ben mesurada i de gran qualitat 
literària. Premi Sant Jordi.

Arenas movedizas. Henning Mankell. 
Tusquets.
Llibre de memòries peculiar que arren-
ca amb la malaltia de l’autor i allò que 
desencadena en ell, les grans pregun-
tes de l’ésser humà. 

La hija del capitán Groc. Victor Amela. 
Planeta. 
Manuela Penarrocha té 13 anys i cus 
espardenyes recordant el seu pare 
que, com els altres carlins, ha dut es-
pardenyes com aquestes per fer la gue-
rra. Vol abraçar-lo, n’enyora la mirada 
dura i plena de tendresa.

Dins la ment de l’hipnotitzador. Lars 
Kepler. Ara Llibres. 
No t’atreviràs a obrir cap finestra, ni a 
apagar cap llum, però, com saps que 
l’assassí no és a dins? L’escriptor més 
macabre de la intriga escandinava.

L’aniversari. Imma Monsó. Columna. 
Una parella va en cotxe per una carrete-
ra de muntanya. Només ell sap on van, 
és el regal que li vol fer en un intent per 
semblar-li imprevisible. Paral·lelament, 
dues criatures surten a jugar pel bosc. 

Cinco esquinas. Mario Vargas Llosa. Al-
faguara. 
Dues senyores amigues, una nit viuen 
una situació eròtica. Després es con-
verteix en una història policial i un mu-
ral de la societat peruana al final de la 
dictadura de Fujimori.

NOVEL·LA JUVENIL

Love you. Estelle Maskame. Fanbooks. 
L’Eden, de 16 anys, arriba a Los Ange-
les per passar l’estiu amb la nova famí-
lia del seu pare. No té gaires ganes de 
conèixer els germanastres, però llavors 
veu en Tyler, el gran, de 17 anys, i el 
troba absolutament odiós i... franca-

ment atractiu.

After. Amor infinit. Anna Todd. Columna. 
Després d’haver-se conegut, enamo-
rat, odiat i compenetrat com una sola 
ànima, en Hardin i la Tessa continuen la 
seva intensa història d’amor. Quin final 
espera a la relació? 

COL·LECCIÓ LOCAL

La guerra civil al Montsec. Ferran 
Sánchez Agustí. Pagès Editors. 

Les forques i les forcaires d’Alen-
torn. Joan Farrell i Domingo.  Montblanc-Mar-
tín. 

Per què diem... L’origen de 100 dites popu-
lars. Albert Vidal. Albertí. 

CONEIXEMENTS ADULT 

La força de la pau, Otegi. Antoni Batis-
ta. La Campana. 

100 moments estel·lars de la cièn-
cia: fets, anècdotes, llegendes i 
personatges. Pasqual Bernat. Cossetània. 

Revoltats. Oriol Junqueras i Justo Moline-
ro. Ara Llibres. 

La Catalunya rural, abans i ara. Llo-
renç Ferre i Alós. Saga. 

RACÓ DE PARES 

Cal fer deures? Mares i pares que 
ajuden a aprendre. Jaume Funes. Eumo. 

Àvies i avis que malcrien... i edu-
quen. M. Jesús Comellas. Eumo. 

INFANTIL

La Pepa i l’ordinador de la mare. Di-
versos autors. Beascoa. 

NOVETATS  
DE JULIOL Activitats

• Biblioparc d’Artesa de Segre 
De dilluns a divendres, de 19 a 
21 h. Plaça de l’Ajuntament

•  Bibliopiscines a Alentorn, Baldo-
mar i Vilanova de Meià. Juliol i 
agost en horari de piscina

•  Club de lectura  
Parlarem de Els quaranta dies 
del Musa Dagh, de Franz Wer-
fel.  Si hi voleu participar, a la 
biblioteca us informarem. 
7 de setembre a les 20.30 h

• Exposició “Pessigolles, catàleg 
d’emocions i sentiments” 
Mostra les emocions i senti-
ments més comuns i la manera 
com es reflecteixen, en un se-
guit de contes i novel·les per a 
infants i joves. De l’1 de setem-
bre al 21 d’octubre

• Exposició “La casa de miniatura 
de Riet Caljouw” Durant el 2016

•  Racó de Poesia. Francesc Porta

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

de la biblioteca
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pensar i créixer
Ivan Balagueró i Masanés

A ixí, doncs, sense poder refusar 
tal invitació, m’hi apropo, amb 

pas ferm, com el de la formiga. Tal com 
pensava, els peixos neden tranquils 
per les seves aigües i les flors que hi 
creixen al costat li donen carta lliure 
per destacar-se de la resta de paisat-
ge. És magnífic, d’una bellesa exube-
rant. De sobte, aixeco la vista a l’horit-
zó, observant el cim d’una muntanya 
a un parell de quilòmetres, i sento una 
punxada en un costat de l’estómac 
que em fa caure i retorçar-me de dolor. 
Quan m’acostumo al dolor i puc obrir 
els ulls, veig com un conjunt de núvols 
negres s’acosta pel mateix cel que, fa 
un instant, era completament blau.

La tempesta és imminent. S’ha girat 
un aire molt fort que fa baixar la tempe-
ratura en picat i fa que la nuvolada es 
planti damunt meu en menys del que 
esperava. Sense temps de buscar re-
fugi, ha començat a ploure i llampegar. 
De sobte, quan em decideixo a res-
seguir el camí que acaba de dibuixar 

la meva vista, havent trobat aixopluc 
enmig d’aquell prat alpí, un dolor més 
intens interromp la meva carrera i em 
fa caure desplomat a terra, que ara ja 
és del tot moll. L’aigua em penetra la 
roba i em fa disminuir la temperatura 
corporal a la velocitat d’un llamp. Si no 
em moc, seré carn de canó. El prat és 
molt extens i el desnivell no es nota en 
molts metres a la rotllana; sóc un blanc 
perfecte pels raigs elèctrics que deix 
anar la tempesta.

He de fer tot el que pugui per mou-
re’m, aixecar-me i resguardar-me en-
tremig d’aquells rocs que resten a ben 
just 200 metres. Com l’esclat d’un tro, 
quan el mal ja em permet sentir més el 
fred que qualsevol de les seves fibla-
des infernals, una nova punxada em 
fa estremir en una espècie de tortura 
general. El sobresalt que sofreixo és 
inaudit. Els ulls se m’obren i, per uns 
instants, rac en la major de les ig-
noràncies, sense poder comprendre 
res de res. Sóc enmig d’una rufa, co-

bert gairebé íntegrament de neu. Una 
tenda, d’un groc intens, és a punt de 
ser arrencada a poc més d’un cente-
nar de metres. Ara! Ara ho entenc tot.

Estava fent una travessa en solita-
ri pels Pirineus quan, de sobte, m’ha 
agafat una forta rufada. He tingut el 
temps just per plantar la tenda d’ex-
pedició. Tot just plantada, el vent s’en-
duia la bossa estanca on guardava el 
mapa i els estris d’orientació. He sortit 
buscar-la però una forta ventada m’ha 
llençat a terra. El temporal augmenta-
va i la tenda i la motxilla havien desa-
paregut. Donava voltes en va, sense 
cap fortuna en la meva recerca. El fred 
i l’esgotament començaven a apode-
rar-se de mi. Quasi bé havia finalitzat 
el tram d’aquell dia, feia estona que 
no menjava, tenia gana i set. Segura-
ment, la falta d’energia i el mal temps 
m’havien fet caure en un principi d’hi-
potèrmia que havia de solucionar si 
volia seguir amb vida.

Diuen que, sovint, “la realitat supe-
ra la ficció” i la muntanya és un bon 
lloc per experimentar tal dita. 

Somnis en la muntanya (i II)
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in memoriam
Ara fa un any del decés de Mn. Jau-
me. A la sortida del seu funeral el 
sentiment em va inspirar aquest 
escrit que únicament vaig publicar 
al meu compte de Facebook. Ara, 
amb motiu de l’aniversari, penso 
que pot ser bo publicar-lo a LA 
PALANCA com a homenatge a la 
figura del Mossèn, parlant amb la 
propietat que em dóna la desena 
llarga d’anys en què compartirem 
amistat.

Avui hem enterrat Mn. Jaume. 93 
anys de vida i 67 anys de sacerdoci. 
Una mort sentida des de la calma 
i la serenor. Vaig topar amb 
ell a l’inici del mil·lenni quan 
em vaig acostar al Santuari 
de la Mare de Déu de Re-
fet, que en aquells anys feia 
les funcions de cenobi d’una 
petita comunitat benedictina 
de germans en la que ell 
exercia de capellà, ja retirat 
de l’assignació de parròquia. 
De seguida vàrem connec-
tar. Malgrat el meu interès 
per la religiositat i el món 
que l’envolta, des de la perspectiva 
de l’etnografia, penso que de ben 
aviat va filar el meu agnosticisme. A 
mi em va costar uns minuts més arri-
bar a esbrinar que en ideologia po-
lítica estàvem als antípodes l’un de 
l’altre. Malgrat aquestes distàncies i 
a causa del seu caràcter afable i la 
meva inquietud per saber d’aquell 
home i de les seves vivències, va 
sorgir una entranyable amistat. Ca-
da Nadal rebia puntualment a casa 
la seva targeta de felicitació de les 
festes, una postal d’aspecte modest 

i curulla de paraules, intenció i bons 
desitjos. Em costava molt llegir-li la 
lletra, però quan ho aconseguia se 
m’obria sempre un missatge carre-
gat de contingut. He tingut espe-
cial cura en guardar-les totes dins 
del seu sobre groc obert amb cura, 
sempre igual, potser perquè enten-
gués des de lluny que aquella carta 
era la seva postal de Nadal.

Vam fer un grapat de coses ple-
gats, que si les comptabilitzem 
d’entre allò que ha fet al llarg de la 
seva densa i intensa vida resten en 
insignificança numèrica, però tot i 

així penso que per a ell també va 
ser important, ja que generalment 
giraven al voltant del Santuari de la 
Mare de Déu de Refet, el seu retir 
espiritual dels darrers anys.

El primer que vam fer plegats va 
ser un recull de les imatges del cen-
tenar de gravats que hi ha als ca-
rreus de l’hostatgeria del monestir, 
ell tenia especial interès a tenir-los 
documentats i els hi vaig fotografiar 
tots. Tot il·lusionat em va correspon-
dre amb una imatge pintada sobre 
fusta d’una Marededéu de les d’es-

til ortodox que des d’aleshores tinc 
penjada al menjador de casa.

En un determinat moment es va 
interessar per la música original del 
tradicional ball de cascavells. El mo-
tiu era conèixer quina música sona-
va als orígens quan es va instaurar 
com a dansa que s’utilitzava per fer 
la processó que portava la imatge 
de la verge des de la creu de terme 
fins al santuari, el dia de la festivitat 
de les marededéus trobades. Entre 
els dos vam trobar diverses partitu-
res i era admirable amb quina natu-
ralitat llegia la solfa de les mateixes.

Entranyables les xerrades 
que teníem al seu despatx 
de Refet, passàvem hores 
sense adonar-nos-en. Tenia 
bona psicologia per sortir-se 
amb la seva. En un moment 
de recerca sobre vivències 
a la guerra civil a diverses 
persones del territori, li vaig 
demanar si podíem dedicar 
una estona que m’expliqués 
com va viure la guerra. Quan 
li vaig demanar d’enregis-

trar el que em deia, sense dir no 
va aconseguir que no connectés la 
cassette. D’aquella conversa, ca-
rregada d’anècdotes i dades, em 
queden les notes escrites de tot el 
que vaig recordar acabada la xe-
rrada. Mn. Jaume Armengol i Ar-
mengol (Alentorn 1-7-1922 - Lleida 
3-8-2015) era fill de qui fou alcalde 
d’Alentorn durant la guerra civil, 
alcalde que va aconseguir que els 
milicians no despengessin les cam-
panes del campanar de l’església 
d’Alentorn, foragitant-los intel·li-

Mn. Jaume Armengol i Armengol (1922-2015)
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gentment; a la resta d’esglésies del 
terme, totes van ser despenjades. 
Temps després d’aquesta entrevis-
ta em va fer avinent un mecanoscrit 
amb les experiències de la família 
durant la guerra. En aquest àmbit, 
Mn. Jaume em va aconseguir i re-
galar un llibre aleshores ja exhau-
rit que guardo amb un sentiment 
especial, el Martirologi d’Urgell, 
la biografia i informació de la mort 
dels capellans assassinats durant 
la Guerra Civil al Bisbat d’Urgell. 
Aquesta obra me la va fer avinent 
pel meu interès sobre el nom de 
Mn. Moliné inscrit en el pedró que 
hi ha a la plaça del poble de Vernet, 
el qual necessitava documentar. Em 
va explicar que ell li havia fet d’es-
colà i que l’anomenaven “mossèn 
arracada” perquè tenia una piga al 
lòbul de l’orella. En el moment de 
regalar-me’l em va ensenyar la pà-
gina on hi havia una col·laboració 
seva que feia referència a quins van 
ser i com es van succeir els esde-
veniments de l’assassinat del rector 
de Vilanova de Meià, el primer dels 
capellans morts a les nostres terres.

Són moltes les anècdotes, els 

records, els moments compartits, 
però hi va haver un moment de tris-
tor que de fet li hauria de canviar la 
vida. Va ser el moment que la co-
munitat benedictina de Nostra Sra. 
d’Esperança es va apagar a Refet. 
Aquell fet representava el tanca-
ment del santuari i el seu trasllat a la 
residència de Balaguer. Ho va inten-
tar tot amb el bisbat per poder restar 
a Refet, fins i tot ens vàrem oferir 
perquè jo assumís la funció d’ermi-
tà del santuari, cosa que en aquells 
moments estava en possibilitat de 
fer i, àdhuc, hi vaig posar il·lusió, 
però el pragmatisme dels alts es-
taments de l’església urgellenca 
es va imposar i va haver de raure 
a la residència on tot i transmetre 
alegria i pau als avis residents, ell 
es va anar apagant de mica en mi-
ca. Les quatre parets eren com una 
presó per algú acostumat a viure a 
l’aire lliure i, en els darrers anys, en 
aquest paradís de pau i espiritualitat 
que és l’indret de Refet que ell tant 
va estimar. 

Em ve a la ment una visita que li 
vaig fer a la residència de Balaguer, 
en la qual em va entregar amb il·lu-

sió un dossier confeccionat per una 
organització de Barcelona que pro-
posava donar vida al santuari, però 
tampoc va reeixir. Em comentava la 
seva neboda que un dels moments 
més difícils per a ell va ser quan a la 
residència el van obligar a no vestir 
més la sotana. Aquella sotana vella, 
apedaçada, lluent, que expressava 
el seu convenciment en la funció 
sacerdotal a la vegada que la humi-
litat i la pobresa material que no era 
altra cosa que la seva gran riquesa 
espiritual.

Quin gran home i capellà deu-
ria ser, per què la seva missa de 
rèquiem a l’església d’Alentorn, el 
poble on va néixer, plena de gom a 
gom, fos oficiada pel bisbe d’Urgell 
i concelebrada amb més d’una tren-
tena de capellans.

Mn. Jaume, amic, que al cel re-
poseu retrobat amb la Mare de Déu 
que tant heu estimat en la vostra 
vida terrenal, gaudiu de la vida eter-
na. Els Nadals sense el sobre groc 
a la bústia de casa, sempre tindran 
un punt de buidor.

Ramon I. Canyelles
Alentorn, 5 d’agost de 2015

Gabriel Gambandé i Solé
“Padrí, ha arribat el moment d’acomiadar-nos. Tot i 
saber que no és un adéu.
Aquestes darreres setmanes, dies... hi ha hagut 
temps de mirar-nos, abraçar-nos i donar-nos els 
ultims petons. Ningú ho volia, però tots sabíem que 
el vostre cor, ja cansat, s’anava apagant.
El vostre àngel, la padrina Marina, us estenia la mà i 
us cridava.
Tots volem agrair-vos els moments que hem passat 
amb vós i tot el que ens heu ensenyat.
Seguirem caminant junts, sentint-vos present, tant a 
vós com a la padrina.
El padrí, el nostre heroi, ara i sempre. T’estimem.” 

| Els teus néts 

La família de Gabriel Gambandé i Solé volem 
agrair la tasca del personal del CAP d’Artesa així 
com la companyia i el suport de tots aquells que 
el coneixíeu i d’alguna manera el trobareu a faltar. 
Aquests darrers anys, en especial, a tots el veïns i 
amics del carrer la Fassina. 
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Per ser una revista del mes de ju-
liol –l’estiu pot resultar una mica 

ensopit–, trobo que hi ha continguts 
prou interessants i força variats.

PORTADA. La imatge del fotò-
graf Joan és prou explícita respecte 
a l’aparatositat de l’accident del qual 
es parla en l’editorial.

EDITORIAL. Amb el títol Acci-
dent a Salgar, explica com un camió 
alemany que portava greix animal 
a la Cooperativa (aleshores les ins-
tal·lacions eren dins d’Artesa), es va 
equivocar i va agafar la carretera de 
Montsonís en lloc de continuar pel 
carrer Escoles. Era una nit de juny 
i el camió es va esbalçar uns 100 
metres més enllà de Salgar. El ca-
mioner no va morir de seguida, però 
no va sobreviure a l’accident. A més, 
va vessar uns 12.000 kg de càrrega 
al Segre, amb la conseqüent conta-
minació.

FUTBOL. La junta del CE Artesa 
ens explica l’honrós paper que va fer 
el club en la seua primera tempora-
da a regional preferent (avui seria 
semblant a 1a catalana), on va com-
petir amb equips com el Manresa, 
campió del grup i que va perdre con-
tra l’Artesa per 5-1. El jugador José 
Luis Pérez va ser proclamat pel diari 
Segre com a més regular del grup. 
El club també va fer un homenatge a 
M. Carme Brunet pels seus 25 anys 
com a mantenidora de la roba espor-
tiva.

OPINIÓ. El col·laborador Sícoris 
escriu un article de caire polític amb 
un llarg títol: Rodríguez Ibarra... o la 
barra de l’Ibarra. Un personatge no 
grat pels catalans. Molts recordem 

aquest polític 
del PSOE que 
va ser molts 
anys president 
d’Extremadura 
(1983-2007) i 
que es caracte-
ritzava pel seu 
anticatalanisme. 
Així és que ja us 
podeu imaginar 
el contingut de 
l’article en què 
Sícoris acaba 
demanant la de-
claració de per-
sona non-grata 
per part de la 
Generalitat.

En l’article 
Una bici, un io-
gurt i algunes 
cabòries ener-
gètiques, Joan 
A. Clua ens explica de forma cientí-
fica i amb els corresponents càlculs 
matemàtics l’energia que gastem 
anant en bici, la que ens aporta un 
iogurt i la que consumim en l’activitat 
diària. Conclou: “No vulgueu perdre 
pes a força de menjar menys. És mi-
llor la bici”.

M. Rosa Aldavó i Pineda publi-
ca una nota d’agraïment pels vots 
que el PP ha obtingut en les recents 
eleccions municipals.

COOPERATIVA DEL CAMP. La 
secció ens parla de la XXXII assem-
blea anual de la Cooperativa d’Ar-
tesa, que aleshores comptava amb 
417 socis i 23 empleats. El president 
era el nostre col·laborador Pere Ser-
ra, traspassat ara fa pocs mesos. 
La Cooperativa afrontava dos rep-
tes de futur: adaptar-se a la política 
agrària comunitària i el trasllat de les 
instal·lacions al polígon industrial. 

L’assemblea va dedicar un record a 
Jesús Santacreu Amigó i Joan So-
lé Mallol, ambdós difunts durant el 
1990. En un sopar de germanor pos-
terior al pavelló, hi van participar 600 
persones.

ACCIDENT. La revista publica 
dues fotos més de l’accident del ca-
mió que va caure al Segre.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNI-
CIPAL LOCAL. La secció estrena 
nou format, d’acord amb la voluntat 
del nou equip de govern d’Artesa. 
Després d’un apartat amb informa-
cions diverses, presenta de forma 
resumida els acords dels plens. En 
el ple de constitució del nou consis-
tori hi trobem dues anècdotes: la fór-
mula d’acatament del càrrec usada 
pels regidors d’ERC (“Per exigència 
legal, sí, prometo”) i el curiós resultat 
de la votació a l’alcaldia després que 
els quatre caps de grup es presen-

fa 25 anys
Juny de 
1991
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fa 25 anys
tessin per al càrrec (Campabadal, 5 
vots; Cardona, 3 vots; Aldavó, 1 vot; 
Pellicer, 0 vots; 1 vot nul i 1 vot en 
blanc). En el següent ple, l’assump-
te polèmic va ser la data de les ses-
sions plenàries, que va quedar fixada 
el segon dimarts de cada mes amb 
el vot de qualitat de l’alcalde després 
de dues votacions amb aquest resul-
tat: a favor, 5 vots (ERC); en contra, 
5 vots (3 CiU i 2 PP); en blanc, 1 vot 
(PSC). La secció es complementa 
amb tres fotos del ple de constitució, 
del fotògraf Joan.

COMARCA. La secció ens pre-
senta els regidors electes dels mu-
nicipis de la rodalia, encapçalats 
pels seus alcaldes: Martí Galceran 
i Blanch (Alòs de Balaguer), Josep 
Roig i Armengou (Cubells), Antonio 
Montané i Terré (Foradada) i Joan 
Serra i Corts (Vilanova de Meià).

CONCURS FOTOGRÀFIC. La 
revista publica les bases del XV Con-
curs Fotogràfic de la Fira de Sant 
Bartomeu, organitzat per l’Ajunta-
ment d’Artesa, el Club de Lectures 
i el Museu del Montsec. Hi havia 
quatre premis en metàl·lic i trofeus, 
tot diferenciant les fotos en color o 
en blanc i negre, per a cada una de 
les dues categories temàtiques: a) 
Local, comarcal i festes populars; b) 
Lliure.

MÚSICA ALS CASTELLS. La se-
gona edició d’aquest certamen va 

començar amb una actuació a l’es-
glésia de Cubells. Durant els mesos 
de juliol i agost estaven programa-
des diverses actuacions als castells 
de Montclar i Montsonís. Encara no 
havia començat l’expansió per la 
resta dels castells del país.

PREMSA. Una foto amb el cor- 
responent peu ens informa de l’as-
semblea de l’Associació Catalana de 
la Premsa Comarcal (ACPC), de la 
qual és membre LA PALANCA, que 
va tenir lloc a Vilanova i la Geltrú.

PREHISTÒRIA. Josep M. Fullola, 
M. Àngels Petit i Raül Bartrolí signen 
l’interessant article La cova del Par-
co. Breu història i perspectives de 
futur. Els autors són els responsa-
bles de les excavacions de la cova 
que va descobrir Rafel Gomà “Par-
co” el 1974 prop d’Alòs de Balaguer, 
el qual va informar l’il·lustre prehis-
toriador Joan Maluquer de Motes, 
molt vinculat a Artesa. Maluquer va 
fer diverses campanyes d’excava-
cions fins al 1984. 
A partir de 1987, els 
signants es van fer 
càrrec del jaciment 
i un any després, 
moria Maluquer. 
En l’article ens ofe-
reixen els detalls 
que posen de re-
lleu la importància 
d’aquest jaciment. 

Al final, en reclamen la protecció i la 
millora de l’accés a les institucions.

GASTRONOMIA. Josep M. Mo-
rell, el restaurador de Balaguer, ens 
presenta la recepta Cloïsses natu-
rals amb carxofa. A més dels ingre-
dients, ens explica detalladament la 
preparació. Acaba recomanant que 
la recepta “s’ha de preparar amb 
cloïsses de qualitat”.

LOCAL. La secció ens presenta 
un parell de fotos del Sisquet sobre 
la celebració de la Diada del Sagrat 
Cor, al Castellot. Misteriosament, la 
major part de les revistes van arribar 
a les cases amb una de les imatges 
guixada amb retolador permanent.

DE LA VELLA ARTESA. L’article 
El pont de les set arcades, proba-
blement extret de l’Àlbum de la Ve-
lla Artesa, ens mostra una imatge 
d’aquesta imponent construcció so-
bre el riu Segre, al Pont d’Alentorn, 
que va ser destruïda per la Guerra 
Civil.

Ramon Giribet i Boneta
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* Renovació del DNI 
Fins pròxim avís per part de la Policia, no es 
tornarà a renovar el DNI a l’Ajuntament. Per a 
més informació, podeu adreçar-vos a l’oficina 
de Lleida, situada al C/ Jaume II, 15. El telè-
fon és el 973 21 42 74. De dilluns a dijous, 9h 
a 17h; divendres, 9h a 14h. Per demanar cita, 
truqueu al 902 24 73 64 o entreu a www.cita-
previadnie.es.

Recollida d’objectes voluminosos
Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de 
recollida i dels objectes (973 40 00 13)
- Pobles agregats: 29 d’agost i 19 de setembre. 
- Artesa de Segre: 17 d’agost i 21 de setembre.
Només casos molt justificats, que no puguin 
anar directament a la deixalleria.

Ajuntament d’Artesa de Segre

Dates a recordar

informació
municipal d’artesa

Eva Maza i Batlle

Ple ordinari (20 de juny). 
Absències: Joan Camats i Campa-
badal, Eduard Serradell i Camats 
(ERC) i Anna Baella i Guiu (Conver-
gència)

S’aprova, per unanimitat, la 
Gestió del Servei Públic de l’escola 
municipal de música (E.M.M.A) mi-
tjançant concessió per procediment 
obert.

S’acorda, per unanimitat, l’apro-
vació provisional de la modificació 
de l’ordenança fiscal núm. 28 Regu-
ladora de la taxa per la prestació del 
servei de l’Escola Municipal de Mú-
sica d’Artesa de Segre (E.M.M.A). 

La quantia de la taxa serà el resul-
tat d’aplicar les tarifes següents: 

Matrícula (anual)  45,00 euros 

Mòdul tancat
Programa de sensibilització 
Nivells 1 a 3 26,37 euros
Programa d’aprenentatge bàsic
Nivell 1  43,35 euros
Nivell 2  48,74 euros
Programa nivell elemental 

Nivell 1  63,50 euros
Nivell 2  63,50 euros
Nivell 3  72,04 euros
Nivell 4  78,94 euros
Programa aprenentatge nivell mig 
Nivells 1 a 6:      84,60 euros

Mòdul obert (a partir de 16 anys)
Classes d’instrument individual
30 min/setmana      50 euros/mes
45 min/setmana      70 euros/mes
1 h/setmana      95 euros/mes
Els alumnes de 45 min o 1h classe, 
podran formar part d’algun dels con-
junts de l’escola.
Es podrà fer les classes als matins 
si al professor determinat de l’instru-
ment li va bé.
Batucada (alumnes mòdul obert)
1h/setmana      30 euros/mes
Batucada (alumnes mòdul tancat)
1 h/setmana      20 euros/mes
2n instrument (mòdul tancat)
30 min/setmana      45 euros/mes

Opcional (import mensual)
Lloguer d’instrument 
1r curs    6,88 euros

2n curs    11,37 euros
3r curs i següents  22,74 euros

APROVACIONS DEL MES DE JUNY

S’aprova la relació de factures 
majors de 120,20 euros, pendents 
d’aprovació corresponents a l’exer-
cici comptable 2016 que pugen la 
quantitat de 60.659,57 euros.

INFORMES D’ALCALDIA:

S’acorda un concedir 375 euros 
a l’Associació Amics de la Sardana 
d’Artesa de Segre per una part de 
les despeses de la cobla d’una de 
sessió de Sardanes a la fresca en 
família.

S’aprova concedir un ajut de 225 
euros a l’AMPA de la Llar d’Infants El 
Bressol per les despeses de la festa 
de final de curs.

S’acorda concedir un ajut econò-
mic de 2.800 euros, efectuat en dos 
pagaments, a l’Orfeó Artesenc per 
les despeses de funcionament de 
l’any 2016.

Mes de juny
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fira
DIVENDRES 19 D’AGOST
13ª Caminada sota la llum de la lluna
22h, Gimnàs Altis 
Organitza: Club Esportiu Altis
Cal prèvia inscripció a l’ajuntament
DISSABTE 20 D’AGOST
Enganxa’t a la fira: sortida popular
8h, CAP (cal inscripció ajuntament)
Caminant, corrent o en bicicleta
Refrigeri i obsequi per tothom
Organitza: ABS Artesa de Segre
Torneig de Bàsquet 3x3
Durant el matí, Camp d’esports
Organitza: CENG
15è Concurs de Pintura ràpida
9 a 10h (inscripció), 10 a 16h (con-
curs), carrer Balmes
Inauguració
12h, recinte firal
Repartiment de la tradicional Paella
14.30h, c/ Mallorca - M, D. del Pla
Concurs de Botifarra
17h, Plaça de l’Ajuntament
Organitza: Els Follets
Premis Pintura Ràpida
18h, Cubtural
8a Jornada sobre la carn de conill 
19h, Cubtural (Àrea d’activitats)

8è Concurs “El conill a la cuina”
Presentació de plats 17h, premis 
19.45h. Consulteu les bases.
Organitzen: Departament d’Agricul-
tura, Ajuntament d’Artesa, Associa-
ció de Cunicultors de la Noguera, 
Conills Caubet i Morros Fills SL. 
Final del Torneig de Bàsquet 3x3
20.30h, Camp d’esports
Festa del Vi - Sopar de Germanor 
21.30h, plaça de l’Ajuntament
Actuació de Cesk Freixas
22h, plaça de l’Ajuntament 
Jazz amb Maite Alguacil i Pau Lligadas
23h, plaça de l’Ajuntament 
Espectacle esotèric
24h, plaça de l’Ajuntament
Organitza: Medieval Cercós
DIUMENGE 21 D’AGOST
6è Intercanvi de segells i promoció 
filatèlica i altres col·leccionables
9 a 13h, Cubtural
Col·labora: Bernardí Mota 
8è Mercat de llibres de segona mà
Tot el matí, estand de l’Associació 
de Dones Artesenques Actives
Organitza: Associació de Dones AA
19a Trobada de puntaires

10h, c/ St. Cosme i Damià
Organitza: Associació de Dones 
Puntaires d’Artesa de Segre
Mostra de documents històrics
10 a 14h, Centre Entitats Les Monges
Organitza: Arxiu de la Noguera
Aperitiu de vins i tastets de restaurants
Hora: 12 a 14h
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Futbol. Trofeu Fira del Meló
18.30h, Camp d’esports
Tòmbola a favor dels refugiats
19.30h, plaça de l’Ajuntament
Organitza: Assemblea Popular
Final del torneig de pàdel
20h, Pistes de pàdel
Organitza: Clic & Padel
Premis productes estranys
20h, Cubtural
Actuació Un quart de sis
21.30h, plaça de l’Ajuntament
Espectacle esotèric
23h, plaça de l’Ajuntament

Tota la fira: mostres de productes, 
zona de degustació a l’av. Ma Anzizu
Més informació a l’Ajuntament i a 
l’estand de la mateixa fira
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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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humor
Josep Galceran

Nou candidat al govern espanyol

“Visto el resultado de las últimas elecciones, si estáis así de tontos, 
tendré que presentarme yo”.
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A Artesa de Segre, des de temps 
immemorials s’hi celebraven di-

ferents fires i mercats. La seva situa-
ció geogràfica, a mig camí entre la 
plana de Lleida i el Pirineu, i la gran 
quantitat de pobles i masies ubicades 
al seu voltant, convertien la població 
en pol d’atracció comercial. De les 
quatre fires anuals que s’hi van arri-
bar a celebrar a mitjan segle XX, es 
va passar a l’extinció total d’aquestes 
als anys 1970.

L’any 1980, el primer Ajuntament 
democràtic després de la dictadura 
era presidit per Vicent Roca i Mia-
nes. El nou alcalde tenia visió i es-
perit comercial i la seva experiència 
al capdavant de l’entranyable botiga 
de “Ca la Petit” li feu impulsar la “re-
surrecció” d’una de les fires que més 
èxit havia tingut: la Fira de Sant Bar-
tomeu, coneguda també com la “Fira 
dels gitanos”. Aquesta se celebrava 
al mes d’agost i s’hi compraven i ve-
nien centenars d’animals de càrrega, 
principalment mules, on els gita-
nos eren els principals marxants de 

bestiar. Val a dir que la Fira de Sant 
Bartomeu està documentada des de 
l’any 1443, esdevenint uns dels cer-
tàmens comercials més antics del 
país.

Així doncs, l’alcalde Vicent Ro-
ca, juntament amb el tinent d’alcalde 
Francesc Blanch (de cal Josepet) i 
els altres regidors del consistori van 
decidir recuperar aquesta fira per do-
nar un nou impuls econòmic a la nos-
tra ciutat i municipi. Comptaren amb 
la inestimable ajuda de Jesús Santa-
creu (dep) gerent d’una Cooperativa 
d’Artesa en auge, i també amb la im-
plicació del teixit comercial i industrial 
d’Artesa.

Calia buscar, però, un nom més 
atractiu per la Fira i van decidir bate-
jar-la com a Fira del Meló, donat que 
aquesta fruita es conreava amb èxit 
als nostres camps i a l’agost era ple-
na època de producció. Amb aquell 
nom s’aconseguiria més reclam i 
atenció, tant dels expositors com 
dels visitants.

Aquells primers anys, els organit-

zadors van aconseguir que les princi-
pals marques de tractors i maquinària 
agrícola exposessin els seus models 
a la Fira. Els tractors s’erigien en 
símbol de prosperitat agrícola i ve-
nien a substituir les antigues mules. I 
van fer que els nostres melons de se-
cà fossin coneguts, comprats i con-
sumits arreu del territori català. La 
Cooperativa registrà la marca “Melor” 
que fou un èxit comercial.

S’aconseguí impulsar un certa-
men que portaria centenars de visi-
tants a Artesa. Amb el pas del temps, 
la Fira es consolidà, però el conreu 
del meló va anar perdent pistona-
da i pes en l’economia local. En els 
darrers anys, la Fira ha recuperat el 
nom de Sant Bartomeu i ha deixat a 
una banda el meló, que ha passat a 
ser un producte testimonial.

A la imatge principal es pot ob-
servar la tallada de cinta inaugural a 
càrrec de les autoritats. A l’esquerra, 
el tinent d’alcalde Francesc Blanch, i 
a la dreta, l’alcalde Vicent Roca. A les 
fotos inferiors, vista general de la ma-
quinària (1980) i parada de melons 
de la Cooperativa (any 1981).

imatges d’ahir
1980

La primera Fira del Meló

Acte inaugural i maquinària de l’any 1980 i parada de la Cooperativa, del 
1981 | Fotos: Sisquet, cedides per Vicent Roca i Elisabet Canes

Miquel Regué i Gili
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la foto

La campanya ‘Disfruita’, organitzada pel sindicat agrari Unió de Pagesos per tal de promocionar el consum de fruita 
entre els infants, va arribar a Artesa el 6 de juliol, amb un divertit espectacle a les piscines municipals | Dolors Bella


