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maig 
ARTESA DE SEGRE 

NAIXEMENTS

dia 13 d’abril: Aina Obon i Morell, filla de 
Juan José i de Rosa M.

DEFUNCIONS

dia 23: Josep Santacreu i Armengol (94 
anys), natural d’Artesa de Segre

dia 27: Ramon Nogués i Terré (93 anys), 
natural de Seró

FORADADA 

DEFUNCIÓ

dia 12: Joan Ribes i Castellà (87 anys), 
natural de Foradada

VILANOVA DE MEIÀ 

DEFUNCIONS

30 abril: Teodora Capdevila i Colell (90 
anys), natural de Sanaüja

14 maig: Alfredo Puigpinós i Gardeñes 
(84 anys), natural de Vilanova 

Els divendres d’estiu
Fins a mitjan agost: 22h, C/ Bisbe 
Bernaus, Sardanes a la fresca en 
família. Org.: Amics de la Sardana

Mes de juliol
- A les nits, a la pista poliesportiva 
del Camp d’Esports, 38è Torneig 
d’Estiu de Futbol Sala del CENG
- De dilluns a divendres, de 19 a 21 
h, a la Pl. Ajuntament, Biblioparc

6 de juliol
A la Pl. Ajuntament, a partir de les 
19 h, Divendres a la fresca amb 
diverses activitats. Organitza: Asso-
ciació de Comerç i Serveis d’Artesa 

7 de juliol
A les 20 h, a Salgar, concert d’Oriol 
Ginestà. Entrada gratuïta. Organit-
za: Ajuntament de Foradada

8 de juliol
A les 12 h, a les piscines d’Alòs, 
Mulla’t per l’esclerosi múltiple

Del 9 al 13 de juliol
Football Summer Camp EFA 

14 de juliol 
A les piscines de Vilanova, revetlla

Del 16 al 20 de juliol
Estades esportives CENG (1r torn)

20, 21 i 22 de juliol 

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

temps

Agenda
ciutadana

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

maig

Actes

ARTESA DE SEGRE    
A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana: 17,2°
Temperatura màxima: 29° (dia 24)
Temperatura mínima: 1° 
     (dia 2)
Dies amb precipitació:    8
Precipitació màxima: 42 mm  
   (dia 12)
Total precipitacions: 134 mm

B) BALDOMAR 
Temperatura mitjana:     15,3°
Temperatura màxima:    27,7° (dia 24)
Temperatura mínima:      -0,9° (dia 2)
Dies amb precipitació: 19
Precipitació màxima: 57,3 mm  
   (dia 12)
Total precipitacions: 129,6 mm

VILANOVA DE MEIÀ     
Temperatura mitjana: 15°

Temperatura màxima:    28,2° (dia 24)
Temperatura mínima:     1,5° (dia 2)
Dies amb precipitació: 20
Precipitació màxima: 50,7 mm  
   (dia 20)
Total precipitacions: 194,5 mm

FORADADA
Dies amb precipitació: 9
Precipitació màxima:   32 mm (dia 21)
Total precipitacions: 112 mm

que sabem que es faran
Festa major de Tudela de Segre

Del 20 al 23 de juliol
Festa major de Montclar

Del 23 al 27 de juliol
Estades esportives CENG (2n torn)

28 de juliol
Festa major de Colldelrat

28 i 29 de juliol
Festa major de Vilves

3, 4 i 5 d’agost
Festa major d’Alentorn

4 d’agost
- A Montmagastre, 2a Cursa Noctur-
na de Muntanya Bruixes Trail. 
- A Vilanova de Meià, presentació 
del llibre Viatge universal pel Pirineu 
de Joan Obiols
- A les piscines de Vilanova, revetlla

4 i 5 d’agost
Festa major de Tòrrec

5 d’agost
A les piscines de Vilanova, Mulla’t 
per l’esclerosi múltiple

7 d’agost
A les 20 h, al Casal Cultural d’Alòs, 
conferència del Dr. Josep M. Mata

11 i 12 d’agost
A Cubells, VII Jornades Culturals
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editorial
Aquesta frase serveix de justificació 
als que aparquen davant un gual, 
sobre un pas zebra, damunt la vo-
rera o en un lloc on està prohibit es-
tacionar. Els que paguen la taxa del 
gual es queden atònits, un cop rere 
un altre, en sentir aquesta frase per 
part dels conductors infractors. Si se 
sumen aquests petits moments de 
centenars de vehicles, equivalen a 
molèsties importants per a la resta 
de cotxes, vianants, comerços i ciu-
tadania en general.

Aquesta resposta (“tranquil, és un 
moment, ara el trec”, o “no fa nosa”, 
o “no n’hi ha per tant...”) també l’està 
rebent el flamant vigilant municipal, 
que treballa des de fa unes setma-
nes a l’Ajuntament d’Artesa. I supo-
sem que també es queda perplex 
davant de la resposta tan “natural” 
dels infractors.

A Artesa de Segre tenim un pro-
blema d’incivisme, que es fa més 
palès quan parlem de temes rela-
tius al trànsit. L’Ajuntament ha fet 
algunes accions per reduir aquestes 
conductes al llarg dels anys, i resulta 
evident que han estat insuficients. 

Es va redactar i es va posar en 
marxa un pla de senyalització viària, 
de direccions úniques i de llocs on 
no es podia estacionar, que s’hauria 
de revisar i ampliar. Aquesta mesura 

anava acompanyada per la cessió 
de les competències de trànsit dins 
el nucli urbà als Mossos d’Esquadra, 
els quals, sigui dit de passada, no 
han acabat d’imposar la seva auto-
ritat. 

Ara, l’Ajuntament ha pres una 
mesura que va en bona direcció: ha 
contractat un vigilant municipal i l’ha 
dotat amb un vehicle policial. Aquest 
agent de l’autoritat sembla que es 
pren la seva feina molt seriosament 
(no podia ser d’una altra manera) i 
de moment està avisant a tothom qui 
comet infraccions.

A partir de l’1 de juliol ja co-
mençarà a ficar multes, i serà llavors 
quan es veurà si la gent comença a 
complir amb les seves obligacions 
com a conductors i com a ciutadans. 
L’Ajuntament, però, encara hauria 
de prendre altres mesures com se-
rien habilitar aparcaments públics i 
gratuïts en zones cèntriques (ende-
rrocar algun edifici en ruïnes i ha-
bilitar-lo com a pàrquing, com ara 
l’antic escorxador o les sitges) o im-
plantar una espècie de zona blava a 
la carretera, per fer més dinàmic el 
tema dels aparcaments i fer desistir 
als “comodons” que agafen el cotxe 
per anar a 100 metres de casa seva.

NOTA: La Palanca està oberta a totes les col·laboracions, però ens reservem el dret 
de publicar-les. Només s’admetran els escrits signats amb el nom de l’autor o autors. La 
revista no fa seves, necessàriament, les opinions expressades pels seus col·laboradors.
Recepció de textos per a la propera revista: fins dimarts 24 de juliol

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

És un moment, ara el trec DIPÒSIT LEGAL: L-283-1981
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noticiari

A finals de maig van començar 
les obres de l’última fase del 

pla de barris, que dura uns quatre 
mesos i inclou la travessera i el ca-
rrer de l’Església, el carrer del Forn 
i el carrer Bisbe Bernaus. Per ara 
es fan les conduccions pels serveis 

(aigua, gas, etc.) als tres primers, i 
després s’aixecarà Bisbe Bernaus i 
es posaran els nous serveis. 

TRULLS

Les obres han posat al descobert 
dos trulls a la travessera de l’Esglé-

sia, que s’intentaran restaurar i co-
brir amb un vidre, com es va fer amb 
un de la plaça Major. L’alcalde, Min-
go Sabanés, va explicar que encara 
es desconeix la data i antiguitat con-
creta dels trulls però que hi treballa 
una arqueòloga.

Comença la darrera fase del Pla de Barris
Obres als tres carrers i, a baix a la dreta, un dels trulls restaurats a la plaça Major i un dels que s’han trobat ara | D.B.
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L ’entrega dels Premis de Narrati-
va Breu, que ja han arribat a la 

29a edició, ha estat un dels actes 
més rellevants de l’últim mes a la 
Biblioteca. En aquesta convocatòria 
s’hi han presentat 252 obres en les 8 

categories, d’autors d’arreu de Cata-
lunya. L’acte d’entrega de premis va 
ser el 3 de juny i l’escriptor convidat 
va ser Màrius Blàvia.

Per altra banda, el 23 de maig es 
va fer la darrera edició de l’hora del 

conte abans de vacances, i el 25 de 
maig la biblioteca es va sumar a la 
iniciativa Supernit, vinculada al club 
Súper 3 i que es va fer arreu de Ca-
talunya, en què els 20 participants 
havien de resoldre un enigma.

Premi de Narrativa Breu i actes a la Biblioteca
A l’esquerra, els premiats a la Narrativa Breu i a la dreta, Hora del Conte i Supernit | Biblioteca Joan Maluquer, Jordi Farré
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La Flama del Canigó va entrar a 
Artesa el dia 23 a la tarda per la 

carretera de Ponts de la mà de cor- 
redors de totes les edats i de ciclis-
tes, uns amb el club Xafatolls i els al-
tres amb el CUDOS. La rebuda de la 
flama va ser a la plaça del progrés, 

amb avituallament pels esportistes 
que seguien el camí cap a altres po-
bles de la plana i amb la tradicional 
lectura del manifest.

FOGUERA I CORREFOC

Per altra banda, a la nit el grup de 

diables los Follets d’Artesa va orga-
nitzar una foguera, un ball de diables 
i un castell de focs a l’esplanada  del 
costat de l’Escola i l’Institut els Pla-
nells. La festa va començar a partir 
de la una de la matinada i hi col·la-
borava l’ajuntament d’Artesa.

La festa del foc dóna el tret de sortida a l’estiu
L’arribada de la flama del Canigó, el castell de focs i el correfocs, tots ells amb el foc de protagonista | F.D., J.F., M.L. 

La decisió s’ha pres en dues assemblees extraor-
dinàries, el 19 de maig i el 2 de juny, amb 16 vots a 

favor, 3 en contra i 3 abstencions. En la primera es va 
considerar insuficient la informació facilitada i la propos-
ta de l’empresa Promocions Tasport SL. i en la segona, 
es va acceptar la permuta per un local als baixos, amb 
entrada pel carrer Escoles, de 185 m2. Les despeses de 
gestió aniran a càrrec de l’empresa. En la segona as-
semblea es van incorporar socis a la junta que gestio-
narà la permuta, sota la presidència de Mingo Sabanés.

La Dàlia Blanca fa temps que no té activitat pròpia a 
excepció de les caramelles i els socis no paguen. Amb el 
nou local, la idea és mantenir el nom, la identitat, la his-
tòria i els símbols de l’entitat a través de les caramelles.

La Dàlia Blanca aprova una 
permuta del local social
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E ls alumnes de cinquè de l’Escola 
Els Planells han creat Recinquè 

Coop, una cooperativa, en el marc 
d’un projecte d’emprenedoria. El 
que més destaca de la iniciativa és 
que els alumnes han fet tot el pro-
cés, des de constitució de la coo-

perativa fins a venda de productes, 
passant per totes les etapes, com 
fabricar productes o escollir nom.

El projecte ha inclòs la visita a 
l’escola de familiars d’alumnes que 
tenen negocis propis a Artesa i una 
visita a la cooperativa d’Artesa. A 

partir d’aquí, els alumnes van esco-
llir el negoci i la manera de donar-li 
forma. Van vendre els productes 
(sabons, jocs, polseres...) al mercat 
d’Artesa el 10 de juny i van donar la 
meitat dels beneficis a Càritas. La 
resta, serà pel viatge de fi de curs.

Alumnes dels Planells creen una cooperativa
La venda de productes al mercat va ser la fase final d’un projecte que ha inclòs visites de familiars i a empreses 

E l diumenge dia 3 de juny l’Es-
cola de Música (EMMA) va or-

gantizar un festival de dansa i co-
rals. L’espectacle va omplir de gom 
a gom la sala principal del Cubtural 
i hi van actuar diferents formacions 
d’alumnes de l’escola, que van oferir 
el resultat d’allò que han après i tre-
ballat durant el curs escolar.

Festival de dansa i corals de l’Escola de Música

Algunes de les actuacions que es van poder veure a l’espectacle | Jordi Farré
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E l dia 23 de juny es va fer la jor-
nada de portes obertes que tra-

dicionalment inaugura la temporada 
de les piscines municipals. Com és 

habitual, aquest dia l’entrada va ser 
gratuïta. El fet de coincidir amb una 
pujada de temperatures ha fet que 
els primers dies de temporada tin-

guin molt bona afluència. L’última 
setmana de juny van començar tam-
bé els cursos de natació d’adults i al 
juliol i agost es faran la resta.

Comença la temporada a les piscines municipals
Les piscines, una tarda (esq) i en curset (dta) | fotos: D. Bella

La Cooperativa d’Artesa va acollir el 13 de juny al 
vespre una xerrada de prevenció d’incendis a la 

campanya de la sega a càrrec del cos d’Agents Rurals.

Prevenció d’incendis

L ’empresa Servigestió va oferir una xerrada sobre el 
nou Reglament Europeu de Protecció de Dades el 

dia 25 de maig al Centre d’Entitats de les Monges.

Protecció de dades
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1. Finançament amb préstec, ofert per CaixaBank, SA, i finançament amb targeta, ofert per CaixaBank Payments, EFC EP, SAU en exclusiva per a targetes comercialitzades per CaixaBank que acceptin 
fraccionament. Finançaments subjectes a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l’entitat que correspongui. Condicions de finançament 
per al televisor Samsung QLED Q8FN de 139,7 cm (55”) (QE55Q8FN) + Rakuten TV + FlixOlé: Termini: 40 mesos. TIN: 0 % (TAE: 0 %). Sense comissions d’obertura ni d’estudi. Import total 
finançat sense assegurança: 2.199 € (39 quotes de 54,98 € i una última de 54,78 €). Import total finançat amb assegurança: 2.499 € (39 quotes de 62,48 € i una última de 62,28 €). El finançament per 
adquirir el televisor es pot formalitzar sense contractar l’assegurança. Durada de l’assegurança: 30 mesos. Consulta altres opcions de finançament a la teva oficina de CaixaBank. 2. Promoció i venda 
oferta per PromoCaixa, vàlida fins al 31-8-2018. PromoCaixa, SA, Gran Via de Carles III, 105, 08028 Barcelona. NIF A-58481730. © PromoCaixa, SA, Barcelona 2009. També disponible amb pagament al 
comptat. PVP sense assegurança, 2.199 €; PVP amb assegurança, 2.499 €. Per a informació més detallada sobre el televisor i les condicions de venda, consulta www.CompraEstrella.com. 3. SegurCaixa 
Electrodomèstics és una assegurança de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, comercialitzada per CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de 
VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A08663619 i domicili al carrer del Pintor Sorolla, 
2-4, 46002 València, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, i també 
a les condicions de subscripció. En cas de sinistre, truca al telèfon d’atenció per a sinistres de SegurCaixa Electrodomèstics: 932 757 945. Límits de la cobertura: a) 3 reparacions per anualitat per un import 
màxim de 300 €/reparació entre desplaçament, mà d’obra i materials. b) No es reparen els electrodomèstics de més de 10 anys d’antiguitat ni els béns d’oci de més de 5 anys d’antiguitat. c) Si el cost de la 
reparació supera els 300 €, s’indemnitza el client en funció de l’antiguitat del bé avariat. d) Període de carència: 30 dies. NRI: 2501-2018/09681

A CaixaBank pots fer realitat les teves il·lusions. I ara, pots finançar un 
televisor Samsung QLED de 139,7 cm (55”) al 0 % TAE1, sense 
interessos ni comissions, amb tot el cinema i les sèries de Rakuten TV i 
FlixOlé per 62,48 € al mes. Producte ofert per Compra Estrella.2 I a més, 
amb l’assegurança SegurCaixa Electrodomèstics inclosa.3

Aprofita-ho aquí, allà i, sobretot, ara.

Samsung QLED TV 139,7 cm (55”)

per 62,48 €/mes

al 0 % TAE (assegurança inclosa)

amb cinema i sèries

Master A4 COLOR BALONCESTO CAT.indd   1 1/6/18   10:39
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noticiari

E l 10 de juny va tenir lloc el festival d’estiu de l’Altis 
al Cubtural. S’hi van poder veure actuacions de tots 

els grups i activitats que organitza aquesta entitat.
Unes 40 persones van pujar a peu al Castellot a pri-

mera hora el 8 de juny per celebrar la tradicional 
festa. Es va fer missa i es va repartir coca i xocolata.

Festival del Gimnàs Altis Festa del Castellot

Ràdio Artesa de Segre se suma 
al programa Tracta’m bé, que 

combat els maltractaments a les 

persones grans i que està impulsat 
pel Departament de Salut de la Ge-
neralitat. Ho farà emetent els 12 ca-

pítols del programa interpretats pel 
Grup de Teatre d’Artesa. Les emis-
sions són a partir de setembre. 

E ls Mossos van detenir un home 
de 26 anys el 21 de juny a Arte-

sa acusat de vendre droga des d’un 

pis del centre del poble, i l’endemà el 
jutjat en va decretar l’ingrés provisio-
nal a presó. L’operació va començar 

a finals de maig, quan la policia va 
comprovar que els compradors con-
tactaven per telèfon amb el detingut.

Detenen un home per vendre cocaïna des d’un pis d’Artesa

Ràdio Artesa combat el maltractament a la gent gran

14 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I juny 2018 I Núm. 422



baldomar
GRAN TRO

El 21 de maig a la tarda va caure 
un llamp molt a prop del poble, i pro-
bablement alguna espurna va afec-
tar el transformador. Va fer saltar 
molts diferencials i va cremar alguns 
aparells electrònics.

FESTA PRIMAVERA
El dia 26 de maig l’associació 

veïnal va organitzar una nova edi-
ció de la Festa de Primavera, on to-
thom porta plats cuinats a la plaça 
i després es mengen entre tots. Hi 
varen participar una seixantena de 
persones. També es va poder veure 
la final de la Champions a la mateixa 
plaça, a “peu de plat”.

FESTA DE CORPUS
Encara es manté la tradició 

d’aquesta festa. Hi van assistir unes 
20 persones, però el recorregut pels 
altars del poble, va quedar truncat 
per la pluja.

SOPAR DE 
SANT JOAN

Aquest any 
coincidia jus-
tament amb la 
revetlla.  Una 
quarantena de 
persones varen 
gaudir del sopar 
que organitza 
l’associació, a base de pa amb to-
mata i embotits i coca de Sant Joan, 
a la Plaça de la Font. 

LA PISCINA
Aquest estiu l’EMD no gestio-

narà la piscina per manca d’acord 
amb la Comunitat de Propietaris, un 
cop han acabat els cinc anys de la 
concessió. És una instal·lació de 32 
estius que cal actualitzar i adequar 
a les actuals normatives. Per aques-
tes obres s’havien reservat 15.000 
euros, però per invertir-los la titulari-
tat hauria de ser pública. La llàstima 

és que tot i que la majoria la vol ce-
dir, possiblement no acabarà venint 
i no s’hi podran executar les obres. 
Sí que es podria obrir a nivell de Co-
munitat, però a dia d’avui no hi ha ni 
una proposta.

PRIMAVERA PLUJOSA
Aquest any ha estat un any molt 

plujós. Tot ve retardat i segons com 
sembla el mes d’abril. Però els co-
lors i la llum del juny, donen unes 
imatges espectaculars. Ho podeu 
comprovar en la foto adjunta de Bal-
domar i el seu territori.

Novetats de l’EMD

Paisatge de Baldomar transformat per la pluja | EMD

EMD Baldomar
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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

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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Del 18 al 27 de maig va tenir lloc 
la Setmana Cultural i la Festa 

Major de Sant Urbà a Foradada.
L’Ajuntament va dissenyar una 

Setmana Cultural plena d’activitats 
adreçades a tots els veïns i veïnes, 
que va començar el dia 18 de maig 
amb la sortida cultural a Girona 
Temps de Flors.

El dissabte 19 de maig es va 
fer el partit de bàsquet entre Velles 
Glòries CENG B i Foradada Team i  
tot seguit, un dinar popular.

Entre les activitats de la setmana 
hi va haver un taller d’aperitius sa-
ludables a càrrec de la dietista Mer-
cè Carbonell, iniciació al tast del vi 
al Celler Rubió de Sòls a càrrec de 
l’enòloga i viticultora Judit Sogas, 
una demostració culinària realitzada 
pels veïns i veïnes, un sopar mari-
datge al restaurant la Solana amb 
els vins del Celler Vall de Baldomà 
i l’activitat lectures musicades a 

càrrec de la companyia Cassigalls 
de Juneda organitzades pel restau-
rant la Solana. I com a novetat va 
tenir lloc a Rubió de Dalt la primera 
Trobada de Puntaires amb la partici-
pació de les puntaires d’Artesa.

Per acabar la setmana, va tenir 

lloc la Festa Major de Sant Urbà or-
ganitzada per la Comissió de Festes 
de Foradada.

Els actes van ser el sopar i el ball 
de nit del dissabte 26 de maig i la 
missa de Sant Urbà, el diumenge dia 
27. | Ajuntament de Foradada

Setmana Cultural i festa major de Sant Urbà

municipis

Els participants en una de les activitats de la setmana cultural | Ajuntament de Foradada
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A finals de maig l’Ajuntament de Foradada va dur a 
terme les actuacions de reparació dels camins de 

Salgar i de Montsonís a Artesa.
Les actuacions a desenvolupar al camí de Montso-

nís van ser, en primer lloc, de conservació i manteni-
ment de la cuneta per recuperar un correcte drenatge 
i en segon lloc, reparar els trams de calçada malmesa. 
Aquesta actuació ha estat subvencionada per la Dipu-
tació de Lleida dins del Pla de manteniment de camins 
de titularitat municipal 2016.

Les actuacions desenvolupades al camí de Salgar 
van ser asfaltar tota la carretera i col·locar barreres de 
seguretat. Aquesta actuació ha estat subvencionada 
per la Generalitat de Catalunya dins la línia de subven-
cions per a inversions en camins públics locals per al 
període 2018-2020. | Foto: Aj. de Foradada

Reparació dels camins de 
Salgar i de Montsonís

E l 2 de juny el Castell de Montsonís ser l’escenari 
d’una jornada organitzada amb motiu de donar a 

conèixer la disciplina de combat medieval, un esport de 
contacte que està en plena expansió. És una activitat 
que uneix la història medieval, la cultura i l’esport de 
contacte, que es realitza amb armes i armadures d’acer 
pròpies dels segles XIV i XV que, gràcies a un rigo-
rós reglament, s’han pogut adaptar als temps actuals i 
es poden utilitzar de manera similar a com ho feien els 
nostres avantpassats, en forma de tornejos medievals.

L’activitat va anar a càrrec del club esportiu Born i la 
van organitzar conjuntament l’Ajuntament de Foradada 
i la Fundació Castells Culturals de Catalunya, entre al-
tres entitats. Val a dir que el dissabte 30 de juny hi va 
haver un segon combat, i que és previst que hi hagi una 
tercera edició a l’octubre. | Foto: Castells de Lleida 

El Castell de Montsonís  
acull un Combat Medieval

E l 10 de juny va tenir lloc a Cubells la festa de la gent 
gran, un homenatge a la quarantena de persones 

del municipi nascudes entre els anys 1925 i 1933. L’ac-
te va començar al migdia, amb una trobada a la plaça 
del Castell, i va anar seguit d’un dinar al local, entrega 
de plaques i actuació musical. 

Festa de gent gran a Cubells
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noguera
CONCERT SOLIDARI FREE SERRET

E l 16 de juny es va fer el concert solidari amb les fa-
mílies persones preses i exiliades per motius polítics 

Free Serret a Vallfogona de Balaguer.

TROBADA DE GENT GRAN

Vallfogona de Balaguer va acollir el 9 de juny la tro-
bada de gent gran de la Noguera, amb 300 perso-

nes. Es va fer un dinar i hi va actuar Joan Pera.

L’ONCE DEDICA UN CUPÓ A PONTS

E l cupó de l’ONCE del 12 de juny tenia Ponts com a 
protagonista. La iniciativa forma part de “Mi Pueblo”, 

una sèrie amb 91 cupons de pobles de nom singular. 

BENVINGUTS A PAGÈS A LA NOGUERA

E l 9 i 10 de juny va tenir lloc Benvinguts a Pagès, una 
iniciativa de la Generalitat que acosta la vida rural al 

públic. A la Noguera es van fer passejades per conreus 
de fruita, visites una masia on s’elaboren conserves na-
turals, visita al primer celler català que va fer vins fins de 
criança, visitar una plantació de fruites de bosc...

10 ANYS DEL PARC ASTRONÒMIC

E l Parc Astronòmic del Montsec va celebrar el dijous 
28 de juny els actes del desè aniversari, que in-

clouen la inauguració d’una exposició permanent sobre 
astronomia i la sala Starlight.

* Comptabilitat i fiscalitat bàsica 

* Novetats socio-laborals PER A MÉS INFORMACIÓ, 
CONTACTA'NS!

 
Per a  

treballadors  
en actiu, 

autònoms 
i aturats

Nous Cursos 
Gratuïts

Segueix-nos a:

ACCIONS FORMATIVES 
SETEMBRE 2018

60h

15h

INICI DELS CURSOS: DIMARTS, 18 SETEMBRE

Inscripcions obertes
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Aquesta obra de Santiago Ru-
siñol ens l’ha ofert el Grup de 

Teatre d’Artesa de Segre els dies 25, 
26 i 27 de maig al Cubtural.

Obra satírica, que fa mofa dels 
nou-rics, escrita l’any 1917 als 56 
anys per un autor que pertanyia, per 
naixement, a aquesta classe social, 
ja que era l’hereu d’una fàbrica amb 
la seva colònia a Manlleu. Hi va re-
nunciar a favor del seu germà per 
poder dur una vida bohèmia i dedi-
cada a les arts (pintura, poesia, tea-
tre, ...).

L’obra ens narra l’adaptació a 
les modes i costums de la classe 
alta del recentment ennoblit Comte 
de Rierola (Jaume Caballer) i la se-
va esposa (Carme Díaz) davant la 
sardònica mirada de la sogra, Doña 
Anita (Carme Espasa) i el majordom 
(Joan Roca). Un cop comprat el tí-
tol, cal aparentar i, per tant, és de 
rigor abandonar la llengua catalana i 
adoptar el castellà. Enmig de tot ple-
gat, Don Enric de Peratallada (Ra-
mon Orpinell), “amic” del nou comp-
te i membre d’aquesta classe alta, 
està disposat a conquerir la nova 
comtessa de Rierola tot entabanant 
el compte perquè es busqui una 
amant. I mentrestant, per la porta, 
van entrant els convidats a la festa.

Aquests són el Senador (Jaume 

Ferrer), la Senadora i víctima de les 
indesitjades atencions amoroses del 
nou compte (Maribel Colom), el doc-
tor Rocarol (Xavier Gilabert), la mar-
quesa de Casavella (Aida Guàrdia), 
la seva filla, la “sportswoman” Elvira 
(Judit Mateo) i els recent casats Ba-
ronets de Miralpeix (Alexandra Jou i 
Cesc Jou). Tot un recull de personat-
ges arquetípics. 

Obra curta, d’uns 45 minuts, que 
ha estat adaptada, per augmen-

tar-ne la durada, afegint-hi tres cu-
plets en playback per la cupletista 
del Paral·lel Lita Verdiales (Teresa 
Velasco).

Unes bones actuacions, una es-
cenografia extraordinària, una molt 
bona feina dels serveis tècnics i re-
gidoria, una gran direcció a quatre 
mans entre Silvia Cardona i Joan 
Roca, i una destacable, té recorre-
gut, ja que encara és molt jove, Te-
resa Velasco.

Gente Bien

teatre
Josep Maria Espinal

Diferents moments de l’obra del Grup de Teatre d’Artesa | Jordi Farré
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Joan Fontanet i París
pàgina jove

La Judith té 21 anys i viu a 
Alòs de Balaguer. En acabar 
els estudis la van cridar d’una 
empresa de Balaguer i se sent 
feliç amb la feina i també parla 
molt orgullosa del seu poble. 
Un poble que, com molt bé diu 
ella, té un encant especial.

Com valores l’etapa d’estudiant?
Bastant bona, després de primària 

i ESO vaig fer un Cicle Formatiu de 
grau mitjà en Administració i Gestió 
d’Empresa a l’Institut Els Planells i 
amb aquesta formació em posava al 
servei del món laboral i per sort al cap 
de poc temps ja tenia feina.

A què et vols dedicar en un futur? 
Per sort vaig fer els estudis d’ad-

ministrativa i avui em puc dedicar a 
allò que volia. Em sento molt realitza-
da amb la feina i amb els companys, i 
també intento superar-me cada dia per 
afrontar amb més seguretat els reptes 
del futur. 

Què et diuen els teus pares? 
Els pares sempre m’han donat lli-

bertat per escollir el camí a la vida.  

Com et defineixes com a persona? 
Em considero activa, positiva, per-

severant, amb projectes al calaix i mol-
tes il·lusions per complir.

Què et treu de polleguera?  
No suporto la impuntualitat.

Quines aficions tens?
La veritat és que la feina no em 

deixa massa temps... I el que tinc el 
dedico a relaxar-me amb la música. 
Fa tres anys vaig començar a apren-
dre tocar el baix de manera autodidac-
ta i ara hem format un grup de músi-
ca anomenat Somnis amb dues noies 
més. Actuem en terrasses de restau-
rants i allà on ens criden. Ens ho pas-
sem d’allò més bé.  

Que destacaries d’Alòs? 
Té molts aspectes positius… Per  

mi té un encant especial. Reuneix tots 
els ingredients per fer-hi una vida feliç 
tant des d’un punt de vista social com 
de l’entorn. És ple de racons per visi-
tar, escalar, fonts,... Destacaria la gran 
tasca dels membres de l’ajuntament 
per tenir molta cura del municipi.

Un somni o desig?  

Veure el poble Alòs amb més habi-
tants que ens assegurin un futur més 
esperançador pel nostre municipi.

Judith Puig i Romero 
“Alòs té un encant especial”

• Data de naixement: 24-9-1996 
(balança)

• Alçada: 1,63 
• Una professió: Administrativa
• Número: 23
• Color: Vermell
• Programa de tv: Joc de cartes
• Pel.lícula: Lo Imposible
• Actor: Vin Diesel
• Cançó: Blanco y Negro (Malú)
• Cantant: Pablo López
• Llibre: Mujer Océano 
• Plat de cuina: Fideuà
• Beguda: Aigua
• Viatge fet: Menorca
• Viatge per fer: Grècia
• Un cotxe: VW Golf
• Lloc per viure: Alòs de Balaguer
• Virtut i defecte: Escoltar i perfec-

cionisme

En essència
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entrevista
Hem esmentat la vitalitat de l’artista 

que no s’atura a l’hora d’inaugu-
rar exposicions, sense deixar l’activitat 
creativa. Sempre té exposicions a la 
vista que combina amb les classes de 
pintura a la seva escola d’Artesa de Se-
gre. Consultat pels seus projectes ens 
expressa les ganes de fer un monument 
a la figura d’Arnau Mir de Tost, que ens 
diu tenir mig fet per obsequiar-lo a Arte-
sa. Una de les seves voluntats és que 
es reconegui aquest personatge del s. 
XI i la seva feina per recuperar les terres 
als àrabs i rehabilitar l’espai territorial.

Però el camp de la seva voluntat de 
coneixement va més enllà del món de 
l’art. Als anys 1970, a Baldomà, s’inte-
ressà àvidament pel coneixement del 
territori, bàsicament en els aspectes 
paleontològic i arqueològic dels que en 
aquestes terres hi destil·len tanta rique-
sa. Ens confessa que entra en el món 
de la paleontologia per saber més, sa-
ber què va passar, per què som on som, 
per què hi ha la mutació de les espè-
cies, per què s’extingeixen i en surten 
de noves i si hi pot haver vida en un altre 
planeta amb característiques similars a 
la Terra. Pel que fa a la recerca, prop 
de casa ha trobat restes fossilitzades de 
dinosaure Rhabdodon, un herbívor que 
va habitar la zona fa més de 60 milions 
d’anys. També va trobar ous fòssils prop 
d’Orcau i petjades de dinosaure de les 

quals en va fer el motlle. Totes aquestes 
peces, entre moltes altres les té expo-
sades al seu museu de Baldomà.

Arqueològicament, junt amb el seu 
cunyat, l’Enric Sunyer, treballaren el 
territori proper i van localitzar diverses 
pintures rupestres prehistòriques, avui 
declarades Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO: a Antona, a Asparets... 
Certifica que aquest és un territori que 
dóna molt de si i amb molts jaciments 
pendents d’estudiar. Als anys 1970 An-
toni Borrell va ser nomenat Conseller de 
número a l’Institut d’Estudis Ilerdencs 
per la secció d’arqueologia. Llavors va 
fer una col·lecció de quadres d’escenes 
de la prehistòria, que ara estan repartits 
per diversos museus del país.

Un altre aspecte de l’artista és la 
pertinença a ordes de cavallers, com 
l’Orde de San Mauricio y San Lázaro 
de la Casa de Saboya, nomenat per Fi-
liberto d’Itàlia, i Hermano de la Herman-
dad y Caballeros de San Juan San Juan 
de Dios vinculada als militars de Talarn. 
També va ser regidor de Baldomà.

La peculiaritat d’Antoni Borrell sem-
bla no tenir límits, de jove feia pel·lícu-
les de l’oest i d’altres gèneres. En una 
d’elles, de guerra, Operación Birmania, 
va aplegar fins a 40 “actors”, amics di-
buixants; la pel·lícula no va entrar a un 
concurs de cinema amateur perquè el 
jurat la va considerar massa professio-

nal. Al cinema professional també va 
fer doblatges de les cançons a les pe-
l·lícules comercials a l’empresa la Voz 
de España. En l’àmbit documental, fruit 
de la seva afició al submarinisme, va fer 
pel·lícules sobre fauna marina.

En la música també hi va treballar 
professionalment, amb veu de barí-
ton. Va fer formació de solfeig al Liceu 
de Barcelona. S’hi va dedicar a partir 
d’un concurs d’imitació de Bing Crosby 
que va guanyar amb una actuació a la 
plaça de toros de Barcelona, davant 
de 25.000 persones, un acte on estava 
convidat l’actor Tyrone Power. Espero-
nat pel concurs va crear una orquestra 
de 10 músics, The Tigers, on feia de vo-
calista. Prèviament, havia estat la veu 
de l’orquestra Gran Gala. Va cantar per 
tot Catalunya, al Novetats, al Romea, al 
Tivoli, a Mataró, a Girona... A Ràdio Bar-
celona, durant dos anys, va cantar cada 
dia al programa Cafè de la Tarda, de 
Joaquin Soler Serrano. En un personat-
ge tan polifacètic, tampoc hi podia faltar 
el teatre fent d’actor en diverses obres.

De les trobades amb en Borrell per 
bastir-ne aquest perfil em quedo amb 
aquest comentari que transcric literal-
ment: “Faig a la vida el que m’alimenta 
l’esperit, el que no m’alimenta no m’in-
teressa. Per això arribes a una edat (ara 
té 91 anys) en la que encara estàs plan-
tant cara a les coses”.

Antoni Borrell, artista polifacètic (i III)
Ramon I. Canyelles
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tema del mes

L ’Escola i l’Institut d’Artesa de 
Segre han obtingut cadascun 

un premi Baldiri Reixac en l’apartat 
de treballs d’alumnes. En el cas de 
l’Escola, el premi ha estat pel pro-
jecte Apadrinem el Túmul de Seró 
dels alumnes de sisè de primària i 
supervisat pels tutors Desirée Alar-
cón i Antoni Español. En el cas de 
l’Institut, la iniciativa premiada és 
Save dogs, not drugs, un projecte de 
prevenció i reinserció per a la drogo-

dependència realitzat pels alumnes 
de quart d’ESO i supervisat pels pro-
fessors Montse Miralles i Jordi Trilla.

APADRINAMENT DEL MEGÀLIT 

El projecte premiat a l’Escola té 
per objectiu treballar la descoberta i 
sensibilització amb l’entorn i ha esco-
llit un element tan significatiu com el 
megàlit de Seró. Durant el projecte, 
els alumnes han fet activitats inter-
disciplinàries enfocades a conèixer 

el monument, treballar-ne la història, 
ser creatius, treballar amb noves 
experiències a l’aula i fora d’ella, re-
lacionar-se amb altres entitats i fer 
difusió de la història del menhir de 
Seró perquè la gent el vagi a visitar i 
el valori. En aquest últim punt desta-
ca la representació de l’obra de tea-
tre ambientada en el tema, guionada 
pels mateixos alumnes i que ha per-
mès acostar a la resta d’alumnes de 
l’escola la història d’un monument 

Projectes de l’Escola i l’Institut  
guanyen premis Baldiri Reixac

A l’esquerra, visita al megàlit apadrinat per l’Escola i a la dreta, visita a Torreblanca preparant el projecte de l’Institut 

La cerimònia d’entrega de premis es va fer el 3 
de juny al Teatre Nacional de Catalunya. Va ser 

el primer acte oficial de la consellera de Cultura, 
Laura Borràs i el va presentar el periodista Quim 
Masferrer. També hi va assistir com a autoritat prin-
cipal el president de la Fundació Carulla, Nicolau 
Brossa. En total es van donar 67 guardons: 13 a 
escoles, 4 a mestres i professors i 50 a alumnes.

L’entrega de premis
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tema del mes

del qual gairebé tothom havia sen-
tit parlar però del qual pocs en co-
neixien la història concreta.

PROJECTE DE L’INSTITUT 

Per la seva banda, els alumnes 
de quart d’ESO han vist com el pro-
jecte Save dogs, not drugs, ja pre-
miat en altres instàncies, rebia un 
nou reconeixement. Es tracta d’una 
iniciativa de prevenció de drogode-
pendències i treball amb gossos. 

L’eix del projecte és la col·labora-
ció i retroalimentació entre dues rea-
litats en principi tan distants com els 
alumnes de 4t d’ESO i persones en 
tractament per addiccions a les dro-
gues. Conté dues línies de treball, 
per una banda l’ajut que els alumnes 
poden oferir a les persones en trac-
tament i, per l’altra, el que ells poden 
aportar en matèria de prevenció.

Entre les activitats hi va haver vi-
sites al centre de rehabilitació de To-
rreblanca i reunions de grups reduïts 
d’alumnes amb exusuaris del centre 
que explicaven la seva experiència.

Enguany, els premis Baldiri 
Reixac han arribat a la 40a edició 
i aquesta no és la primera vega-
da que l’Escola i l’Institut hi reben 
distincions. Concretament, el curs 

2011-2012 l’Institut va rebre un pre-
mi pel treball de recerca La vaga, un 
instrument de lluita de l’alumna Ma-
riona Bernaus Jovell, tutoritzat per 
la professora Dolors Vidal; el curs 
2014-2015 l’Escola va rebre un pre-

mi pel projecte dels alumnes de 5è 
Pastorets, coordinat pel professor 
Josep Solsona entre altres, i el curs 
2015-2016, l’Escola va rebre un dels 
premis pels centres que estimulen i 
promouen l’escola catalana.

Premis a l’Institut (dalt) i l’Escola (baix) amb imatges de cada projecte

#temadelmes
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A Catalunya, els drets i deures 
dels pacients estan recollits 

a la Carta de drets i deures de la 
ciutadania en relació amb la salut i 
l’atenció sanitària. Els principis so-
bre els quals es basa la carta són 
el reconeixement de la dignitat de la 
persona, la llibertat i l’autonomia, la 
igualtat, l’accés a la informació i al 
coneixement en salut i el compromís 
cívic. Els prop de 100 drets i deures 
que recull la carta s’agrupen en 10 
àmbits, un dels quals és el dret a la 
intimitat i confidencialitat.

També els professionals de l’ICS, 
segons el seu codi ètic, han de pro-
moure que es garanteixi la confi-
dencialitat de les dades personals, 
en especial les dades clíniques, i la 
intimitat i la identificació inequívoca 
dels pacients. 

Aquest últim aspecte és clau per 
la seguretat dels pacients i una de 
les prioritats de l’Aliança per a la Se-

guretat dels Pacients a Catalunya. 
Dit això, hem de saber que tenim 

dret a preservar la nostra privacitat i 
intimitat en l’atenció, a la confiden-
cialitat de la informació i a la llibertat 
ideològica i religiosa.

I tenim el deure de respectar la 
intimitat i la confidencialitat de les 
altres persones i la seva llibertat 
ideològica i religiosa.

I a com usuaris i/o pacients, com 
podem preservar la nostra intimitat?

• Sempre ens hem d’identificar  
amb la targeta sanitària individual 
(TSI), tant si ens personem al centre 
com per telèfon. Ens la demanaran 
per qualsevol atenció.

• Si volem delegar a un parent o 
amic que faci una gestió sanitària 
per nosaltres, com ara que reculli re-
sultats de proves o recepta electrò-
nica, l’hem d’autoritzar. El document 
per l’autorització ens el facilitaran al 
CAP. 

• Si som nosaltres qui ens fem 
càrrec d’una altra persona i farem les 
seves gestions, hem de tenir l’auto-
rització de la persona per escrit.

• En espais compartits del Centre 
d’Atenció Primària, respectem les 
distàncies per garantir la confiden-
cialitat dels altres usuaris.

• Mai obrim una porta d’una con-
sulta si no ens han avisat.

• No demanem informació d’una 
altra persona, encara que sigui un 
familiar, a un professional, si no te-
nim el seu consentiment per escrit.

• Mai demanem informació sobre 
què li passa a una altra persona.

• Les nostres dades clíniques ens 
pertanyen, si ens sentim vulnerats 
en la confidencialitat per algun pro-
fessional, li hem de fer saber.

Trobareu més informació a:  
http://canalsalut.gencat.cat/ca/siste-
ma-de-salut/drets_i_deures/ | CAP 
Artesa de Segre

Dret a la confidencialitat

el cap informa
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escola els planells

A l marge d’altres premis que 
l’escola ha obtingut en mesos 

anteriors, aquest final de curs ha es-
tat especialment fructífer en aquest 
sentit, de forma que hem acabat 
l’any escolar amb molt bones sensa-
cions i satisfets de la feina feta i dels 
resultats obtinguts.

El primer cap de setmana de juny 
va resultar molt intens. Tot va co-
mençar a Lleida el divendres 1 de 
juny. Teníem quatre finalistes en la 
fase territorial dels V Jocs Florals Es-

colars de Catalunya, dels quals vam 
aconseguir el premi en tres catego-
ries: cicle inicial, cicle mitjà i conte 
audiovisual.

Aquell mateix diumenge, 3 de 
juny, mentre a la Biblioteca d’Arte-
sa els nostres alumnes copaven els 
premis de totes les categories que 
ens corresponen en el 29è Premi de 
Narrativa Breu, a Foradada els alum-
nes de P5 rebien un reconeixement 
per la seva participació en el 3r Con-
curs Land Art. Per altra banda, una 

representació de 6è va anar a Barce-
lona, on van recollir un premi Baldiri 
Reixac per al seu projecte Apadri-
nem el túmul de Seró.

Però això no s’acaba aquí. La 
guinda va arribar el dissabte 16 de 
juny. En la fase final dels Jocs Flo-
rals Escolars, a Barcelona, dels tres 
treballs que hi van arribar, la Maria 
Guàrdia Gonzàlez va ser la guanya-
dora en la categoria de cicle inicial.

I no hi ha millor manera d’acabar 
el curs que compartir la nostra joia 
amb tots vosaltres. Bon estiu! | Es-
cola Els Planells

Final de curs amb premi
Premi Baldiri Reixac als alumnes de sisè, Maria Guàrdia als Jocs Florals i alumnes de P5 amb l’obra de Landart | J Farré
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Com cada any per aquestes dates 
l’escola és un formiguer d’activi-

tats tot esperant l’arribada de l’estiu 
i les vacances. És el moment de les 
cloendes i de la festa de fi de curs. 

Enguany des de l’AMPA de l’es-
cola Els Planells hem volgut aprofitar 
aquests últims dies per fer un taller de 
xocolata que va tenir lloc el dilluns dia 
11 de juny a les sis de la tarda. L’ob-
jectiu era despertar la creativitat dels 
nostres nens i nenes i a la vegada 
aprendre les textures i les possibilitats 
d’un objecte tan preuat com la xoco-
lata. Des de l’AMPA vam demanar la 
participació al Robert de la pastisse-
ria Borrell d’Artesa de Segre, que des 
d’un primer moment es va oferir a tirar 
endavant amb el taller i ensenyar-nos 
a fer unes magnífiques piruletes de 
xocolata. El taller va ser un èxit total 
amb més de 70 participants, i tots els 
nens i nenes van poder fer una llami-
nadura tan especial. Volem aprofitar 
també per donar les gràcies al Pere 
Borrell i a la Pilar Bernaus per haver 
ajudat també a tirar endavant aquesta 
iniciativa. 

El dia 15 de juny va tenir lloc la tra-
dicional entrega d’orles al curs de sisè, 
que deixen l’escola i inicien un nou ca-
mí a l’institut. Es tracta d’un acte molt 
emotiu que organitza l’AMPA i on par-
ticipa tota la comunitat educativa. Des 

de l’AMPA els desit-
gem molta sort en 
el seu projecte nou 
i també els volem 
felicitar pel projecte 
d’apadrinament del 
Túmul de Seró on 
gràcies a la seva 
obra de teatre i les 
seves explicacions 
van aconseguir fer 
partícip del seu projecte tot l’alumnat 
de l’escola, fomentant així un apre-
nentatge més significatiu i transversal. 

El dia 16 va tenir lloc el tradicional 
torneig d’escacs que s’organitza des 
de l’activitat extraescolar d’escacs i 
que encapçala Jordi Ferrer amb un 
gran èxit de participació. 

Aquest any, i gràcies a la inicia-
tiva d’en Jordi Garcia i la col·labora-
ció del parc de Bombers d’Artesa de 
Segre, va tenir lloc una demostració 
d’un equip de gossos de rescat, fent 
les delícies de petits i grans veient les 
tècniques de treball de la Lila i la La-
li, dos gossos preparats per rescatar 
persones vives ja sigui d’esfondra-
ments de cases,  persones perdudes 
al bosc... La iniciativa va ser un èxit i 
va comptar amb molta participació. A 
la tarda va tenir lloc les activitats tradi-
cionals de la festa de fi de curs, com 
ara les cucanyes que van organitzar 

els alumnes de sisè o bé l’espectacle 
infantil amb el grup Encara farem salat  
i després la batucada amb la Colla Els 
Follets d’Artesa, que a toc dels seus 
timbals ens va acompanyar al sopar. 
Pel que fa al sopar, hi va haver nove-
tats, pel que fa a la tradicional ubicació 
al Pavelló Poliesportiu, on acostuma a 
fer molta calor en aquestes dates, és 
per això que es va demanar el pati a 
l’institut Els Planells per poder-hi fer 
el sopar. El nou lloc va ser un èxit i 
va permetre allargar la festa en bona 
companyia i gaudint d’un temps fan-
tàstic. 

Per acabar, volem donar les grà-
cies a tots els que heu participat en 
totes les activitats que s’han organit-
zat  al llarg del curs des de l’AMPA, 
sense la participació i la bona volun-
tat de tots de tirar endavant aquests 
projectes seria realment difícil. Moltes 
gràcies a tots, el curs vinent més. 

Fi de curs de l’AMPA
les entitats

Demostració de rescat amb gossos als Bombers | J Farré
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E l diumenge 3 de juny es va fer 
una visita a la Pedrera de Meià, 

lloc d’importància cabdal en la his-
tòria de la geologia catalana i inter-
nacional.

La sortida va ser un incompara-
ble marc de cloenda del Primer Con-
grés del Patrimoni Miner, Història de 
la Mineria i Història de la Geologia a 
Catalunya que s’havia repartit per di-
versos indrets del país: Sant Llorenç 
de Morunys i Vall de Lord, Solsona, 
Manresa i Vilanova de Meià.

El va organitzar la Societat Inter-
nacional de Geologia i Mineria per al 
Desenvolupament i Gestió del Territori 
(SIGMADOT) amb la col·laboració del 
Centre Excursionista de Catalunya i 
L’Associació Cultural de les Terres del 
Marquesat, amb el suport de l’Ajunta-
ment de Vilanova de Meià i altres enti-
tats i organitzacions.

La sortida va servir per fer-nos 
càrrec de la complexitat tècnica i 
econòmica que representà l’explota-
ció d’aquesta pedrera, documentada 
l’any 1897 en un contracte d’arrenda-
ment de l’ajuntament de Santa Maria 
de Meià.

Poc després de la seva explotació 
comercial com a font de calcàries lito-
gràfiques, ja apareixen els primes fòs-
sils: una granota, la primera coneguda 
al continent europeu, gran quantitat 
de peixets, plomes, insectes, algues, 
fulles d’arbres etc. Troballes docu-
mentades i explicades pel geòleg i en-
ginyer de mines barceloní Lluís Marià 
Vidal. 

Totes aquestes restes són testi-
monis de l’esponerosa vida dins i al 
voltant d’una llacuna dels llunyans 
temps del cretaci inferior, fa tan sols 
uns 130 milions d’anys, molt abans de 

la formació dels 
Pirineus. 

L’EXPEDICIÓ A 
LA PEDRERA

De bon ma-
tí (8h10) el grup 
de Les Terres del 
Marquesat sortim 
de Vilanova de 
Meià i després de 
seguir uns 12 km 
de pista forestal, escoltats pels guar-
des forestals, arribem a la cruïlla que 
a la dreta porta al poblet abandonat 
de Rúbies i a l’esquerra, a la pedrera 
de Meià. Allà ens ajunten amb altres 
membres del congrés.

En aquesta cruïlla ens espera tota 
una flota de taxis 4x4 i tots plegats ens 
endinsem vers la pedrera per un camí 
recentment desbrossat per l’ajunta-
ment de Vilanova.

Un quants bots més tard arribem 
a la pedrera, on un cel ennegrit ens 
fa témer que ens remullarem, però tan 
sols són quatre gotes de no res.

En Josep Ma Mata ens explica 
la geologia de la pedrera i dels seus 
voltants: anticlinals, sinclinal, plega-
ments, ...

L’Antoni Lacasa ens comenta les 
descobertes més importants de fòssi-
ls de la pedrera i les vicissituds tèc-
niques i empresarials per assolir l’ex-
plotació de les seves calcàries de molt 
alta qualitat per a fabricar plaques lito-
gràfiques.

Això dóna què pensar a molts de 
nosaltres.

Ens anuncien que la paella d’en 
Sergi de Meià ens espera. Correm-hi 
tots!

Al voltant de la paella ens agrupem 

els que hem anat a la pedrera en tot 
terreny, els que hi han pujat a peu, 
els que han realitzat una visita cultu-
ral a Vilanova de Meià a càrrec d’en 
Ramon Bernaus (també membre del 
Marquesat) i els que han participat a 
les activitats lúdiques del matí a l’er-
mita. En total, més de 160 persones.

Abans de dinar podem fer tastets 
de formatge i comprar productes arte-
sanals (formatges, mel, vi, joies arte-
sanals) i al tractar-se d’una trobada de 
geologia, ens obsequien amb un ma-
pes geològics i una escala de temps 
geològics actualitzada al català.

Després d’una bona sobretaula 
anem a la capella de Nostra Senyo-
ra de Meià, on s’atorga un reconeixe-
ment a Antoni Lacasa per la seva tas-
ca a favor de la Pedrera de Meià.

Com a acte final del dia, la violi-
nista Mercè Vila ens delecta amb un 
concert amb peces de compositors 
clàssics, entre els segles XVII i XIX, fi-
nalitzant amb una selecció de música 
popular catalana.

La celebració s’acaba amb l’ator-
gament de certificats d’assistència als 
participants del congrés.

| Josep Roqué i Buscató, Doctor 
Ciències Químiques - Associació 
Cultural Terres del Marquesat

La pedrera de Meià

Un moment de la visita a la Pedrera | Terres del Marquesat
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les entitats

E l dissabte 2 de juny els Bombers d’Artesa de Se-
gre vàrem retre homenatge a qui ha estat durant 35  

anys el nostre cap de parc, en Benet Galceran i Cuders. 
Aquest acte va consistir en un dinar al mateix parc al 
qual van assistir persones que han format part d’aquesta 
llarga trajectòria dins del cos de Bombers, com ara Bom-
bers Veterans i de l’Activa, Protecció Civil, autoritats, co-
mandaments, amics,...

Nosaltres, els teus companys, t’estem immensament 
agraïts i desitgem que puguis gaudir de la teva nova eta-
pa “menys activa” amb plenitud.

Ens has guiat i representat en els bons i mals mo-
ments, i això... no ho oblidarem mai!!!

Gràcies Benet.
| Bombers Artesa de Segre

Homenatge dels Bombers a Benet Galceran

A dalt, Benet Galceran, cap 
de parc durant 35 i anys i 
a la dreta, pastís del dinar 
de la celebració | Bombers 

d’Artesa

E l dilluns 28 de maig a la Residèn-
cia Muncipal d’Artesa de Segre 

Centre Geriàtric del Pirineu vam re-
bre un grup de joves de l’Institut els 
Planells que venien per regalar una 
bonica sorpresa als avis, un collage 
en representació del moment més 
feliç de la vida de cada padrí (descrit 
anteriorment en cartes que els resi-
dents havien enviat a cada jove). A 
través de dibuixos, retalls, diverses 
formes i colors els convidats van 
plasmar aquest moment inoblidable 
de la vida de cada avi. Tots es van 

emocionar molt en rebre el regal! 
Després d’entregar el detall vam 

convidar els joves a un còctel amb 
dolços i sucs per continuar gau-
dint d’aquests moments especials. 
També es va fer un bingo musical, 
una forma molt original, a través de 
cançons populars i famoses tant de 
l’època dels residents i com actuals.

Finalment, els avis i joves es van 
acomiadar ballant, cantant i gaudint 
d’aquesta experiència inoblidable 
que un cop més esperem poder re-
petir ben aviat! 

Trobada intergeneracional

La trobada intergeneracional es fa 
entre avis i alumnes de l’institut
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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

TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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Visita a Càrniques Pijuan i altres activitats
Diferents moments de la visita a l’obrador de Càrniques Pijuan, que va ser el 19 de maig | Dolors Bella

Una vintena de sòcies de les Ar-
tesenques Actives van partici-

par el 19 de maig a la visita guiada 
a les instal·lacions que Càrniques 
Pijuan té a la Colònia la Fàbrica. 

La majoria de dones s’hi van des-
plaçar caminant, i un cop allà van 
visitar primer l’obrador, on els van 
explicar com s’elaboren els embo-

tits. A més a més, el responsable de 
l’empresa els va explicar el procés 
de creació i la història d’aquest ne-
goci familiar. 

Per acabar, les participants a la 
sortida van poder degustar diversos 
embotits i productes de l’empresa, 
per tornar després altra vegada ca-
minant cap a Artesa.

Per altra banda, durant el mes de 
juny l’associació ha completat el ci-
cle de xerrades de les responsables 
de l’establiment Aquí Natura. A més 
a més, el 3 de juny es va fer un be-
renar al qual van assistir 48 sòcies, 
que van ser obsequiades amb una 
sorpresa i que va acabar amb una 
ballada de sardanes.
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Com avançàvem en el darrer nú-
mero de La Palanca, aquesta 

ha estat una de les millors tempo-
rades de la història del CENG. Tant 
des del vessant esportiu com del 
social.

2 CAMPIONS I 4 SUBCAMPIONS

Enguany el club ha ficat 6 equips 
a les Finals a 4 territorials, dels quals 
2 han quedat campions de Lleida i 
4 subcampions. D’aquests equips, 2 
han tingut l’honor de representar Ar-

tesa als Campionats de Catalunya.
Com vàrem informar en el nú-

mero passat, els preminis CENG 
l’Essència i les preminis CENG Inde-
pendentsoft va quedar subcampions 
de les respectives categories.

CADET FEMENÍ CENG VUNKERS, 
CAMPIONES

Les cadets entrenades per David 
Galceran i Pere Jubete van arribar a 
la final B de Lleida i es van imposar 
al CB Balàfia. El partit va ser suspès 

al tercer quart per les goteres del pa-
velló d’Artesa i es va reempendre el 
dissabte 2 de juny amb victòria clara 
de les locals per 55 a 37.

INFANTIL FEMENÍ CENG 
WATERSHOP, CAMPIONES

L’equip entrenat per Gerard Font 
i Enric Ros va aconseguir una gesta 
formidable en guanyar la Final a 4 al 
camp del Mollerussa. A la semifinal 
es va desfer del CB Balaguer i a la 
gran final l’esperava el CB Mollerus-

El CENG, als campionats de Catalunya

esports

A dalt, mini masculí i infantil femení als Campionats de Catalunya i a baix, els equips mini femení i cadet femení | CENG
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sa, que partia com a favorit perquè 
havia guanyat la lliga regular i dis-
putava l’encontre com a local davant 
de centenars d’aficionats. Les arte-
senques van sortir molt concentra-
des i van dominar durant gairebé 
tot el partit, fins que les del Pla van 
aconseguir empatar-lo i van anar a 
la pròrroga. Al temps extra, el CENG 
va brillar més que mai, imposant-se 
per 53 a 50.

El títol provincial classificava les 
d’Artesa per al Campionat de Cata-
lunya B. Aquest torneig es va jugar a 
Cassà de la Selva i el CENG Water-
shop va caure a semifinals contra el 
Vilassar de Dalt. Magnífic paper de 
les jugadores d’Artesa.

MINI MASCULÍ CENG FISART, 
SUBCAMPIONS I 5ens CATALUNYA

Després de quedar subcampions 
provincials i de jugar la lliga de Bar-
celona A2, els nens d’Oscar Alocén 
van passar a una ronda prèvia del 
Campionat de Catalunya mini abso-
lut. En aquesta fase van guanyar al 
Sedis la Seu i al Carmelites CBT Ta-
rragona en un partit d’infart, per 64 a 

63. La victòria els donava el bitllet a 
un torneig que es disputava a la Seu 
d’Urgell amb tots els millors equips 
catalans.

Als quarts de final s’enfrontaren 
al Joventut de Badalona A; si bé a 
la lliga els d’Artesa ja havien vençut 
al Joventut B, aquest cop els bada-
lonins A varen imposar-se clarament 
als artesencs. Amb els deures fets i 
sense gaire pressió, el CENG Fisart 
disputaria quedar del lloc 5 al 8. Pri-
mer van guanyar al Girona per 72 a 
57 i al darrer partit es trobaven a la 
seva “bèstia negra”, el Força Llei-
da, amb qui havien perdut tots els 
5 partits que havien jugat al llarg de 
la temporada. Però a la sisena, va 
ser la vençuda, i el CENG s’imposà 
clarament als del Segrià per 77 a 62, 
culminant una temporada de somni.

MINI FEMENÍ CENG AUTOXAMI, 
SUBCAMPIÓ

Les minis del CENG Autoxami 
arribaren a la Final a 4 havent fet 
una gran lliga regular. Les jugado-
res entrenades per Marc Galceran  
jugaven la primera semifinal contra 

Vedruna Balaguer, guanyant per 48 
a 44. A la final les esperava el Cer-
vera, que jugava com a local i amb 
qui tenien un balanç previ d’una vic-
tòria i una derrota. Però a la final, les 
de la Segarra acabaren imposant-se 
per 66 a 43.

FESTA FINAL DE TEMPORADA

Enguany el CENG va canviar el 
format de festa de final de tempo-
rada. Tradicionalment es jugaven 
partits contra equips d’altres clubs, 
però aquest cop es va fer un gir per 
incentivar la participació de les fa-
mílies. Així, es van organitzar partits 
amistosos de pares contra fills i gim-
cames amb la màquina de tir, llums 
de reacció, etc. I a tenor de tot el que 
van disfrutar pares, mares i nens, va 
ser un encert total. Com no, es va fer 
la tradicional caminada i el sopar de 
germanor, on es va fer un reconeixe-
ment a tots els equips del club.

La prèvia de la festa final va ser 
un torneig de veterans amb el CENG 
la Llosa de Cubells, la Pobla i el Ba-
laguer, on els locals van alçar la co-
pa de campions.

Diverses propostes de la festa de fi de curs, com la caminada, el torneig de veterans i el partit entre pares i fills | CENG
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Aquest any, a la 2a divisió del fut-
bol sala de Lleida s’ha format 

dos grups de 10 equips i s’han fet 
dues fases. A la primera, que va durar 
fins a Nadal, el nostre equip va quedar 
en 1r lloc amb 7 victòries, 1 empat i 
1 derrota i, en conseqüència, campió!

Així aconseguíem l’accés a la se-
gona fase, que va des de després de 
reis fins al 3r cap de setmana de maig. 
Aquí hem fet partits d’anada i torna-
da contra els 5 millors equips de cada 
grup i els resultats han estat més irre-
gular: 6 victòries, 3 empats i 9 derro-

tes que al final ens han deixat en 6a 
posició.

Valorem la temporada molt positi-
vament, ja que en el fons som un grup 
d’amics del poble i rodalies que prac-
tiquem aquest esport per passar-ho 
bé  i gaudir dels caps de setmana de 
tardor, hivern i primavera fent activitat 
física.

Igualment, volem agrair a tots els 
socis i aficionats que cada setmana 
ens vénen a veure a la pista, ens do-
nen suport i que al principi de tempo-
rada aporten el seu granet de sorra 

i paguen el seu carnet de soci. I per 
acabar, agrair al nostre patrocinador, 
el Pub Lips, l’esforç que fa cada any.  

Moltes gràcies a tots i esperem 
retrobar-nos l’any vinent amb les ma-
teixes ganes de cada any. 1, 2, 3 Lips!

Un any més, el 3 de juny el Trail Lo 
Bunker va reunir corredors i ca-

minadors amants de la muntanya en 
la seva 5a edició. En aquesta ocasió, 
com en l’edició passada, es va arribar 
al màxim de 300 participants entre 
totes les modalitats: dues curses de 
muntanya (una de llarga, de 22 km i 
1200 m de desnivell, i una de curta, 
de 14 km i 700 m) i dues caminades 
(ambdues d’11 km de distància i 500 
m de desnivell), amb dues rutes dife-
rents (cap a Rubió i cap a Montsonís). 
A més, una trentena de nens i nenes 
van participar en les curses infantils 
que van tenir lloc a migdia.

El 5è Trail Lo Bunker era una pro-
va puntuable per a la Lliga de la No-

guera, com cada any, i com a novetat, 
la cursa de 22 km va entrar a les Trail 
Running Sèries Lleida 2018. Xavier 
Espiña (Blue Motors Neolith) i Mònica 
Malla (Club Esportiu Rocko d’Alme-
nar) van guanyar la cursa de 22 km.

El mateix dia es van atorgar els 
premis del 3r Concurs de Land Art 
Bel Gatell. En aquesta edició, el jurat 
va decidir repartir el premi econòmic 
entre els sis participants, amb una 
menció especial per a Rubèn Llobet 
i la seva obra La serp. Les obres de 
land art es poden veure en el tram del 
circuit de la caminada de muntanya 
que surt des de Foradada en direcció 
a Montsonís.

El bon clima i el bon ambient van 

ser els altres dos protagonistes de la 
jornada. Per això, volem fer un agraï-
ment especial a les persones que 
ho van fer possible. En primer lloc, a 
l’Ajuntament de Foradada (coorganit-
zador de l’esdeveniment juntament 
amb l’A. E. Lo Bunker), als agents 
de Protecció Civil i a tots els col·la-
boradors, gràcies per la seva feina 
inestimable. En segon lloc, als patro-
cinadors, gràcies per la seva valuosa 
contribució. I en tercer lloc, encara 
que no menys important, a tots els 
corredors i caminadors, grans i petits, 
gràcies pel seu entusiasme per con-
tinuar participant al Trail Lo Bunker 
i fer-lo créixer any rere any. | AE Lo 
Bunker

Èxit d’assistència al 5è Trail lo Bunker
A l’esquerra, sortida de la cursa de 22km i a la dreta, els guanyadors del concurs de Land Art | AE Lo Bunker

L’equip va quedar campió a la 1a fase 

Futbol Sala Pub Lips 2017-18

  I 37



E l dissabte 23 de juny va tenir 
lloc a Alòs de Balaguer la sete-

na edició de la Cursa de Muntanya 
(tercera edició del Trail de Castellàs) 
i Caminada de Muntanya. La cursa 
eren 14,5 quilòmetres amb 900 me-

tres de desnivell, i la caminada era 
de 10 quilòmetres amb un desnivell 
de 550 metres.

La cursa va reunir més d’un cen-
tenar de participants i es van impo-
sar Francesc Ferrer (1h i 23min), 

Xavier Solsona (1h i 26min) i Pol 
Beltran (1h i 30min) en homes i Ju-
dit Batalla (1h 55min), Carme Millan 
(1h 58min) i Cristina Gardeñes (2h 
2min) en dones. La cursa puntua per 
la Lliga Noguera.

Trail de Castellàs a Alòs de Balaguer
La cursa i la caminada de muntanya van sumar més de 120 participants | Trail de Castellàs

Trobada de debutants de l’Escola de 
Futbol Artesa 

La trobada va ser el 20 de maig | foto: Jordi Farré

A rtesa de Segre va acollir una trobada de debutants 
de diferents escoles de futbol el dia 20 de maig. En 

total va reunir més d’un centenar de nens procedents de 
diverses escoles de la província de Lleida.  

3r Torneig d’estiu de pàdel

E l torneig es juga de l’1 al 30 de juliol a les pistes 
de pàdel d’Artesa de Segre i Ponts i té 35 parelles 

inscrites. L’organitza l’empresa Gestiona i hi col·laboren 
diverses empreses de la zona i els ajuntaments d’Artesa 
i Ponts.

38è Torneig de futbol sala d’estiu

Amb 12 equips i uns 150 jugadors inscrits, del 22 de 
juny al 28 de juliol tindrà lloc el campionat de futbol 

sala d’estiu. Hi ha premis econòmics al campió (250€) i 
finalista (100€), i premis al millor jugador, porter menys 
golejat i màxim golejador. L’organitza el CENG amb la 
col.laboració de l’Ajuntament i el bar piscines.

Passadís als campions

Passadís per celebrar l’ascens | foto: Jordi Farré

E l CE Artesa i el Linyola van fer el passadís a l’equip 
de Juvenils de l’EFA, que l’any que ve pujarà a pri-

mera divisió, en l’últim partit de lliga.
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T’em fas present en les petites coses
i és en elles que et penso i que t’evoco,
segur com mai que l’única esperança

de sobreviure és estimar amb prou força
per convertir tor el que fem en vida.

Miquel Martí i Pol                                    

El passat 26 d’abril s’en va anar el Ramon. Discretament 
sense fer soroll i pensant que faria el seu primer vol en 
helicòpter. L’assistència del personal del CAP, profesio-
nal i afectiva, malgrat els esforços que hi va dedicar, que 
mai agrairem prou, no va poder impedir allò inevitable. 

Nosaltres ens hem quedat amb un buit que no po-
drem omplir, tot i les mostres de suport i d’afecte que 
hem rebut. Hem comptat amb l’acompanyament de fa-
miliars, amics, veïns i professors, nostres i del Pol, d’ara 

i de totes les eta-
pes de la seva 
vida.

Però sobre-
tot, volem agrair 
la tendresa es-
pontània i since-
ra dels profes-
sors i companys 
de classe, dels 
amics i dels en-
trenadors, direc-
tius i de tot l’equip 
de futbol del Pol.

Ens ha caigut un pilar, però les teulades no s’aguan-
ten només amb un, apuntalarem els altres amb la ma-
teixa força que ell tenia per a mantenir-lo ben viu al nos-
tre cor i al nostre record.

| Família Abelló, Masó i Sol

Ramon Abelló

La redacció de La Palanca vol expressar el més sincer 
condol a la família de Ramon Abelló i Masó, que va ser 
company nostre durant uns anys i un dels promotors del 
canvi més important que la revista ha realitzat al llarg 
dels seus 37 anys d’història, l’any 1996. La seua partici-

pació va ser fonamental per a la millora de la qualitat de 
la revista, tant en la forma com de fons. El recordarem 
especialment per les seues interessants entrevistes i la 
rellevant participació en la 
secció satírica anomena-
da Lo forat rodó.

Nota de condol

in memoriam
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I per això quan el repòs arriba
i la son dins les venes se m’esmuny
i quan la nit de la paraula em priva
i tot el que vull sembla més lluny.
Voldria recollir dintre dels braços

com un pom de voles els moments
les rialles, els plors, els crits i els passos
que foren llum voltant els pensaments.

Josep M. de Segarra

La família Durany Martínez agraïm a tothom les mostres 
de condol i afecte rebudes. 

Volem fer un reconeixement especial als professio-

nals del CAP, a la 
Nami, per l’aten-
ció i cura que 
han tingut d’ell en 
aquests darrers 
moments. I tam-
bé, al Ferran i Ge-
rard, per acom-
panyar-lo fins a la 
vida eterna. 

Sempre es-
taràs en el cor dels que t’estimem. | La Família

Artesa de Segre, juny de 2018

Dolors Andreu Francesch morí l’11 de juny als 74 anys 
Estimada Dolors, 
Nosaltres, tota la teva família, encara estem assu-

mint el fet que ens hagis deixat, ja que la infinitat de mo-
ments compartits han deixat una petjada eterna en els 
nostres cors.  Sempre has estat un pilar fonamental en 
les nostres vides, tenint cura de nosaltres i donant-nos 
tota la teva estima. L’amor que ens has professat ha 
deixat empremta en les generacions venidores. 

La teva lluita i superació en totes les facetes de la 
vida han estat com un mirall per a nosaltres. Gràcies al 
teu esperit ens hem construït com a persones, aprenent 
constantment el sentit de la paraula fortalesa. 

Aquesta família és fruit d’un amor que sempre t’ha 
deixat el cor dividit entre les costes de l’Empordà i les 
terres de Ponent. Vas arribar a Artesa de Segre per com-
partir la teva vida amb el teu espòs Domingo i, des del 
primer moment, et vas guanyar la simpatia i l’estimació 
de tothom. Aquí vas fer créixer l’amor entre els teus fills 

i néts, estimant i 
ensenyant els va-
lors de la vida en 
cada instant. 

La vida no 
sempre t’ha es-
tat fàcil i avui et 
recordem amb 
llàgrimes als ulls, 
però no pateixis 
que algun dia 
aquestes llàgri-
mes esdevindran 
rialles que ompli-
ran els nostres 
cors d’alegria. T’estimem i ho seguirem fent sempre.

La família Aldavó vol donar les gràcies per les mos-
tres de condol i afecte rebudes. També, moltes gràcies a 
tot l’equip del CAP d’Artesa per l’atenció que hem rebut 
en tot moment. 

| La família

Dolors Andreu

Ton Durany Terré 
(Ton del Birro)

Tal com diu la cançó, … Trobarem a faltar el teu somriu-
re... Tu que te n’has anat avançant-nos a nosaltres. 
Saps l’amistat que teníem de tota la nostra joventut, 
com la corríem els dos i encara, després que jo estigués 
lluny del nostre poble, et recordava sempre per la teva 
senzillesa i el bon fer. Havíem estat de la junta del jo-

vent, sempre estaves disposat a ajudar i donar idees… 
Per mi eres el millor. No saps la pena que tinc que hagis 
marxat, però la vida… És a dir, la mort forma part de la 
vida. Et recordaré sempre amic Ton.
 
| El teu amic Josep Nogués i Sirvan

Record a Ton Durany, d’un amic
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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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HORARI D’ESTIU Matins de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h.

notícies
NOVEL·LA

Es vessa una sang fàcil. Manuel de 
Pedrolo. Pagès
Reedició de la novel·la de 1954, on 
destaca l’ambientació històrica de la 
Barcelona de la postguerra. Obra tre-
pidant sense indicadors de capítols  
que alterna la narració en tercera per-
sona amb monòlegs interiors.

El ferrocarril subterrani. Colson 
Whitehead. Edicions del Periscopi
El llibre ficciona una de les xarxes de 
solidaritat més importants dels Estats 
Units, terra que va esdevenir un infern 
per als afroamericans, i mostra l’im-
pacte de les promeses incomplertes, 
origen dels conflictes racials, a través 
de la voluntat ferotge d’una dona per 
deixar enrere l’esclavitud.

Tal com érem. Sílvia Tarragona. Co-
lumna
Sandra Fornaguera té 39 anys, és pe-
riodista, culta, aficionada a la música i 
als llibres, dona feta a si mateixa, i es-
tà a punt de ser desnonada. Una vida 
aparentment perfecta s’enfonsa quan 
coneix un seductor militar que viatja 
per tot el món. La Sandra pensa que ja 
no veurà més aquell home meravellós.

Silenci de plom. Salvador Company. 
Edicions 62
Novel·la farcida de coincidències que 
culminen en una gran trama. D’una 
banda, el marit d’una periodista desa-

pareguda quan investigava un assas-
sinat; d’altra, un poema amb història 
d’un supervivent dels camps nazis i 
per últim, la novel·la de ciència-ficció 
que tradueix el marit de la periodista.

Mi pecado. Javier Moro. Espasa.
Premi Primavera de Novela 2018. His-
tòria real de l’actriu espanyola Con-
chita Montenegro que va arribar a Ho-
llywood amb 19 anys. La seva bellesa 
i intel·ligència li van fer un lloc entre les 
estrelles. 13 anys més tard es va retro-
bar a Madrid amb l’actor amb qui havia 
viscut una història d’amor, i va donar 
lloc a un desenllaç inesperat.

NOVEL·LA JUVENIL

Fuimos canciones. Elísabet 
Benavent. Suma de Letras

Germanes, gossos, friquis i al-
tres espècimens. Maite Carranza i 
Júlia Prats. Edebé

La sorra del rellotge. Maria Enrich.
Animallibres

Sweet sixteen. Annelise Heurtier. Pa-
gès

POESIA

Crossa d’aigua. Anna Gas Serra. Fo-
noll

Ulls de glaç. Jordi Solà Coll. Pagès

TEATRE

L’home inacabat: una recons-
trucció escènica del pensament 
i l’obra de Puig i Cadafalch. Pere 
Anglas. Voliana

CONEIXEMENTS

La gastronomia dels camins: 
més de cent receptes de cuina 
fetes amb plantes boscanes. Ma-
risa Benavente i Pilar Herrera. Sidillà

Revolució a les aules: Catalun-
ya, pionera en la nova educació 
del segle XXI. Núria Martínez Ribot. 
Columna

Relats per entendre els trastor-
ns mentals. Mireia Parés. El Cep i la 
Nansa

Pensar abans d’obrir la boca: les 
conseqüències de les nostres 
tries alimentàries. Élise Desaulniers. 
Viena

Viatge a la Rússia soviètica: vi-
sions catalanes de l’URSS (1920-
1941). Eduard Riu-Barrera. L’Avenç

El silenci en temps de soroll: 
l’aventura d’aïllar-se del món. Er-
ling Kagge. Edicions 62

Sota la pell del llop: acompanyar 
les emocions amb contes tradi-
cionals. Eva Martínez Pardo. Graó

NOVETATS  
DE JUNY Activitats

• Exposició Mossos d’Esquadra. 
Segona República i Guerra Civil 
(1931-1939). Fins al 31 de juliol

• Exposició Endevina on és? Fo-
tografies de Jordi Farré. Fins al 
28 de setembre. Replà escala 

• Exposició de la Cursa Lo Meló 
Un tomb pel territori. 1r pis

• Biblioparc. Plaça de l’Ajunta-
ment, juliol, de dilluns a diven-
dres a partir de les 19h

• Bibliopiscines a Alentorn

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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No hi ha dubte que les eleccions 
generals d’aquell 6 de juny mo-

nopolitzaren una part del contingut 
de la revista, ja que apareixen en 
diferents seccions.

PORTADA. A la foto de Joan Ser-
ra de la plaça del Progrés hi trobem 
una mostra de com devia ser d’inten-
sa la campanya electoral.

EDITORIAL. Passades ja les 
eleccions, Temps de solucions i 
responsabilitats és el títol triat per a 
l’editorial, on s’explica que la pressió 
mediàtica durant els quinze dies de 
campanya electoral va ser molt forta. 
La secció acaba amb una interessant 
reflexió: “seria positiu treure el millor 
de cada programa, deixar de banda 
els personalismes mal entesos i inte-
ressos partidistes”.

ELECCIONS GENERALS ‘93. Un 
parell de pàgines amb imatges diver-
ses de la propaganda electoral que 
es va veure per Artesa ens presenten 
els resultats a nivell local, comarcal i 
provincial, on CiU va ser la força més 
votada en tots els àmbits. Al munici-
pi encara hi havia meses electorals 
a Alentorn, Baldomar i Tudela, i CiU 
doblava en vots al segon partit, que 
va ser el PP. Després, seguien ERC i 

PSC. També hi trobem 
els resultats d’Artesa 
per al Senat, on els 
tres senadors més vo-
tats també foren els de 
CiU, seguits en aquest 
cas per l’únic candidat 
d’ERC.

LOCAL. El Col·legi 
Sant Josep explicava 
algunes activitats des-
tacades de les últimes 
setmanes del curs es-
colar: l’acte de cloenda 
de l’activitat de sarda-
nes al Parc de la Ciu-
tadella de Barcelona, 
dins de la campanya 
El País a l’Escola del 
Congrés de Cultura 
Catalana; la celebració 
de la Setmana d’Edu-
cació Vial i la trobada 
de tota la comunitat es-
colar a Salgar per acomiadar el curs, 
amb l’actuació del grup d’animació 
local All-i-oli.

ESPORTS. La revista es feia 
ressò del campionat de lliga acon-
seguit pel Barça per tercera vegada 
consecutiva, un fet històric, gràcies al 
fet que el Reial Madrid va perdre l’úl-
tim partit al camp del Tenerife. Es veu 
que aquella nit van sortir un parell 
d’artesencs al programa La barberia, 
de TVE Catalunya: l’omnipresent Sí-

coris i Jaume Gasset, conegut també 
com “el músic del Barça”.

URBANISME. Precisament és Sí-
coris qui signa un article amb un llarg 
títol: S’ha trencat la frontera del Seni-
ll, dotant la nostra ciutat d’un nou pul-
mó d’expansió urbanística. Comença 
el text amb un recordatori dels anys 
trenta amb “una Artesa emprenedora 
i floreixent”. Després fa esment del 
declivi posterior a la guerra i, sobre-
tot, amb el tancament de la fàbrica 

fa 25 anys
Juny de 
1993
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

tèxtil. Explica que, no obstant, Artesa 
va créixer molt lentament “de cara al 
riu i d’esquena a la carretera”. Tot ple-
gat ve a tomb per l’obertura de la via 
que uneix l’entrada d’Artesa, a l’alça-
da del pont del Senill, amb el pavelló 
poliesportiu. Sícoris també augurava 
una gran avinguda al llarg dels mar-
ges d’aquest riuet. Es veu que això 
últim encara es fa esperar avui dia. 
Reproduïm una imatge de la nova 
entrada a Artesa.

INFORME. La secció porta per tí-
tol Andreu Carlí, un jove empresari i 
explica com aquest jove de 25 anys 
d’Alòs va heretar la petita empresa 
constructora del seu pare i, en pocs 
anys, va convertir-la en una de les 
més rellevants de les comarques de 
Lleida dins del seu ram.

ECOTURISME. Joan Aranés i 
Clua, col·laborador habitual, signa 
l’article Alòs, un poblet a la vora del 
riu, on descriu els paisatges del seu 
entorn i explica amb força detall di-
verses activitats que s’hi poden fer: 
excursions, bicicleta tot terreny, na-
vegació amb caiac... fins i tot esca-
lada i espeleologia, però en menor 
grau.

COMARCA. Baldomar, un dia 
molt especial, article sense signar, 
ens presenta la crònica d’una jornada 
organitzada pel Casal de Baldomar 
aquell 8 de maig. El dia començà amb 
el partit de futbol TV3-Baldomar Mo-
tors, que continuà amb un dinar dels 
jugadors a la font de la Trilla. Abans 
de marxar, la gent de TV3 visitaren 
el Celler de Baldomar. Al vespre, 
concurs de plats cuinats amb conill i 
pica-pica per a tothom amb els que 
es van presentar. Per acabar, ball a 
càrrec del grup artesenc Patxanga.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNI-
CIPAL LOCAL. A diferència del mes 
d’abril, el ple del maig tenia pocs 

punts a l’ordre 
del dia. La secció 
se centra més en 
els acords de la 
Comissió de Go-
vern, amb molts 
permisos d’obres, 
i en altres esde-
veniments. Per 
exemple, l’alcalde 
Campabadal co-
mençava les pri-
meres gestions per tal de disposar 
d’una dotació de Mossos d’Esquadra 
a Artesa. També s’informa sobre les 
places d’objectors de consciència 
ofertes per l’Ajuntament, de les nor-
mes bàsiques en la recollida d’es-
combraries... Finalment, veiem publi-
cats els noms dels premiats en la 4a 
edició del Premi de Narrativa Breu, 
on hem descobert que la nostra coor-
dinadora, Marta Serret, va obtenir un 
accèssit en la categoria de 5è i 6è 
d’EGB amb el text La primera aven-
tura a les golfes.

LOCAL. Una breu notícia informa-
va que a Artesa havien tocat 50 mi-
lions de pesse-
tes en el sorteig 
de l’ONCE del 
25 de juny. No 
diu res del guan-
yador o guanya-
dors.

H U M O R . 
Amb el títol Ac-
tes i pactes, els 
p e r s o n a t g e s 
Quimet i Cosme 
protagonitzaven 
tres acudits: un 
de futbol i dos 
de política rela-
cionats amb les 
eleccions gene-
rals.

IMATGES D’AHIR. A contraporta-
da, la secció ens mostra una foto an-
tiga de La segla, un rentador públic, 
però no ens informa de l’any en què 
es va fer. En un text breu sense sig-
nar, s’explica que l’aigua abundant i 
corrent que portava la segla facilitava 
la rentada de la roba. El text també 
identifica les persones que apareixen 
a la imatge.

Sota de la secció hi llegim el pro-
grama del festival Música als Cas-
tells, amb un total de vuit concerts al 
llarg de l’estiu en diferents castells de 
les comarques de la plana de Lleida, 
entre els quals Montsonís i Montclar.
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per què diem...

A l’anterior número de La Palan-
ca vam explicar el possible ori-

gen d’aquesta dita segons referents 
històrics, per una banda, i cultura de 
l’imaginari popular, per l’altra.

És ben cert que existí el noble Ni-
colas de Renault, propietari del mas 
i dels horts de cebes i d’altres vege-
tals que conreava el pagès del qual 
vam explicar la senzilla anècdota, 
que podria ser certa o no, però que 
se’n fa menció en alguns textos de 
destacats cronistes com Joan Ama-
des i Víctor Balaguer. Segons aquest 
darrer, el cavaller francès hauria pres 
part de manera important en la con-
jura espanyola contra la república de 
Venècia el 1618. El detall dels fets 
apareix també en les obres comple-
tes de César Vichard de Saint-Real, 
publicades pòstumament el 1745, 
cinquanta-tres anys després de la 
seva mort, entre les quals es troba, 
justament, la Conjuration des Espag-
nols contre la Republique de Venise 
en 1618, fet històric poc conegut, da-
tada el 1674, que fa explícita referèn-
cia al tema. No és aquest l’espai per 
relatar els detalls de la conjura, mo-
tivada per les diferències polítiques 
entre els venecians i el papa Pau V, 
a qui donava suport Espanya, però 

una de les conseqüències fou que 
Renault va ser acusat de traïció, em-
presonat, torturat i mort a la presó, 
per ser, més tard, exposat en públic 
penjat pels peus. Cap al 1619, uns 
familiars del noble anaren a Barce-
lona per vendre la finca que, a fal-
ta de postors, fou cedida al pagès 
de les cebes, de nom Anton Segur, 
segons un inventari municipal de 
propietats de cases i horts de 1692, 
desaparegut pel setge de 1714, però 
referenciat de manera incompleta a 
l’Arxiu de la Catedral de Barcelona i 
en documents que es conserven a la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer de 
Vilanova i la Geltrú.

Per què tornar al tema? Un col·le-
ga, en llegir l’article, em feu notar 
que no ho havia explicat de la dita 
i que hi mancaven informacions de 
caire popular que ell creia d’interès. 
Li he fet cas i aquí estan.

Ja fèiem esment que l’enderroc de 
les muralles de la ciutat, entre 1864 
i 1873, n’afavorí el creixement i l’es-
tabliment de nous negocis, encara 
que ja feia temps que s’havien obert 
indústries a la zona, força d’elles a la 
Carrera de la Cadena, actual carrer 
de la Riereta, motiu pel qual l’indret 
fou conegut popularment com Carrer 

del Soroll. Encara pot llegir-se sobre 
la porta d’un edifici sense número, si-
tuat entre el 24 i el 26 (!), avui l’entra-
da a un garatge, un rètol pintat, molt 
deteriorat: “Fábrica de guatas Hijo 
de Martí Grau”, de qui es diu que va 
enriquir-se fabricant cotó destinat als 
sanitaris espanyols durant la guerra 
de Cuba.

Una altra fou la fàbrica tèxtil que 
ocupava els números 18, 20 i 22 del 
carrer, davant del de Sant Martí (que 
algú ha tingut la iniciativa d’afegir 
una lletra n al darrera de Martí a la 
placa amb el nom del carrer) i enca-
ra pot veure’s en la llinda de la porta 
principal, gravat sobre la pedra, el 
número 1835, presumiblement l’any 
de la implantació de la fàbrica.

La llegenda popular diu que la si-
tuació de l’edifici al carrer va fer que 
la inventiva de la gent sumés els tres 
números de la casa, 18+20+22 = 60, 
i potser recordant l’antiga anècdota 
del pagès (o potser no), es referís al 
lloc com a Can Seixanta. A això hi 
devia ajudar la fama de desordre que 
sembla que dominava en l’indret. De 
tota manera, no hi ha constància his-
tòrica fefaent sobre el tema. També 
sembla que la fàbrica fou destruïda 
per un incendi el 1878. Actualment, 
la casa ha estat motiu de reivindica-
ció amb el lema Salvem Can Seixan-
ta, davant l’especulació immobiliària.

... semblar Can Seixanta? (i II)
Albert Vidal
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Recollida d’objectes voluminosos
Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de 
recollida i dels objectes (973 40 00 13)

- Pobles agregats i Artesa de Segre: dimarts 
24 de juliol.
Aquest servei només és per casos molt jus-
tificats, que no puguin anar directament a la 
deixalleria.

Renovació del DNI - Nova adreça
Fins pròxim avís, no es renovarà el DNI a 
l’Ajuntament. Podeu adreçar-vos a l’oficina de 
Lleida, a la nova adreça al carrer de l’Ense- 
nyança, 2 (Comissaria Policia Nacional). L’ho-
rari, només amb cita prèvia, és de dilluns a di-
vendres de 9 a 20.30h per DNI i passaport, i de 
9 a 14,30 per TIE i documentació d’estrangers.
Ajuntament d’Artesa de Segre

Dates a recordar

informació
municipal d’artesa

Eva Maza i Batlle

Ple ordinari del 7 de maig
Absència: Pep Riart Pallarés (ERC)

S’aprova per unanimitat adjudicar 
a Ribalta i Fills, SA, la pavimentació 
dels carrers Bisbe Bernaus, Forn, 
Església i travessera de l’Església, 
per 456.775 euros.

S’aproven, per unanimitat, els 
padrons fiscals de l’any 2018 per un 
import total de 289.770,15 euros.

S’aproven, per unanimitat, les se-
güents certificacions d’obra:

- Certificació número 9 de l’obra 
edifici per Casal de la gent gran, fa-
se IV, per un import total 12.466 eu-
ros, realitzat per Construccions Alòs, 
SCP. Import pendent d’executar: 
50.259,52 euros.

- Certificació número 1 de la Ur-
banització dels trams polígon 7 i 
sector 16 del carrer Roc del Cudós, 
inici amb la Crta. d’Agramunt, per 
un import total de 45.211,83 euros, 
realitzada per l’empresa Ribalta i 
Fills, SA. Import pendent d’executar: 
115.554,80 euros.

S’acorda, per unanimitat, aprovar 
el reconeixement de triennis.

Aprovacions de maig

Relacions de factures de més de 
120,20 euros pendents d’aprovació 
corresponents a l’exercici comptable 
2018, per 330.514,71 euros.

Informes d’Alcaldia

S’acorda concedir un ajut econò-
mic de 500 euros a l’Escola Els Pla-
nells per organització i despeses de 
la 32ena Setmana Cultural.

S’acorda concedir un ajut econò-
mic de 2.500 euros a l’Associació 
Cultural La Palanca pel funciona-
ment i edició de la revista l’any 2018.

Maig

Atenció als nascuts el 1948!!!

Celebrarem els nostres 70 anys amb una 
trobada el diumenge 16 de setembre amb 

un suculent dinar, seguit d’una bona gresca i 
agradable companyia. 

Animeu-vos!

Per més informació, contacteu amb nosaltres: 
636 106 738 - Montse Serentill
973 400 076 - Montse Porta 
973 400 917 - Rosa Bernaus
O al correu: 70aniversari48@gmail.com

Trobada de nascuts el 1948

*

*
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humor
Josep GalceranTots “firmes”!

Ara que hem ficat ordre al Govern, ficarem ordre a Artesa.

COLLDELRAT Casa 
per reformar. Ideal per 
a turisme rural. Trucar 
973400354 RG21

VERNET Casa de poble 
ideal per a segona 
residència. Preu: 35.000€. 
973400354 RG22

ARTESA DE SEGRE 
Pati en venda al mig del 
poble per edificar 279m2 
973400354RG23
Casa en venda amb 
2 pisos, altell, local i 
garatge. Preu a convenir. 
973400354RG24

ALÒS DE BALAGUER
Xalet amb piscina. Preu  
negociable!!! 973400354 
RG25 

VENDA Casa per 
enderrocar a Artesa de 
Segre. Es ven per 2000€. 
Una vegada enderrocada 
quedarà un pati de 81 m2 i 
una superficie edificable de 
324 m2 - T. 973400664 RS50

LLOGUER Pis situat a la 
plaça de l’Ajuntament. 
Es lloga amb tots els 
mobles i electrodomèstics. 
Calefacció individual de gas 
natural. PIS ADAPTAT PER 
PERSONES AMB MOBILITAT 
REDUÏDA O GENT GRAN. 
Contacte 973402211 RS51

VENDA Es ven casa pairal 
situada a Alentorn. 2 pisos, 
2 cellers, terrassa i garatge. 
Ideal per a turisme rural. 
Contacte 973402211 RS52

VENDA/LLOGUER 
Casa a Artesa de Segre. 
Situada al Carrer Nou. 
Dues habitacions, garatge 
i golfes. Bany complert, 
eixida i calefacció. Trucar 
973402211. RS53

VENDA Solar edificable 
de 120 m2 de planta. 
Edificabilitat de 3 plantes i 
sotacoberta. PREU 29.000€ 
RS54

LLOGUER Magatzem de 
323 m2 al mig d’Artesa. 
PREU A CONVENIR 
973400664 RS55 

Fiat Doblo cargo 1,3mjet 
90cv blanca. 06/2015 - 
90.000km. Preu: 8.000€

Cardenyes 973400551 RC31

Fiat Doblo trekking 
1,6mjet 130cv. Preu: 245€/
mes Cardenyes 973400551 
RC32

JeepCompass busines 
jtdm 120cv Preu: 21.000 
€ finançiat Cardenyes 
973400551 RC33

SaangYoung Korando 
2.2crdi 177cv limited desde 
20.000€. Cardenyes 
973400551 RC34

Toyota Hilux 2.5 d4d. 
50.000km - 03/2016 doble 
cabina 19.500 € Cardenyes 
973400551 RC35

CITROEN Berlingo 
Multispace 16 BlueHDi 
100 Live Edition blau 
Kyan, 02/2017, 11.550km, 
12.800€ amb descompte 
per finançament. Llagunes 
973400148 RL11

Citroën C4  16 BlueHDi 
100 Feel Edition,  22.930km, 
03/2016 Color Vermell, 
12.300€ amb el descompte 
per finançament. Llagunes 
973400148 RL12

Nissan Qashqai N-Tec 
dCi 110cv blanc, maig 
2014, 66.801km, 16.300€ 
amb el descompte per 
finançament. Llagunes 
973400148 RL13

Nissan Juke dCi 110Cv 
Acenta alumini, de 04/2017, 
19.768km, 14.100€ 
amb el descompte per 
finançament. Llagunes 
973400148 RL14

LLENYA ALZINA en 
quantitats grans o petites. 
També amb sacs per 
barbacoa, foc a terra... 
Contacte 973400148 RL16 

PRODUCTES ARTESANS 
Castell de Montmagastre. 
Embotits, bolets, mel, vi 
conserves. Elaboració 
pròpia. T. 608938077 RV71

LLENYA venem llenya 
d’alzina, roure i ametller. 
Trucar 608938077 RV72

COTO intensiu de caça 
“Sogaña”, situat al terme 
de Vall-llebrera. Contacte 
608938077. RV73

FUSTA venda taulers de 
noguer. T. 608938077 RV74

MAQUINÀRIA per 
professionals i particulars: 
motosserres, motoixades 
grup llum, desbrossadores, 
tallagespes, bombes 
aigua, màquines collir 
olives... STIHL-HONDA-
CAMPAGNOLA. Tallers 
Llagunes. 973400148 RL15 
ANUNCIA’T! Missatges 
fins a 20 paraules. 
publicitat@nadisseny.com

IMMOBILIARI MOTOR
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Faré una mica d’història de les 
escoles “nacionales” d’Artesa de 

Segre. Era ja l’any 1940, la guerra 
ja havia acabat però l’edifici de les 
escoles havia quedat molt malmès 
pels bombardeigs i l’Ajuntament el 
va condicionar una mica. Mentre es 
feien les obres, vam fer una bona 
temporada els estudis a les eres de 
can Riera. Quan va estar rehabilitat 
vam tornar a l’edifici, on hi havia sis 
aules, tres pels nens i tres per les 
nenes. 

Els mestres dels nens eren: als 
petits, un senyor d’Anya; als mitjans, 
el senyor Vila, home seriós i respon-
sable, i als grans, el senyor Viles, de 
Preixens. Les nenes petites tenien 
la senyora Esperança de Garret, 
les mitjanes la senyora Montserrat, 
esposa del mestre Vila, i les grans, 
doña Rosa. Aquesta va ser tota una 
institució, era una gran professora i 
va deixar una boníssima petjada a la 

nostra ciutat. Cada dia a l’hora del 
pati sortíem de l’aula i jugàvem al 
grandiós pati. 

Els nens jugàvem a bales: fèiem 
un flendit (dues ratlles en forma de 
peix) hi posàvem les bales a dins 
(abans tractàvem quantes, normal-
ment eren quatre o sis per nen) 
i amb la tira, que era una bala es-
pecial, les havíem de treure. Si la 
tira quedava dins del flendit perdies 
i havies de deixar a dins les bales 
que havies tret. Després jugàvem al 
clotet, també amb bales, a “soldat 
plantat” a “cavall fort ...

Les nenes quasi, quasi en exclu-
siva jugaven a saltar corda i al ma-
teix temps cantaven la cançó adient 
a la saltada, cantaven bastant fort, 
algunes cançons que sempre eren 
les mateixes. En recordo algunes, 
la major part en castellà, ja que el 
català estava “una mica prohibit”. La 
que més recordo era aquesta, que 

cantaven tot saltant: “soy la reina de 
los mares, ustedes lo van a ver, tiro 
el pañuelo al suelo, y lo vuelvo a re-
coger, tengo tengo tengo, tú no tier-
nes nada, tengo tres cabritas en una 
cabaña, una me da leche, otra me 
da lana, otra me mantiene toda la 
semana…”. Hi havia altres cançons, 
però seria molt llarg d’explicar. 

L’hora del pati durava uns 30 mi-
nuts, que passaven molt de pressa, 
i per tornar a la classe, un mestre 
o una mestra es posava sempre al 
mateix lloc, picava unes quantes  
vegades les mans i… Tots a la feina 
altra vegada. 

Jo, en escriure això em sembla 
que encara em trobo a l’escola i es-
tem parlant quasi de fa 80 anys. Re-
noi que passen de pressa. 

A la propera entrega d’aquesta 
secció seguiré parlant del mateix te-
ma, ja que seguir ara seria una mica 
massa llarg.

la vella artesa
Josep Nogués i Sirvan

Les escoles “nacionales” d’Artesa de Segre
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la foto

El CENG ha viscut una de les millors temporades de la seva història, tant pel que fa a resultats esportius com a nivell 
social. A la imatge, un moment del partit de pares i mares contra fills i filles a la festa final.  | M. Àngels López


