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juliol-agost 
ALÒS DE BALAGUER 

DEFUNCIONS

23 jul: Roser Brescó i Roca (82 anys), 
natural d’Artesa de Segre

ARTESA DE SEGRE
NAIXEMENTS (*vegeu nota)
Juliol: 2 (Astrid i Josep)
Agost: No n’hi ha hagut.

DEFUNCIONS
4 jul: M. Rosa Aldavó i Pineda (87 anys), 

natural de Barcelona
6 jul: Rosa Campabadal i Asto (94 anys), 

natural de Barcelona
6 jul: Àngels Carrera i Gasa (86 anys), 

natural de Gerri de la Sal
19 jul: Rafel Gomà i Fontanet (84 anys), 

natural d’Artesa de Segre
22 jul: Josep Espinal i Colom (72 anys), 

natural d’Isona i Conca Dellà
26 jul: Ramona M. Pintó i Pera (94 anys), 

natural d’Agramunt
11 ago: Joaquina Pérez i Martín (79 

anys), natural de Becedillas (Àvila)
15 ago: Lluís Mora i Ros (80 anys), natu-

ral de Seró 

FORADADA
DEFUNCIONS
20 jul: Antonio Badia i Vilanova (86 anys), 

natural de Rubió
25 ago: Carme Clari i Casas (91 anys), 

natural de Manresa

FORADADA

NAIXEMENT
5 jul: Ferran Cairó i Sala, fill d’Héctor i Eva

DEFUNCIÓ
31 ago: Carme Puig i Vidal (103 anys), 
natural de Vilanova de Meià

21 de setembre
A les 18 h, a Montmagastre, St. 
Miquel: concert del grup Ribatònics 
i tast de productes de proximitat
Cinema al Cubtural. Doble sessió: 
A les 19 h, Mascotes 2 (animació 
en català). A les 21:30 h, Érase una 
vez en Hollywood

21 i 22 de setembre
Festa Major a Montargull

Del 25 al 29 de setembre
Festa Major d’Artesa (veure p. 31)

28 de setembre
Festa del barri St. Miquel a Cubells

octubre i novembre
Dimarts de 11:30 a 12:30 h, a l’Àrea 
d’Activitats de la Biblioteca, taller 
Memòries compartides (veure p. 41)

10 d’octubre
A les 17:30 h, al Cubtural, inaugu-
ració de les Aules de Formació i 
conferència: Mites de l’illa de Creta 
a càrrec del filòsof Joan Morera. 
Organitza: Consell Comarcal, Ajun-
tament i Artesenques Actives

11 d’octubre
A les 19 h, a la Biblioteca, conferèn-
cia Fills de la vuitena a càrrec de 
Ferran Dalmau i David Sancho

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.

juliol i agost

ARTESA DE SEGRE    
A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT           

Temp. mitjana: 25,9°    i        25,1º  
Temp. màxima: 40°       i      38º 
  (dia 24)      (dia 9)
Temp. mínima: 12° (20) i 11 (dia 14)
Dies amb precip.: 2        i       3
Precip. màxima:  33,6 mm i 30 
  (dia 8)        (dia 20)
Total precip.: 36,6 mm i 34,3 mm

B) BALDOMAR 

Temp. mitjana: 25,3°      i    24,7º
Temp. màxima: 39,6°      i    37,9º
            (dia 23)         (dia 9)
Temp. mínima: 10,9°       i   10,1º 
  (dia 28)       (dia 14)
Dies amb precip.: 4         i        3
Precip. màxima: 25,9 mm  i 24,9 mm
  (dia 9)         (dia 20)
Total precip.: 43,1 mm i 26,6 mm

VILANOVA DE MEIÀ     
Temp. mitjana: 24,9°    i       24,2º

Temp. màxima: 38,9°     i        37,6º 
  (dia 23)        (dia 9)
Temp. mínima:  10,6°     i        11,1º 
  (dia 28)      (dia 13)
Dies amb precip.:   9     i        5
Precip. màxima: 16 mm i  28,7 mm 
              (dia 9)     (dia 20)
Total precip: 34,8 mm i 31,4mm

Actes
que sabem que es faran

A partir d’ara,  per publicar els naixe-
ments cal que la família ens faci 

*AVÍS - NAIXEMENTS arribar les dades (data de naixe 
ment, nom sencer i noms del pa-
re i de la mare) al correu electrònic  
revista@lapalanca.cat.
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editorial
Així és com han qualificat les entitats 
organitzadores la Diada Nacional 
d’enguany, fins i tot abans de fer 
l’acte més multitudinari, la manifesta-
ció de les 17.14 hores. Més difícil que 
la de l’any passat –pot preguntar-se 
algú–, gairebé un any després de l’1 
d’octubre,quan les persones preses 
i exiliades portaven molts mesos en 
aquesta situació? Doncs segurament 
sí, perquè dos anys després estem 
igual o pitjor. A més, pendents de la 
sentència que està a punt de caure 
sobre les 12 persones processades.
Dins del moviment independentista, 
la sensació de desorientació, de 
desànim, de desengany... i tots els 
qualificatius que comencin amb “des” 
que hi vulgueu afegir, és evident. De 
fet, cadascú ho porta com millor sap 
i pot. Cada persona és diferent. Des 
d’aquelles que s’ha vingut a denomi-
nar com a hiperventilades, disposa-
des a tot, fins a les resignades que 
ja gairebé han abandonat la idea, tot 
passant per la gent persistent i pa-
cient, en diferents graus, que proba-
blement són la majoria.
A nivell local, els actes d’Artesa i 
dels municipis de la rodalia s’han 
desenvolupat amb certa normalitat, 
semblant a la d’anys anteriors. Això 
sí, la vigília va estar condicionada 
per l’amenaça de pluja. A Artesa, el 

mal temps va provocar la disminu-
ció de públic al concert, mentre que 
l’endemà, a la Roca del Cudós, hi 
havia menys gent que anys anteriors, 
potser amb persones condicionades 
per l’assistència als actes centrals de 
Barcelona, alguns al matí.
Al marge dels que es van desplaçar 
pel seu compte, Artesa va emplenar 
un autocar per assistir a la concen-
tració de la tarda. En els millors anys, 
no s’havia arribat mai a dos.
Amb un acte sense presència oficial 
dels partits polítics i sense actua-
cions musicals al final, els carrers es 
tornaren a omplir. Aquesta vegada 
“només” amb 600.000 persones, 
segons la Guàrdia Urbana, tot i que 
altres fonts apunten xifres més prope-
res al milió.
Malgrat les colles castelleres, gralle-
res, geganteres, de batucada... l’am-
bient era més fred. No hi havia aquell 
entusiasme que impregnava les dia-
des des de 2010. Els crits i els cants 
independentistes no sovintejaven 
tant, eren corejats per menys perso-
nes i duraven poc. Els parlaments 
eren seguits amb poca atenció.
Què en queda, doncs, d’aquell espe-
rit reivindicatiu? Sembla ser que la 
perseverança, la voluntat de ser-hi i 
de continuar. Que 600.000 persones 
són moltíssima gent!

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	dijous	10	d’octubre

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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noticiari

E l curs 2019-2020 s’iniciaran les 
Aules de Formació de la Nogue-

ra a Artesa, segons es va explicar el 
5 de setembre al Cubtural en una re-
unió informativa.

Les Aules són un cicle de con-
ferències que s’imparteixen d’octu-
bre a juny, a càrrec de professorat 
universitari o especialistes en dife-
rents matèries: cultura, art, filoso-
fia, geografia, biologia, mitologia, 
astronomia, salut i nutrició, música, 
llengües, aspectes jurídics i/o legals, 

etc. Volen difondre la cultura, des-
pertar l’interès, estimular i satisfer 
les inquietuds de les persones que 
volen ampliar els seus coneixements 
de forma dinàmica i participativa.

El projecte es va iniciar a Bala-
guer el 2002 i el 2016 es va obrir a 
Menàrguens amb el format de con-
ferències mensuals, que també van 
adoptar l’any 2017 a Bellcaire d’Ur-
gell i Térmens, i l’any 2018 a Ponts i 
Vallfogona de Balaguer. Aquest curs, 
també es faran a Albesa i Artesa.

A Artesa es faran el segon dijous 
de mes a les 17.30h al Cubtural, del 
10 d’octubre a l’11 de juny. El progra-
ma de conferències ja està definit i 
només falta concretar la sortida que 
es farà entre abril i maig.

És una activitat oberta a tothom 
i la inscripció es pot fer durant el 
setembre a través de l’associació 
Artesenques Actives, entitat col·la-
boradora de forma conjunta amb 
l’Ajuntament. L’import de la inscrip-
ció per a tot el curs és de 10 euros.

Les Aules de Formació arriben a Artesa
La presentació va tenir lloc el 5 de setembre al Cubtural i va despertar molt interès | J. Farré, D. Bella

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

Ctra. d’Agramunt, 117 - Mòbil 660 349 648

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE
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noticiari

E l programa d’actes per celebrar 
la Diada Nacional de Catalunya 

a Artesa va presentar poques no-
vetats respecte anteriors edicions. 
Com ja ve succeint des de fa anys, la 
vetllada del 10 de setembre va tenir 
especial protagonisme. L’activitat es 
va veure lleugerament alterada per 
la meteorologia, ja que s’havia de fer 
a l’aire lliure però plovia i es va fer 

al Cubtural. Va consistir en l’actuació 
del grup Ksonronda i sopar popular.

L’endemà, ja amb bon temps, es 
va fer la pujada a l’esplanada de la 
Roca del Cudós per hissar-hi l’este-
lada. Després dels parlaments, es 
va repartir esmorzar a tothom.

Finalment, el programa el com-
pletava la participació a la manifes-
tació convocada a Barcelona, on a 

banda dels qui hi van anar pel seu 
compte, mig centenar d’artesencs 
van fer-ho amb l’autocar organitzat 
per l’ANC.

Per la seva banda, municipis 
veïns com Montsonís o Cubells tam-
bé van celebrar la diada. A Montso-
nís hi va haver actes en diferents 
pobles el dia 10 i l’11, mentre que a 
Cubells es van fer tots el dia 11.

Actes de la Diada Nacional de Catalunya
Hissada de l’estelada (a dalt i al mig), vetllada i manifestació a Barcelona (baix) | CUDOS, Jordi Farré, Dolors Bella
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noticiari

E l 20 de juliol Josep Trepat Ar-
mengol, fill de Baldomar, va ser 

escollit nou president de la Coope-
rativa d’Artesa de Segre, càrrec que 
havia ocupat Joan Serra durant els 
últims 10 anys. El nou president va 
ser escollit per la també renovada 
junta rectora, òrgan format per set 
persones que escull l’Assemblea 
General de socis. Juntament amb el 
Director General, càrrec que conti-

nua ocupant Josep Soldevila, el pre-
sident és un dels màxims dirigents 
de l’entitat.

Armengol, que fa vuit anys que 
és a la Junta Rectora i en fa quatre 
que ocupava el càrrec de vicepresi-
dent, ha explicat que s’ha decidit a 
fer el pas “per continuar fent la tasca 
de tots aquests anys, ho hem anat 
aconseguint i veig que encara m’hi 
puc dedicar una temporada més, per 

aconseguir que la Cooperativa conti-
nuï tirant endavant la comarca.

Armengol, que es dedica al ce-
real i la producció de raïm, és soci 
de la cooperativa des de sempre i 
abans de ser a la Junta Rectora ja 
havia estat a la junta del celler. En 
aquest sentit, assegura que el seu 
és un projecte de continuïtat però 
amb el clar objectiu de millorar el 
servei al soci, al comerç i a l’exterior.

Josep Trepat pren el relleu a Joan Serra en 
la presidència de la Cooperativa d’Artesa

E l fill d’Artesa Gabriel Alsina, que 
té el molí a Castelló de Farfan-

ya, ha rebut un nou premi per un dels 
seus olis, en aquest cas l’anomenat 
Oli de Castelló, que ha estat distingit 
amb el premi Oleum Deos al millor oli 

Premium Ecològic d’Oliva Arbequina 
que atorga el Centre Internacional 
de l’Olivera Arbequina, a Navarra. El 
premi se suma a una llarga llista de 
distincions entre les quals destaca el 
Sol d’Oro de la fira de Verona. Gabriel Alsina, amb el guardó

El fill d’Artesa Gabriel Alsina rep un 
nou premi per un dels seus olis
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E l divendres 30 d’agost al vespre 
es va declarar un incendi, per 

causes que no han transcendit, al 
pati exterior de la serradora Guàr-
dia d’Artesa. A causa del material 

que es cremava, palets de fusta, 
les flames van arribar a tenir grans 
dimensions i el foc es veia des de 
molts punts del municipi. A més, en 
pondre’s el sol era encara més vis-

tós. Tot i aquesta espectacularitat i la 
quantitat d’efectius de Bombers que 
s’hi van desplegar, no es van haver 
de lamentar danys personals i el foc 
va quedar extingit en poques hores.

Les dimensions de les flames van provocar un fort ensurt | Bombers / El Rebost del Montsec / La Palanca         

Un espectacular incendi crema el pati 
exterior de la serradora Guàrdia d’Artesa
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Recollida d’objectes voluminosos
Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de 
recollida dels objectes (973 40 00 13)
- Pobles agregats i Artesa de Segre: dilluns 7 
d’octubre. Servei nomésper casos que no pu-
guin anar directament a la deixalleria.

Renovació del DNI
Fins pròxim avís, no es renovarà el DNI a 
l’Ajuntament. Podeu adreçar-vos a l’oficina de 
Lleida, al carrer de l’Ensenyança, 2 (Comissa-
ria Policia Nacional), només amb cita prèvia.
Ajuntament d’Artesa de Segre

Dates a recordar

*

E l col·laborador de la Palanca Ramon I. Canyelles, 
tècnic i guia turístic, va oferir el 3 d’agost una con-

ferència a Colldelrat sobre la importància de la Serra del 
Grealó com a cruïlla de cultures des de la prehistòria.

Xerrada de Ramon I. Canyelles

E l 19 de juliol va morir Rafael 
Gomà i Fontanet, conegut com 

“el Parco”. Nascut a Artesa el 1935, 
era matalasser d’ofici en uns temps 
en què els matalassos eren de llana i 
es feien a mà. Va ser un gran aficionat 
a l’arqueologia i a la història, i un dels 
primers exploradors de jaciments ar-
queològics de la comaca. Juntament 
amb el doctor en Arqueologia Joan 
Maluquer de Motes, l’any 1974 van 

fer les primeres excavacions a la Co-
va del Parco, un jaciment a Alòs de 
Balaguer on s’han trobat vestigis pa-
leolítics i de l’Edat de Bronze que és 
un referent internacional, i la van “ba-
tejar” amb el seu sobrenom. El Ra-
fael també va participar en iniciatives 
culturals com el Museu del Montsec i 
l’Associació Cultural La Roureda. El 
2005 va rebre el Premi d’Actuació Cí-
vica de la fundació Carulla.

Mor Rafael Gomà, “el Parco”

Rafael Gomà i Fontanet, ‘el Parco’

Unes 40 persones van anar al sopar que es va fer el 
30 d’agost per acomiadar el curs de natació. El ma-

teix dia a la tarda s’havia fet un pica-pica a les piscines, 
i tots els participants confien repetir l’any que ve. | DB

Sopar per acomiadar els 
cursos de natació d’adults
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Festa dels 60 anys d’Artesa de Segre i comarca

Trobada el dissabte 19 d’octubre
Prepareu-vos per la festa 

Gresca, alegria i bona companyia!

Per més informació, contacteu amb nosaltres:
674910354 - Pilar Cirera
665092598 - Lídia Roca
669830280 - Pepi Eroles

Trobada de  
nascuts el 1959 Per a totes les persones nascudes 

a Artesa i comarca l’any 1949:

Celebrarem el nostre 70è aniversari amb una 
gran festa el proper

Diumenge 27 d’octubre

Si et fa il·lusió retrobar-te amb amistats i gent conegu-
da i vols compartir aquest dia, truca:

Telèfons: 973 400 517 / 973 400 213

Festa dels 70 anys 

Final de Sardanes en Família

A l municipi d’Artesa hi ha nou fa-
mílies acreditades pels Serveis 

Socials com vulnerables que deuen 
en total 10.884 euros en electricitat, 

una dada que s’ha conegut perquè 
Endesa reclama la meitat del deute 
als ajuntaments, també al d’Artesa. 
La llei prohibeix tallar el subminis-

trament a aquestes famílies, però 
Endesa no ha signat el conveni. Ara 
bé, la manca de conveni també li im-
pedeix reclamar als consistoris.

Nou famílies vulnerables deuen 10.884 euros en electricitat

E l 9 d’agost es va fer l’última sessió del cicle Sarda-
nes a la Fresca en Família, organitzat pels Amics 

de la Sardana d’Artesa, que des del 5 de juliol ha pro-
mogut l’aprenentatge i el ball d’aquesta dansa amb la 
participació de persones de totes les edats. En la darre-
ra sessió hi va haver coca i cava per tothom. | JF

noticiari

La Biblioteca organitza el primer Taller de Memòries 
Compartides “El Camí a l’Inrevés” per buscar infor-

mació sobre represaliats, exiliats, internats i comba-
tents republicans deportats a camps de concentració. 
La informació s’obtindrà d’arxius espanyols, francesos 
i alemanys, i el taller el coordinarà F. Bonnet, hispa-
nista francesa. Durant sis sessions, els participants 
aprendran a familiaritzar-se amb la consulta dels ar-
xius, investigant i fent una lectura prudent de les fonts 
documentals. El taller es farà els dimarts 15, 22 i 29 
d’octubre i 5, 12 i 19 de novembre d’11.30 a 12.30h a 
la biblioteca. Les places són limitades i les inscripcions 
s’han de fer a la Biblioteca o al correu electrònic.

La Biblioteca organitza un 
taller per investigar sobre 
memòria històrica
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Artesa de Segre - 25730

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

Recollida a domicili

pere_jubete@hotmail.com

Pere Jubete 
Llicència nº 3
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baldomar
EMD Baldomar

Ha estat un estiu intens amb el 
funcionament de la nova pis-

cina, que ha estat clau perquè tot 
l’espai Freginals hagi funcionat con-
juntament, albergant també la Festa 
Major. 

FESTA DEL CONILL

El dia 27 de juliol es va celebrar 
la 21a festa del Conill, amb 33 co-
nills cuinats i unes 120 persones per 
degustar tan elaborada cuina.

FESTA MAJOR

És el primer cop que totes les 
activitats dels quatre dies de festa 
major es celebraven fora de la plaça 
Major i de la Font. La veritat és que 
ha funcionat molt bé el fet de con-
centrar en un mateix espai totes les 
diferents actuacions. Sí que hi va 
haver una “guerra d’aigua” pel carrer 
de Baix, on gràcies als veïns que 
van tirar molta aigua, tothom va que-

dar ben xop.
Aquella ma-

teixa setmana es 
va fer un taller de 
cuina a càrrec de 
la Clara Gili, de 
Ponts.

Així mateix, 
també es va fer 
un tast de cerve-
ses amb Cerve-
ses Ponent”. Van ser 33 persones 
les que varen assistir a una sessió 
amb caire professional, degustant 
els diferents tipus de cervesa.

L’Escala en Hi-fi, aquest cop 
només va comptar amb cinc parti-
cipants, però tot i això, va ser força 
animat

Pel que fa al sopar de la coca 
de recapte, es va agair el fet que 
se celebrés al mateix lloc on des-
prés tocava el músic. Tres “bingos” 
van completar la vetllada. A més, les 

sessions de ball del dissabte i diu-
menge van fer gaudir els assistents.

LA NOVA PISCINA

El balanç ha estat molt positiu, ja 
que hi ha hagut un increment impor-
tant de banyistes i de persones en 
tot el recinte. També es va participar 
en el Mulla’t per l’esclerosi múltiple, 
es va fer Aquagim amb el Consell 
Comarcal - Interpiscines i s’hi va fer 
el sopar de temporada de la piscina 
el dia 17 d’agost.

Informació de l’EMD
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Com cada any per Sant Jaume 
es va celebrar l’esperada Fes-

ta Major de Montclar, enguany amb 
més activitats que mai. Els actes es 
van iniciar el migdia del dijous 25, 
diada de Sant Jaume, amb la missa 
solemne, vermut popular, traca d’inici 
de festa i jocs japonesos per la mai-
nada. A la tarda la pintada de murals, 
on els infants van poder fer volar la 
seva creativitat. Ja al capvespre un 
any més es va poder gaudir d’un so-
par i un divertit monòleg a la fresca, a 
continuació la festa va seguir amb el 
concert acústic de Versions Estelada.

Les activitats van seguir el cap-
vespre del divendres 26 amb la in-
auguració de les obres del carrer ca-
minet, del nou rellotge del campanar 
i la reparació de les campanes. Tot 
seguit el pregó a càrrec un any més 
de les autoritats locals i de l’associa-
ció de jovent, com ja és tradició va 
acabar amb l’encesa del txupinazo, 
pluja de caramels per la mainada i els 
esperats balls del Fantasma Jaumet i 
el Senglar Massaporc. Els actes van 
seguir amb el sopar de germanor, 
espectacle pirotècnic i finalment la 
primera gran nit del Montclarock. Va 
obrir la nit Cumbayà amb les millors 
versions reggae. A continuació La 
Terrasseta de Preixens amb la seva 

música festiva que combina la rumba, 
rock i l’ska. La festa va seguir amb els 
clàssics del rock i ska a càrrec de The 
Pink Goats, el grup de versions de la 
Segarra. Un any més la nit va acabar 
amb el sol ja ben alt amb les millors 
cançons de la mà de DJ Berni.

El dissabte 27 estava carregat 
d’activitats, a la tarda per una banda 
el torneig de botifarra, amb trofeus i 
obsequis pels finalistes que es rea-
litza des de fa molts anys, per altra 
banda una gimcana plena de proves 
amb l’aigua com a protagonista per 
als més petits. Ja cap al vespre, l’or-
questra Excelsior va oferir una sessió 
llarga de ball. Arribada la mitjanit co-
mençava un cop més la marxa pel jo-
vent amb Eko, que ens van oferir les 
millors versions del panorama català 
i internacional. A continuació Segui-
rem amb el seu tribut a Obrint Pas, 
un directe carregat de força, energia 
i espectacle. Seguidament La Cosa 
Nostra, un jove grup de versions del 
Segrià amb els quals és inevitable 
saltar, ballar i cridar de principi a fi. 
Finalment, ja amb el sol ben visible, 
DJ Jordi Balagué un any més va po-
sar les últimes notes a la festa, fins 
que el Fantasma Jaumet va baixar a 
la plaça per a fer l’últim ball.

Durant tot el diumenge 28 els 

nens van poder refrescar-se en un 
gran parc aquàtic d’atraccions. Al 
migdia la missa amb el cor parroquial 
d’Agramunt i al capvespre un concert, 
seguit d’una sessió llarga de ball, a 
càrrec de l’orquestra Gran Premier, 
en el que no va faltar el ball de rams. 
Per acabar, el sopar de fi de festa en 
el que cada any participa més gent.

Com cada any des de l’Associació 
de Jovent de Montclar volem agrair 
a tots els assistents dels actes, que 
cada any sou més i ens doneu ànims 
per seguir endavant, millorant any 
rere any la nostra gran festa. Aprofi-
tem també per agrair a l’Associació 
Cultural Sant Jaume i l’Ajuntament 
d’Agramunt la col·laboració en la fes-
ta. Us esperem l’any vinent, en el que 
ja estem treballant per poder repetir 
de nou una gran festa. | David Her-
nández Galceran

Festa Major de Montclar, Sant Jaume 2019

municipis

Concert de la Terrasseta de Preixens
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E l passat 26 de juliol i en el marc 
de la festa major de Montclar, el 

president de la Diputació de Lleida, 
Joan Talarn, va inaugurar dues obres 
realitzades recentment a Montclar. 
En els actes també hi van participar 
l’alcalde d’Agramunt, Bernat Solé, 
el de Puigverd, Joan Eroles, i el de 
Cubells, Josep Regué, a més de les 
diputades Rosa Maria Perelló i Mer-
cè Carulla, així com l’alcalde pedani 
de Montclar Josep Maria Riera i la 
resta dels membres de l’Associació 
Cultural Sant Jaume.

En primer lloc s’inauguraren les 
obres al carrer Caminet, on s’ha re-
novat la xarxa d’aigua i clavegueram 
que es trobava en molt mal estat, 

s’ha eixamplat una part en la qual 
era molt difícil transitar amb vehi-
cles, gràcies a la sessió d’un veí, i 
s’ha pavimentat tot. Les obres s’han 
finançat en un 75% per l’Ajuntament 
d’Agramunt i un 25% per l’Associa-
ció Cultural Sant Jaume.

A continuació es van inaugurar 
les actuacions realitzades al campa-
nar de l’església de Sant Jaume, on 

s’han canviat les esferes del rellot-
ge, els jous de les campanes, que 
feia molts anys que estaven fixats 
pel seu mal estat, i finalment també 
s’ha instal·lat un sistema automatit-
zat pel rellotge i toc de les campa-
nes. Les obres, en aquest, cas han 
estat finançades en un 70% per la 
Diputació de Lleida i un 30% per 
l’Associació Cultural Sant Jaume.

El campanar de l’església de Sant Jaume ha estat un dels indrets reformats

Montclar 
estrena obres 
de millora

Cubells va acollir el dimecres 14 d’abost la primera 
edició d’una caminada a la llum de la lluna, organit-

zada pel col·lectiu Senglar Trail amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. Recorria diferents camins del municipi i de-
gut a la bona acollida que va tenir, es preveu que aquesta 
primera edició tingui continuïtat. L’arrencada de la caminada, encara amb llum | Aj. de Cubells

Primera caminada sota la 
llum de la lluna a Cubells
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Aquest estiu, durant els mesos 
de juliol i agost, l’Ajuntament 

de Foradada ha organitzat diverses 
activitats a les piscines municipals,  
adreçades a tots els veïns i veïnes 
del municipi. Concretament, durant 
el mes de juliol es va fer l’activitat 
d’aquazumba i al mes d’agost, aqua-
gym i un curs de natació per nens.

RECICLATGE AL MUNICIPI

 L’Ajuntament vol agrair als veïns 

i veïnes del municipi la col·laboració 
a l’hora de reciclar les escombraries.
Segons dades del consell comarcal, 
Foradada és el municipi de la comar-
ca que més recicla, amb un 52,12%.

Us animem a continuar reciclant!

FESTA MAJOR DE MONTSONÍS

Els passats dies 16 i 17 d’agost 
es va celebrar la Festa Major de 
Montsonís. Els actes van començar 
divendres 16, quan el Santuari de 

Salgar va ser l’escenari del con-
cert del grup Somnis, organitzat per 
l’Ajuntament de Foradada. El dis-
sabte 17 van continuar les activitats. 
Al migdia es va fer missa solemne i 
vermut popular i a la tarda, jocs per a 
la mainada a la plaça del Pi. Al ves-
pre, sopar de germanor al Celler de 
l’Arnau seguit del ball de Festa Ma-
jor amb el grup Jalaysa. I per finalit-
zar, la festa DJ Remember 80s i 90s. 
| Ajuntament de Foradada

Activitats d’estiu i altres notícies de Foradada
A l’esquerra, natació a les piscines de Foradada i a la dreta, concert a Salgar | Ajuntament de Foradada

La Generalitat ha començat 
aquest mes de setembre l’exca-

vació de la fossa de la Guerra Civil 
de la qual tenia constància a Fora-
dada, en el marc del Pla de Fosses 
que des de 2017 ha permès l’obertu-
ra de 21 fosses i recuperar uns 300 
cossos. 

Una vegada exhumat el cadàver, 
caldrà fer l’estudi antropològic de les 

restes, al voltant de les quals s’han 
trobat objectes que fan pensar que 
es pot tractar d’un soldat, i fer la 
comparació amb l’ADN de les mos-
tres Programa d’Identificació Genèti-
ca, que inclou mostres de possibles 
familiars vius de persones que ha-
guessin pogut ser enterrades a les 
fosses. En aquest sentit, la conselle-
ra de Justícia, Ester Capella, en una 

visita a la fossa de Foradada va afir-
mar que “queda poc temps” perquè 
les mostres més fiables per identifi-
car les víctimes enterrades són les 
dels familiars més propers.

La fossa de Foradada és a la Ser- 
ra Alta, al sud de la C-26, en un pou 
de tirador, nom que rebien els punts 
amb visibilitat on s’establien els mili-
tars amb fusells i metralladores.

Troben a Foradada un cos que podria ser d’un soldat republicà
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la noguera
PRESENTACIÓ DE DEBAT CONSTITUENT

E l 5 de setembre es va fer la presentació pública a 
la Noguera de Debat Constituent. A l’acte hi havia 

diversos membres del Consell Assessor per a l’Impuls 
d’un Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent, presidit 
per Lluís Llach i dissolt el passat juliol: Carme Castellví, 
advocada i exdiputada de Junts pel Sí per Lleida, Jordi 
Domingo, advocat i fundador de la plataforma Consti-
tuïm, i Gabriela Serra, mestra i exdiputada de la CUP-
CC per Barcelona. Segons Domingo, “el Consell es va 
dissoldre per la pressió dels grups del 155”. 

Ara s’ha constituït en entitat sense afany de lucre 
(Catalunya Debat XXI) una vegada ha planificat com ha 
de ser la participació de la gent en el Debat Constituent, 
un procés participatiu on tothom hi podrà dir la seva res-

pecte quina república catalana es vol. Segons Serra, “no 
es volen recollir opinions, sinó decisions quantificables, 
tenir elements per elaborar una futura constitució catala-
na. Al setembre i octubre es faran presentacions i jorna-
des de formació entorn dels set temes sobre els quals es 
vol debatre, entre novembre i març es podrà participar 
en el debat de diferents formes, ja siguin autoconvocats 
o convocats per les Enteses territorials, que estaran for-
mades per persones voluntàries vulguin encarregar de 
promoure els debats al seu territori. Està previst que en-
tre abril i maig es puguin fer públics els resultats i es 
presentin al Parlament. 

En acabar l’acte, algunes persones es varen interes-
sar en formar part de l’Entesa comarcal de la Noguera i 
impulsar jornades de debat als municipis.

ARRANJAMENT DE CAMINS

E l Consell Comarcal, en el marc de la subvenció de 
la Generalitat de Gestió Forestal Sostenible de l’any 

2018, arranjarà vials dels municipis d’Artesa, la Baronia 
de Rialb, Ponts i Vilanova de l’Aguda. S’actuarà en 15,5 
quilòmetres de camins de la comarca on s’efectuaran 
millores al ferm i una esbrossada de la vegetació lateral, 
tant arbres com arbusts, per permetre el pas dels vehi-
cles d’extinció d’incendis i millorar els accessos a punts 
d’aigua.
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les entitats
Vam començar a les 10 a la porta 

de l’Ajuntament, amb una mica 
de retard perquè ve gent d’Alòs, Ar-
tesa, Agramunt, Vilanova de Meià, 
Marcovau, Cubells, Barcelona i Ca-
marasa i tots ens vam concentrar a 
Cubells a excepció dels d’Agramunt, 
que van anar directes a Térmens.

Després de les presentacions i 
els parlaments, també per Balaguer 
Televisió, la visita va començar a l’es-
tació del carrilet, que precisament a 
Térmens tenia l’estació d’enllaç, con-
tinuant i creuant el pas a nivell del 
tren i el canal que Fecsa va construir, 
que alimenta tres centrals hidroelèc-
triques i que passa per la població. 
Tot seguit la parada va ser a la nova 
església de Sant Joan, on el nostre 
guia Joan Sangrà va explicar amb 
tot detall aquesta gran obra de l’ar-
quitecte Isidre Puig Boada, deixeble 
de Gaudí. També va parlar de la coo-
perativa Textil Coibesa, de l’edifici de 
l’antiga Sucrera, el Pont de Ferro i el 
Safareig. Continuant la caminada pel 
marge dret del Segre aigües amunt 
direcció Balaguer vam parar davant 
del molí fariner dit del Comanador 
(Hospitalers), que està en fase de 
recuperació amb senyals on s’expli-
ca com era, i ja per acabar el matí 
ens vam enfilar per una escala me-
tàl·lica fins a un mirador espectacu-

lar des d’on es veu Menàrguens, la 
sucrera amb la xemeneia, el riu amb 
la vegetació que tapa part del Pont 
de Ferro i per uns moments sembla 
que un veu la façana de l’església 
gòtica del castell de Castelló de Far-
fanya que és d’un gòtic florit i que pot 
ser de la mateixa època que el de la 
porta d’entrada actual, però hi ha una 
porta lateral tapada d’estil romànic i 
interiorment està barrejat el romànic 
amb predomini del gòtic. A dins, el 
terra està totalment reformat i a sota 
hi ha una cripta i ruïnes. Actualment 
és un local on s’hi fan actes socials i 
alguna exposició. Ens vam asseure i 
vam estar una bona estona descan-
sant i conversant. Ens van obsequiar 
amb aigües, que vam agrair, ja que 
feia calor i pit amunt, encara més.

Després d’aquest petit recés 
i de la mà de Sangrà, que va estar 
molt atent en tot moment, ja eren les 
13.30h. Ens acomiadàrem de la gent 
del poble i teníem taula reservada 
en un bon restaurant on en Joan va 
dinar amb nosaltres  A les postres ja 
teníem el cava per brindar quan vam 
treure el pastís dels 25 anys amb 
dues espelmes que va apagar en 
Biel, el benjamí de la colla que té 6 
anys, i tot seguit vam cantar el feliç 
aniversari. Dos nois veneçolans van 
cantar el del seu país i la senyora 

Rit, holandesa afincada a Marcovau 
de fa una pila d’anys, ho va fer en la 
seva llengua. Després hi va haver un 
sorteig de llibres i dos diplomes, un 
per la senyora més gran i un altre per 
premiar la constància. Continuàrem 
amb el cafè i tot seguit, cap a les 17h 
vam anar a la sala d’actes de l’ajun-
tament per visionar un audiovisual de 
les sortides d’estiu, que va passar en 
Josep Roqué junt amb la Maria Gra-
cia, la seva senyora. També hi havia 
gent de Térmens.

El nostre agraïment a l’alcaldes-
sa, Concep Canyadell, al regidor de 
cultura i esports, Joan Capdevila, al 
nostre guia, Joan Sangrà, una men-
ció molt especial pel Victor Rodrí-
guez. | Francesc Gessé, Terres del 
Marquesat

Cloenda de les rutes d’estiu

Un moment de la visita, i el pastís
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A ixí vam acabar el curs passat 
els cantaires de l’Orfeó Arte-

senc, i aquest any promet ser enca-
ra més divertit. Des d’aquí, fem una 
crida a tots aquells que vulgueu for-
mar part de la tropa. Els assajos són 

els divendres a les 10 del vespre a 
la nostra sala de les Escoles Velles. 

Sabem que canteu a la dutxa i 
que us faria il·lusió que el món sen-
cer conegués la vostra traça inter-
pretant cançons de tota mena.

Som generosos, gent pacífica 
i amants de la música, o sigui que 
aquesta és l´oportunitat de la vostra 
vida. Els focus i la faràndula us es-
peren! No fem càstings d’admissió, 
tan sols volem donar una calorosa 
acollida a la vostra inquietud. Som-
hi, valents!!! | Orfeó Artesenc

Anima’t a cantar a l’Orfeó!
Imatges de les activitats de final de curs 2018-2019 de l’Orfeó Artesenc | Orfeó Artesenc

L ’associació de puntaires d’Artesa, amb motiu de la 
22a trobada de puntaires i la 22a exposició de pun-

ta al coixí que es va celebrar el passat dia 25 d’agost  
en el marc de la Fira de Sant Bartomeu, volem agrair a 
l’Ajuntament d’Artesa de Segre, al Consell Comarcal de 
la Noguera, a la Diputació de Lleida, a l’Institut Català 
de les Dones i a les diverses entitats, comerços i per-
sones anònimes, així com al senyor Xavi Olivenza, la 
seva col·laboració perquè la trobada de puntaires fos 
un èxit, amb més de 50 pobles de tota Catalunya i apro-
ximadament unes 280 puntaires i 12 parades relacio-
nades amb la punta al coixí. Moltes gràcies a tothom. | 
Associació de Puntaires

Agraïment de l’Associació de 
Puntaires per la 22a Trobada

Des que al febrer, una colla de persones vam cons-
tituir formalment la Colla Gegantera d’Artesa, l’ac-

tivitat ha estat constant. A nivell local hem participat 
en un parell d’activitats de l’Escola, hem desfilat dues 
vegades pel mercat dominical i hem tingut presència 
destacada a la Fira. A més, hem participat a la festa 
Posa’t la Gorra de Balaguer i hem estat en trobades a 
Agramunt, Torregrossa, Pradell, les Borges Blanques i 
Ponts. Volem destacar la trobada del 31 d’agost a les 
Borges, una de les més multitudinàries que s’organit-
zen, enguany amb un total de 75 colles. Amb aquest 
bagatge i algun altre compromís adquirit, hem pogut or-
ganitzar un acte sense precedents per la Festa Major: 
la 1a Trobada Gegantera d’Artesa, on està previst que 
hi hagi 8 colles i un grup de grallers. Esperem que en 
pugueu gaudir, dissabte al matí, i que sigui la primera 
de moltes més. I si us voleu afegir a la colla, tindreu una 
afectuosa benvinguda. | Colla Gegantera d’Artesa

Preparant una fita històrica
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Encetem el nou curs, amb molta 
il·lusió i nous reptes per aconse-

guir. El claustre de mestres està en 
disposició per començar, amb tota 
la plantilla i satisfets de com ha anat 
la preparació del curs des del juliol 
i aquests primers dies de setembre 
amb la participació de tots i totes.

Pensem en el camí que iniciem, 
els reptes i somnis que volem com-
plir, les alegries que volem viure i les 
dificultats que volem superar.

El diàleg  i col·laboració entre pa-
res i mestres ha de ser permanent i 
cal que funcionem com un equip, es-
tablint un bon clima de col·laboració 
entre tots, fonamental per l’educació 
dels nostres fills i filles. És important 
que les famílies acompanyin els in-
fants en la seva escolaritat.

Fem entre tots una escola més 
propera. En l’educació de l’alumnat 
hi intervé tant la família com l’escola 
i cal treballar en equip en la mateixa 

direcció. És important que les famí-
lies sentin seva l’escola tant com ens 
la sentim els mestres i els alumnes.

“Hem d’oferir una mirada neta i 
de confiança, sense judici ni etique-
tes. Cada infant és únic i original, 
descobrim allò que fa millor. Apro-
pem i oferim natura, art i bellesa, 

sortim, toquem i experimentem, són 
noves sensacions plenes de joc i de 
riquesa”. Saidakn.

Hem de continuar vetllant  per-
què l’escola sigui una comunitat 
d’aprenentatge i de participació per 
a tothom. Us desitgem un molt bon 
curs 2019-2020.

Encetem el nou curs 2019-2020

escola els planells

El claustre, a punt per començar el curs | Escola Els Planells

ceràmiques · banys · materials de construcció
Prefabricats Lleida

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

Anunci Publicació LA PALANCA   -   Associat PREFABRICATS LLEIDA, Grup GAMMA   -   Setembre / Festa Major  2019

—el nostre bany?
—el nostre bany és GAMMA.
«...i la nostra Festa Major, la d’ Artesa de Segre».
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el cap informa

Enguany hem participat en la 576 
edició de la Fira de Sant Barto-

meu amb una activitat de promoció 
de la salut, la IX caminada Enganxa’t 
a la Fira, en el marc de la Setmana 
Europea de la Mobilitat 2019, que se 
celebrava del 16 al 22 de setembre.

Prop de 100 persones de totes 
les edats han participat en aques-
ta caminada, i com és de costum 
han rebut una ampolla d’aigua i un 
regal abans de sortir, i a l’arribada 
els esperava un aperitiu de fruita i 
fruits secs al CAP. El regal ha estat 
un raspallet de dents amb el rellotge 
de control i la bosseta per portar-lo, 
un altre tema de promoció de la sa-
lut, ja que mantenir una bona salut 
bucodental és primordial i cal crear 
aquest hàbit des de petit. 

Una boca saludable permet con-
sumir els aliments que el cos ne-
cessita, fa sentir-se bé en somriure, 
parlar o riure, i ens ajuda a mantenir 
unes bones relacions socials.

Tot i que se suposa que les dents 
són per a tota la vida, al voltant del 
30% de la població d’entre 65 i 74 
anys no en té cap de natural. Per 
mantenir les dents i les genives sa-
nes i fortes durant molts anys, convé 
mantenir una bona higiene des de la 
infància i evitar els factors de risc que 
poden afavorir l’aparició de malalties 
de la boca, com ara una alimentació 
poc saludable, el consum de tabac i 
el consum abusiu d’alcohol. 

Mantenir una bona higiene den-
tal inclou rentar-se les dents amb 
pasta fluorada després de cada àpat 
i utilitzar fil de seda per netejar els 
espais interdentals, reduir el consum 
d’aliments i begudes rics en sucres, 
sobretot entre hores, no fumar, visi-
tar el dentista per fer revisions periò-
diques, com a mínim, un cop l’any.

Agraïm la col·laboració a l’ajunta-
ment, distribucions Puigredon, Pro-
tecció civil i a tots els participants.

Seguim amb activitats de promoció de salut

Un moment de la caminada Enganxa’t a la Fira, dissabte dia 24 d’agost | CAP
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tema del mes

2a edició de la Fira D’gusta
La segona edició de la Fira D’gus-

ta, el nom que ha adoptat la Fira 
de Sant Bartomeu des de l’edició de 
l’any passat, va tenir lloc el 24 i 25 
d’agost sense massa novetats res-
pecte de l’anterior, però esdevenint 
un petit èxit pel sol fet d’aconseguir 
repetir-se, ja que a causa del calen-
dari electoral, es va organitzar en 
poc temps. 

Així mateix ho explicava l’alcalde, 
Mingo Sabanés, que va dir que “per 
damunt de tot vull felicitar els treba-
lladors i personal que en un temps 
rècord han muntat la fira”. Preguntat 

sobre el resultat d’aquesta prepa-
ració “exprés”, Sabanés va dir que 
ha estat molt satisfactori, tant per 
l’Ajuntament com pels paradistes i 
comerços implicats.

Amb aquests precedents no 
sorprèn que la fira fos molt similar 
a l’edició anterior, amb el mateix 
eix principal, la gastronomia, i amb 
un programa i un repartiment d’es-
pai similars. Així, destaquen l’espai 
D’gusta, amb quatre restaurants 
participants, l’espai d’oficis antics, 
l’espai del comerç local i entitats i 
l’espai d’automoció. Una de les no-

vetats d’aquest any, aprofitant la 
bona acollida que té cada cap de 
setmana, és la incorporació del mer-
cat de productors de proximitat Tot 
d’Aquí a l’espai firal. A banda del 
diumenge al matí, com és habitual, 
també es va fer dissabte.

Aquesta nova incorporació ha in-
crementat el nombre de paradistes 
fins a uns 170, segons va indicar l’al-
calde. Pel que fa a nombre de visi-
tes, tot i que és difícil de quantificar, 
Sabanés el va xifrar en unes 10.000.

La inauguració es va fer el dis-
sabte a les 11 i va anar a càrrec 

El president de la Diputació i l’alcalde d’Artesa inaugurant la Fira, i diferents espais de la mateixa | Dolors Bella, Jordi Farré
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tema del mes #temadelmes

del president de la Diputació, Joan 
Talarn, que va fer l’habitual recorre-
gut tot saludant paradistes i entitats 
acompanyat de l’alcalde i diverses 
autoritats.

Un altre dels protagonistes va ser 
el Senyor Postu, popular a les xar-
xes socials, que va fer el pregó de la 
Fira el dissabte a la tarda.

MENYS DESPESA

El fet d’aprofitar instal·lacions 
i programa de l’any passat fa pre-

veure que el pressupost d’aquesta 
edició es podrà mantenir força ajus-
tat en l’objectiu dels 50.000 euros. 
“L’any passat, sobretot per la com-
pra de material, es va disparar fins a 
vora 108.000 euros”, ha explicat l’al-
calde, que ha afegit que “per aquest 
any, tot i que encara falta tancar nú-
meros, calculo que es quedarà entre 
50.000 i 60.000 euros”.

Pel que fa al nom del certamen, 
Sabanés augura que Fira D’gusta es 
consolidarà i substituirà la històrica 

Fira de Sant Bartomeu o la popular 
Fira del Meló.

De cara al 2020, vist el bon re-
sultat d’aquest any, no es preveuen 
canvis destacats d’entrada, tot i que 
l’alcalde recalca que “ja comencem 
a treballar en la propera fira perquè 
no torni a passar el què ha passat 
aquest any, de manera que encara 
hi ha temps i tots els canvis que pu-
guin proposar paradistes o ciutada-
nia, si són amb consens, es poden 
acabar aplicant”.
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Un estiu més, els mesos de juny 
i juliol a la pista municipal de 

futbol sala de les piscines s’ha ju-
gat aquest tradicional torneig d’estiu 
que, organitzat per l’entitat esportiva 
CENG, ja arriba a la 38a edició. 

En l’edició d’enguany hi han 
participat 18 equips, 7 més que en 
l’anterior; un notable augment que 
segurament pot haver estat perquè 
s’han incrementat els premis econò-
mics als campions i finalistes, que 
han estat de 350 euros i 150 euros 
respectivament. Aquest també pot 
haver estat el motiu de l’augment del 
nombre de trofeus entregats, set en 
total: a l’equip campió, al sots cam-
pió, al millor jugador, al porter menys 
golejat i al màxim golejador.

Del total d’equips apuntats n’hi 
havia quatre de Ponts, un d’Agra-
munt, dos de Foradada i la resta, 
onze, d’Artesa. Cal ressaltar també 
que els dos equips del municipi de 
Foradada, de nom Salgar i Antares, 
estaven íntegrament formats per 
nois migrats no acompanyats, la ma-
joria d’ells d’origen àrab, els quals 
van fer un molt bon torneig i fan fi-
nalitzar en unes meritòries vuitena i 
onzena posició, respectivament.

Els guanyadors han estat els Ca-
racuques que en una emocionantís-

sima final van imposar-se per 5 gols 
a 3 a l’equip Casa de colònies Cal 
Petit. Pel que fa als guardons indi-
viduals, el millor jugador del torneig 
(MVP) va ser l’agramuntí Marc Oro-
bitg (Caracuques), el porter menys 
golejat va ser l’artesenc Enric Ca-
mats (Caracuques) i el balaguerí 
Genís Soldevila (Cal Petit) va en-
dur-se el trofeu de màxim golejador 
per tercer any consecutiu.

Des de l’organització volem 

agrair la participació als equips i ju-
gadors inscrits i la col·laboració del 
bar piscines d’Artesa i de l’Ajunta-
ment d’Artesa de Segre.

També volem agrair la tasca de 
les persones que, durant el torneig, 
van dur a terme les difícils funcions, 
no sempre del tot reconegudes, d’àr-
bitres de camp i de taula.

Per part del CENG, ja estem con-
tant els dies per a la propera edició. 
| CENG

38è Torneig de Futbol Sala d’Estiu
esports

Guanyador i finalista i a baix, MVP, menys golejat i màxim golejador | CENG
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E l 8 de setembre es va disputar la 
tercera edició del Torneig de mi-

nibàsquet CENG Cooperativa d’Ar-
tesa. L’edició d’enguany comptava 
amb un cartell de molt nivell: Joven-
tut de Badalona, Bàsquet Manresa, 
Força Lleida, Bellpuig i CENG Ar-
tesa.  Els equips van enfrontar-se 
en una lligueta de tots contra tots i 
els dos millors van disputar la gran 
final: la Penya i el Manresa. Els ba-
dalonins van exhibir una clara supe-
rioritat guanyant per 62 a 32 als del 
Bages. Èxit d’una edició on només 
van participar equips masculins, per 

la falta de quòrum dels equips feme-
nins.

EL CENG CELEBRA 40 ANYS

E l CENG Artesa enceta nova tem-
porada amb una efemèride molt 

destacable, el seu 40è aniversari. A 
partir d’aquest mes de setembre i al 
llarg de tota la temporada, el club 
organitzarà diversos actes comme-
moratius, com la publicació d’un 
llibre del 40è, exposicions de fotos 
i equipatges i material antics, con-
ferències i altres activitats lúdico-es-
portives que s’aniran detallant més 

endavant.

ELS DOMIS GUANYEN EL 3X3

E l CENG va organitzar una nova 
edició del seu torneig 3x3 en el 

marc de la Fira de Sant Bartomeu. 
En categoria sènior van ser 12 els 
equips participants, vencent l’equip 
“Domis” al “Lokal”. En categoria in-
fantil, el Foradada va vèncer al Man-
resa, i en la mini, el Castellot al Roc 
del Cudós. El concurs de triples el 
van guanyar Guillem Pla (sèniors), 
Bruno Alocen (infantils) i Aleix Tarrés 
(mini).

El Joventut de Badalona guanya el III 
Torneig CENG Cooperativa d’Artesa

A dalt, Torneig CENG Cooperativa d’Artesa, al mig dreta i a baix, Torneig 3x3 i a la dreta a baix, 40è aniversari  | CENG
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Per quart any consecutiu, el juny 
i juliol s’ha disputat el torneig 

Mig Segre Pàdel d’estiu d’Artesa 
de Segre, organitzat per Gestiona 
i Click&Pàdel. Hi ha hagut 50 pa-
relles, una alta participació que ha 
fet que alguns partits s’hagin jugat 
a Vilanova de Meià, Ponts, Tiurana, 

Agramunt i Oliana. Els guanyadors 
en les categories masculines han 
estat Eduard Terré i Àlex Sorribes 
(avançat), Vlado Mitkov i Marc Fon-
tana (mitjà) i Valentin Matei i Iñaki 
Torres (inicial). En categoria femeni-
na les guanyadores han estat Almu-
dena Gàndara i Maria Josep Alonso 

(mitjà), amb la final de nivell inicial 
encara pendent de jugar-se. En ca-
tegoria mixta han guanyat Maria Jo-
sep Alonso i Ramon Granollers (mit-
jà) i David Galceran i Anna Eroles 
(inicial). La categoria infantil se l’han 
adjudicat David Llinàs i Àlex Leone. 
L’organització agraeix la participació 
de les parelles i la col·laboració dels 
ajuntaments en la cessió de les pis-
tes municipals. | Mig Segre Pàdel

Torneig de Pàdel d’estiu
Les parelles guanyadores en les categories masculina nivell mitjà, mixta nivell inicial i infantil | Mig Segre Pàdel

E l club esportiu Altis va organitzar 
la caminada a la llum de la lluna 

el 16 d’agost, que aquest any arriba-
va a la 16a edició. Tot i ser una set-
mana abans, l’activitat estava vincu-
lada a la Fira de Sant Bartomeu. La 
ruta feia uns sis quilòmetres, anava 

en direcció a Marcovau i el punt de 
trobada per la sortida era el Gimnàs 
Altis. L’organització ha agraït la par-
ticipació dels caminadors i camina-
dores i el suport de Protecció Civil, i 
ha valorat molt positivament l’activi-
tat pel bon temps i l’assistència.

Caminada a la llum de la lluna

Els participants, a la sortida | D. Bella
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En gairebé totes les curses amb 
participació de socis del CUDOS 

aquest agost i principi de setembre, el 
club ha obtingut algun trofeu, alguns 
en categoria  i altres a la general. 

La primera va ser el 3 d’agost a Es-
terri, a la Trail Valls d’Àneu (UTVA), en 
què Marta Serret va ser segona a la 
classificació general en la prova de 48 
km i 3.800 metres de desnivell, i Àngel 
Nieto va ser tercer en la seva categoria 
en la cursa de 18 km i 1.100 metres.  
També hi van participar els socis Fer- 
ran Domingo, Esther Farré, Eduard 
Serradell i Xavier Solsona, i els arte-
sencs Joan Llanes i Benjamí Llobet.

Nieto també va fer podi a la cur-
sa del Monestir de les Avellanes el 8 
de setembre, on va quedar segon a 
la general i primer de categoria, podi 
que suma punts per la Lliga Noguera. 
També hi havia Ramon Cotonat, Fe-

rran Domingo i Esteve Llagunes.
L’última competició de trail amb 

representació del CUDOS va ser Ma-
txicots, tant a la duríssima ultramarató 
de 84 km amb 6.800 metres (Ferran 
Domingo, que es va retirar, i Pepe Ro-
ca, que la va completar) com la també 
exigent marató de 48 km amb 4.200 
metres, que van córrer Eduard Serra-
dell i Xavier Solsona. A més, Xavier 
i Ignasi Gilabert van fer la caminada 
d’11 km i 700 metres. A part de les 
curses, el 17 i 18 d’agost Pepe Roca i 
Marta Serret van fer Muntanyes de Lli-
bertat, ruta de 60 km amb 5.200 me-
tres entre Tavascan i França inspirada 
en els camins dels exiliats de la Gue-
rra Civil i la Segona Guerra Mundial.

En BTT, a la cursa Ciutat de Tàrre-
ga de l’1 de setembre Aurembiaix Pro-
fitós va quedar tercera a la general 
i segona de categoria en la ruta de 

32km, que també va fer Josep Martos. 
També hi havia una ruta de 54 km que 
van fer Sergi Beltran, David Herrera, 
Sergi Martos, Jordi Rey, Josep M. Ri-
bera, Pepe Roca i Aleix i Pau Vidal. 
Destaca en aquesta cursa la 3a posi-
ció de l’artesenca Janette Solsona. 

També en BTT, Pepe Roca, Jordi 
Rey i Marc Ticó van fer part de la tra-
vessa Pedals de Foc el 24 d’agost.

MELÓ BIKE

Per altra banda, el club ja prepara 
la segona edició de la cursa de BTT 
Meló Bike el 3 de novembre, que ja té 
les inscripcions obertes. Les tasques 
prèvies de desbrossar camins ja estan 
en marxa, i ja es prepara el desplega-
ment pel dia de la cursa. En aquest 
sentit, el club fa una crida a totes les 
persones interessades a participar-hi, 
ja sigui com a voluntaris o competint.

Bons resultats del CUDOS en trail i BTT
D’esquerra a dreta i de dalt a baix, Pedals de Foc, Peülles, Matxicots, UTVA, BTT Cervera i Muntanyes de Llibertat | CUDOS
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festa major
Dimecres 25 de setembre
21.30h, Sala d’actes de l’Ajuntament
Sorteig públic de llotges
22.00h, pça del Ball
Havaneres i cremada de rom amb 
Port Bo

Dijous 26 de setembre
17.30h, Bisbe Bernaus i pça del Ball
Repic de campanes, traca d’inici 
de festa major i berenar
18.00h, pça Ball / pça Ajuntament
Cercavila infantil i espectacle amb 
La Cremallera
19.00h, ctra d’Agramunt (Autoxami)
Correbars amb l’Alternativa
19.30, pça Ajuntament
Pregó inici festa major des del balcó 
de l’Ajuntament a càrrec del CE Ar-
tesa de Segre
22.00h, Pavelló Poliesportiu
XXVIIIè Sopar de Germanor i tot 
seguit, marxa amb Band the Rock 
i DJ Bacardit

Divendres 27 de setembre
8.55 i 12.00h, Església Parroquial
Missa i Missa de Sant Cosme i 
Sant Damià
11.00-14.00h i 17.00-19.30h, av. M. 
Anzizu
Gran	parc	d’inflables
13.00h, pça del Ball
Sardanes amb la cobla Maravella
16.00h, Pça Nació Catalana
XXVè Concurs de Botifarra

18.00 i 20.00h, Pavelló Poliesportiu
Concert i sessió llarga de ball amb 
l’Orquestra Maravella
23.30h, Bisbe Bernaus
Orgia de foc (correfocs) i Castell 
de Focs amb Los Follets d’Artesa 
de Segre
1.00h, Pavelló Poliesportiu
IV Nit Jove amb Zoo, Julay’s i 
MonDJ

Dissabte 28 de setembre
8.30h, pça de l’Ajuntament
8a Trobada de Moto Clàssica a 
càrrec de l’Associació Moto Clàssica 
de La Noguera
9.00h, Camp de Tir d’Antona
Tir al plat, Tirada Local
11.00h, Església Parroquial
Missa pels difunts
11.30h, pça Ajuntament
Ball de bastons amb la colla basto-
nera Casal Pere III de Balaguer
12.00h, pça Ajuntament
1a Trobada Gegantera amb la colla 
de gegants d’Artesa i altres colles
13.00h, pça del Ball
Sardanes amb la cobla la Principal 
de la Bisbal
18.00h pça del Ball
Espectacle de titelles Nil i la casa 
de xocolata, amb la Pantomima
18.00 i 20.00h, Pavelló Poliesportiu
Concert i sessió llarga de ball amb 
la Principal de la Bisbal
20.30h, Església Parroquial

Missa vespertina
22.30h, Cubtural
Espectacle Audiència I-Real, amb 
Toni Albà
00.30h, Pavelló Poliesportiu
Ball de nit amb l’Orquestra la Princi-
pal de la Bisbal
2.00h Pavelló Poliesportiu
Concert	i	nit	de	marxa	amb La Tro-
pical i DJ Luka Caro
                                          
Diumenge 29 de setembre
8.55h, Església Parroquial
Missa
11-13h, Bisbe Bernaus
Jocs de fusta per jugar i aprendre, 
per petits i grans, amb Festa i Fusta
11.30h, pça de l’Ajuntament
Cercavila amb Zebrass Marching 
Band
12.00h, Església Parroquial
Missa cantada amb l’Orfeó Arte-
senc
13.00h, pça del Ball
Sardanes amb la cobla dels Vents 
de Riella i tot seguit, Vermut Popu-
lar
17.30h Camp d’Esports Municipal
Partit de futbol CE Artesa de Se-
gre-CF Solsona
17.30h, pça del Ball
Espectacle de màgia amb el Mag 
Òscar de la Torre
18.00 i 20.00h, Pavelló Poliesportiu
Concert i sessió llarga de ball amb 
l’Orquestra Saturno
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partits polítics
Aquest és un resum de l’actuali-

tat municipal durant els mesos 
d’estiu:

El dia 8 d’agost vam ser convocats 
a la Comissió especial de comptes 
de l’Ajuntament d’Artesa de Segre. 
Aquesta Comissió fa una reunió anual 
on s’aprova l’acta de la comissió ante-
rior i es fa un examen del compte ge-
neral del pressupost municipal també 
de l’any anterior (en aquest cas el 
2018). És el que seria el tancament 
comptable de l’any vençut. 

El nostre grup municipal va valorar 
tot allò que se’ns va explicar durant la 
reunió i es va estudiar la documenta-
ció lliurada i, per tal d’aclarir els dub-
tes que ens van sorgir, vam demanar 
una reunió amb el personal responsa-
ble de l’ajuntament, que en l’últim mo-
ment va ser ajornada. Continuarem 
insistint perquè des del nostre punt de 
vista, segons el resultat dels comptes 
de l’any passat, el futur econòmic del 
municipi no és gens esperançador.

Sembla que per l’equip de govern 
no hi ha altres assumptes importants 
a tractar, ja que fins ara no ha estat 
convocada la comissió informativa del 
setembre ni tampoc el ple municipal. 
Us recordem que al ple d’aprovació 
del cartipàs es va acordar que les 
sessions del ple tindrien lloc el primer 

dilluns de cada mes i les comissions 
informatives, el dilluns abans, i no se 
n’ha fet cap de les dues.

Des de l’APC tenim la sospita que 
l’equip de govern no tindrà en consi-
deració les nostres aportacions. Amb 
la seva actitud veiem que únicament 
comptaran amb nosaltres per allò que 
sigui estrictament necessari. Nosal-
tres, però, continuarem aportant allò 
que creguem positiu per la ciutadania 
i us n’anirem informant. 

No volem acabar aquest resum 
sense fer una petita valoració de la 
Fira de Sant Bartomeu, o del Meló 
o del D’gusta d’enguany. D’entrada, 
creiem que s’hauria de definir un nom 
concret per no crear confusió i, tot 
seguit, promoure una campanya de 
màrqueting per donar-lo a conèixer. 
Cal unificar criteris amb un lema i uns 
objectius clars.

D’altra banda, hem trobat a faltar 
productes del nostre municipi per po-
der fer promoció dels nostres  produc-
tors, i no ens serveix com a excusa el 
poc temps del que s’ha disposat per 
a revertir problemes heretats. Creiem 
que la fira és una oportunitat molt 
gran de promocionar el municipi i la 
preparació s’ha de fer amb temps. I 
si existeix algun problema cal treba-
llar-lo amb tacte i amb temps. És des 

d’ara, quan tot és recent, que s’ha 
de començar a planificar la prope-
ra edició. Nosaltres tenim la certesa 
que es pot fer una fira més nostra, i 
estem disposats a treballar-hi per fer 
que sigui el gran aparador del nostre 
municipi.

A més a més, el fet que el mercat 
de proximitat no quedés integrat dins 
l’espai dels productors de la fira (a 
la plaça de l’Ajuntament) feia la sen-
sació de trencament i creiem que de 
cara a altres edicions s’hauria d’en- 
globar tot dins del mateix espai.

Com a aspectes positius volem 
posar en valor la dedicació i l’esforç 
dels treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament i de les persones volun-
tàries que han col·laborat en la fira. 
Ens ha agradat el canvi en la manera 
de vendre els tiquets per la degusta-
ció.

Deixem pendent per quan tinguem 
informació documentada la valoració 
social i la rendibilitat econòmica, tant 
a nivell de productors com de l’Ajun-
tament.

Aquesta és la valoració que 
hem fet segons la nostra visió 
però ens agradaria, i ens seria de 
gran ajuda, conèixer la vostra opi-
nió. Per això us recordem que te-
nim una adreça de correu electrò-
nic on ens la podeu fer arribar: 
apcartesadesegre@gmail.com.

| Artesa Pel Canvi

Artesa Pel Canvi
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cartes a la redacció

L ’Ajuntament d’Artesa de Segre 
vol agrair l’esforç en les tasques 

d’organització i desenvolupament de 
la Fira Sant Bartomeu a tots els seus 
treballadors, treballadores i als Me-
nors Estrangers No Acompanyats 
(MENA), ja que ha estat tot un èxit i 

en som totalment conscients.
També volem donar gràcies a la 

col·laboració i implicació d’associa-
cions, entitats, comerços, conces-
sionaris, productors, pintors, oficis i 
l’espai del mercat ‘Tot d’Aquí’.

És per això que una vegada més 

us volem fer arribar el nostre agraï-
ment i la nostra voluntat de seguir 
teixint col·laboracions.

Fins la propera, que esperem 
que sigui ben aviat.

| Ajuntament d’Artesa de Se-
gre

Nota d’agraïment de l’Ajuntament

Estiu de canvis
E l 26 de juliol, la Secció Local 

d’ERC va celebrar una assem-
blea en la qual va sortir escollit Jau-
me Gonzàlez com a nou president, 
en substitució de Mingo Sabanés. 
Gonzàlez va presentar la seva línia 
de treball i els membres que formen 
part de la nova Executiva Local.

L’acte va tenir lloc al Cubtural i, 
tot seguit, es va celebrar un congrés 
comarcal en què també hi va haver 
relleu a la presidència. El nou presi-
dent del partit a la Noguera és Jordi 
Oronich, de Térmens, que substi-

tueix l’artesenc 
Moisès Martí. A 
la nova Executi-
va Comarcal hi 
continuarà ha-
vent presència 
d’Artesa.

Es va comp-
tar amb la 
presència del 
president regio-
nal, Carles Comes, i també de Sara 
Bailac, la recentment electa senado-
ra de Tàrrega.

Jordi Oronich presenta l’executiva comarcal | ERC
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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

Ctra. Agramunt, 12      Tel. 973 400 081      25730 Artesa de Segre (Lleida)
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Tang era un petit obrer en un 
regne de l’Extrem Orient. Treba-

llava el coure i fabricava magnífics 
estris que venia al mercat. Tenia una 
vida feliç i una alta autoestima. Tan 
sols li quedava trobar la dona de la 
seva vida.

Un dia, un enviat del rei va arri-
bar per anunciar que Sa Majestat 
desitjava casar la seva filla amb el 
jove amb més autoestima del regne. 
El dia estipulat, Tang es va dirigir al 
palau i es va trobar amb centenars 
de joves pretendents.

El rei els va mirar a tots i va de-
manar al seu criat que els donés a 
cada un cinc llavors de flors. Des-
prés, els va pregar que tornessin 
a la primavera amb un test de flors 
sortides de les llavors que havia fet 
que els donessin.

Tang va plantar els grans, els va 
cuidar amb cura, però d’allà no en va 
sortir res: ni brots, ni flors. A la data 

convinguda, Tang va agafar el seu 
test sense flors i va partir cap al cas-
tell. Centenars d’altres pretendents 
portaven testos amb flors magnífi-
ques, i es burlaven de Tang i del seu 

test de terra sense flors.
Llavors, el rei va demanar a ca-

da un d’ells que passessin davant 
seu per presentar-li els seus testos. 
Tang va arribar una mica intimidat 
davant del rei: “No va germinar cap 
de les llavors, majestat”, va dir. El rei 
va respondre: “Tang, queda’t al meu 
costat!”

Quan tots els pretendents van 

haver desfilat, el rei els va acomia-
dar a tots excepte a Tang. Va anun-
ciar a tot el regne que Tang i la seva 
filla es casarien l’estiu vinent.

Un dia Tang, li va preguntar al 
rei, el seu sogre: “Majestat, com és 
que em vau escollir com a gendre si 
les meves llavors no havien florit?”. 
“Cap llavor podia florir! Les vaig fer 
bullir durant tota la nit i tu vas ser 
l’únic que vas tenir prou autoestima 
i consideració cap als altres per ser 
honest. Era un home així, el que vo-
lia com a gendre!”, va respondre.

Ser tot el que un pot ser és el que 
permet tenir una sana autoestima. 
Desfés-te d’aquestes càrregues que 
no et deixen ser tu mateix: escriu en 
un paper les càrregues que has as-
sumit o t’han transmès, i que no et 
deixen ser tu mateix.

A continuació, agafa un bolígraf 
vermell i marca totes les obligacions 
que pots eliminar i que són una 
càrrega molt pesada en la teva vida. 
Et resulta difícil desfer-te’n? Alguna 
cosa t’ho impedeix?

“Ser tot el que un 
pot ser permet 
tenir una sana 

autoestima”

reflexionem
Atrevir-se a ser un mateix

Mercè Nogues

  I 35



36 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Agost-setembre 2019 I Núm. 435



L ’expressió s’utilitza per referir-se 
a algú que ha mort i que, per tant, 

ha anat al cementiri. En aquest cas, 
canyet seria sinònim de cementiri. 
També es fa servir per engegar a 
algú a passeig de manera violenta, 
per acomiadar-lo d’algun lloc sense 
miraments. La paraula canyet està 
referida a un terreny en el qual abun-
den les canyes i prové del llatí can-
netum; era en aquests espais rurals 
o fora ciutat on se solien enterrar les 
bèsties mortes. 

Quan al llarg de l’Edat Mitjana 
a Barcelona es penjaven d’una for-
ca els condemnats a mort, a alguns 
dels quals després s’esquarterava, 

no se’ls enterrava amb els altres di-
funts “més honorables”. Alguns ana-
ven a parar al cementiri parroquial de 
Sant Felip Neri, que ocupava l’actual 
plaça davant de l’església, i els tros-
sos d’aquells que, a més, eren des-
membrats, es repartien per diversos 
punts de la ciutat, sovint en els por-
tals d’entrada, on s’exhibien per al 
seu escarni i exemple de justícia. Les 
restes que en quedaven eren llença-
des fora muralla temps després en 
un terreny balder que s’obria més 
enllà de l’aleshores encara inexistent 
parc de la Ciutadella i que actual-
ment ocupa bona part del Poble Nou. 
Allí s’hi arribava en creuar el portal 

de Sant Daniel, un dels nou amb què 
comptava la ciutat a final del segle 
XIII, un terreny d’aiguamolls i petits 
estanys envoltats de canyissa que la 
proximitat del mar per una banda i els 
sediments del riu Besòs per una altra 
afavorien. A tocar de l’estany de Ban-
yols –naturalment avui desaparegut– 
s’hi deixaven les restes pútrides dels 
cadàvers dels ajusticiats, la fetor de 
les quals es podia sentir per tota la 
ciutat segons bufés el vent. Allà ma-
teix van instal·lar-se les fogueres de 
la Inquisició promogudes per Raimon 
de Penyafort, encara que van restar 
pràcticament inoperants. 

D’aquí vindria l’expressió popular 
anar-se’n al canyet, que va esten-
dre’s també referida a la fallida d’un 
afer o al resultat d’algun desastre.

Anar-se’n al canyet
Albert Vidal

poesia  
Un viatge espontani és com la pols

que revifa quan es bufa.

Pols que ho és tot,
però que no es veu,

només es sent.

També és 
quan aquella corrent d’aire fred

es cola per dins el sac
i et gela els peus,

aquells peus
que havien caminat dia i nit

amb la companyia del mateix aire,

Viatge per Catalunya
però que no el gelava,

sinó que el salvava,
li donava l’oxigen necessari

per a seguir caminant.

Caminem junts,
sota la llum de la lluna

i la foscor del sol.

Un viatge espontani
és com l’aire.

Es deixa portar.
Es deixa guiar.

Es deixa estimar.

Enric Kahn

per què diem...
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TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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La Ramona de Cal Vid, la nos-
tra mare, iaia i besàvia, ens va 
deixar el dia 26 de juliol als 94 
anys, amb tota la serenor d’una 
dona conscient que el final de la 
seva vida era a tocar, “i això que 
no tinc cap pressa”, deia amb una 
rialla. El pas del temps va minvar 
la seva mobilitat, però no les se-
ves ganes de viure.

Volem agrair profundament a 
tot el personal del CAP: metges, 
metgesses i infermeres... tota 

l’ajuda que hem rebut. Amb la 
seva delicadesa i atenció domici-
liària, hem sentit el seu suport en 
tot moment.

També donem les gràcies a 
la Carolina per acompanyant-nos 
durant tant de temps. Sabem de 
l’estimació que es tenien mútua-
ment. 

 
A tots, la nostra estima.
 
| Familia Duran Pintó

Ramona Pintó Pera

in memoriam

 

Segueix-nos
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HORARI Tardes de dilluns a divendres de 16 a 20 h, matí de dimarts d’11 a 13 h

notícies
NOVEL·LA

La roda dels equívocs.  Andrea Ca-
milleri. Edicions 62
El comissari Montalbano s’enfronta als 
jocs d’intercanvi de persones i coses 
per resoldre tres segrestos. Investi-
gant els patrons i les pautes, descob-
reix el sentit de tot plegat.

La sospita. Fiona Barton. Columna
Dues joves britàniques desapareixen 
a Tailàndia i la periodista Kate Waters 
vol ser la primera a aconseguir l’exclu-
siva, però a mesura que va coneixent 
detalls de la investigació no pot parar 
de pensar en el seu fill, que no ha vist 
des que fa dos anys va marxar, preci-
sament, a Tailàndia...

Sakura. Matilde Asensi. La esfera de los 
libros
Una novel·la que ens trasllada de Pa-
rís al Japó de la mà de Van Gogh, en 
què la recerca d’un retrat marcarà la 
vida dels seus protagonistes. L’autora 
ens sorprèn de nou resolent un dels 
enigmes més sorprenents del segle 
XX.

L’espasa i la llavor. Jordi Nogués. Ro-
sa dels Vents
Amb uns personatges històrics que 
cobren vida amb força i determinació, 
la novel·la reconstrueix un moment 
clau de la història catalana, quan des-
prés de 1149 es repoblen les terres de 
la Catalunya Nova.

El cònsol de Barcelona. Andreu 

Claret. Columna

Premi Nèstor Luján. Andreu Claret, fill 
de l’exili i marcat per la guerra, s’endin-
sa en un període que considera fosc i 
poc conegut, l’any 1937, per recuperar 
la figura d’Antónov-Ovséienko, el lla-
vors cònsol de l’URSS a Catalunya

NOVEL·LA JUVENIL

Hem arribat tard a classe.  Ariadna 
Herrero i Molina. Voliana

La cabanya. Natasha Preston. Fan-
books

El misteri de la Casa Folch.  Lean-
dro Sagristà. Bromera

Camins d’aigua. Raimon Portell. Bar-
canova

POESIA I TEATRE

L’ordre de les coses. Carles M. Sa-
nuy. El Gall Editor

Animal impur. Joan Duran i Ferrer; 
pròleg de Míriam Cano. Meteora

La peixera. Toni Cabré. Cossetània

CONEIXEMENTS

Carme Ruscalleda: felicitat.  Text 
de Rosa Rivas; fotografies de Carles Allen-
de. Columna

Somos lo que hablamos: el po-
der terapéutico de hablar y ha-
blarnos. Luis Rojas Marcos. Grijalbo

Estimats volcans: el vulcanisme, 
del Pacífic a la Garrotxa. Arnau 
Folch i Durán, Joan Martí i Molist, Llorenç 
Planagumà i Guàrdia. Universitat de Valèn-
cia

L’imperi de les dades: el “big da-
ta”: oportunitats i amenaces.  Xa-
vier Duran. Bromera

Qui hi té tranc ho endevina: lli-
bre d’endevinalles: 2.000 enig-
mes formulats en vers, dins 
l’estil dels composts pels antics 
glosadors de Mallorca.  Antoni Llull 
Martí. Documenta Balear

NOVETATS  
D’AGOST Activitats

• 15, 22 i 29 d’octubre i 5, 12 i 19 
de novembre d’11.30 a 12.30 h 
Taller de memòries compartides 
(més informació a la pàg. 10)

• 11 d’octubre,19.00 h 
Presentació del llibre Fills de 
la vuitena. 50 anys d’esquerra 
independentista a l’Aran, els 
Pirineus i Ponent a càrrec de 
Ferran Dalmau i David Sancho

• 16 d’octubre, 20.00 h 
Reunió del Club de Lectura

• 17 d’octubre,18.00 h 
Conferència “Turandot” a càrrec 
de Pol Avinyó 

• 25 d’octubre, Gran Teatre del 
Liceu (Barcelona) 
Òpera Turandot a través del 
Club de Lectura i el programa 
LiceuBIB

• 30 d’octubre,17.30 h 
L’Hora del Conte                                       

• Fins al 31 d’octubre 
Exposició “Discotheque”, de 
Marcel·lí Ribes                                                                                                  

• 1 d’octubre - 15 de gener 
Exposició “Entre núvols”, d’Oriol 
Mayora 

• 1 d’octubre - 30 de desembre 
Exposició 50 aniversari Unió 
Escacs d’Artesa de Segre 

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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PORTADA. Una espectacular 
imatge ens recorda un dels incendis 
més greus que hem patit en el nostre 
entorn.

EDITORIAL. Amb el títol El foc i 
la gent del país, la secció comenta 
l’incendi que aquell 23 d’agost es va 
produir a Torreblanca i que va afec-
tar també masies del nostre municipi 
i de la Baronia de Rialb.

DES DEL MIRADOR DEL MONT-
SEC. La secció de Ferran Sánchez 
Agustí publicava l’article El penya- 
segat de Meià. El text ens proposava 
una ruta que comença a Artesa i aca-
ba a l’Hostal Roig. No ve signat i tinc 
dubtes que l’autor fos Sánchez.

INCENDIS FORESTALS. Setma-
na tràgica a la nació catalana és el 
títol que utilitza Sícoris per a un arti-
cle molt crític amb els governants pel 
que fa a la lluita contra els incendis 
forestals. Entre altres comentaris, 
proposava que els aturats neteges-
sin els boscos.

OFICIS ARTESANS. Joan Fon-
tanet París començava una nova i 
interessant secció amb l’article Ra-
fel, el matalasser. Es tracta de Rafel 
Gomà de Cal Parco, personatge molt 
apreciat a Artesa i traspassat aquest 
estiu, gran estudiós de la història del 
nostre territori.

LOCAL. A les pàgines centrals i 
amb el títol La Fira ’94 en imatges es 
publicava un reportatge gràfic de la 
que aleshores era coneguda com a 
Fira del Meló, producte en apogeu 
a la zona. També hi destacaven els 
estands del vi amb DO Costers del 
Segre.

COMARCA. La redacció ens ofe-

ria una acurada 
Crònica dels in-
cendis, entre el 
23 i el 26 d’agost. 
Varen estar pro-
vocats per diver-
sos llamps i el 
més gran fou el 
de Torreblanca, 
que presentava 
un front de 18 km 
i al nostre munici-
pi va afectar prin-
cipalment masies 
de Sant Marc de 
Batlliu.

FESTA MA-
JOR. Del progra-
ma en destaco 
coses que no hi 
trobem avui dia: 
la tómbola benè-
fica del CE Arte-
sa, l’exposició de 
cartografia local 
al Museu del Montsec, l’actuació de 
l’acordionista Carulla el dimecres 
a la nit, la 3a edició de Motocròs el 
dissabte a la tarda i la desfilada de 
les Majorettes locals el diumenge al 
matí.

ESPORTS. Una notícia breu ens 
informava que Joan Fontanet París 
havia pujat a 2a categoria en el cam-
pionat individual d’escacs.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNICI-
PAL LOCAL. En el ple de l’11 de ju-
liol, amb l’absència de tres regidors, 
es van aprovar tots els punts de l’or-
dre del dia per unanimitat. El més 
destacat, l’aplicació de contribucions 
especials en una obra de 55 milions 
de pessetes de pressupost: xarxa 
d’aigua, clavegueram i pavimentació 
de diversos carrers d’Artesa. També 
és rellevant la inauguració de la mi-
llora de la carretera d’Artesa a Agra-

munt, el 2 de juliol, a càrrec del pre-
sident Pujol.

EN MEMÒRIA. Amb el títol Un 
artesenc de Buenos Aires, Magí Ser-
ra Piqué signava un article dedicat 
a Gerard Rosell Triginer de cal Boet 
(carrer Sant Joan), el padrí del qual 
havia esta alcalde d’Artesa a princi-
pis del segle XX: Joan Rosell Roma. 
L’any 1950 es va vendre el negoci fa-
miliar, una fàbrica d’alcohol, i se’n va 
anar a l’Argentina, on va morir aquell 
16 de juliol.

IMATGES D’AHIR. A contrapor-
tada, la secció ens parlava de les 
Escoles Nacionals Graduades. Aca-
bades de construir entre els anys 
1920-1921, el que avui coneixem 
com a Escoles Velles quedava en un 
extrem d’Artesa, gairebé als afores. 
A la cantonada s’hi va instal·lar la 
Casa Consistorial, ubicada anterior-
ment on avui tenim el Museu.

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

PORTADA. La foto del Sisquet 
ens mostra l’equip de futbol que 
aquella temporada jugaria a Prefe-
rent gràcies a l’ascens aconseguit.

EDITORIAL. Signes d’identitat, 
amb aquest títol referit a l’11 de se-
tembre començava la revista. El text 
parla dels actes locals a la Roca del 
Cudós i de la celebració de la Diada 
Nacional en general.

OFICIS ARTESANS. Joan Fonta-
net París dedica la secció a un entran-
yable personatge, el Ton del Brimero. 
Ton Bonet va néixer a Camarasa el 
1915 i amb 15 anys va venir a viure a 
cal Brimero d’Artesa per aprendre el 
treball amb el vímet i les canyes.

LOCAL. La secció comptava amb 
tres articles. El primer, de Ferran 
Sánchez Agustí: L’11 de setembre a 
Artesa. L’autor explicava que la cele-
bració artesenca data de 1983 i ens 
oferia la crònica de la darrera Diada 
a nivell local. Al final, ens recordava 
que Artesa era un dels 20 municipis 
catalans on no hi onejava la bandera 
espanyola.

Un altre col·laborador, Sícoris, 
signava l’article Va passar la Fira 
de Sant Bartomeu... una fira com 
la mosta. S’hi refereix com a Fira 
d’agost i diu que “fou tota una senyo- 
ra fira”, encara que “hauria de tenir 
un ressò més ampli”.

Tanca la secció un article de Del-
fí Solé Puig: L’antiga Fira de Sant 
Bartomeu. Solé ens parlava d’anys 
enrere, quan era coneguda com a 
Fira dels gitanos i es tractava amb  
bestiar.

EN MEMÒRIA. Un total de vuit 
textos signats per diferents persones 

estan dedicats 
a la memòria de 
qui fou tota una 
institució mèdica 
d’Artesa: Ignasi 
Solé Poch. Nas-
cut a Alentorn el 
1902, va exer-
cir la medicina 
a Artesa durant 
uns 50 anys i era 
conegut popular-
ment com a Met-
ge Ignasi.

AMB LA 
LLUM DEL RE-
CORD. Un altre 
article del prolífic 
Sícoris porta per 
títol Les elec-
cions del febrer 
de 1936 i dona 
continuïtat a al-
tres anteriors. 
L’autor explicava 
l’ambient que es respirava a Artesa 
abans de les eleccions. A nivell local, 
va guanyar ERC i fou alcalde el “Petit 
de ca l’Ariet”. Poc després, el presi-
dent Companys i la resta de presos 
polítics sortiren al carrer.

OPINIÓ. Guillem Brossa Tort, 
de l’àmbit Maria Corral, signa Crisi 
econòmica i crisi humana, una re-
flexió sobre els motius que havien 
portat a la crisi econòmica.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNICI-
PAL LOCAL. El 8 d’agost hi va haver 
ple amb només dos punts a tractar. 
A més, es publicaren les superfícies 
cremades en els incendis d’agost 
(Torreblanca: 2.970 hectàrees, afec-
tà tres municipis: Baronia de Rialb, 
Artesa i Ponts).

COMARCA. Ferran Sánchez 
Agustí signa l’article Nova trobada 
d’antics combatents republicans a 

Lluçars, on explicava una altra tro-
bada promoguda per Delfí Solé a la 
seua era de Lluçars aquell 3 de se-
tembre.

ESPORTS. Un parell de fotos de 
Sisquet ens mostren dos jugadors 
emblemàtics del CE Artesa, proce-
dents de la pedrera i homenatjats 
durant el partit de la Fira: Josep Vila 
i Pere  Martí.

A peu de pàgina, l’Ajuntament 
publicava un anunci amb les normes 
bàsiques de funcionament de la re-
collida d’escombraries. En això sí 
que, malauradament, sembla que no 
ha passat el temps.

IMATGES D’AHIR. Amb el títol Els 
vells records, la contraportada ens 
mostrava una fotografia de l’entrada 
d’Artesa per la carretera d’Agramunt, 
datada entre 1926 i 1930. Les prime-
res cases es veuen a mà dreta, on 
avui comença el carrer de les Eres.

Setembre 
de 1994
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Josep Galceran

Coses de l’edat

humor bbc

Des del 6 d’agost, l’Àlex es va fent gran i el Jan es va 
convertint en un expert en tenir-ne cura.  
Moltes felicitats al germà gran, als pares i a tota la 
família!

Els 60 tenen els seus pros i contres. No 
veiem les lletres de prop, però veiem tots els 
orelluts de lluny.
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imatges d’ahir
1967

E ls populars cavallets formen part 
de l’imaginari col·lectiu quan 

pensem en la Festa Major. Aques-
ta atracció per a infants té els seus 
orígens en l’antiguitat. Va sorgir com 
a mètode d’entrenament per als 
soldats de la cavalleria; la prime-
ra constància històrica que se’n té, 
és a l’Imperi Bizantí i data de l’any 
500 d.C. Amb el pas dels segles, va 
perdre la seva utilitat militar per con-
vertir-se en un mecanisme que la 
noblesa francesa instal·là als seus 
jardins per a llur diversió. Al segle 
XIX, els cavallets es van popularitzar 
arreu d’Europa.

Curiosament, en llengua caste-
llana, els “caballitos” es denominen 
amb substantius tan singulars com 
“tiovivo” o “carrusel”. Potser aquí, en 
Pompeu Fabra va ser poc original...

La fotografia està presa a l’actual 
plaça de l’Ajuntament d’Artesa (ales-
hores “plaza España”), que encara 
no havia estat urbanitzada i era un 
solar immens on s’hi ubicaven les 
“firetes”.

Fins fa pocs anys, les atraccions 
infantils s’instal·laven al centre de la 
nostra ciutat. Molt encertadament, 
el consistori de Mingo Sabanés les 
va reubicar a l’aparcament d’Els Pla-

nells a principis d’aquesta dècada, 
cosa que ha permès acollir major 
nombre de “firetes” i aglutinar els ac-
tes en una zona més àmplia i menys 
molesta.

Repassant el programa de la 
Festa Major d’Artesa de 1967, tro-
bem que els actes principals eren els 
balls i els concerts a l’envelat. Amb 
la participació aquell any de dos mú-
sics molt importants en la història 
musical del nostre país. I d’estils 
ben contraposats: el popular Manolo 
Escobar (que actuà el divendres 27 
de setembre) i el cantautor Quico Pi 
de la Serra (que actuà l’endemà dis-
sabte 28). També trobem que el CE 
Artesa va disputar un partit de futbol 
contra els Veterans del Barça.

Els cavallets de Festa Major

Miquel Regué i Gili

Llavors les “firetes” eren a la plaça de l’Ajuntament, encara sense urbanitzar. | Alfons Clua, cedida pel Club de Lectures Artesenc
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la foto

Mig centenar d’artesencs van anar a la manifestació de l’11 de setembre a Barcelona amb l’autocar de l’ANC. Com a 
curiositat, destaca que com a mínim tres van ser entrevistats per mitjans de comunicació estatals i internacionals | ANC


