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Sant Joan, primera festa 
en mode “post pandèmia”
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maig
ARTESA DE SEGRE 

NAIXEMENTS
Dia 4: Maria Porta i Balasch, filla d’Ignasi i 

d’Iraida
Helena, Àlex

DEFUNCIONS
30 d’abril: Francisco Comabella i Bertran 

(74 anys), natural de Baldomar
dia 9: Maria Castellà i Caminal (90 anys), 

natural de Burg
dia 11: Vicent Garí i Cercós (93 anys), natu-

ral de Foradada

VILANOVA DE MEIÀ
DEFUNCIONS
dia 7: Manuel Torres i Novau (76 anys), 

natural de l’Hospitalet de Llobregat

Tot el mes
Exposicions de la Biblioteca Munici-
pal (Veure pàg. 37)

Cada dissabte
Mercat a la plaça Fustegueres de 
Cubells

Cada diumenge
Mercat Tot d’Aquí al nucli antic 
d’Artesa

2 de juliol
A les 21:30 h, a la plaça Ball, recital 
poèticomusical a càrrec de Roc 
Casagran i Cesk Freixas 

9 de juliol
A les 21:30 h, a la plaça de Ajunta-
ment, cinema a la fresca (pel·lícula 
a confirmar)

14 de juliol
Club de Lectura d’adults de la 
Biblioteca

16 de juliol
A les 21:30 h, a la pl. Ajuntament, 
sardanes amb la Cobla Tàrrega

25 de juliol
A les 12 h, a la pl. Major, carretada 
de contes

31 de juliol
A les 21:30 h, a la pl. Ajuntament, 
el monòleg Furgonologo de Julen 
Axpe

*	Qualsevol	acte	pot	ser	modificat	
o anul·lat amb poca antelació a 
causa de les mesures sanitàries.

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

ARTESA DE SEGRE    
A) PÇA AJUNTAMENT          

Temperatura mitjana:   16,7º
Temperatura màxima:     32º   
   (dia 29)
Temperatura mínima:      3,5º 
   (dia 2)
Dies amb precipitacions:     4
Precipitació màxima:  24 mm (dia 1)
Total precipitacions:  50,5 mm

B) BALDOMAR               
Temperatura mitjana:      16,3º
Temperatura màxima:    31,9º (dia 29)
Temperatura mínima:      3,3° (dia 2) 
Dies amb precipitacions:    7
Precipitació màxima:       16,8 mm 
                (dia 30)
Total precipitació: 36,2 mm

VILANOVA DE MEIÀ          
Temperatura mitjana:      15,7º

Temperatura màxima:  30,5º 
   (dia 29)
Temperatura mínima:     3,3° (dia 2) 
Dies amb precipitacions:     8
Precip. màxima:          16,4 mm (dia 1)
Total precipitació: 42,4 mm

FORADADA               
Dies amb precipitacions: 2
Precipitació màxima:       6 mm (dia 6)
Total precipitacions: 10,5 mm

Actes
que sabem que es faran

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

Nota naixementsA revista núm. 454 (maig) hi ha 
un error al peu de foto la pàgina 
33, en lloc de “derrotes” i ha de 
dir dues “victòries” consecutives.

Fe d’errates
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Així, no
En tot procés sempre hi ha un fet 
que es pot considerar com un punt 
d’inflexió. És a dir, que coincideix 
amb un canvi rellevant cap a un 
alleujament o un empitjorament de 
la situació. I ens atrevim a dir que la 
revetlla de Sant Joan pot haver es-
tat el punt d’inflexió de la pandèmia. 
Cap a una millora, és clar.

Un motiu clar per a fer aquesta 
afirmació és la important davallada 
en la seva incidència amb l’avenç 
del procés de vacunació. L’arribada 
del bon temps, la fi del curs escolar, 
la proximitat de les vacances... i 
sobretot la llarga espera per veure 
el final del túnel, amb l’aixeca-
ment de l’obligatorietat de portar la 
mascareta a l’aire lliure, quan no 
hi hagi aglomeracions, són sens 
dubte altres fets que contribueixen 
a la sensació d’alleujament. Però 
millor no relaxar-nos massa, que la 
variant delta contraataca.

En aquesta tessitura són moltes les 
iniciatives públiques i privades que 
pretenen recuperar certa normalitat. 
Per exemple, la celebració d’una re-
vetlla popular la vigília de Sant Joan 
al carrer Jesús Santacreu d’Artesa. 
Celebrem i felicitem la iniciativa, 
que va resultar prou reeixida. I com 
diem sempre, segurament hi ha 
aspectes a polir.

Una pràctica que cal millorar, no 
atribuïble a l’organització en aquest 
cas, és el mal costum de deixar 
restes de pirotècnia a tot l’espai 
públic. Ja sabem que no es poden 
recollir les “engrunes” de les cebe-
tes, piules, trons... però les capses 
i les carcasses de determinats 
productes, algú pot explicar-nos 
perquè cal deixar-les escampades 
per tot arreu? Un altre element molt 
perillós, sobretot per la canalla, són 
les restes d’envasos de vidre, que 
sovint queden trencats en petits 
bocins.

Veurem si la pandèmia haurà servit 
per canviar alguns mals costums i 
per millorar-ne d’altres. Sembla evi-
dent que, vista la passada revetlla, 
algunes coses no han canviat. En 
aquest sentit, només podem dir: 
Així, no! No és aquest el camí per 
assolir la “nova normalitat”. Si és 
nova, hauria de ser millor.

Per acabar, volem expressar la nos-
tra satisfacció, creiem que compar-
tida amb bona part de la ciutadania 
catalana, per la sortida de la presó 
dels nou polítics condemnats per l’1 
d’octubre, justament el dia de la re-
vetlla. Malauradament, queden més 
de 3.000 persones represaliades, 
algunes de les quals són d’Artesa i 
rodalia.
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L ’alcalde d’Artesa, Mingo Saba-
nés (ERC), va anunciar el 5 de 

juny en el marc de l’entrega del Pre-
mi de Narrativa Breu que l’any vinent 
ja no hi seria, confirmant així que 
deixarà el càrrec sense esgotar el 
mandat, que acaba el maig de 2023. 
Sabanés ja havia dit que no es volia 
presentar a la reelecció, i segons ha 
explicat ell mateix, ha estat el partit 
qui li ha demanat que deixi el càrrec 

un any abans per tal que la persona 
que el substitueixi com a candidat 
es pugui anar preparant i donant a 
conèixer.

Sabanés ha dit que ha estat un 
període molt satisfactori com a alcal-
de i també molt dur, ja que ha agafat 
les dues crisis més fortes dels últims 
temps, la de 2008 a 2012 i la de la 
pandèmia. “Ja tinc una edat, hi han 
hagut molts canvis i anirà bé que co-

menci algú nou, amb noves idees”, 
explica. 

Pel que fa a la persona que l’ha 
de substituir, assegura que “encara 
no se sap” i que “ho ha de decidir 
la secció local”, tot i que serà algun 
dels regidors d’aquesta legislatu-
ra. Tampoc ha confirmat encara si 
ell seguirà com a regidor fins a les 
pròximes eleccions, o si també ho 
deixarà junt amb l’alcaldia.

noticiari
L’alcalde deixarà el càrrec un any abans per 
passar el relleu al proper candidat d’ERC

Aquest mes s’ha tallat i enretirat l’arbre de la zo-
na enjardinada de davant de l’ajuntament perquè 

feia temps que estava mort i era perillós perquè ja n’ha-
vien caigut algunes branques. | Dolors Bella

Tallen un arbre de l’ajuntament

A petició dels comerços de la zona s’ha limitat 
l’aparcament a una hora a la carretera d’Agra-

munt, entre el Caprabo i el concessionari Opel, només 
en un costat del carrer, en horari comercial. | Àngel Nieto

Nova zona de pàrquing limitat
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noticiari

La celebració de la revetlla de 
Sant Joan, tot i seguir tots els 

protocols i mesures de seguretat, ha 
estat probablement la primera festa 
que més s’assembla a sortir de la 
pandèmia, ja que es van poder fer 
el sopar popular, amb gairebé 200 

persones que, això sí, es van por-
tar el seu propi menjar, els concerts 
i la foguera. La festa va començar 
amb l’actuació de Demanem Perdó 
a Santa Cecília, seguida de les de 
Maria Baró (vegeu p. 11), Zebrass i 
DJ Pau Soldevila. A l’esplanada de 

l’institut es va fer la foguera.
Per altra banda, a la tarda es va 

rebre la flama del Canigó a la plaça 
del Progrés, primer portada per cor- 
redors i tot seguit, per un grup de ci-
clistes. En ambdós casos era la fla-
ma que havien recollit a Ponts.

Sant Joan ja comença a semblar una festa
A dalt, sopar popular i concerts i a baix, foguera i arribada de la flama del Canigó a peu i en bicicleta | M.À. López i Jordi Farré

E l 8 i 10 de juny es van fer a l’Espai Transmissor de 
Seró les Jornades pel Foment de l’associacionis-

me juvenil a Lleida, Alt Pirineu i Aran, amb l’objectiu de 
crear un espai de trobada on reformular com l’adminis-
tració dóna suport a les associacions juvenils.

Jornada al Túmul de Seró

L ’aplec del Castellot, l’11 de juny, s’ha vist afectat per 
la pandèmia perquè es tancava amb un esmorzar, 

però tot i així, els més fidels hi continuen pujant.| D.B.

L’aplec del Castellot no falla
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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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E l 12 de juny es va declarar el pri-
mer foc de vegetació de la cam-

panya d’estiu a Artesa, que va cremar 
2,23 hectàrees de sembrat a la zo-
na del polígon. El foc es va declarar 
a un quart de dues de la tarda i s’hi 

van desplaçar 9 dotacions terrestres i 
dues d’aèries. 

A més, els dies 23 i 24 de juny els 
Bombers Voluntaris fer diverses sorti-
des per focs en contendidors provo-
cats per haver-hi tirat petards a dins. 

Fora d’Artesa, els Bombers Voluntaris 
han fet diversos serveis, com ara su-
port en accidents de trànsit el 28 de 
maig i el 19 de juny i en focs de vege-
tació el 20 i 23 de juny, a Puigverd i en 
diversos punts de la Noguera. 

Cremen dues hectàrees de sembrat
D’esquerra a dreta i de dalt a baix, incendi de vegetació a Artesa, foc en contenidors i accident el 28 de maig | Bombers V.

E l vi blanc Sols Carel del 2019 del celler Rubió de 
Sòls va aconseguir la medalla Gran Or al concurs 

Girovi el 5 de juny en la categoria “vi blanc fusta”. Al cer-
tamen hi participen, en diferents categories de blancs, 
rosats, negres i escumosos, vins d’arreu de Catalunya. 

Nou premi pel celler de Rubió E l 29 de maig la novena edició de Riders 2021 va 
fer passar unes 300 motos pel municipi d’Artesa, 

ja que entrava en la ruta d’aquest esdeveniment, inicia-
tiva del Moto Club Manresa. L’organització proposava 
tres recorreguts de 300, 500 i 1.000 quilòmetres, res-
pectivament, que s’havien de completar en un sol dia 
amb qualsevol tipus de motocicleta. | Foto: M.À. López

300 motos passen per Artesa
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noticiari

E l 18 de juny va començar la tem-
porada de piscines, en un dia 

de pluja després de la setmana més 
calorosa de l’any. Així, l’estrena real 
va ser la setmana següent, especial-
ment amb el final de curs el 22 de 
juny. Els abonaments de temporada 

són de 50 euros a Artesa i 55 a Alen-
torn, més barats per menors fins a 
14 anys i amb abonaments men-
suals en el cas d’Artesa. L’entrada 
d’un dia val 2,5 euros i 1,5 euros per 
adults i infantil a Artesa, i 3,5 i 2,5, 
respectivament, a Alentorn. També 

han obert les piscines de Cubells.
Es faran cursos de natació per 

adults en dos torns de juliol i agost, 
i infantils en quatre torns entre el 5 i 
el 30 de juliol. Si hi ha prou inscrits, 
es farà aquazumba. És previst que 
tanquin el 31 d’agost.

Comença la temporada de piscines
Esquerra i dreta a dalt, piscines d’Artesa els dies 23 i 18 de juny i dreta a baix, les Alentorn el dia 19 | Dolors Bella, Eva Maza

E l cap de setmana del 5 i 6 de juny van tenir lloc 
diversos robatoris a Artesa, la majoria en bars i co-

merços, però també en un domicili. Segons va informar 
l’alcalde, Mingo Sabanés, en quatre dels robatoris s’ha 
identificat els presumptes autors i s’han recuperat els 
objectes sostrets. En concret, són els que van patir la 
Nova Farmàcia, el supermercat Disbo, el bar La Bicicle-
ta i un domicili particular d’on s’havien endut joies. Per 
altra banda, també es té constància de robatoris al pub 
Jack’s i en una nau sobre la carretera de Montsonís, 
però per ara no s’han atribuït al mateix grup.

Onada de robatoris en un 
cap de setmana a Artesa

E l 12 de juny la sala de la llar de Jubilats va reobrir al 
públic per primera vegada després de la pandèmia, 

amb un aforament de 38 persones i en horari de tarda, 
de 16 a 20h, tots els dies de la setmana. | Foto: D.B.

Reobre la llar de jubilats

10 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Juny 2021 I Núm. 455



E l passat 4 de juny l’artesenca 
Maria Baró i Tarragona es va es-

trenar com a cantant televisiva. Va 
captivar-nos amb una versió pròpia 
de Perfect, una cançó d’Ed Sheeran, 
en el conegut “talent show” d’Ante-
na 3 la Voz Kids. La veu tan dolça 
que la caracteritza, alhora que la 
gran habilitat mostrada amb la gui-
tarra, van conquistar el jurat. Maria 
Baró va aconseguir fer brillar els ulls 
a Vanesa Martín, Rosario Flores i 
Melendi, ja que tots tres van lluitar 
per tenir-la al seu equip. Finalment, 
l’escollit per ella va ser el músic as-
turià, que va mostrar-se molt il·lusio-
nat amb la seva decisió. “La veritat 

és que no sabia amb qui anar, tots 
són uns grans artistes, tot i que les 
paraules que em va dedicar Melendi 
em van emocionar”, ens explica la 
Maria.

Per arribar a les audicions a ce-
gues la jove cantautora va haver de 
passar diverses proves als estudis 
d’Antena 3 a Madrid. Amb molta 
humilitat, relata que ha estat una 
experiència que l’ha fet créixer com 
a persona i com a cantant i que no 
s’esperava arribar tan lluny. El 18 de 
juny va finalitzar el seu pas per tele-
visió en “les batalles de la Voz”, on 
va cantar, juntament amb Alejandro 
Gutiérrez i Sonia Castellanos, So-

methin’ stupid de Frank Sinatra. La 
seva sensibilitat, la seva rialla i els 
seus meravellosos aguts van ser els 
protagonistes de la cançó, que va fer 
emocionar més d’un.

Artesa va tenir la sort de gaudir 
de les cançons de la Maria durant la 
revetlla de Sant Joan, en un concert 
que va fer-nos començar la vetllada 
de la millor manera, juntament amb 
el grup artesenc Demanem perdó a 
Santa Cecília.

Segueix fent-nos gaudir de cada 
nota com tu saps; t’espera un futur 
brillant, Maria!

| Edna Fontanet i Jana Regué

Maria Baró canta a ‘La Voz Kids’
L’artesenca va finalitzar el seu pas pel programa el 18 de juny | Antena 3

E l Cubtural va acollir el 22 de 
maig la representació de l’obra 

de teatre Polzet. És una obra per 
tots els públics, divertida per als 
nens i nenes i commovedora per als 
adults. La companyia Zum-Zum Tea-
tre presenta el conte a través de la 
relació d’un fill amb el seu pare. I és 
per això que aquest és un especta-
cle especialment ideat per a pares, 
mares, fills i filles. 

Per dur a terme l’acte i preservar 
la seguretat dels assistents es va 
seguir tots els protocols i mesures 
establertes pel Procicat.

El Cubtural acull l’obra de teatre ‘Polzet’

L’espectacle va tenir lloc el 22 de maig al Cubtural | Zum Zum Teatre
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ANTONI AMIGÓ I PONS
Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Control de corrents subterranis sota casa

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

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE

Saurí - Radiestesista
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E l 6 de juny es va fer al Cubtural 
l’acte d’entrega de la 31a edició 

del Premi de Narrativa Breu d’Artesa, 
en què l’escriptor convidat va ser el 

periodista lleidatà autor de novel·la 
negra David Marín. Els acompanya-
ments musicals van anar a càrrec de 
les guitarristes Edna Fontanet i Ona 

Vilana, alumnes de l’Escola Munici-
pal de Música d’Artesa de Segre, i hi 
van assistir diverses autoritats i els 
membres del jurat.

Acte d’entrega del 31è Premi de Narrativa
A l’esquerra, l’escriptor convidat a l’entrega de premis, David Marín, i a la dreta, premiats, jurat i autoritats | Jordi Farré

E l Celler del Montsec va acollir el 18 de juny un acte 
que combinava poesia, amb la presentació dels lli-

bres de Rosa Maria Arrazola, la música d’Emma Roca, 
i un tast de vins del mateix celler. | Foto: Jordi Farré

Poesia, música i tast de vins

E l jove poeta i col·laborador de La Palanca Enric 
Kahn va oferir un recital de poesia el diumenge 30 

de maig al migdia, en el marc del Mercat Tot d’Aquí, al 
carrer Bisbe Bernaus. | Foto: Jordi Farré

Recital d’Enric Kahn

Dates a recordar
Recollida d’objectes voluminosos

Trucar al Consell Comarcal (973 44 89 33 ext. 
2) o escriure a residus@ccnoguera.cat per avi-
sar de la recollida fins al dijous anterior (13h)
- Pobles agregats: dimarts 6 de juliol
- Artesa: 14 de juliol / nucli antic el 27 de juliol  
El servei només és per casos que no puguin 
anar directament a la deixalleria i se sancio-
narà deixar residus al carrer.

Renovació del DNI - 24 i 26 de març

No es farà renovació a Artesa de Segre fins a 
nou avís. Per fer els tràmits podeu anar a les 
dependències de Lleida, al carrer de l’Ense- 
nyança, 2 (Comissaria Policia Nacional), sem-
pre amb cita prèvia. L’horari és de dilluns a di-
vendres de 9 a 20.30h per fer el DNI i passa-
port, i de 9 a 14.30 per les TIE i documentació 
d’estrangers.

**
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baldomar
EMD Baldomar

Sembla que a poc a poc es va re-
cuperant la normalitat. Que en 

puguem sortir, sobretot sense que 
ens calgui tornar endarrere. Així 
doncs, aquest estiu la Comissió de 
Festes de Baldomar vol tornar a ce-
lebrar la Festa Major. Encara no se 
sap com, però es volen muntar uns 
actes que encaixin amb la situació.

Pel que fa a de temperatures, 
hem tornat a tenir un juny molt calo-
rós i, per desgràcia, molt sec. A veu-
re com es portarà aquest estiu.

D’altra banda, la piscina (foto) ja 
està a punt per la nova temporada.  

Com hem dit di-
ferents cops, la 
millora de la zo-
na i els acabats 
recents posaran 
més atractiu a 
l ’equipament. 
Aquest any tam-
bé s’ha atorgat 
la concessió a 
una única pro-
posta, la qual 
encara amb 
moltes ganes i il·lusió les possibili-
tats de tot l’espai dels Freginals.  

Hi esteu tots convidats i esperem 
gaudir-ne amb plenitud!

Tot a punt per l’estiu 2021
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ACOMPANYAMENT A TEMPORERS

E l Consell Comarcal de la Noguera ha iniciat el progra-
ma d’acompanyament de les persones que vénen a 

treballar a la campanya de la fruita. L’objectiu és pal·liar 
les mancances del col·lectiu, que s’han vist agreujades 
amb la pandèmia, i gestionar la demanda i l’oferta de 
feina al camp de manera personalitzada.

PROJECTES EN EL MARC DELS ‘FER’

A final de curs s’han presentat els projectes de les es-
coles que han participat al programa FER (Futurs 

Emprenedors Rurals), que ara valorarà un jurat format 
per empresaris i experts. S’hi han presentat les escoles 
de Ponts (foto) i Vallfogona de Balaguer.

ONADA DE FOCS PER UNA RODA PUNXADA

Un camió amb una roda punxada va ser causar una 
onada de focs de vegetació en diferents punts de la 

Noguera des de Penelles fins a Castelló de Farfanya el 
dia 23 a la tarda. La fricció de la roda punxada amb l’as-
falt generava guspires que van anar encenent els focs.

15 MUNICIPIS AL PROJECTE JOVA

A l juliol té lloc la desena edició de Joves i Valors 
(JoVa) del Consell Comarcal, amb 15 municipis. El 

projecte, dirigit a joves de 12 a 17 anys, consisteix a fer 
voluntariat per millorar els seus municipis a partir de les 
pròpies propostes i les necessitats dels ajuntaments.

la noguera
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el cap informa

Té com a pilar fonamental la pro-
moció i prevenció de salut bucal 

i diagnòstic precoç de malalties amb 
afectació oral. 

L’atenció bucodental a l’atenció 
primària consisteix a oferir infor-
mació, educació per la salut i ins-
trucció en matèria d’higiene i salut 
bucodental; fer tractament de pro-
cessos aguts odontològics, entenent 
com a tal processos infecciosos o in-
flamatoris que afecten la cavitat oral, 
traumatismes osteo-dentaris, ferides 
i lesions en mucosa oral, així com 
patologia en fase aguda de l’articula-
ció tempero-mandibular. També s’hi 
incolu el consell bucodental i trac-
tament farmacològic de la patologia 
bucal, així com extraccions dentals, 
extraccions quirúrgiques i revisions 
orals per a la detecció precoç de le-
sions pre malignes. També es fa 
exploració i prevenció en dones em-
barassades que inclou dieta i salut 
bucodental i instrucció d’higiene oral 

i aplicació de fluor tòpic d’acord amb 
les necessitats individuals de cada 
dona. Així mateix, es fan mesures 
de prevenció i assistencials per a la 
població infantil d’acord amb els pro-
grames establers. Altres actuacions 
són: control i revisió de pacients 
amb diagnòstic de diabetis; revisió i 
seguiment de persones fumadores o 
amb altres dependències i realitza-
ció i valoració radiològica de la ca-
vitat oral.

Alguns consells a seguir per tenir 
una bona salut bucodental són:

Mantenir una bona higiene diària 
raspallant-se les dents i llengua des-
prés dels àpats; canviar el raspall 
de dents cada tres mesos; mantenir 
una dieta sana i equilibrada; abs-
tenir-se del consum de tabac per 
evitar lesions malignes a la cavitat 
oral; reduir el consum d’alcohol, 
que perjudica la salut dental; reduir 
el consum de sucre, que afecta di-
rectament a l’esmalt i causa càries; 

acudir a l’odontòleg/a per les revi-
sions periòdiques.

Us emplacem que sol·liciteu hora 
amb l’equip d’odontologia del CAP.

Horari de consulta: dimarts i di-
jous de 9 h a 13 h amb cita prèvia.

Servei d’odontologia a l’atenció primària
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E l Dia Mundial del Medi Ambient 
(DMMA) se celebra cada any 

el 5 de juny i és el principal vehicle 
de les Nacions Unides per fomen-
tar la sensibilització i l’acció a nivell 
mundial per a la protecció del nostre 
medi ambient. Cada any es basa en 
un tema nou que les grans corpora-
cions, ONG, comunitats, governs i 
celebritats de tot el món adopten per 
promoure causes ambientals.

Aquest any s’ha engegat un tre-
ball conjunt amb els centres edu-
catius de la Noguera per conèixer 
la biodiversitat i els espais verds de 
les nostres localitats i entorns. L’ob-
jectiu és determinar l’estat de salut, 
mediambientalment parlant, de la 

Noguera, amb la participació de tot 
l’alumnat i docents, veure si es com-
pleixen els indicadors de benestar i 
qualitat de vida pel que fa a biodiver-
sitat, espais verds, horts escolars i 
comunitaris...

Del 7 a l’11 de juny l’alumnat de 
Cicle Superior de l’Escola va partici-
par en la Setmana de la Sostenibi-
litat realitzant diferents activitats. Va 
visionar una conferència on partici-
paven altres escoles i era dirigida per 
un agent rural de la Noguera. Es va 
fer la gravació d’un manifest col·la-
borant amb diverses escoles de la 
comarca sobre la Carta de la Terra i 
com a cloenda vam tenir l’oportunitat 
de presenciar l’alliberament d’una 

cigonya amb la col·laboració dels 
agents rurals de la Noguera.

No podem tornar el temps enrere 
però podem conrear arbres, renatu-
ralitzar les nostres ciutats, repoblar 
els jardins amb espècies silvestres, 
canviar les nostres dietes i netejar 
rius i costes. Som la generació que 
pot fer les paus amb la natura.

És la nostra última oportunitat 
per corregir el rumb: prevenir la ca-
tàstrofe climàtica, aturar la creixent 
onada de contaminació i deixalles, i 
frenar la pèrdua de biodiversitat.

Entre tots podem protegir el que 
queda i reparar el que ha estat da-
nyat. Reimagina, recupera, restau-
ra.| Escola Els Planells

escola els planells
Celebrem la Setmana de la Sostenibilitat

Activitats en el marc de la Setmana de la Sostenibilitat | Escola Els Planells

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

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

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

Busquem fotos antigues
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escola els planells institut els planells

D issabte 22 de maig l’Escola Po-
litècnica Superior de la Univer-

sitat de Lleida va tornar a organitzar, 
en format telemàtic, la fase local de 
la First Lego League. Com molts ja 
sabeu, la First Lego League és una 
competició de robòtica que es plan-
teja arreu del món i que s’estructura 
al voltant de tres parts diferenciades:

- Disseny d’un projecte científic 
que pretén resoldre un repte plante-
jat per l’organització.

- Disseny i programació d’un ro-
bot que ha de resoldre diverses mis-
sions plantejades.

- Treball dels valors First Lego 
League que es mostri al llarg de tot 
el procés.

En aquesta edició, es plantejava 
el repte  RePLAY: “Durant segles, 
l’esport ha jugat un paper essencial 
en la nostra cultura. Amb el Repte 
RePLAY, el vostre equip el redefinirà 
i revolucionarà la forma de jugar i 
moure’ns. Junts creareu solucions 
innovadores utilitzant les eines i la 
tecnologia d’avui”.

Com cada any, des de l’institut 
Els Planells hem participat en la 
competició amb un grup d’alumnes 
de quart d’ESO, vehiculant la parti-
cipació per mitjà de les optatives de 
robòtica, educació visual i plàstica 
i informàtica. L’equip resultant són 
els PLAY-ADS, integrat per en Jona-
than, en Sergi, l’Edna, en Hamadi, la 
Laia, en Nico, l’Èric i en Maksim, i la 
Montse Miralles i en Jordi Trilla com 
a entrenadors.

Els PLAY-ADS han desenvolupat 
un projecte que ells mateixos defi-
neixen: “Hem creat una pàgina web 
com a recull i síntesi de propostes 

per tal d’afavorir la pràctica d’esport 
pels nostres municipis. Vam detectar 
una mancança de coneixement d’ei-
nes i idees per tal de practicar exer-
cici al nostre privilegiat entorn. Per 
ajudar a solucionar-ho, hem creat 
un portal amb un recull de propostes 
per a totes les edats i estats físics. 
Classifiquem les activitats en els 
següents blocs: córrer, caminar, bi-
cicleta, orientació, cultural, familiar, 
rutes amb aigua, sortides per nens 
amb contes i rutes saludables, alho-
ra que en farem també una versió 
en paper per aquelles persones poc 
avesades al format digital. Estem 
documentant i creant els diferents 
itineraris i les seves activitats, així 
com creant contes associats a les 
diferents rutes.”

Els PLAY-ADS van participar en 
l’edició d’enguany de la First Lego 
League amb 24 equips més proce-
dents d’instituts i centres educatius 
de la província de Lleida, de l’Anoia, 
d’Andorra, de Sant Esteve ses Rovi-
res i de Mataró. 

Des de les 9 del matí i fins a 

quarts de tres de la tarda, els PLAY-
ADS van estar treballant a l’Institut, 
ben acompanyats per amics del ma-
teix grup bombolla, la Ramona Solé 
i la Cristina Rosell. Entre tots van 
aconseguir crear el clima adequat 
per tancar una molt bona participa-
ció, van fer una presentació amena, 
estructurada, divertida i sòlida, i van 
fer tres molt bones rondes en el joc 
del robot, amb una puntuació màxi-
ma de 330 punts.

El resultat d’aquesta participació 
va ser recompensat amb el primer 
lloc en la competició amb el Premi 
Fundació Scentia al Guanyador, que 
va ser anunciat pel rector de la Uni-
versitat de Lleida, Jaume Puy i Llo-
rens, que en va destacar el respecte 
pels valors First, l’excel·lència i la in-
novació tant en el disseny del robot 
com en el projecte científic. El premi 
dóna accés a la Gran Final First Le-
go League Espanya, el 26 i el 27 de 
juny en format digital.

Des del centre, felicitats als gua- 
nyadors i molts ànims per a la final 
FLL Espanya. | Institut Els Planells

Guanyadors de la First Lego League a Lleida
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les entitats

Benvolgudes famílies,
Venim d’un any atípic per les 

circumstàncies de la Covid i, a poc 
a poc, anem tornant a la normalitat. 

Malgrat tot, aquest any no hem 
pogut fer la festa de final de curs 
com ens hagués agradat, és a dir, 
tots junts (nens i nenes, pares, ma-
res, tutors i equip docent). 

No hem pogut passar una tarda 
de dissabte plena de diversió amb 
cucanyes, música, ball i acabar so-
pant tots plegats; però el que sí que 
hem pogut fer és que els nostres fills 
i filles s’acomiadin d’aquest curs. I ho 
han fet amb la Gran Festa del grup 
lleidatà Els Salats. 

Des de l’AFA i en coordinació amb 
l’escola, el dilluns 21 de juny i en ho-
rari lectiu, l’alumnat va poder gaudir 
d’una funció adaptada als cursos de 
P3 fins a 2n, i una altra més pensada 
pels cursos de 3r a 6è, amb cançons 
també de Pastorets Rock. El mateix 
dia a la tarda vam poder fer l’entrega 
d’orles als alumnes de sisè al pati de 
l’escola. L’acte va estar presentat per 
dues de les alumnes. Els delegats, 
les tutores, la directora de l’escola i 
la presidenta de l’AFA van dirigir-los 
unes paraules de comiat. En acabar 
els vam obsequiar amb un petit re-
frigeri que cada bombolla va poder 
compartir en el seu espai.

Els més grans de cicle infantil, 
els alumnes de P5, també van rebre 
les orles de mans de les tutores. En 
aquest cas, però, en horari lectiu i 
cada grup dins la seva classe.

Per acomiadar el curs, tot l’alum-
nat de l’escola va poder refrescar-se 
amb un gelat el dimarts 22 de juny 
al matí, una bona manera de tancar 
aquest curs.

Aprofitem per informar-vos que 
amb el canvi de nom de l’entitat tam-
bé hem canviat el correu electrònic, 
al qual podeu dirigir-vos per qualse-
vol consulta. Ara és afaelsplanells@
gmail.com. Bon estiu a tothom.

| La Junta de l’AFA

Un comiat de curs diferent
El dilluns 21, en horari lectiu, es van fer diferents activitats per celebrar el final de curs | AFA Els Planells
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E l Club d’Escacs d’Artesa de Segre 
ja fa uns anys que organitza un 

taller de robòtica com a extraescolar. 
Aquest curs hi han participat el Marc 
Guàrdia, el Guifré Porta i l’Arnau Ribó 
de 1r d’ESO i el Guillem Lluch, l’Ai-
na Boliart i la Nara Fontanet de 2n 
d’ESO. El monitor ha estat l’Arnau 
Herrero. Sporbotix és el nom que 
van escollir aquests joves per pren-
dre part a la competició. És una ba-
rreja de les paraules Esport (el tema 
d’aquest any) i Robotix (empresa que 
imparteix el taller). La competició s’ha 
desenvolupat on-line per i l’ha orga-
nitzada Lego® Education a nivell na-
cional i internacional.

1-. Què és la First Lego League? 
Quina era la proposta per treballar 
aquest any?

Aina i Nara: La First Lego League 
és un torneig que se celebra anual-
ment i consta de tres blocs: el joc 

del robot, el projecte d’innovació i el 
projecte de valors. Enguany, el tema 
principal era l’esport que, durant se-
gles, ha jugat un paper essencial en 
la nostra cultura. Amb el repte RePlay, 
s’intenta redefinir i revolucionar la for-
ma de jugar i moure’ns. Es tractava 
de crear solucions innovadores utilit-
zant les eines i la tecnologia d’avui.

2.- En què consistia el vostre pro-
jecte i què volíeu aconseguir?

Guillem: Consistia en mostrar 
unes rutes amb tot tipus d’informació, 
com la distància, el recorregut, la du-
rada, el tipus, el desnivell, la dificultat, 
el punt de sortida i el punt d’arribada 
i amb què hi pots anar. Volíem acon-
seguir que la gent del nostre municipi 
i d’altres llocs sortís a fer esport i que 
coneguessin l’espai que ens envolta.

3.- Com vàreu desenvolupar el 
projecte científic i d’innovació?

Guifré: El projecte va consistir en 

recuperar rutes “oblidades”. Les vam 
utilitzar per fer el Dossier de Rutes, 
totes es poden fer caminant o en bi-
cicleta. La majoria són pels voltants 
d’Artesa de Segre. La nostra proposta 
n’incloïa 10. Algunes rutes són curtes 
i fàcils i les altres són llargues i difícils,  
però gairebé totes són aptes per a to-
tes les edats i tipus de persones. Tam-
bé vam crear un perfil d’Instagram, 
busqueu @Sporbotix. Hi vam publicar 
els cartells amb els valors que defen-
sem: conèixer el nostre entorn, cuidar 
la natura i fer un municipi millor.

4.- Com vàreu fer el robot?
Arnau: Pel que fa a la construcció, 

ens vam basar en el model base de 
l’EV3 afegint un sensor mitjà, que per-
metia la mobilitat de la palanca, que 
tenia instal·lat el robot a la part del da-
vant i, un sensor ultrasònic, que ens 
facilitava les distàncies en algunes de 
les proves.

L’equip Sportbotix a la First Lego League 2021
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les entitats
Per altra banda, mitjançant el 

programa de programació EV3, vam 
dissenyar tants programes per tantes 
proves com havia de realitzar el ro-
bot. Posteriorment, aquestes progra-
macions les vam descarregar al robot 
perquè així no havíem de disposar de 
la tauleta tàctil durant la competició.

5.- Com es van organitzar les ses-
sions de classe?

Marc: Al principi va ser difícil, però 
ens vam organitzar i ho vam saber 
gestionar. Durant el període que no 
es podien fer extraescolars de ma-
nera presencial vam anar treballant 
on-line i fent el projecte d’innovació 
en un “drive” compartit, en el qual po-
díem treballar tots junts. En l’etapa en 
què alguns podíem anar a classe, hi 
anàvem i construíem el robot, i men-
trestant fèiem videotrucada amb els 
companys que eren a casa treballant 
al “drive”. Tot això, amb l’ajut a distàn-
cia del monitor, que era d’una altra 
població i no podia estar amb nosal-
tres presencialment. Durant aquest 
període fèiem torns per grups bombo-
lla de l’institut, ja que uns érem de 1r 
d’ESO i els altres de 2n. 

Al final hi vam poder anar presen-
cial tots durant unes setmanes abans 
de la FLL i vam aconseguir acabar el 
projecte just a temps.

6.- Us ha agradat l’experiència? 
Animaríeu a companys vostres a 

apuntar-se a aquesta activitat?
Aina i Nara:  Sí, va ser molt divertit 

i interessant. Tot i que ho vam afron-
tar amb nervis, ens ho vam passar 
molt bé. Si us agrada el món de la 
construcció i programació de robots, 
és una activitat molt interessant i per 
aprendre molt.

7.- Per a què us agradaria progra-
mar un robot o una aplicació informà-
tica?

Arnau: Per ajudar a la gent gran i a 
les persones discapacitades a fer les 
feines de casa.

Guillem: Perquè quan estigués 
acabada em pogués divertir amb ella.

Guifré: M’agradaria que ajudés a 
les persones que no poden passar les 
pàgines d’un llibre de paper a fer-ho. 
No tothom llegeix en e-books!

Aquí a Artesa tenim la sort de po-
der desenvolupar aquesta activitat al 
centre d’entitats. L’imparteix Robotix 
Hands-on Learning, que és distribuï-
dor oficial especialista en serveis, me-
todologies i productes de LEGO® Edu-
cation. El taller és per a totes aquelles 
famílies que creuen en l’aprenentatge 
pràctic. Robotix fomenta les habilitats 
del segle XXI i ofereix solucions que 
desperten l’interès per les STEAM 
(Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art 
i Matemàtiques) per a nens des d’in-
fantil fins a secundària. 

Si esteu interessats a assistir el 
proper curs a les classes, podeu en-
viar un correu electrònic a l’adreça  
escacsartesadesegre@gmail.com.

| Equip Sporbotix - Club d’Es-
cacs d’Artesa de Segre
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La tarda del 30 de maig el munici-
pi d’Artesa de Segre va patir una 

pedregada amb els trets caracterís-
tics de les tempestes d’estiu, extre-
madament intensa però també molt 
localitzada, fins al punt de destruir 
completament la meitat d’un camp 
de cultiu i deixar pràcticament intac-
ta l’altra meitat. Alguns dels nuclis 
més afectats van ser Baldomar i Co-
lldelrat, tot i que va passar per tot el 
municipi i també hi ha conreus afec-
tats en molts altres indrets com Seró 

o el mateix nucli d’Artesa. Pel que 
fa a cultius, va fer mal al cereal, que 
estava a punt de collir, a la vinya, als 
horts i en algun camp de fruiters. 

En el cas de la vinya, com que 
el raïm encara és molt petit, no es 
pot valorar quin serà el dany final, ja 
que caldrà veure com recuperen els 
raïms que han estat copejats però 
no destruïts. Es va notar especial-
ment a Baldomar. Marta Porta, del 
celler Vall de Baldomar, explica que 
els va fer afectar el 40% d’una finca 

d’una hectàrea. No els condiciona 
la temporada, ja que “és una vinya 
amb un producte d’alta gamma” i la 
conseqüència, si no es recupera el 
fruit, serà que no es podrà fer aquest 
vi en concret, però no incidirà massa 
en la producció total. “Esperem que 
continuï així, perquè hem tingut dos 
anys molt dolents en poc temps i un 
tercer suposaria un cop molt dur”, 
afegeix.

Tenia la vinya assegurada, però 
lamenta que amb tantes inclemèn-

tema del mes

Una pedregada localitzada 
danya la collita de cereal i 
fa malbé vinyes i horts

Danys al cereal prop de la granja de la Pineda i en una vinya del celler Vall de Baldomar | Josep Jovell, Vall de Badomar
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cies la pòlissa els surt cada any més 
cara. “Ens consideren de risc”, bro-
meja.

També a Baldomar, Josep Trepat 
explica que té finques de vinya amb 
un 50% de mal, i que el raïm que ha-
gi quedat serà bo però la quantitat, 
molt menor. “No ha fet malbé la plan-
ta, però minvarà molt la producció”, 
lamenta. El fet que tan aviat hagi 
quedat una collita tan minsa tam-
bé fa témer què pot passar si hi ha 
qualsevol altre contratemps d’aquí a 
la verema.

CEREAL

Trepat també ha patit la pedre-
gada en camps de cereal, on el mal 
s’ha notat més perquè estava a punt 
de collir. “La campanya va començar 
justeta, havíem anat recuperant i 
aquest cop final l’ha tornat a deixar 
molt fluixa”, explica. Ara estan se-
gant, però es preveu una collita do-
lenta. De mitjana, l’afectació als seus 
camps de cereal va ser del 25-30%.

Des de Vernet, Josep Jovell ex-

plica que la pedregada li va fer força 
mal en un parell de camps, amb una 
afectació del 40% en un i del 30% 
en l’altre. Els dos eren camps d’ordi 
d’una hectàrea a la zona de la granja 
de la Pineda.

“El del 40% està perdut, només 
quedarà el que cobreixi l’assegu-
rança”, lamenta. De tota manera, 
reconeix que l’afectació global serà 
poca perquè els conreus els té re-
partits en diferents indrets, un punt 
que també han destacat molts dels 
altres afectats i que no és casual, es 
fa precisament per quan passen pe-
dregades com aquesta.

FRUITA

Així s’ha expressat Josep Maria 
Farré, a qui la pedra ha fet malbé 
part d’un camp de pomeres prop de 
la Colònia La Fàbrica. “La fruita era 
petita, la va copejar però a les que 
no va trencar la pell es podran apro-
fitar”, explica. Això sí, “no seran per-
fectes, per tant perdran molt valor”, 
afegeix. Tot i que també té camps 

de cereal, no es van veure afectats, 
com apuntàvem més amunt, perquè 
estan repartits en diferents zones i la 
pedregada va ser molt concreta.

HORT

Marc Solé, de Cal Peretó de Tu-
dela, va explicar que en el seu cas 
només els va afectar una partida 
d’espinacs de quatre hectàrees, que 
va quedar completament arrasada. 
“El cas és que l’altra meitat de la 
finca va quedar intacta”, assegura. 
Les quatre hectàrees d’espinacs su-
posen el 20% dels que fan en tota 
la temporada i unes pèrdues d’uns 
30.000 euros. “Aquest producte no 
l’assegurem perquè la pòlissa és 
molt cara, pot arribar a superar els 
3.000 euros per hectàrea i surt més 
a compte arriscar-se i seguir estra-
tègies com la de plantar en diferents 
indrets”, explica. Així, destaca que 
podran arribar als mínims de pro-
ducció que tenen encomanats i que, 
per tant, no els haurà condicionat la 
temporada. 

tema del mes #temadelmes

Un detall de les grans dimensions de la pedra al nucli d’Artesa, que també va quedar al pas de la forta tempesta | D.B. / À.N.
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esports

Les seccions de trail i BTT del 
CUDOS estan immerses en un 

exigent calendari de curses, tant 
competicions puntuals com de lli-
gues i copes. En trail destaquen 
la cursa Cames de Ferro, el 30 de 
maig a Sant Esteve d’en Bas (Garro-

txa), on Xavier Solsona i Àngel Nieto 
van quedar 14è i 15è a la general i 
tercers de les respectives catego-
ries, veterà i promesa, en una cur-
sa de 23 quilòmetres i 1.500 metres 
de desnivell. La setmana següent 
Esther Farré va quedar tercera a la 

general a la marató de Bastions, a 
Ribes de Freser, amb 51 quilòme-
tres i uns 3.000 metres de desnivell. 
També el 5 de juny Àngel Nieto va 
participar a la milla vertical d’Àreu, 
la vertical més dura de Catalunya, 
amb 1.680 metres de desnivell posi-

Arrenca la “temporada alta” de curses 
a les seccions de trail i BTT del CUDOS

D’esquerra a dreta i de dalt a baix, Ultra Garrigues (2), Pedals de Dona, Berén-St Quiri, Àreu, Cames de Ferro i Bastions 
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tiu en només 3,6 quilòmetres. Final-
ment, encara en trail, cal fer esment 
del tercer lloc a la general de Xavier 
Solsona a la Berén-Sant Quiri, el 19 
de juny.

En BTT destaca la participació 
dels socis Marc Cotonat, Pepe Ro-
ca, Jordi Rey, Xavier Solsona, Marc 
Ticó i Víctor Vellvé a la Ultramara-
tó Garrigues, de 140 quilòmetres i 
2.900 metres de desnivell, a la Gra-
nadella el 5 de juny. També hi va par-
ticipar Anna Ingla en la versió de 50 
quilòmetres i 1.100 metres. Vellvé va 

aconseguir el tercer lloc a la catego-
ria cicloturista i Ingla, el segon.  

El dia 12, Eli Urbano va guanyar 
la Pedals de Dona de Tàrrega, de 
83 quilòmetres i 1.100 metres, i un 
grup de socis va participar a la Tres 
Nacions, amb bicicleta de carretera.

ESQUÍ DE MUNTANYA I ST JOAN

Veient arribar l’estiu, els aficio-
nats a l’esquí de muntanya van aco-
miadar la temporada a l’Aneto, el 
sostre del Pirineu, el 29 de maig. Un 
grup de socis també va acompanyar 

la flama del Canigó (vegeu p. 7).

CANVIS A LA CURSA LO MELÓ

Tal com avançàvem al maig, a 
l’agost farem la cursa i caminada Lo 
Meló, que per coincidir amb la fira 
serà, finalment, el dia 21 al vespre. 
És previst obrir inscripcions el 12 de 
juliol i que hi hagi un recorregut de 
15 quilòmetres i 600 metres de des-
nivell per fer corrent o caminant, i un 
de més curt per fer només caminant. 
Us anirem informant dels detalls a 
les xarxes socials. | CUDOS

Última sortida d’esquí de muntanya a l’Aneto i acompanyament de la flama del Canigó | CUDOS
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Dos equips de bàsquet del CENG 
s’han proclamat campions de 

Catalunya en les seves respectives 
categories. En una temporada re-
duïda a causa de la pandèmia, els 
sèniors masculins CENG Segrevest 
s’han endut el títol del grup lleidatà 
de la 3a catalana, quedant per da-
vant del Bellpuig, Cervera, Mollerus-
sa i Tremp. Els homes entrenats per 
Marc Galceran han acabat la lliga 
amb set victòries i tres derrotes, 
practicant un joc molt intens i espec-
tacular.

L’altre equip destacat del club ha 
estat l’infantil masculí CENG Fisart, 
que s’ha proclamat campió invicte 

del grup 4 d’Interterritorial catalana, 
amb vuit victòries i cap derrota, da-
vant de clubs històrics de Barcelona 
com són JAC de Sants, Sant Joan 
Despí, Claret i Diagonal Mar. Els 
d’Edu Reina han brillat practicant un 
bàsquet molt dinàmic, intens i efec-
tiu. El club va organitzar un home-
natge als campions el 19 de juny, 
coincidint amb la darrera jornada de 
lliga.

Pel que fa a la resta d’equips, 
han jugat a un gran nivell, destacant 
els subcampionats de Lleida assolits 
pels minis CENG Ramaderies del 
Dondara i les minis CENG J Car- 
denyes. Cal destacar també que 

aquest equip va guanyar el Torneig 
de Comarruga disputat a mig juny. 
A banda dels magnífics resultats es-
portius, la directiva del club es mos-
tra molt satisfeta del treball fet pels 
seus tècnics i jugadors, en un any 
molt difícil per culpa de la covid.

CAMINADA POPULAR I CAMPUS

Per cloure la temporada, el 
CENG va organitzar una caminada 
popular pel Barranc de les Bruixes el 
passat 19 de juny. I durant el mes de 
juliol, el club durà a terme el campus 
multiesports a Foradada, donat que 
està previst l’inici de les obres de re-
forma del teulat del pavelló d’Artesa.

2 equips del CENG, campions catalans
A dalt, els campions a les respectives categories, i a baix, sèniors recollint el trofeu, equip mini i caminada | CENG

esports
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L ’Olímpic Artesa de Segre CE ha 
aconseguit guanyar el campionat 

de la lliga de futbol de 4a Catalana, 
grup 21 i, el que encara és més im-
portant, l’ascens a la 3a Catalana.

En una temporada del tot atípica 
en la qual era difícil marcar-se uns 
objectius perquè no se sabia del cert 
com es desenvoluparia, l’Olímpic ha 
aconseguit el campionat i l’ascens. 
Una de les claus de l’èxit ha estat la 
regularitat mostrada per l’equip: de 
les 10 jornades disputades, ha guan-
yat 8 partits, n’ha empatat un i n’ha 
perdut un altre. 

En finalitzar la lliga hi havia un 
empat al capdavant entre el Borges 
Blanques CF B i l’Olímpic, però el gol 
average total favorable a l’Olímpic ha 
permès a l’equip de la nostra localitat 
aconseguir el campionat i l’ascens de 
categoria. 

Des d’aquestes línies volem agrair 
el suport de l’afició, molt nombrosa 

en l’últim i decisiu partit disputat al 
municipal el 13 de juny, així com tam-
bé a totes aquelles persones que ens 
han ajudat que el projecte de l’Olím-
pic reeixís en tots els seus aspectes. 

Ara és moment de gaudir del cam-

pionat i de l’ascens, però també cal 
estar centrats ja en la propera tem-
porada a 3a catalana, on esperem 
oferir un bon futbol i, si pot ser, uns 
molts bons resultats. Força Olímpic! 
| Olímpic Artesa de Segre 

L’Olímpic, campió de lliga i ascens!

La regularitat de l’equip ha estat clau en la consecució del títol de lliga | Olímpic

esports
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L ’altre dia, sopant a casa d’uns 
amics, em van oferir un gelat 

de postres, concretament un tall de 
barra de nata. Me’l van portar en un 
plat i me’l vaig menjar amb cullereta. 
Això em va fer recordar com servíem 
aquest tipus de gelats al Cafè David 
fa 50 anys. Cal dir abans que en 
aquells temps (parlàvem com par-
làvem) en dèiem “un corte de nata”.

Precisament un dels estris que 
em feien més gràcia del cafè era la 
“màquina dels cortes”. No era pas 
per fer gelats, no. Tenia forma de tub 
quadrat de gairebé mig metre d’alça-
da i uns deu centímetres de base, 
sobre un peu fix, i servia per dis-
pensar les galetes que aguantaven 
el tall de barra de gelat sense que 
se’t desfés als dits. El tub, metàl·lic, 
tenia una tapa a dalt i una altra al 
davant. Aquesta última era de plàstic 
transparent, per veure quantes gale-
tes hi quedaven, i lliscava per unes 
guies per tal de permetre reomplir la 
maquineta. La base del tub també 
lliscava cap endavant i per l’espai 
que quedava entre aquesta i la tapa 
del davant hi passaven exactament 
dues galetes, que eren les que sor-
tien cada cop que fèiem anar el me-
canisme. No sé si m’agradava més 
fer-les sortir tan sovint per l’atracció 
del moviment en si mateix o perquè 
volia menjar aquelles pastes tan fi-
nes i trencadisses, encara que fos 
sense gelat! 

Però un altre aparell dels que 
vàrem tenir al cafè i que sempre re-
cordo, aquest molt més voluminós, 
era una “màquina de fer xurros”. El 
David sempre mirava d’ampliar el 
negoci per augmentar els ingressos 

de la caixa. Segurament la va veu-
re en algun viatge a Barcelona i en 
va compara una. No deixava de ser 
una cabina gran, com aquestes de 
l’ONCE, però en lloc d’un seient pel 
venedor, hi havia la fregidora amb 
oli. A sota, la bombona de butà; i a 
la part superior, un mecanisme on 
s’hi encaixava el vas metàl·lic que 
contenia la pasta amassada feta de 
farina i aigua. Un interruptor elèctric 
activava el pistó que entrava dins 
del casc i la feia sortir per un forat 
estriat, tallant-la a mida, perquè el 
xurro caigués a l’oli just quan aquest 
ja borbollava. 

Durant dos o tres anys, no va 
durar gaire més això de fer xurros, 
tots els diumenges a la tarda trèiem 
la màquina a la vorera i arreu se 
sentia aquella olor que t’obria la 
gana. Bé, tots els diumenges de 
l’any menys un parell, aquells en 
què la xurreria ambulant del Pintó 
s’instal·lava a Artesa com havia fet 
sempre. Aquells dos dies nosaltres 
no fèiem xurros, però l’olor a la car- 
retera era la mateixa!

Ara bé, la màquina que ha durat 
molts anys a gairebé tots els bars, 
i encara avui alguns en tenen, ha 
estat el “Millon” o “Pinball”. Aquella 
combinació de dibuixos, llums, mu-
siquetes i una bola metàl·lica rodant, 
que posava a prova la nostra habi-
litat per coordinar amb la màxima 
rapidesa els nostres ulls amb els 
nostres dits, feia dels “millons” un 
joc molt atractiu, sobretot pels més 
joves. 

Hi jugàvem amb els amics per 
veure qui feia més punts. La partida 
no era cara i podies obtenir jugades 

gratis si arribaves a una puntuació 
determinada. Creava addició però 
ningú s’hi arruïnava.

Molt diferents van ser les màqui-
nes escurabutxaques, que en molts 
bars i cafès, i el nostre no en va ser 
una excepció, els van substituir. Tot 
i que la primera màquina d’aquest 
tipus es va fer als Estats Units l’any 
1887, a Espanya no van arribar fins 
molt més tard. En les dictadures de 
Primo de Rivera i Franco les cases 
de joc estaven prohibides i durant 
la República es van destinar a cen-
tres culturals. Per això fins després 
de la Constitució de 1978 no es van 
començar a estendre pels casinos 
i bars, amb llicència primer, i final-
ment legalitzades l’any 1981, quan 
molta gent ja hi estava enganxada. 
Al Cafè David va arribar a haver-n’hi 
tres, però a altres locals molt més 
petits també. Aquells dos primers 
anys van ser el boom de les escura-
butxaques, una bicoca pels propie-
taris dels locals. Hi havia bars que 
feien més diners de les màquines 
que de la caixa!

Encara avui no puc entendre com 
algú pot canviar un bitllet de mil pes-
setes en monedes per tirar-les una 
darrere l’altra a la màquina, i a conti-
nuació canviar un segon bitllet i des-
prés un tercer, un quart... i així fins 
que sent la música del premi gros, 
que segurament no li tornarà tot el 
que hi ha posat!

És clar que en aquella època 
per jugar a les “tragaperras” s’havia 
d’anar al cafè, la qual cosa feia que 
poques dones i persones joves s’en-
ganxessin al joc. Ben diferent d’avui, 
que amb les noves tecnologies,  tot-
hom, fins i tot els menors, des de 
casa poden jugar i fer-se addictes al 
joc online! 

Màquines i maquinetes

cafè de poble
David Fusté i Guiu
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cartes a la redacció

Benvolgudes i benvolguts ciuta-
danes i ciutadans

Tot seguit us descriurem un re-
sum del projecte de reforma de la 
coberta del pavelló poliesportiu que 
en breu s’inicia i que és a càrrec 
de l’arquitecte Jordi Carreras Guell 
(Col·legiat 63767-1), especialitzat 
en instal·lacions esportives.

OBJECTIUS PRINCIPALS

L’objectiu principal consisteix en 
la definició de la rehabilitació de la 
coberta del Pavelló, amb la finalitat 
de donar solvència a les deficiències 
greus que mostra, producte del de-
teriorament de la mateixa i l’existèn-
cia de goteres.

Així mateix, acompanyen a la in-
tervenció de la coberta existent, la 
millora acústica interior, la 
substitució de l’enllumenat 
interior, la millora en l’en-
voltant tèrmica d’una part 
de la façana i la millora en 
la seguretat en cas d’in-
cendi.

PROPOSTA 
D’INTERVENCIÓ

La coberta existent es-
tà resolta amb una xapa metàl·lica 
grecada sense aïllament i amb un 
pendent del 4,4%. Al llarg de la vi-
da útil de l’edifici, s’han realitzat una 
sèrie de treballs puntuals de mante-
niment i solució per a les diferents 
afectacions que han anat sorgint, 
sense haver executat mai una inter-
venció integral de la mateixa.

Per a complir amb l’objectiu, ja 
sigui pel deteriorament propi de la 
xapa i dels punts de fixació, així com 
de les deficiències per la manca de 

pendent cal fer una modificació del 
sistema de coberta a partir de la rea-
lització d’una de nova sobre l’exis-
tent. Es decideix realitzar aquesta 
opció per tal de reduir el cost total 
de l’obra. 

La proposta de rehabilitació es 
desenvolupa realitzant les següents 
actuacions:

1. Nova conformació de coberta 
sobre la coberta existent i substitució 
dels seus elements secundaris de 
protecció i estanqueïtat. Formació 
de la coberta mitjançant el sistema 
Deck que permet pendents inferiors 
al 6% com el cas que ens ocupa.

2. Recrescut del perímetre exte-
rior de tota la coberta per permetre 
el retorn de la làmina impermeable. 
Modificació del remat de tot el perí-

m e t r e 
de la 
coberta 
e x i s -
tent.

3 . 
Millora 
de la 
il·lumi-
n a c i ó 
natural 

interior mitjançant la formació de 
nous lluernaris a la coberta.

A part de la reforma de la cober-
ta, aquest projecte aborda també les 
actuacions següents:

1. Formació del cel ras per a la 
millora del comportament acústic in-
terior.

2. Millora de l’envoltant tèrmica 
de la façana amb substitució de les 
finestres existents a la sala poliva-
lent i la sala de basquetbol i la modi-
ficació de la solució constructiva de 

la zona alta de les façanes de tot el 
pavelló.

3. Substitució de l’enllumenat in-
terior de la sala polivalent, la sala de 
basquetbol, el vestíbul i el bar.

4. Millora de la seguretat en cas 
d’incendi adaptant-lo a la normativa 
vigent. Nou sistema de control de 
fums a la sala polivalent.

Resumint, les despeses resten 
distribuïdes de la següent manera:

1.- Treballs previs: 66.786,70 eu-
ros, dels quals:

1.1.- Mitjans auxiliars i pro-
teccions (xarxes, bastides, ma-
quinària…): 17.680 euros.

1.2.- Enderrocs (extreure les 
parts a substituir i/o malmeses): 
41.421,42 euros

1.3. -Gestió de Residus: 7.686,28 
euros.

2.- Sistema estructural: 49.123,75 
euros (Reforçar l’estructura de tot 
l’edifici (bigues, façanes, reparació 
d’escletxes…).

3.- Sistema envolvent: 
309.887.03 euros, que inclou:

3.1. - Cobertes (teulat nou):  
195.156,97 euros.

3.2. -Façanes i fusteries exteriors 
(finestres noves, etc): 114.730,06 
euros.

4. -ACABATS: 147.554,20 euros: 
Pintura, cel ras, lluernàries, separa-
dors de pistes…

5.- Instal·lacions: 110.090,55 eu-
ros, que inclouen

5.1.- Electricitat (cablejat): 
25.900,16 euros 

5.2.- Enllumenat (nous llums led) 
39.330,79 euros

5.3.- Sistema Control Evacuació 
de Fums (contra incendi): 32.014,40 
euros

La reforma de la coberta del pavelló

“Al llarg de la vida 
de l’edifici s’han 
fet intervencions 
puntuals però no 
una d’integral”
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5.4.- Protecció contra incendis: 
12.845,20 euros

6.- Equipaments: 1.472 euros: 
Xarxes i altres elements per la pro-
tecció física dels usuaris del pavelló.

7.- Seguretat i salut: 16.411,38 
euros: Pla de Protecció de l’Obra.

8.- Control de qualitat: 3.033,44 
euros.

Això ens dóna un total execu-
ció material de 704.359,05 euros, 
als quals cal sumar-hi el 13% de 
despeses generals (91.566,68 eu-
ros), el 6% de benefici industrial 
(42.261,54 euros) i el 21% d’IVA 
(176.019,33 euros) que resulta un 
total d’1.014.206,60 euros.

Aquí cal restar la rebaixa que va 
fer l’empresa adjudicatària de l’obra 
en el Concurs Públic (8.302,52 eu-
ros) i ens aboca a un pressupost to-
tal d’1.005.904,08 euros (IVA inclòs).

A continuació us exposem algu-
nes qüestions que ens vam formular 
a l’hora d’assumir aquesta obra i que 
poden resoldre alguns dubtes de la 
ciutadania, ja que són inquietuds 
que ens han arribat.

PER QUÈ CAL FER AQUESTA OBRA 
TAN COSTOSA?

Després de 38 anys d’antiguitat, 
el nostre pavelló està vell i necessita 
una reforma important i urgent. Co-
rrem els risc que entri en una pre-fa-
se de ruïna.

D’ON SURTEN ELS DINERS PER 
PAGAR AQUESTA REFORMA?

L’any 2020 l’Ajuntament tanca 
l’exercici amb un estalvi de prop d’un 
milió d’euros en positiu; aquests di-
ners es destinen a pagar obres ja 
realitzades (uns 300.000 euros) i la 

resta, juntament amb la subvenció 
del PUOSC (Generalitat), serà per 
pagar la reforma del Pavelló.

A QUI HEM DEMANAT ELS DINERS?

L’Ajuntament ja ha cobrat una 
part important del PUOSC i això, 
amb els diners que tenim estalviats 
al banc, fa que l’endemà d’acabar 
l’obra puguem pagar-la íntegrament 
sense demanar res a cap entitat fi-
nancera, ni aplicar cap pujada d’im-
postos.

QUÈ PASSA SI ESTALVIEM DESPESA 
EN ASPECTES ‘SECUNDARIS’?

Com a administració pública que 
som, volem i estem obligats a com-
plir amb la nor-
mativa vigent; 
cal remacar 
que una part 
important de 
les reformes 
en energia, 
aïllaments i 
lluernàries es 
recuperarà en 
estalvi pro-
gressiu de llum i calefacció.

Dur a terme actuacions que no 
se subjecten a la normativa de canvi 
climàtic ni de seguretat en recintes 
públics ens hipoteca per a futures 
subvencions i usos del pavelló per 
part de les administracions –Diputa-
ció, Generalitat, Govern Espanyol i 
UE-. De fet, ja estem rebent comuni-
cats en aquesta direcció.

QUI GAUDEIX DEL PAVELLÓ?

El pavelló és una de les infraes-
tructures municipals que més s’uti-
litza al llarg de l’any. En gaudeixen 

diàriament els alumnes de l’Institut 
Els Planells, els equips de bàsquet i 
futbol sala del CENG i, a més, també 
s’hi fa part de la Festa Major, Carna-
val, el Parc de Nadal, concerts, Pas-
qua, Castanyada, revetlla de Cap 
d’Any, etc.

I LA RESTA DEL PAVELLÓ?

Arreglar la coberta és l’actuació 
més urgent perquè el pavelló conti-
nuï funcionant. La resta s’anirà fent 
en un futur quan surtin les subven-
cions del Departament d’Esports de 
la Generalitat.

SERÀ UNA INSTAL·LACIÓ SEGURA?

Hem dedicat una part important 
del pressupost a 
les mesures contra 
incendis, complint 
amb la normativa 
de la Generalitat; 
mai hem volgut es-
talviar en segure-
tat per als nostres 
joves ni tampoc 
per la mainada 
que l’utilitza ni pels 

seus acompanyants.

S’HI FAN ACTUACIONS PER LLUITAR 
CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC?

Les lluernàries ens permeten es-
talviar llum; també els nous llums 
leds. Els tancaments i aïllaments 
faran estalviar en calefacció. No 
instal·lem plaques solars al sostre 
perquè els tècnics ens indiquen que 
hi ha sistemes més eficients per ob-
tenir energia verda -és el que s’està 
valorant-.

| Equip de Govern de l’Ajun-
tament d’Artesa de Segre

cartes a la redacció

“Podrem pagar 
l’obra just acabar-
la, sense demanar 
diners al banc ni 
apujar impostos”
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Sempre el recordarem, vam ser 
molt feliços compartint la seva 

participació en els diversos concur-
sos on es va presentar. Han estat 12 
anys junts amb un gos noble, lleial, 
bo amb tot el món, carinyós, dolç, al 
qual mai oblidarem.

Ara ha marxat com el que era: 
una estrella, sense soroll, silencio-
sament, segur que és al cel i és l’es-
trella que més brilla.

Fins sempre, campió!
Roure sempre seràs al nostre 

cor.
| Ferran i Magda

El Roure d’Anya

per què diem...

A ixò vol dir no tenir cap gràcia, 
dir i fer les coses de manera 

poc o gens adequada i més aviat 
molesta pels altres.

L’origen de la dita el podem tro-
bar en el món i el llenguatge propi 
dels filadors de llana, en el qual la 
paraula solta es refereix al fet que 
les troques tinguin prou flexibilitat, 
que no s’enredin els fils ni quedin 
atapeïts, que puguin debanar-se 
amb certa facilitat i així es puguin 
treballar correctament en el moment 

de teixir. Si la llana té solta, tot anirà 
bé i si té poca solta, tot anirà mala-
ment.

La frase, però, pot ser més llarga 
i, de fet, així ho deien els professio-
nals del tèxtil llaner, que a “no tenir 
solta” hi afegien “ni volta ni cente-
ner”.

No tenir solta ni volta encara 
s’acostuma a dir, però la paraula 
centener s’ha perdut tant de la dita 
com del llenguatge quotidià.

Pel que fa al mot volta, es refereix 

al plegat de la troca, que ha d’estar 
molt ben fet perquè no perdi la solta 
durant la seva manipulació. 

I el centener és el final del fil de 
llana, punt des del qual s’ha de co-
mençar a debanar la troca.

Per tant, la frase sencera vol dir 
que el tema o la persona dels quals 
es tracta no tenen cap mena d’apro-
fitament i, com hem dit al comença-
ment, fan més aviat nosa que servei. 
En resum, ser un poca-solta és sinò-
nim de ser ben poca cosa.

... ser un poca-solta?
Albert Vidal

cartes a la redacció 

  I 35



S i tens fills o filles segur que t’has 
trobat davant de les temudes 

“rabietes”... com ho has viscut? Són 
moments on els nens i nenes explo-
ten emocionalment i normalment els 
adults ens desesperem, els nervis 
ens dominen i acabem explotant 
també, dient i fent coses que no vo-
lem fer i sentint-nos després culpa-
bles. 

La primera idea que és important 
tenir en compte és que les emocions 
formen part de 
la nostra vida 
i les necessi-
tem per viure, 
per tant no hi 
ha emocions 
dolentes.  Els 
nens i les nenes 
actuen d’acord 
amb el seu cervell emocional, ja que 
el cervell racional encara no l’han 
desenvolupat. És completament nor-
mal que quan s’enfaden expressin 
l’enuig amb puntades, crits, tirant-se 
a ter-ra, pegant... Això no és inco-
rrecte ni significa que siguin dolents.

El problema radica en el fet que 
els adults no sabem com gestionar 
aquestes situacions i ens contagiem 
de l’emoció, posant-nos també ner-

viosos, enfadant-nos, cridant-los, 
amenaçant-los i castigant-los... Tot 
això, l’únic que fa és agreujar la si-
tuació. Està demostrat científica-
ment que amb els crits i els càstigs 
els nens no aprenen res, per tant, si 
quan expressen una emoció reben 
aquestes respostes per part dels 
adults, no entendran què senten i no 
aprendran a expressar-ho ni a  regu-
lar-se emocionalment.

Els nens i nenes necessiten po-
der expressar 
amb llibertat les 
seves emocions 
i necessiten tenir 
els seus pares 
calmats, ente-
nent-los i acom-
panyant-los. Per 
tant, ignorant-los, 

cridant-los, comparant-los amb 
d’altres nens i nenes, insultant-los, 
pegant-los, amenaçant-los, dis-
traient-los, l’únic que fem és que ells 
se sentin incompresos, sols i inse-
gurs. 

QUÈ PODEM FER PER AJUDAR-LOS?

Així doncs, què podem fer per 
ajudar-los a entendre les seves emo-
cions i que aprenguin a regular-se? 

- Estar calmats i calmades i trans-
formar els nostres nervis en empa-
tia, posant-nos al seu lloc i intentant 
entendre què passa.

- Frenar, amb afecte, les conduc-
tes destinades a pegar-se a un ma-
teix o als altres.

- Ajupir-nos i posar-nos a la seva 
altura.

- Oferir contacte físic: carícies, 
abraçades... que segurament al 
principi, si estan molt alterats, no 
voldran, però a mesura que es vagin 
calmant, ho agrairan.

- Escoltar pacientment, sense te-
nir pressa.

- Ajudar a buscar solucions.
- Expressar amb paraules el nos-

tre amor incondicional, dient que els 
estimem, que els comprenem, que 
estem allí per al que necessitin.

En definitiva, el que necessiten 
és que estiguem presents, calmats 
i oferint amor. Si no pensa en què 
necessites tu quan estàs malament 
i enfadat o enfadada: necessites 
amor, respecte i comprensió, o crits, 
amenaces i càstigs?

| Anna Balcells Molina, Psi-
còloga Clínica, número de col·le-
giada 20605

Com actues davant les “rabietes” dels fills?

psicocàpsula
Anna Balcells i Molina

“Què necessitem 
quan estem 

enfadats, amor o 
amenaces?”

 

Segueix-nos
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NOVEL·LA

Les germanes de Crest. Sandrine 
Destombes. Rosa dels Vents

Terra aspriva: un western. Sebas-
tià Bennasar. Meteora

Un arbre de Nadal i una Boda.  
Fiódor Dostoievski. Comanegra

Els nois de la Nickel. Colson White-
head. Edicions del Periscopi

La leyenda de la peregrina.  Car-
men Posadas. Espasa

La mà esquerra de la foscor.  Ur-
sula K. Le Guin. Raig Verd

Cavalcarem tota la nit. Carlota Gurt. 
Proa

Sota terra. Elena Gavarró i Buscà. Edi-
cions Documenta Balear

Els invisibles: autoretrat amb 
llengües i treballs. Joan-Lluís Lluís. 
L’Avenç

A imatge seva. Jérôme Ferrari. Edi-
cions 62

Idaho. Emily Ruskovich. Les Hores

Tots els camins. Joan F. Mira. Proa

A l’horitzó. Hernán Díaz. El Periscopi

Dubrovski. A.S. Puixkin. Cal·lígraf

Praga. Teresa Pàmies. Tushita

No sabràs el teu nom. Vicent Usó. 
Bromera

Una mirada inglesa. Lluís Foix. Co-

lumna

L’aigua que vols. Víctor García Tur. En-
ciclopèdia Catalana

Les tenebres i l’alba. Ken Follett. Ro-
sa dels Vents

Sira. María Dueñas. Planeta

NOVEL·LA JUVENIL

Digueu-me Ju. Muriel Villanueva. La 
Galera

Nascuts per ser breus. Toni Mata. 
La Galera

El país de cral. Paula Ferrer i Molina. 
Cruïlla

La nit porpra. Imma Monsó. La Galera

Els Déus del Nord. El llinatge perdut. 
Jara Santamaría. B de Block

Balada d’ocells i serps.  Suzanne 
Collins. Edicions 62

Els cinc continents de l’amor.  Ja-
vier Ruescas, Francesc Miralles. Fanbooks

NOVEL·LA ANGLÈS

The man from Beijing. Henning 
Mankel. Vintage

La meva història és la història de 
moltes noies. Malala Yousafzai. Akiara 
Books

POEMES

L’endemà de totes les fosques: 
poemes per a Cloe.  Josep Manel 
Vidal. Pagès

El magraner. Jordi Llavina. Cossetània

Mentre mastegues la matèria.  
Elm Puig Mir. El Gall

Els Excedents. Júlia Francino. Edi-
cions de 1984

TEATRE

Les veus interiors. Eduardo De Fili-
ppo. Arola

COL·LECCIÓ LOCAL

La conquesta de l’aire a Cata-
lunya. Arxiu Fotogràfic del Centre Ex-
cursionista de Catalunya; textos de Rafael 
Battestini. Pòrtic

Núria. María Arnau i Vila. 

ALTRES

La meva persona favorita.  Alice 
Oseman. Edicions 62

Les 100 regles d’or del mètode 
Montessori. Jeanne-Marie Paynel, Vio-
laine Perrault. Larousse

Decidides: set dones catalanes 
excepcionals. Elisenda Albertí. Albertí

notícies
NOVETATS   
JUNY

de la biblioteca
Activitats
• 14 de juliol  

Club de Lectura Adults
• Fins al 30 de setembre 

Exposició Paula Artés fotògrafa 
Àrea d’Activitats  

• Exposició del Concurs Fotogra-
fies amb DO                  
Replà escala          

• Exposició 15 anys del Club 
de Lectura de la Biblioteca                 
1r pis         

• Exposició de llibres de viatges 
del fons de la bilioteca 
Planta baixa

HORARI De dilluns a divendres de 16 a 20 hores, dimarts d’11 a 13 hores, només devolució i préstec

Pl. de l’Ajuntament, Casal Cultural, entrada carrer València, 1 · 25730 · ARTESA DE SEGRE  
Tel: 973400754 · Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat · http://bibliotecaartesadesegre.blogspot.com
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El Vicent i la Lluïsa han portat 
62 anys de matrimoni, tres fills 
i cinc néts. La seva vida ha es-
tat com la de molta gent de la 
seva generació, dura i de molt 
sacrifici. 
Gran caçador, es va iniciar a 
l’edat de 9 anys en plena Guer-
ra Civil per així poder subsistir. 
Tenia molt bon tir i després de 
la postguerra s’hi va començar a 
guanyar la vida. Ha estat la seva 
gran passió i la va poder gaudir 
fins fa uns pocs anys, ja que ell 
mateix va veure que s’havia de 
retirar. 
Als 90 anys va voler fer un lli-
bret de tot el que va viure durant 
la Guerra Civil a Rubió, el seu 
poble. Fins fa 6 mesos enca-
ra agafava el cotxe per anar a 

l’hort, el seu altre món des de 
feia uns anys. 
Molt ben cuidat per la seva do-
na, ha estat un home tranquil i 
feliç, amb un molt bon envellir. 
Sabem que ens ha estimat molt 
a tots i ell s’ha fet estimar molt. 
Conciliador, tolerant i sempre 
amb el seu toc d’humor. 
Ens quedem amb una de les 
moltes de les seves dites: “fes 
bé i no facis mal, que altre ser-
mó no et cal”. 
Per sempre al nostre cor. Des-
cansa, Vicent, papa, sogre i pa-
drí. 

Nota d’agraïment 
La família Garí-Jumela vol 
agrair les mostres de condol i 
suport rebudes en vers la pèr-

dua de l’espòs, pare, sogre i pa-
drí Vicent. 
Estem molt agraïts també de la 
dedicació i acompanyament que 
s’ha rebut per part de l’equip del 
CAP d’Artesa de Segre. 
A tots, moltes gràcies per fer-
nos costat en aquests moments.
 
| Família Garí-Jumela

Vicent Garí Cercós

in memoriam

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

ceràmiques · banys · materials de construcció
Prefabricats Lleida

Vine a veure’ns!
Tenim el teu bany...

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

Prefabricats_Lleida_LAPALANCA_MAIG_180x85_2021.indd   2Prefabricats_Lleida_LAPALANCA_MAIG_180x85_2021.indd   2 18/05/2021   17:26:1718/05/2021   17:26:17
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fa 25 anys
Com en altres ocasions, en 

aquest número hi trobem força 
articles interessants i de temàtiques 
ben diferents. Segurament em repe-
teixo en dir això, però és la sensació 
que em queda en acaba de rellegir 
la revista.

PORTADA. Les fotografies són 
de Joan Camats i corresponen a la I 
Volta Ciclista Internacional de Ciclo-
tàndems per a cecs, concretament a 
l’etapa contrarellotge entre Montso-
nís i Artesa. La segona imatge ens 
recorda un bar molt popular, on avui 
hi ha un solar pendent d’edificació.

EDITORIAL. Actualment, l’ex-
pressió que s’utilitzava com a títol de 
la secció ens resulta habitual: Fora 
de cobertura. Hem de pensar, però, 
que aleshores tot just es comença-
va a implantar l’ús del telèfon mòbil 
entre la ciutadania. I es veu que a Ar-
tesa no hi arribava gairebé el senyal. 
L’editorial es plantejava com seria el 
futur dels mòbils i, entre altres coses, 
es preguntava: “Us imagineu algú 
amb un telèfon enganxat a l’orella 
parlant amb qualsevol punt del pla-
neta Terra?” Avui ja podem afirmar 
que el repte està més que superat.

OFICIS ARTESANS. En l’article 
Domènec París Baulies: pintor, Joan 
Fontanet i París entrevistava qui era 
conegut popularment com el Mingo 
del Mensa. Va néixer a Baldomar el 
1914 i era el quart de cinc germans 
d’una casa de pagès. Va anar a l’es-
cola fins als 14 anys, però ho compa-
ginava amb la feina de fer pasturar 
el bestiar. Després d’uns dos anys 
de dependent a la botiga de Cal Jo-
sepet, va començar d’aprenent de 

pintor amb Joan Marquès i ja es va 
dedicar a l’ofici durant 49 anys, amb 
les interrupcions del servei militar i la 
guerra civil. El 1943 es va casar amb 
la Maria Pedrol, també de Baldomar. 
Tingueren dos fills: Ramiro i Fran-
cesc. El primer, amb gran satisfacció 
del pare, continuà l’ofici de pintor.

MODA. La redacció deixava 
constància que aquell 19 de maig a 
la Dàlia Blanca i amb l’assistència 
de nombrós públic, hi va haver una 
desfilada de moda amb models molt 
joves, entre els 2 i els 18 anys. La ro-
ba era de la Patxoca, mentre la per- 
ruqueria Àfrica es va fer càrrec dels 
pentinats i la Joana Galceran, de les 

flors. El text ve acompanyat de cinc 
fotos, una de les quals reproduïm.

LOCAL. L’Associació de Pares 
signava l’article Activitats del Col·legi 
Sant Josep. S’informava de la partici-
pació al VI Saltem i Ballem (Corbins) 
i a la campanya El país a l’Escola, 
en la qual cinc cursos del centre 
van arribar a les semifinals de Sons 
i Cançons (Parc de la Ciutadella de 
Barcelona), on es van endur dos tro-
feus. També s’anunciava l’obertura 
de la matrícula per al curs següent 
i es detallaven els serveis que oferia 
el centre. Per altra banda, es des-
mentia que la comunitat educativa 
hagués manifestat que “el tancament 

Juny de 
1996
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

del col·legi fos un fet”, tal com deia 
La Palanca dos mesos abans. 

CULTURA. La Biblioteca Joan 
Maluquer i Viladot anunciava que 
oferiria el servei de Bibliopiscina del 
26 de juny al 12 de juliol, els dilluns, 
dimecres i divendres de 5 a 8 de la 
tarda.

Al costat d’aquesta informació, hi 
podem llegir una nota d’agraïment 
dels monjos de Refet a tothom que 
els havia ajudat.

URBANISME. Artesa de Segre: 
entre el riu i la muntanya és un article 
de l’arquitecte Eusebi Guimet Beren-
gueres, que inicialment constatava 
que Artesa havia viscut d’esquena 
al Castellot i al Segre. Després del 
tancament de l’abocador del Caste-
llot, amb el condicionament del camí 
del Roc del Cudós i del dipòsit d’ai-
gua potable, afirmava que “s’experi-
mentava un procés de mutació”. Tot 
seguit especificava diverses actua-
cions per a què aquest turó fos “un 
parc idoni per a l’esbarjo i la contem-
plació de la natura i de configuració 
urbana”.

REVETLLA. La redacció recorda-
va els costums populars de la nit de 
Sant Joan i explicava que, malgrat el 
fred que va fer, hi va haver “sopars 
multitudinaris a diversos punts d’Ar-
tesa”.

CENTENARI DEL CINEMA. 
Magí Serra i Piqué ens presenta-
va la primera part d’una sèrie d’ar-
ticles dedicats al cinema a Artesa, 
abans de la guerra civil. Aquest 
mes: Cinema a la plaça. Explica 
que quan Artesa era encara una vi-
la, les primeres projeccions es van 
fer a la plaça Daniel Riu (avui del  
Ball), sempre en temps de bonança. 
El detall sobre com funcionava resul-
ta molt interessant. Unes persones 
conegudes com a “húngaros”, per-

què parlaven castellà amb accent 
estranger, anunciaven l’esdeveni-
ment pels carrers. Després mun-
taven la pantalla i la màquina de 
projecció, que funcionava amb una 
maneta que calia fer rodar. Com que 
les pel·lícules eren mudes, “una per-
sona dels visitants anava explicant 
l’argument en castellà”. No hi havia 
taquilla i la gent s’havia de portar la 
cadira. La pel·lícula es projectava en 
vàries parts i durant els intervals es 
passava el platet per a “recaptar les 
minses monedes d’aleshores”.

CARTES A LA REDACCIÓ. Mont-
sonís és una carta signada per Fran-
cisco Pérez. Començava exposant 
que algunes persones volien segre-
gar Montsonís del municipi de Fora-
dada. Situava aquesta iniciativa en 
allò que podríem anomenar l’entorn 
d’influència del castell. A més, expli-
cava amb força detall algunes actua-
cions d’aquest entorn, que qualifica-
va com a “barrabassades”, i deia que 
escriuria cada mes perquè en tenia 
“per més d’un any”. Acabava dient: 
“No volem ser ‘tontos’ útils del cas-
tell”.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNICI-
PAL LOCAL. Aquell mes de maig hi 
va haver un parell de plens, on tot es 
va acordar per unanimitat. L’extraor-
dinari del dia 27 es va fer per aprovar 
un increment del pressupost munici-
pal de gairebé 41 milions de pesse-
tes, procedents de majors ingressos 
i del superàvit de 1995, que es van 
destinar a finançar diverses obres i 
inversions, com la compra d’una nau 
a la Colònia la Fàbrica.

HUMOR. Amb el títol Vaques i 
ossos, un parell d’acudits dels per-
sonatges Quimet i Cosme ens recor-
den dos temes d’actualitat en aque-
lla època: el problema de les vaques 
boges i la reintroducció de l’os al Pi-
rineu.

IMATGES D’AHIR. A la contrapor-
tada, una foto de 1952 ens mostra la 
segona orquestra de Dodó Escolà 
en un viatge a Ur (Alta Cerdanya), on 
van tocar per la festa nacional fran-
cesa, el 14 de juliol. Es deia “Swing 
Quintet, Domingo Escolà y su ritmo”. 
A més del Dodó, estava formada per 
Josep Castells, Francesc Baella, 
Teodoro San Agustín i David Fusté.
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pis nou a Artesa 
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reflexionem
Un ric empresari, vestit amb ro-

bes cares i tarannà de mane-
jar molts diners, passejava pel port 
quan es trobà amb un modest pes-
cador que treballava amb les xarxes, 
a la seva petita barca, i tenia una 
galleda plena de peixos acabats de 
pescar. L’empresari li va preguntar:

- Escolti, vostè té molta traça! 
Sembla un pescador molt bo! Tot sol 
i amb aquesta petita barca ha pescat 
molts peixos. Quant de temps dedi-
ca a la pesca?

- Doncs miri, la veritat és que mai 
em llevo abans de les 8.30. Esmorzo 
amb els meus fills i la meva dona, 
els acompanyo a l’escola i a la feina, 
després vaig tranquil·lament llegint 
el diari fins al port, agafo la barca i 
surto a pescar. M’hi estic una hora o 
hora i mitja com a molt, i torno amb 
els peixos que necessito, ni més ni 
menys. Després vaig a preparar el 

menjar a casa i passo la tarda tran-
quil, fins que vénen els meus fills i 
la meva dona i gaudim junts fent 
els deures, passejant, jugant. Algu-
nes tardes les passo amb els meus 
amics tocant la guitarra.

- Llavors em diu que en només 
una hora ha pescat tots aquests pei-
xos? Vostè és un pescador extraor-
dinari! Ha pensat a dedicar més ho-
res al dia a la pesca?

- Per a què?
- Si invertís més temps en pescar,  

faria més pesca i així més diners!
- Per a què?
- Podria reinvertir en una barca 

més gran, o fins i tot contractar pes-
cadors perquè surtin a pescar amb 
vostè, i així tenir més captures.

- Per a què?
- Amb l’increment de factura-

ció, el benefici net seria envejable! 
Tindria més diners, podria arribar a 

tenir una petita flota de vaixells i fer 
créixer una empresa de pesquers 
que el farien molt, molt ric.

- Per a què?
- Però que no ho entén? Amb 

aquest petit imperi de pesca només 
s’hauria de preocupar de gestionar. 
Tindria tot el temps de món per fer 
el que li vingui de gust. No hauria de 
matinar, podria esmorzar amb la fa-
mília, acompanyar els nens a l’esco-
la, jugar amb ells, tocar la guitarra...” 

Reflexió
Ens costa apreciar el que tenim, 

pensem que els altres estan millor 
i les nostres expectatives són tenir 
més i més per aconseguir, possible-
ment com aquest pescador, el que ja 
tenim ara. Lluitem pels nostres som-
nis, gaudint de cada instant, som 
molt afortunats/des, el més impor-
tant és prendre’n consciència i així 
podem assaborir la vida glop a glop.

El conte del pescador i l’empresari

Mercè Nogues
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Josep Galceran

La mascareta sempre a punt

humor

A partir d’ara, et pots fotre la mascareta per barret. A més d’estirar-te les orelles, et farà ombra.
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imatges d’ahir
19631963

A la foto hi veiem una trobada 
d’exalumnes del Col·legi Sant 

Josep, més conegut com Les Mon-
ges. Tot i que desconeixem l’any 
exacte de l’esdeveniment, ho hem 
situat al 1963. Estem parlant d’una 
època de moltes celebracions de 
caire religiós. Era així, sempre es 
procurava donar-hi certa rellevància. 
L’església, com a institució, havia es-
tat molt influent. Ara encara ho conti-
nua sent, però no tant.

En certa manera, Mn. Francesc 
Sabaté, el rector de l’època, era 
un bon organitzador d’aquest tipus 
d’actes i, com a tal, s’apuntava a tot 
arreu. Després d’ell, si no ens falla la 
memòria, el van succeir en el càrrec 
Mn. Josep Alòs, Mn. Josep Feixa, 
Mn. Roc Salvia, Mn. Pere Balagué i 
l’actual, Mn. Antoni Ballester. A més 
del rector, hi havia els vicaris o al-
tres capellans assignats a la zona. 

Un vicari que va deixar empremta, 
conegut com a “minivicari”, organit-
zava actes al Coro (Dàlia Blanca) i 
era molt popular entre el jovent, com 
també ho seria Mn. Fenosa anys 
més tard. Recordem també Mn Pri-
lló, de l’època de la foto, i Mn. Ma-
só, home molt culte que organitzava 
trobades entre el jovent d’Artesa i de 
Guissona.

Menció a part mereixen Mn. Jau-
me Besolí i Mn. Ramon Solé, impul-
sors del moviment escolta a Artesa 
a principis dels anys 70. A més, Mn 
Ramon va ser delegat diocesà de jo-
ventut i creà el Moviment de Joves 
Cristians d’Urgell, amb la qual cosa 
les activitats i trobades de caire re-
ligiós a tot el bisbat es multiplicaren.

Pel que fa a la foto de la trobada 
d’exalumnes del Col·legi Sant Josep 
de les Germanes Dominiques, no 
hem pogut identificar tothom. A més 

del mossèn, les religioses són, d’es-
querra a dreta: Immaculada Subirà 
(creiem que la mare superiora), Mer-
cè Pla, Josepa Ramonet i Cristina 
Morral. Darrere el mossèn, amb ulle-
res fosques, Lola Solà de cal Gust. 
La senyora més gran que està entre 
les monges és Roseta Farré, mare 
del Cintet Serentill de Rubió, que és 
al seu costat. Finalment, entre les 
germanes Pla i Ramonet, al darrere, 
veiem Antonieta Cercós, que fou es-
posa de l’històric alcalde Joan Macià.

| Bartomeu Jové i Serra, amb 
la col·laboració de Dolors Sala

NOTA

Respecte a la foto del mes pas-
sat (Corpus de 1961), un lector ens 
ha informat que l’escolanet és Agustí 
Figueres i les altres dues persones 
que porten el pal·li, a la dreta, són 
Hipòlit Barrera i Miquel Reig.

Reunió d’exalumnes de les Monges
Desconeixem l’any exacte en què va tenir lloc aquesta trobada d’exalumnes, però l’hem situat cap al 1963 
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la foto

Dos equips del CENG han quedat campions de les respectives categories aquesta temporada, els sèniors a 3a Catalana 
i els infantils al grup 4 d’Interterritorial catalana, aquests amb l’afegit de no haver perdut cap partit. Felicitats! | CENG


