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juny
ARTESA DE SEGRE 
NAIXEMENTS 
dia 8: Joan
dia 11: Vinyet

DEFUNCIONS
dia 1: Rosa Salud i Fortó (68 anys), 

natural de Lluçars
dia 9: M. Àngels Blanch i Pla (81 

anys), natural d’Artesa 
dia 17: Josep Sellart i Ramon (75 

anys), natural de Baldomar
dia 19: Àngel More i Vila (63 anys), 

natural d’Artesa de Segre
dia 20: Blas Pijuan i Valls (97 anys), 

natural de Preixens
dia 23: Montserrat Sabaté i Calve-

res (86 anys), natural d’Alòs
dia 28: Clement Serra i Vigatà (94 

anys), de Coll de Nargó
FORADADA
DEFUNCIÓ
dia 27: Mercè Puig i Serra (54 

anys), natural de Rubió

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

6 i 7 d’agost
Festa Major a Tòrrec

7 d’agost
De 10 a 14 h, a la plaça Major de 
Vilanova de Meià, Mercadet Comu-
nal de la Vall de Meià

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

13 d’agost
Festa Major a Montsonís

13 i 14 d’agost
Festa Major a Vall-llebrera

13, 14 i 15 d’agost
Festa Major a Sta. Maria de Meià

18 al 21 d’agost
Festa Major a Cubells

19 i 20 d’agost
Festa Major a Boada

20 i 21 d’agost
Fira de Sant Bartomeu (pàg. 18)

26, 27 i 28 d’agost
Festa Major a Baldomar i a la Torre 
de Fluvià

2, 3 i 4 de setembre
Festa Major a Gàrzola

9 de setembre
19 h, a l’àrea d’activitats de la 
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, 
presentació del llibre Els Borges, 
uns carlins de Vernet (1823-1861) , 
a càrrec de l’autor Marcel·lí Pedrós 
Puigarnau

9 al 12 de setembre
Festa Major a Vilanova de Meià

11 de setembre
Diada Nacional de Catalunya

16, 17 i 18 de setembre:
Festa Major a Lluçars

23, 24 i 25 de setembre
Festa Major a Montargull

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

temps

Agenda
ciutadana

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

juny

Actes
que sabem que es faran

ARTESA DE SEGRE    
A) PÇA AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana 25,4°
Temperatura màxima:    41° (dia 16)
Temperatura mínima:     12° 
              (dia 10)
Dies amb precipitació:   5
Precipitació màxima:     3,5 mm
             (dia 22)   
Total precipitacions      8,5 mm   

B) BALDOMAR      

Temperatura mitjana:  25,1°
Temperatura màxima:     41,3° 
   (dia 16)
Temperatura mínima:     11° 
   (dia 29)
Dies amb precipitació:     6
Precipitació màxima:         3,9 mm 
      (dia 21)
Total precipitacions:        8,8 mm

VILANOVA DE MEIÀ   
Temperatura mitjana:      24,5°
Temperatura màxima:    39,7° (dia 15)
Temperatura mínima:     12,9° (dia 10) 
Dies amb precipitació:     8
Precipitació màxima:      4,1 mm
               (dia 21)
Total precipitacions:        7 mm

FORADADA              
Sense dades

Cal que ens feu arribar les dades 
(data, nom sencer i noms del pare 
i la mare) a revista@lapalanca.cat. 

Avís naixements
Cal confirmar les dates i els actes 
de les festes majors amb les res-
pectives comissions de festes.

Avís festes majors

4 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I juliol 2022 I Núm. 467



editorial

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	1	de	setembre	de	2022

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

DIPÒSIT LEGAL: L-283-1981
EDITA
Associació Cultural La Palanca

CONSELL DE REDACCIÓ
Ramon Giribet i Boneta, Bartomeu 
Jové i Serra, Miquel Regué i Gili

REDACCIÓ
Marta Serret i Bella

COL·LABORADORS
Ivan Balagueró, Anna Balcells, 
Dolors Bella, Biblioteca Municipal 
d’Artesa, Ramon I. Canyelles, Anto-
ni Español, Josep M. Espinal, Jordi 
Farré, Joan Fontanet, David Fusté, 
Josep Galceran, Joan Giribet, 
Myriam Gutiérrez, Enric Kahn, Io-
landa Masanés, Eva Maza, Mercè 
Nogués, Martí Regué, Montse Vall i 
Albert Vidal

MAQUETACIÓ M. Àngels López i 
Ortiz, Marta Serret i Bella

SUBSCRIPCIONS I PUBLICITAT
Cubtural. Sala La Palanca
C/ M.D. del Pla, 25 1r 3a
25730 Artesa de Segre
Telèfon 973 40 11 58
correu electrònic:  
revista@lapalanca.cat
publicitat@lapalanca.cat
www.lapalanca.cat

IMPRESSIÓ
Impressus Gestió Integral SL

TIRATGE
700 exemplars

SUBSCRIPCIÓ ANUAL  
(11 revistes)
27 euros (Estat espanyol i Andorra)

MEMBRE  
DE L’ACPC

PREMI TASIS-TORRENT 
al millor reportatge publicat a 
la Premsa Comarcal Catalana 
1997.

PREMI AL FOMENT DE LA 
CULTURA. 
Noguerenc de l’any 1998.

PREMI PICA D’ESTATS 
al millor reportatge local de 
promoció turística 2004.

Ja fem tard
Quina calor! Aquesta és una expres-
sió típica de cada estiu, com a l’hi-
vern ens queixem del fred. Normal-
ment ho fem de forma poc reflexiva, 
sense pensar si fa més calor o més 
fred que els anys anteriors.

Si fem cas, però, de les dades me-
teorològiques, la cosa canvia. Ja no 
es tracta de la percepció subjectiva 
de cada moment de l’any, en què 
efectivament tenim fred o calor. Les 
dades són objectives, ens permeten 
fer una anàlisi racional dels fets i 
ens aporten conclusions. Ara bé, es 
poden presentar de moltes formes 
diferents, en funció dels interessos 
de qui ho fa.

En el que portem de segle sí que 
sembla força evident que no parem 
de batre rècords meteorològics des 
que es recullen dades de forma sis-
temàtica. També és cert que aquest 
recull pot tenir com a molt un segle 
i mig d’antiguitat aproximadament, 
mentre que el planeta existeix des 
de fa uns 4.500 milions d’anys; és 
a dir, 45 milions de segles. Un altre 
indicador que ens ha de fer reflexio-
nar és que cada vegada sovintegen 
més fenòmens atmosfèrics violents 
en zones on no eren habituals.

Portem dècades parlant del canvi 
climàtic i ja s’han realitzat diverses 

cimeres mundials per tractar el 
tema, amb escassos avenços, ja 
que tothom prioritza els propis inte-
ressos a curt termini. A dia d’avui, 
comença a escampar-se la impres-
sió que fem tard i per això ja no 
parlem de canvi sinó d’emergència 
climàtica.

Els estats no han fet els deures. 
Sovint, ni tan sols han complert els 
acords mínims als quals havien 
arribat. Per tant, la cosa pinta molt 
malament. Però, i nosaltres? Què hi 
podem fer? La resposta és senzilla: 
aportar el nostre granet de sorra. 
Això que sembla tan fàcil, no ho 
deu ser pas. Si no, per què sempre 
anem amb el cotxe empegat al cul? 
Per què posem la calefacció i l’aire 
condicionat al màxim? Per què no 
reciclem més?... En fi, són moltes 
les preguntes que ens podem fer en 
aquest sentit.

Des de la humil posició que repre-
sentem, també volem aportar el nos-
tre granet amb aquestes reflexions. 
Esperem que ens ajudin a millorar 
les petites accions del dia a dia.

Això sí, l’optimisme que no falti. Per 
això us desitgem que acabeu de 
passar un bon estiu. Ens retrobarem 
uns dies abans de la Festa Major 
d’Artesa.
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noticiari
Després del pic de maig, amb 

rècord inclòs, i l’onada de ca-
lor del juny, les altes temperatures 
s’han mantingut aquest juliol. A més, 
la sequera que tenim des de fa me-
sos es va agreujant.

Segons dades de les estacions 
meteorològiques de Baldomar i Vi-
lanova de Meià, entre el 2 i el 4 de 
juliol vam tenir màximes per sobre 
dels 35º, però l’onada persistent de 
calor s’ha produït entre el 10 i el 25 
de juliol (16 dies). En aquest perío-
de, les màximes només van baixar 
lleugerament dels 35º el dia 20. La 
meitat d’aquests dies van superar 
els 38º. El pic a Vilanova va ser el 
dia 16 amb 39,2º i a Baldomar, el dia 
17 amb 39,7º.

A tot això hi hem d’afegir les míni-
mes. Quan les nits no baixen de 20º, 
es consideren a tropicals, amb con-
seqüències per la salut. A Baldomar, 

només en portem dues, el 15 de juny 
i el 24 de juliol. Les dades de Vilano-
va són més preocupants, tres nits al 
juny i 13 al juliol, amb màximes noc-
turnes el 18 de juny  de 22,4º i el 17 
de juliol de 23,9º.

Pel que fa a les precipitacions, 
han estat poc generoses a la pri-
mavera i gairebé inexistents al juny. 

Darrerament, només destaca el 6 
de juliol, amb 18,8 mm a Baldomar 
i 15,3 a Vilanova.

El panorama és alarmant, el pan-
tà d’Oliana està a meitat de la capa-
citat, el de Rialb per sota del 25%, 
a Vilanova han començat les restric-
cions en el subministrament d’aigua 
i el canal d’Urgell ha reduït el cabal.

Sequera agreujada per l’onada de calor

Aspecte del pantà de Rialb a finals de juliol | Jordi Farré
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La branca de Pioners i Caravel·les del CAU, forma-
da per joves d’entre 14 i 17 anys, va organizar un 

rentat de vehicles els dies 9 i 10 de juliol, l’Autocau, per 
recaptar fons pel viatge de campaments a Galícia que 
feien una setmana més tard, del 17 al 22 de juliol. Van 
rentar uns 35 cotxes. | Foto: Dolors Bella

L’Autocau neteja 35 vehicles
La Parròquia d’Artesa va beneir els vehicles de les 

persones que el 10 de juliol, dia de Sant Cristòfol, 
es van acostar durant el matí fins a l’Avinguda Eduard 
Maluquer, al davant de la cooperativa d’Artesa. Sant 
Cristòfol és el patró dels conductors i és tradició beneir 
els vehicles en aquesta jornada. | Foto: Jordi Farré

Benedicció de Sant Cristòfol

Una burilla mal apagada va ser la 
causa de l’incendi que el 29 de 

juny, només uns dies després que 
es donés per extingit el que havia 
començat dues setmanes abans a 
Baldomar i que havia cremat 2.700 
hectàrees. En aquest cas, el 29 de 
juny es van cremar gairebé 130 hec-
tàrees de superfície agrícola i fores-
tal.

Una setmana més tard, el 7 de ju-
liol, els Agents Rurals van localitzar 

la burilla de la cigarreta que l’havia 
provocat. L’origen va ser en una fin-
ca al costat de la carretera C-14 cap 
a les 5 de la tarda, i el ràpid avenç 
del foc va fer que els Bombers aug-
mentessin les dotacions enviades 
per intensificar les tasques d’extin-
ció. El foc es va donar per estabilit-
zat el mateix dia 29 a les 22h. No va 
provocar danys personals, però sí 
que va afectar un cobert i va rodejar 
una masia.

Per altra banda, en referència al 
foc de Baldomar, el subdelegat del 
govern central a Lleida, José Cres-
pin, es va reunir amb l’alcaldessa 
d’Artesa, Maria Cusola, i el presi-
dent de l’EMD de Baldomar, Josep 
Galceran, als quals va informar dels 
ajuts estatals que poden disposar i, 
concretament, de la declaració de 
Zona Afectada Greument per Emer-
gències de Protecció Civil, aprovada 
el 27 de juny.

Protecció Civil vigila un cobert afectat pel foc, burilla origen de l’incendi i mas d’en Ros | À. Vila, Agents Rurals, R. Giribet

Una burilla mal apagada provoca un nou foc
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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 dissabte 18 de juny es va cele-
brar a Barcelona la 40a Assem-

blea i la 14a Convenció de l’Associa-
ció Catalana de la Premsa Comarcal 
(ACPC), entitat a la qual pertany La 
Palanca i que actualment té 152 pu-
blicacions associades. Entre els 130 
assistents, de la nostra revista hi 
érem el Jordi Farré i jo.

Després de dos anys amb dificul-
tats per a realitzar aquesta trobada 
anual, la jornada va començar amb 
l’assemblea, on es va ratificar que 
els mitjans comarcals hem superat 
amb nota l’impacte de la pandèmia. 
Com a objectius de futur es va plan-
tejar que els associats hem de con-
tribuir en buscar la qualitat artística i 
humana de cada publicació. També 
es va destacar que cal anar cap a la 
preparació periodística personal, tot 
aprofitant els recursos de formació, 
i tenir la capacitat de detectar les 
notícies del nostre entorn per tal de 
generar els continguts adequats.

La posterior convenció, conduï-
da pel periodista Òscar Cabana, va 
començar amb la presentació del 
treball guanyador de l’11è Premi 
de Recerca Universitària Premsa 
Comarcal, titulat El periodisme de 
proximitat enfront del repte de la 
Intel·ligència Artificial, de la doctora 
en Comunicació, Art i Educació Cris-
tina Pulido Rodríguez, la qual ens 
va explicar que “la Intel·ligència Ar-
tificial servirà per generar contingut, 
detectar notícies, visualitzar dades i 
verificar contingut, però sobretot, per 
agilitzar i simplificar processos per 
poder centrar la capacitat humana 
en millorar els continguts”.

A continuació, es va lliurar un re-
coneixement a la Diputació de Bar-

celona pel seu suport al llarg dels 
anys a l’ACPC, recollit per la presi-
denta de l’entitat, Núria Marín. I l’úl-
tim acte del matí va ser la conferèn-
cia El futur del català: què hi pot fer 
la premsa comarcal?, de la lingüista 
M. Carme Junyent, que ens va dir: 
“La vostra feina té sentit si es fa en 
català”.

Com és habitual, després del di-
nar, enguany servit per la cuina del 
xef Martín Berasategui, diverses pu-
blicacions vam ser reconegudes per 
la celebració d’aniversaris significa-
tius, com és el cas dels 40 anys de 
La Palanca. També la pròpia ACPC 
ha complert 40 anys, tot i que la nos-
tra revista no s’hi va incorporar fins al 
1987. Els casos més rellevants són 
el centenari de El Pregoner d’Urgell 
(Bellpuig) i els 75 anys de La Tosca 
(Moià).

Posteriorment es van lliurar els 
premis a les millors portades de l’any 
2021 i el recent inaugurat Premi  
Premsa Comarcal de Fotografia Pe-
riodística, mentre que el parlament 
de clausura fou a càrrec del director 

general de Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat, Ignasi Genovès, 
qui va remarcar que “sou un instru-
ment de la defensa de la llengua ca-
talana”.

Per sort meva, durant el dinar 
vaig seure al costat de Mercè Mas 
(Pregoner d’Urgell), la qual em va 
explicar que la revista és un fet ge-
neracional i ha passat de pares a 
fills. El fundador era el padrí del seu 
espòs, que n’és l’actual director. Hi 
va haver una pregunta obligada per 
part meva: “Com us ho fèieu durant 
el franquisme?” La resposta és sen-
zilla: “El nom era El Heraldo de Urgel 
i escrivíem  en castellà.”

Com a anècdota, aquesta se- 
nyora em va explicar moltes coses 
de Bellpuig i, quan li vaig dir el meu 
nom, va explicar-me la gran devoció 
que tenen per la col·legiata de Sant 
Bartomeu, molt ben restaurada. 
Per altra banda, resulta que sovint 
vaig a la Residència de Gent Gran 
d’aquesta població, molt moderna, a 
visitar un matrimoni que són cosins 
meus. | Bartomeu Jové i Serra

Assemblea i convenció de l’ACPC

L’autor d’aquest article, Bartomeu Jové, a l’Assemblea de l’ACPC | Jordi Farré

noticiari
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La Biblioteca d’Artesa de Segre 
ha organitzat el Biblioparc a la 

plaça de l’Ajuntament del 4 al 14 de 
juliol, els vespres de dilluns a diven-
dres de 19 a 21 hores. Per altra ban-
da, el 13 de juliol va tenir lloc l’última 

trobada d’aquest curs del Club de 
Lectura de la Biblioteca, en la qual 
es va comentar la novel·la El retrat 
de Dorian Gray, d’Oscar Wilde, pu-
blicada per primera vegada el 1890. 
Parla de l’obsessió pel poder de la 

joventut i la bellesa i reflexiona so-
bre la naturalesa de l’art i l’estètica. 
Després de parlar del llibre se’n va 
visualitzar l’adaptació cinematogrà-
fica estrenada el 1945 i dirigida per 
Albert Lewin.

Biblioparc i fi de curs del Club de Lectura
Un moment del Biblioparc, i foto de grup de la darrera trobada del Club de Lectura de la Biblioteca | Dolors Bella

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa 

amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor

Tel. 617 410 668
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La Vinya dels Artistes incorpora 
l’obra de Guillem Viladot Poema 

de l’Home, la darrera peça artística 
que acull sobre un marge de pedra 
seca, entre les vinyes i les oliveres 
del Celler Mas Blanch i Jové, a la 
Pobla de Cérvoles.

L’obra va ser ideada per l’artista 
agramuntí ja fa 50 anys i pren forma 
gràcies a la interpreració de l’arqui-
tecte Jaume Farreny i a l’execució 
de Joan Jové, copropietari del celler.

50 lletres de ferro configuren 
l’abecedari del Poema de l’Home 
aixecades sobre un marge junt a 25 
bigues i a 25 paraules referents al 
cos humà que el conformen.

El 16 de juliol se’n va fer la po-
sada en escena, en una festa on el 

grup Teatredetics va guiar el recorre-
gut per les diferents obres amb què 
compta aquest singular espai, que 

acaba de guanyar el Premi Vinari 
com a millor visita enoturística de 
Catalunya.

La Vinya dels Artistes homenatja Viladot

El 16 de juliol es va fer la posada en escena de la nova obra | La Palanca

noticiari

Dates a recordar
Recollida d’objectes voluminosos i roba

Cal trucar al Consell Comarcal (973 44 89 33 
ext. 2) o escriure un missatge de correu elec-
trònic a residus@ccnoguera.cat per avisar de 
la recollida fins al dijous anterior a les 13 hores.
- Pobles agregats: 22 d’agost, voluminosos.
- Artesa de Segre: dijous 4 i dilluns 22 d’agost, 
voluminosos.  
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 

No es farà renovació del DNI a Artesa de Se-
gre fins a nou avís. Per fer els tràmits us po-
deu adreçar a les dependències de la Policia 
Nacional a Lleida, a la comissaria ubicada al 
carrer de l’Ensenyança, 2 (Comissaria Policia 
Nacional), sempre amb cita prèvia. 
L’horari és de dilluns a divendres de 9 a 20.30 
hores per fer els tràmits del DNI i passaport, i 
de 9 a 14.30 hores per les TIE i documentació 
d’estrangers..

La cantautora artesenca Maria 
Baró va publicar el 22 de juliol el 

seu primer senzill, Torna a casa. Es-

tà disponible a Youtube i plataformes 
digitals, i hi han col·laborat els tam-
bé artesencs Arnau Farré, Alexandra 

Jou i Teresa Velasco. El vídeo forma 
part del seu treball de recerca de se-
gon de batxillerat.

Maria Baró enregistra el videoclip de ‘Torna a casa’

**
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L ’Agropecuària d’Artesa de Segre SCCL va celebrar 
el 8 de juliol una jornada centrada en el sector por-

cí. L’acte, dirigit a socis, clients i proveïdors, va comptar 
amb ponències de directius de MercoLleida, Grup Vall 
Companys i la mateixa Cooperativa d’Artesa. L’objectiu 
de l’entitat era, d’una banda, reunir l’expertesa de dife-
rents empreses del territori vinculades a la ramaderia i, 
de l’altra, fer una anàlisi de la situació del sector porcí i 
plantejar escenaris de futur. L’acte va aplegar més d’un 
centenar de persones vinculades a la cooperativa, entre 
socis, clients, proveïdors i associats importants, com els 
grups Actel o Vall Companys.

Jornada sobre el sector porcí 
a la Cooperativa d’Artesa

La Generalitat ha atorgat el Diploma de Mestre Artesà 
Alimentari a Núria Vilanova i Sala, que regenta el 

forn Cal Joan Bo d’Artesa, fundat el 1892. La distinció 
s’entrega a professionals que han exercit com a arte-
sans alimentaris durant almenys 15 anys.

Distinció a Cal Joan Bo

L ’Associació Amics de la Sardana d’Artesa ha organit-
zat quatre sessions de Sardanes a la Fresca durant 

aquest mes de juliol els dies 2, 8, 22 i 29. | Foto: Dolors Bella

Sardanes a la fresca

E l Cicle d’Activitats del mes de 
juliol de la regidoria de Cultura 

d’Artesa va començar el divendres 
1 amb el concert Vivir es Urgente, 
d’Escorça Acústic, un homenatge a 
Pau Donés. Les altres activitats van 
ser cinema a la fresca amb Tom & 
Jerry; i els espectacles Impro Barce-
lona de Comando Impro i Màgia de 
Saló i Violí Elèctric de Germán Vilar.

Propostes culturals a l’aire lliure i en horari nocturn

Homenatge a Pau Donés (esq) i Germán Vilar (dta) | Dolors Bella
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baldomar
EMD Baldomar

HOMENATGE A LA CARME 
DEL FRANCISQUET

La Carme Rabaixet de Cal Fran-
cisquet de Baldomar (foto) va 

rebre la medalla centenària l’11 de 
juliol. La Carme té 104 i el 3 de no-
vembre en farà 105. La medalla li 
va entregar la directora dels serveis 
territorials de Drets Socials de la Ge-
neralitat a Barcelona, Lluïsa Nicolau.

OBRES PUOSC

Es continua treballant en la millo-
ra del carrer del Portal, un cop 

s’ha acabat el carrer del Calvari.

FIBRA ÒPTICA

En el desplegament de la fibra 
al municipi d’Artesa de Segre, 

comencen a treballar a Baldomar. 
S’han penjat els cables per diferents 
carrers, pendents d’anar donant el 
servei a cada veí que ho sol·liciti.  
Sembla que aquest cop va de debò, 
només cal que en les properes set-
manes sigui una realitat.

PISCINA DE BALDOMAR

A l’espera d’iniciar les obres del 
nou edifici sociocultural a la 

zona dels Freginals, s’ha començat 
la campanya d’estiu amb normalitat, 
tot i el canvi d’ubicació del xiringuito 
actual i de la dificultat de preparar 
l’equipament a causa de l’incendi 
del juny.

INCENDIS I CALOR

Aquest estiu està sent molt ex-
trem. La collita està molt per 

sota del que estava  previst a cau-
sa de la calor i la poca pluja. Els 
incendis han devastat el bosc i han 
augmentat la nostra tristor. Esperem 
que l’aigua no sigui un problema en 
les properes setmanes.
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municipis
E l president de la Diputació de 

Lleida, Joan Talarn, va visitar 
el 5 de juliol els municipis de Fora-
dada, Cubells i Alòs de Balaguer en 
una ruta per la Noguera que també 
va incloure Vallfogona de Balaguer.

Talarn va iniciar les visites a Fo-
radada, on el va rebre l’alcaldessa, 
Maricel Segú, i va visitar Montsonís 
i Salgar. A Cubells va visitar la por-
talada romànica del segle XII acom-
panyat de l’alcalde, Jaume Cuñat, i 
a Alòs va visitar el poble i el castell 
amb l’alcalde, Lluís Soldevila.

Talarn volia mostrar així que la 
institució respon a les preocupa-
cions dels municipis donant suport 
als secretaris-interventors i finança-
ment per millorar el sanejament i 

manteniment dels espais públics 
dels pobles, entre altres prioritats. 
Va dir que “Foradada, amb 6 pobles 

i 200 habitants, és un exemple de 
l’increment de les aportacions de la 
Diputació al món local”.

Talarn visita Foradada, Cubells i Alòs

El president amb membres de l’Ajuntament de Foradada | Diputació de Lleida

L ’Ajuntament de Cubells arranjarà 
els carrers d’accés al nucli de po-

blació des de la carretera C-26, per 
tal de descongestionar els accessos 
i reduir riscos en la circulació. 

Els treballs està previst que tin-
guin un cost de 95.000 euros apro-
ximadament, que seran finançats en 
gran part pel Programa Únic d’obres 
i Serveis de Catalunya (PUOSC).

Obres als vials d’accés a Cubells des de la C-26

Els treballs descongestionaran els accessos i reduiran riscos
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municipis
La tarda del 18 de juny, en plena onada de calor, es va 

produir un incendi a Montclar. L’incendi va ser espe-
cialment perillós, ja que es va produir en un terreny situat 
a 60 metres de les cases del poble, però afortunadament 
només va cremar rostoll i algunes bales de palla.

El foc es va originar a causa d’una màquina empaca-
dora que estava treballant en el terreny agrícola i es va 
començar estendre ràpidament. 

Hi van acudir diversos veïns del poble i també pa-
gesos que estaven treballant en camps propers, i afor-
tunadament van aconseguir contenir el foc fins que van 
arribar dues dotacions terrestres dels bombers, que van 
aconseguir finalment sufocar-lo. | David Hernández 
Galceran

Incendi a Montclar el 18 de juny

L’incendi va començar en un terreny agrícola | D. Hernández
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fira	del	meló
DIVENDRES 12 D’AGOST
17a Caminada sota la llum de la llu-
na
22h, plaça de l’Ajuntament i direcció 
Marcovau, 6 quilòmetres, nivell fàcil
Organitza: Club Esportiu Altis
Cal fer inscripció prèvia a l’Ajunta-
ment, laborables de 9 a 14h

DIMARTS 16 D’AGOST
Taller Observació Astronòmica amb 
telescopis a càrrec de Joan Pujol
22h, des del Castellot
Organitza: Oficina Jove de la No-
guera

DIVENDRES 19 D’AGOST
Masterclasse Strong i Zumba oberta 
a tothom
20h, escenari de la Plaça de l’Ajun-
tament
Organitza: Club Esportiu Altis

DISSABTE 20 D’AGOST
Enganxa’t a la Fira: Sortida popular
8h, CAP. Pot participar-hi tothom, 
caminant o corrent, a l’arribada hi 
haurà un refrigeri i cada participant 
rebrà un obsequi.
Organitza: ABS d’Artesa de Segre
Cal fer inscripció prèvia a l’Ajunta-
ment, laborables de 9 a 14h

19è Concurs de Pintura Ràpida
De 9 a 10h inscripció, de 10 a 16h 
concurs. Lloc: Infofira

Inauguració de la 577a Fira de Sant 
Bartomeu
11h, Recinte firal

Espai Infantil: Tallers i jocs
Taller de manualitats, ludoteca, jocs 
variats i automaquillatge a càrrec de 
Petit Xef
D’11 a 13.30h i de 18 a 20.30h, car-

rer Sant Cosme i Sant Damià
Maridatge entre Celler del Mont-
sec d’Artesa i Restaurant El Celler 
a càrrec de Jaume Gaspà i Ignasi 
Bustamante
12.30h a la Biblioteca
Aforament limitat a 50 persones
Organitza: Cooperativa d’Artesa de 
Segre i Restaurant El Celler
Cal fer inscripció prèvia a l’Ajunta-
ment, laborables de 9 a 14h

Concurs de Botifarra
17h, plaça de l’Ajuntament
Organitza: Els Follets

Entrega de premis del 19è Concurs 
de Pintura Ràpida
18h, escenari plaça de l’Ajuntament

Zona D’Gusta: sopar i música en 
directe a càrrec del grup Swingin’ 
in the rain, amb Atenea Carter (veu) 
Pep Coca (contrabaix) Alba Ruiz 
(saxo alt), Lorenzo Spinozzi (guitarra 
elèctrica) i Sergi Torrejón (bateria)
De 20 a 24h (inici del concert a les 
22.30h) a la plaça de l’Ajuntament
*Cada productor posarà el preu i es 
pagarà a cada estand

DIUMENGE 21 D’AGOST
10è Intercanvi de segells i promoció 
filatèlica. Intercanvis de plaques de 
cava, sucres, calendaris, escura-
dents i tot tipus de col·leccionables
De 9 a 13h, àrea d’activitats de la 
Biblioteca
Col·labora: Bernardí Mota

23a Trobada de puntaires
10h, carrer Sant Cosme i Sant Da-
mià
Organitza: Associació de Dones 
Puntaires d’Artesa de Segre

Espectacle familiar ‘Professor ecolò-
gic i la Màquina recicladora’, a càrrec 
de Sabacirc 
18h, escenari de la Plaça de l’Ajun-
tament
Durada: 60 minuts.
Organitza: Consell Comarcal de la 
Noguera, Ecoembes i Ecovidrio.

Futbol. II Memorial Joel Bertran
CE Artesa de Segre - CF Alcarràs
18.30h, camp d’esports

Lliurament de premis del Concurs 
de Productes Estranys i del Concurs 
Portada del llibret de la Festa Major
20h, escenari central

Zona D’Gusta: sopar i música en di-
recte a càrrec d’Oodettes, amb Ana 
García (veu), Analía Ivaseta (veu), 
Elisabet Jorba (veu) i Pere Portero 
(guitarra acústica).
De 20 a 24h (inici del concert a les 
20.30h) a la plaça de l’Ajuntament
*Cada productor posarà el preu i es 
pagarà a cada estand

Mostra i tallers d’oficis antics 
Dissabte i diumenge
De 10 a 14h i de 17 a 20h
Recinte firal

ALTRES ESPAIS
Auto Fira: Exposició de vehicles 
d’automoció i Maquinària agrícola
Empreses, serveis i comerços, al 
Cubtural
Entitats i Associacions, al Cubtural
Mercat Tot d’Aquí, al carrer Bisbe 
Bernaus

ALTRES INFORMACIONS
Servei de BAR a càrrec de Los Fo-
llets
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noguera
INCENDI AL MONTSEC D’ÀGER

E l 19 de juliol es va declarar un incendi en una zona 
de difícil accés del Montsec, a Àger. El foc es va es-

tabilitzar el mateix dia però no es va poder controlar fins 
a la nit del 22 al 23 de juliol, ja que es trobava en una 
zona de difícil accés. Va cremar 70 hectàrees i el va ori-
ginar l’accident d’un helicòpter que transportava material 
per unes obres, que hauria tocat un fil elèctric .

FOMENT DEL RECICLATGE

Durant aquest estiu el Consell Comarcal de la No-
guera llança la campanya “La Noguera actua pel 

reciclatge”, que ofereix als ajuntaments la possibilitat de 
programar un espectacle familiar de circ social al voltant 
de la importància de reciclar.

55 FAMÍLIES DEMANEN BOLQUERS DE ROBA

Un total de 55 famílies de la Noguera han sol·licitat 
bolquers de roba en el marc d’una campanya im-

pulsada pel consell comarcal al maig amb l’objectiu de 
reduir els residus que generen els bolquers d’un sol ús. 
Les famílies interessades són de 18 municipis de la co-
marca, entre ells Artesa, Foradada i Vilanova de Meià.

TREN DELS LLACS D’ESTIU

E l Tren dels Llacs Panoràmic, gestionat per Ferroca-
rrils de la Generalitat va arrencar la temporada el 23 

de juliol i circularà els dissabtes fins al 13 d’agost. El 
Tren dels Llacs Històric ja va començar el 23 d’abril i 
durant els caps de setmana de més calor es posa en 
marxa el panoràmic.
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informe
APROXIMACIÓ A LA 
COVID-19

El catorze de març de 2020 el 
Govern Espanyol va decretar l’estat 
d’alarma pel virus  SARS-CoV-2 o 
Covid-19, que es va estendre ràpi-
dament per tot el món amb unes 
conseqüències catastròfiques. La 
principal, juntament amb el pati-
ment i l’angoixa viscuda, ha estat el 
gran nombre de morts a causa de la 
pandèmia: més de 1.000 persones 
a Lleida; 28.000 catalans; gairebé 
110.000 espanyols i sis milions i es-
caig de persones al món (2).

No es pot dir que el planeta no 
hagués passat abans per aquest 
tipus de situacions. La pesta ne-
gra, que va assolar Europa al segle 
XIV, o la grip del 1918, que va aca-
bar amb la vida de fins a 40 milions 
de persones, són només dos dels 
referents històrics patits per la hu-
manitat, però sens dubte aquesta 
pandèmia ha estat el pitjor malson 
col·lectiu viscut per diverses genera-
cions contemporànies i les seqüeles 
econòmiques, socials i mentals són 
inabastables.

En la part positiva de la balança, 
sens dubte, hi ha l’esforç titànic rea-
litzat per part del personal sanitari, 
així com la ràpida resposta, m’atre-
viria a dir que increïblement ràpida 
(!?), en el terreny de les vacunes.

En l’aspecte econòmic, el coro-
navirus ha evidenciat, per si no ho 
teníem prou clar, la globalització i 
sectorització de l’economia. Amb la 
crisi viscuda pel coronavirus, però, 
que ara torna a fer-se més evident 
si calia amb la guerra d’Ucraïna, les 
dependències exteriors generalitza-
des, siguin xips, cereals o gas, quan 

es tallen o alenteixen, posen en peri-
ll tota la cadena econòmica (i també 
alimentària).

Finalment, convé valorar més la 
salut mental de les persones (3), 
des de nens fins a ancians, perquè 
aquesta pandèmia ha colpejat es-
pecialment aquests dos col·lectius, 
uns, principalment amb morts (4), 
i els altres amb el segrest de dos 
anys vitals per al seu aprenentatge 
personal i social (5).

LA COVID-19 A ARTESA DE 
SEGRE I COMARCA

El primer positiu de Covid-19 
arribà el dia vint de març (gairebé un 
més després del primer cas detec-
tat a Catalunya), i, a primers d’abril, 
tinguérem el primer mort de la pan-
dèmia.

Un cop d’ull a la Taula 1, ens per-
met observar, amb les excepcions 
poc significatives pel baix nombre 
d’habitants, de Foradada, Vilanova 
de Meià, Cubells i Alòs de Balaguer 
(on increïblement  no hi ha cap cas 
notificat ?!), que el percentatge de 

població infectada és força homo-
geni en tots els àmbits territorials 
analitzats, superant el trenta per 
cent però no arribant, en cap cas, al 
quaranta (vegeu també, al respecte, 
l’interessant article del Josep Maria 
Espinal a La Palanca del passat mes 
de juny).

La major taxa de mortalitat a Ar-
tesa de Segre i comarca, pot molt bé 
ser conseqüència del major envelli-
ment poblacional existent en aquest 
àmbit territorial, on un de cada set 
difunts ho és per la Covid!

Amb tot, mereix la pena desta-
car que, encara que el Covid-19 es 
va cebar amb les residències de la 
gent gran (6), nosaltres hem tingut 
la immensa sort, en bona mesura 
gràcies a l’excel·lent treball dels pro-
fessionals de les mateixes, que a les 
dos residències existents, Artesa de 
Segre i Cubells, gairebé no hi hagi 
entrat.

Com a conclusió podem afirmar, 
sense massa marge d’error, que, 
entre els casos comptabilitzats,  els 
no comptabilitzats amb la nova nor-

La Covid-19 a Artesa de Segre i comarca (1)

Taula 1.- Població infectada per Covid (%). Catalunya, Lleida, la Noguera, 
Artesa de Segre i comarca. | Font: Idescat i elaboració pròpia
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mativa (mesos d’abril, maig, juny i 
juliol..) i els casos asimptomàtics, la 
meitat de la població d’Artesa de Se-
gre i comarca, sinó més, ha passat 
el Covid-19 en alguna de les seves 
variants. I que, amb les pautes va-
cunals portades a terme, dos terços 
o més de la població ha assolit una 
certa immunitat.

LES SEQÜELES DE LA 
PANDÈMIA

Dos anys i escaig després, vacu-
nes incloses, sembla que la situació 
sanitària ha quedat bastant controla-
da, amb increments puntuals i, fins 
i tot, importants de casos (onada 
silenciosa dels mesos d’abril-maig-
juny de 2022, setena onada actual 
juny-juliol), atesa la major socialitza-
ció que es produeix, però sense un 
augmenten important dels ingressos 
a les UCI.

Queden com a seqüeles de la 
pandèmia els casos de Covid-19 per-
sistent (un sis per cent dels encoma-
nats) (7), un espectacular augment 
(del 18% a Lleida) de les urgències 
per salut mental, el dolor per les víc-
times, canvis d’hàbits que difícilment 
es recuperaran i la sensació de dos 
anys furtats.

Tampoc l’economia s’ha recu-
perat i les promeses d’una revifalla 
ràpida amb pluja de milions comuni-
taris s’han dissipat a mesura que es 
concretava la guerra d’Ucraïna, una 
guerra, tan absurda com totes, però 
amb unes derivades imprevisibles, i 
es disparaven els preus, que com va 
succeir amb el virus, castiguen amb 
especial cruesa els més febles (8).

I queden per a les hemeroteques 
els eslògans amb què intentàvem su-
perar la depressió dels confinaments 
i, en general, ni n’hem sortit més 
forts, ni tampoc ho hem fet units, ni 

han servit de res les reflexions sobre 
la igualtat de l’ésser humà i les ape-
l·lacions a la solidaritat.

Sense anar més lluny, després 
dels aplaudiments que cada tarda 
dedicàvem al personal sanitari, ha 
arribat l’estadística que augmenten 
les agressions a metges i infermeres 
(9) i es fa imprescindible preguntar-se 
si, malgrat tot el postureig fàcil, real-
ment hem après res d’aquesta des-
gràcia o si es confirmarà el pronòstic 
que el gènere humà és especialista 
en entrepussar diverses vegades a 
la mateixa pedra.  

A MODE DE CONCLUSIONS
L’estratègia de vigilància de la 

Covid-19 canvia una vegada supe-
rada la fase aguda de la pandèmia. 
A partir de l’1/04/2022 es comença a 
tractar com un virus respiratori més, 
es deixen de comptar tots els positius 
per centrar-se només en els casos 
greus i en els entorns vulnerables 
(persones majors de 60 anys, immu-
nodeprimides o embarassades i en 
entorns sanitaris o en residències), 
s’acaba l’aïllament de les persones 
amb símptomes lleus o asimptomàti-
ques, les proves generalitzades i els 
rastrejos. Assistim doncs, a una «gri-
palització» de la pandèmia.

Amb tot, el repunt de casos no 
són, de moment, dades alarmants, 
però sí un toc d’atenció perquè amb 
l’adéu de les mascaretes hem tor-
nat a omplir estadis, cines, restau-
rants, teatres i, alhora, hem tornat 
als nostres llocs de treball amb una 

presencialitat gairebé total. A més, 
s’han tornat a convocar tota mena 
d’esdeveniments massius que la 
pandèmia ens va obligar a cancel·lar 
o a viure’ls a mitges. Per sort, el virus 
és lleu, i, de moment, el nombre d’in-
gressats no creix al mateix ritme que 
els contagis (10).

És indubtable que hem deixat 
enrere les pitjors conseqüències de 
la pandèmia, però la Covid-19 (11), 
segueix present a les nostres vides 
i segurament serà així durant anys. 
Malgrat el final de la majoria de res-
triccions, ha de continuar imperant el 
sentit comú i, per tant, està a les nos-
tres mans evitar situacions de risc. 
Millor no abaixar la guàrdia tant per 
la nostra salut com per la dels que 
ens envolten!

1) L’expressió «Artesa de Segre i 
comarca», ja totalment normalitzada 
en el nostre vocabulari, en un llen-
guatge més tècnic es equivalent a 
«Artesa de Segre i el seu rerepaís». 
En ambdós casos es refereix als mu-
nicipis d’Artesa de Segre, Alòs de 
Balaguer, Foradada, Cubells i Vila-
nova de Meià.

(2) Tot i que alguns investigadors, 
utilitzant el mètode de càlcul que és 
coneix com a excés de morts, és a 
dir, quanta gent més ha mort com-
parada amb la que s’esperava, en 
compte les variacions demogràfi-
ques dels anys anteriors a la pandè-
mia, multipliquen per dos o, fins i tot, 
per tres aquest valor.

(3) La salut mental ha estat, tra-
dicionalment, una realitat silenciada 

Taula 2.- Mortalitat malalts Covid. Catalunya, la Noguera, Artesa de Segre i 
comarca. | Font: Idescat i funeràries que treballen a Artesa de Segre (dades fins el 31/3/2022)
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i invisibilitzada, la qual s’ha agreu-
jat molt a causa de la Covid-19. En 
conjunt, el 2021 l’Associació Salut 
Mental Ponent va duplicar el nombre 
de casos nous que van atendre res-
pecte a l’any anterior. Així, durant el 
2020 es van comptabilitzar 138 pa-
cients nous i el 2021 se’n van inte-
grar 316, que se sumen als 490 ja 
existents, i s’arriba, d’aquesta mane-
ra, a un total de 766 persones ateses. 
Prop de vuit-centes, 288 de les quals 
pateixen trastorns mentals severs i 
requereixen atenció domiciliària. En 
aquest sentit, el passat 15 de juny de 
2022 va realitzar-se la constitució de 
la Taula del Pacte Nacional de Salut 
Mental de Catalunya.

(4) Les residències de la gent 
gran han estat les que més han patit 
les conseqüències de la pandèmia 
de la Covid-19, sobretot a l’inici i du-
rant gairebé tot el 2020, quan van re-
gistrar una alta mortalitat i van haver 
de vetar les visites i les sortides a ex-
terior. Des d’aleshores, a la província 
de Lleida s’han infectat més de 4.500 
usuaris de geriàtrics, 2.085 el 2020, 
771 el 2021 i 1.657 el 2022, i n’han 
mort 388, la majoria el primer any de 
pandèmia, 286 el 2020, 69 el 2021 i 
33 el 2022.

(5) La pandèmia ha provocat un 
augment de fins al 47% en els tras-
torns de salut mental dels menors, 
segons el Grup de Treball sobre Sa-
lut Mental en la Infància.

(6) Recordem dos dels casos 
més importants: a la Residència File-
lla de Tremp el brot de Covid-19 que 
hi va haver el novembre del 2020, i 
que va acabar amb la vida de 64 dels 
142 usuaris (el 45,1% del total de re-
sidents); i a la Residència Ca n’Ame-
ll de Premià de Mar, hi van morir 87 
dels 200 residents, durant la prime-
ra onada de la Covid-19 (mesos de 

març i abril del 2020).
(7) L’Hospital de Santa Maria 

compta amb una consulta especialit-
zada per atendre persones amb se-
qüeles de la Covid-19 i, en aquests 
dos anys de pandèmia, ha atès 450 
persones. La gran majoria va ser a 
l’UCI i pateix fatiga, ofec, pèrdua de 
memòria o de cabell.  Entre el març i 
l’agost de 2020, un total de 105 per-
sones van passar per la consulta un 
cop rebuda l’alta de l’UCI. I d’aques-
tes, un 30% unes 32 persones, en-
cara tenen seqüeles respiratòries. El 
perfil habitual és un home d’entre 60 
i 65 anys que pateix altres comorbi-
ditats com obesitat, diabetis o hiper-
tensió arterial o que és o ha estat 
fumador.

El cas més paradigmàtic és el 
d’Eduardo Lozano, que va rebre l’al-
ta després de dos anys i 45 dies in-
gressat per la Covid-19. Va ingressar 
el 20 de març del 2020 a l’Hospital 
de Bellvitge i va passar dos mesos 
a l’UCI en coma induït. Quan es va 
despertar havia perdut 35 kg, no po-
dia parlar i només movia un dit. Des-
prés d’una llarga recuperació, el dia 
6 de maig del 2022 va rebre l’alta, tot 
i que no podrà tornar a treballar.

D’altra banda, estudis dels EUA 
han observat més casos de diabetis 
en persones que han passat la Co-
vid-19 que en altres d’iguals carac-
terístiques. S’estima que el 2% dels 
infectats desenvolupen la malaltia.

(8) Un estudi 
de la factura de 
la Covid-19 del 
«Grup Mutua 
Propietar ios», 
diu que les llars 
lleidatanes van 
gastar una mit-
jana de 2.373,85 
euros en despe-

ses derivades de la pandèmia, com 
reformes (1.072 euros) i material 
de protecció com mascaretes i gel 
(223 euros). L’informe conclou que 
un 38% dels lleidatans assegura 
que surt d’aquest període «més po-
bre» per l’increment de les despe-
ses derivades del teletreball (47%); 
el descens dels ingressos (36%) o 
la pujada del preu del lloguer (14%). 
Així mateix, un 68% assegura que 
es relaciona més de manera virtual; 
un 53% veu més la televisió a través 
de plataforma digital; un 52% cuina 
més; un 47% fa esport a casa; i un 
30% demana més menjar a domicili.

(9) Una enquesta del sindicat d’in-
fermeres «Satse» assenyala que, en 
els dos anys de pandèmia, set de 
cada 10 d’aquests treballadors sani-
taris han patit algun tipus d’agressió 
física o verbal per part dels pacients 
o familiars.  D’altra banda, un altre 
estudi, reflexa que el 69% dels met-
ges de família estant «esgotats» i un 
43% també «estressats».

(10) El conseller de Salut, Josep 
Maria Argimon, indicava que l’indica-
dor «clau» no són els casos positius, 
sinó els ingressats a l’UCI.

(11) Alguns especialistes ja co-
mencen a parlar de la Covid-22, atès 
que el Coronavirus actual és molt 
diferent de l’original; és una malaltia 
diferent.

 | Josep Maria Sabartés i 
Guixés, Geògraf
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E l grup de 2n de Batxillerat d’en-
guany a l’Institut Els Planells ha 

fet història en obtenir 8 distincions 
a les Proves d’Accés a la Universi-
tat (PAU), és a dir, que hi ha hagut 
8 alumnes que han tret més d’un 9 
sobre 10. A més, tots 20 han aprovat 
l’examen i les notes de batxillerat tam-
bé són de vertigen, 12 han superat el 
9 de nota mitjana i 2 han passat de 8.

Les 8 distincions PAU les han ob-
tingut Maria Baró i Tarragona, que 
estudiarà Enginyeria Biomèdica a la 
Universitat de Barcelona (UB); Edna 
Fontanet i Vilanova, que estudiarà 
Negocis Internacionals i Màrqueting 
a l’Escola d’Estudis Internacionals 

de la Universitat Pompeu Fabra (ES-
CI-UPF); Carla Garcia i Puigredon, 
que cursarà el doble grau en Traduc-
ció i Llengües Aplicades i Estudis An-
glesos a la Universitat de Lleida (UdL); 
Ferran Gaspà i Junyent, que farà Ma-
temàtiques a la UB; Giulia Loredana 
Tirban, que cursarà Arquitectura a la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC); Jana Regué i Leal, que estu-
diarà Periodisme amb Humanitats a 
la UPF; Núria Regué i Sorribes, que 
cursarà el doble grau en Enginyeria 
Informàtica i Biotecnologia a la Uni-
versitat Rovira i Virgili (URV); i Laia 
Ros i Marimon, que farà Enginyeria 
Aeroespacial a la UPC. Destaquen 

que han treballat fort tot l’any i que al 
mateix temps ho han combinat amb 
aficions com la música o l’esport, i 
han celebrat els bons resultats amb 
viatges a destins com Mallorca, París 
o Porto.

FEINA, MOTIVACIÓ I SEGURETAT

En reflexionar sobre els resultats 
i el curs en general coincideixen que 
han fet pinya, i que el professorat i la 
motivació han sigut clau. “Malgrat els 
nervis i la pressió d’uns exàmens on 
et jugues el futur, teníem la seguretat 
que anàvem a les PAU amb els co-
neixements ben apresos”, afirma Ba-
ró. Fontanet reconeix que “esperava 

tema del mes

8 dels 20 alumnes d’Els Planells 
treuen més d’un 9 a les PAU

Foto de grup de 7 dels 8 alumnes que han rebut la distinció, amb les tutores i el director de l’institut | La Palanca
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treure bona nota, potser no tan alta, 
perquè sempre hi ha un punt de sort 
o pots tenir un mal dia, però hi anà-
vem molt ben preparades”. Garcia 
explica que “els anys d’institut he es-
tudiat de forma ordenada i constant, 
amb l’ambició d’aconseguir el somni 
de fer la carrera que volia. Ha estat 
un camí llarg, però ha valgut molt la 
pena”. Gaspà insisteix en la impor-
tància de l’actitud i que “sempre pots 
remuntar, a principis de curs vaig fer 
un mal examen i allò em va servir de 
motivació per superar-me”. Jana Re-
gué recalca que “estudiar amb cons-
tància dóna fruits” i la importància del 
grup, ja que “les unes per les altres 
anàvem pujant el llistó, sempre des 
del respecte i la cooperació, perquè 
abans que res som companyes i 
amigues”. Núria Regué destaca que 
el professorat  “s’ha implicat des del 
principi, ens han fet classes extres 
i ens han resolt dubtes fora d’hores 
via telemàtica”. Ros també considera 
essencials les companyes i el profes-
sorat: “he format part d’un grup molt 
unit i responsable i he gaudit apre-
nent dels professors d’Els Planells, 
que són de 10”. No hem pogut recollir 
les valoracions de Guilia Loredana, 
que era fora del país en el moment 

d’elaborar el reportatge.

EL PROFESSORAT

Tant el director del centre, Ramon 
Regué, com les tutores del grup, Car-
me Barril i Núria Boixadera, coinci-
deixen que el mèrit és de l’alumnat 
sense oblidar com n’és d’extraordina-
ri que tan bons resultats s’hagin con-
centrat en un sol curs. 

Barril destaca que són alumnes 
amb molta capacitat, “molt pencai-
res”, amb un bon mètode que els 
funciona i molt exigents. Regué re-
corda que “el grup ha sigut sempre 
bo, s’han alineat tots els astres pel 
que fa a capacitat, implicació de fa-
mílies i professorat i a esperonar-se 
entre elles”. Els tres afirmen que la 
covid no ha incidit en els resultats i 
que haver viscut el confinament a 4t 
d’ESO no els ha aportat més discipli-
na.  Boixadera, que dels dos anys de 
batxillerat n’ha estat un de baixa per 
maternitat però que va ser tutora del 
grup a 4t d’ESO, assegura que “ja ho 
portaven, són hàbits de solera”. 

També lamenten que les matrícu-
les d’honor de batxillerat, que es do-
nen als estudiants que obtenen més 
d’un 9, estiguin limitades a un alumne 
de cada 20. “Aquest curs n’hauríem 

donat moltes, i se les mereixien, i 
només n’hem pogut donar una, tot i 
que les més altes es portaven cen-
tèsimes de diferència”, lamenta Bar-
ril. De fet, la direcció del centre va 
intentar que el Departament fes una 
excepció, però la normativa és taxa-
tiva en aquest sentit. “No hem pogut 
donar més d’una matrícula, però la 
selectivitat ha confirmat que les no-
tes de batxillerat eren merescudes”, 
recalca Regué. 

De cara al futur, el director té clar 
que el centre ve de dos anys extraor-
dinaris per la millor nota de selecti-
vitat de Teresa Velasco l’any passat 
i les 8 distincions d’enguany. “Quan 
ets a dalt de tot només pots baixar”, 
bromeja, per afirmar tot seguit que 
cal aprofitar que “és una motivació 
pels que venen, com la nota de la Te-
resa ho va ser pels d’aquest any”, i 
que confien que no generi frustració 
perquè tothom té clar que “costarà de 
repetir”.

Preguntat pel paper del centre, 
Regué insisteix que el mèrit és de 
l’alumnat, però agraeix haver pogut 
prendre decisions que creu que hi 
han ajudat, com limitar a un dia per 
setmana les classes telemàtiques a 
principi de curs.

tema del mes #temadelmes

El grup classe en conjunt ha destacat per les bones notes i bons resultats acadèmics en general  | Institut Els Planells

  I 25



osteopatia
•

fisioteràpia
•

readaptació esportiva
•

psiconeuroimmunologia
•

acupuntura funcional

Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 22, altell 1
25730 Artesa de Segre

625442244 • holistic.centre.balaguer@gmail.com
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institut els planells

L ’estudiant de 2n de Batxillerat de 
l’Institut Els Planells Núria Re-

gué i Sorribes ha obtingut un premi 
de la Universitat de Vic i un altre de 
la Universitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB) pel seu Treball de Recer-
ca de Batxillerat titulat Un segon, 24 
fotogrames. Procés de creació d’un 
curt animat, tutoritzat pels profes-
sors Montse Miralles, Carme Pas-
cual i Jordi Trilla.

Així, per una banda, el dimarts 21 
de juny, la Núria, acompanyada per 
la seva família, va recollir un accès-
sit Eumo_dc als millors treballs de 
recerca de batxillerat concedits per 
la Universitat de Vic i, per l’altra, el 
dimecres 29 de juny, va anar a l’acte 
de lliurament de premis en què se li 
va atorgar el tercer premi d’Arts del 
19è premi ARGÓ de la UAB.

El treball consisteix en una des-
cripció acurada de tots els obstacles 
tècnics i creatius que ha hagut de 
superar per aconseguir realitzar el 
seu propi curt d’animació, partint de 
zero, amb l’aplicació Blender.

El producte final és un curt ori-
ginal i sorprenent en el qual l’auto-
ra va desplegant diferents realitats 
amb una doble intenció: la de jugar 
amb l’espectador i la de transmetre 
un missatge d’igualtat. El que sem-
bla tota una colla de joguines, és en 
realitat el món interior d’una caseta 
de nines. En sortir de la caseta, és 
un nen qui juga amb les joguines. 
“Hauria de ser natural que els nens 
també juguessin a nines”, comenta 
la Núria.

Moltes felicitats, Núria, ens ale-
grem del reconeixement que has 
rebut pel teu esforç, creativitat i ori-

ginalitat. 

PREMI EXTRAORDINARI DE 
BATXILLERAT PER JANA REGUÉ

Per altra banda, també desta-
quem que l’alumna de 2n de Batxi-
llerat de l’Institut Els Planells Jana 
Regué i Leal ha estat distingida amb 
un Premi Extraordinari de Batxillerat 
en la convocatòria 2022.

Els Premis extraordinaris consti-
tueixen el reconeixement oficial dels 
mèrits dels alumnes que demostren 
una preparació especial en aquests 
ensenyaments. Són també una 
mostra de la constància i el compro-
mís pel treball compartit entre estu-
diants, professorat i famílies.

La puntuació mínima exigida per 
obtenir un Premi Extraordinari de 
Batxillerat és de 34 punts sobre un 
total de 40 i les proves tenen com 
a objectiu que els alumnes posin en 
valor les capacitats de raonament i 
argumentació, deducció i inducció, 

síntesi, relació entre coneixements 
diferents, connexió d’idees, trans-
ferència, adequació del llenguatge i 
del lèxic als requeriments de les pro-
ves i expressió clara i correcta.

Hi poden optar els alumnes que 
obtinguin més d’un 8,75 de nota mi-
tjana del batxillerat i se n’atorga un 
per cada mil alumnes.

Aquest guardó proporciona 
l’exempció de les taxes universi-
tàries per al primer curs, un curs 
ordinari gratuït en una escola oficial 
d’idiomes de Catalunya, l’estada 
en un centre de recerca o institució 
relacionada amb el camp d’interès 
dels/ de les alumnes i la possibilitat 
de participar en els Premis Nacio-
nals de Batxillerat.

Felicitem a la Jana Regué per 
aquest premi que se suma a la Dis-
tinció PAU que ja ha rebut per haver 
obtingut una nota superior a 9 a les 
Proves d’Accés a la Universitat. | 
Institut Els Planells

Premis a Núria Regué i Jana Regué

Les dues alumnes premiades, Núria  Regué i Jana Regué
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esports

E ls set socis del CUDOS que en-
guany van participar a la cursa 

de BTT Pedals de Foc Non Stop van 
aconseguir la medalla de finisher. Es 
tracta d’una duríssima ultramarató 
en BTT amb sortida i arribada a Viel-
ha d’uns 215 quilòmetres de distàn-
cia i 6.200 metres de desnivell que 
recorre paratges de la Val d’Aran, la 
Vall de Boí, la Vall Fosca i les Valls 
d’Àneu tot resseguint el perímetre 
del Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici.

La llargada i la dificultat del re-
corregut, així com els temps de pas 
màxims que estableix l’organització, 
fan que el sol fet d’acabar-la ja sigui 
tot un repte, repte que enguany van 

aconseguir tots els representants 
del club. Com a indicador de la du-
resa de la cursa, val a dir que només 
un 75% de les 615 persones inscri-
tes la van finalitzar.

La sortida va ser el dissabte dia 
2 de matinada des de Vielha, i els 
ciclistes van començar pujant fins al 
túnel per continuar cap a la Vall de 
Boí, des d’on van creuar cap a la Vall 
Fosca. Des de la Torre de Capdella 
l’exigent port del Triador els deixa-
va a l’equador de la cursa, des d’on 
baixaven cap a Espot per enfilar cap 
a Isil i seguir cap a Montgarri, des 
d’on baixaven cap al punt d’origen.

Els set valents van ser Benet Ca-
mats, Marc Cotonat, Àngel Nieto, 

Jordi Rey, Pepe Roca, Xavier Sol-
sona i Pau Vidal, dels quals cinc re-
petien l’experiència de l’any passat i 
dos hi debutaven.

Per altra banda, del 23 al 26 de 
juny, també en BTT, Marc Ticó va 
completar la cursa per etapes Hard 
Bike, també a la Val d’Aran, amb re-
correguts molt tècnics i exigents tots 
quatre dies que en total van sumar 
més de 130 quilòmetres i 6.600 me-
tres de desnivell positiu.

Finalment, en trail, Ramon Vidal 
va participar el 16 de juliol a la mar-
xa la Cabanera, de 14 quilòmetres i 
700 metres de desnivell, amb sortida 
i arribada a la Torre de Capdella, a la 
Vall Fosca. | CUDOS

El CUDOS fa ple de ‘finishers’ a la 
mítica ultra de BTT Pedals de foc

Esquerra i dalt, sortida i arribada de la cursa i foto de grup. A baix, Ticó a la Hard Bike i Vidal a la vall Fosca | CUDOS
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Set jugadores i un entrenador del 
CENG Artesa van ser distingides 

per la Federació Territorial de Bàs-
quet el 8 de juliol a Balaguer. Pau 
Lletjós va ser escollit millor entrena-
dor lleidatà de categories de forma-
ció. Queralt Farràs, Júlia Fontanet, 
Anna Prociuc, Berta Manchón i Ma-
ria Cases van ser triades en el mi-
llor cinc inicial de la seva categoria. 
I Paula Costafreda i Martina Benítez 
van ser elegides com a millors juga-

dores lleidatanes en categoria cata-
lana mini i infantil, respectivament.

Els premis són el colofó a la bri-
llant temporada del club, una de les 
millors de la seva història amb la con-
secució d’un Campionat de Catalun-
ya i dos Campionats de Lleida. 

Per altra banda, Iris Porta i Ros, 
jugadora de minibàsquet del CENG, 
ha estat seleccionada entre les mi-
llors 24 jugadores catalanes de la 
seva edat per preparar el Campionat 

d’Espanya autonòmic de l’any vinent. 
D’aquesta preselecció, finalment 
quedaran 12 jugadores, el nom de 
les quals se sabrà a finals de 2022. 

CAMPUS D’ESTIU DEL CENG

El CENG ha organitzat tres torns 
de campus estiuencs, que han inclòs 
activitats com bàsquet, piragüisme, 
ràfting, excursions, escalada, piscina 
i una nit d’acampada al pavelló de 
Foradada com a novetat d’enguany.

A l’esquerra, el grup de premiades a la festa i a la dreta, Iris Porta i Ros, escollida per la preselecció catalana  | CENG

Premis a la Festa del Bàsquet Lleidatà
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Com us he explicat en altres oca-
sions, els meus pares em va-

ren pagar sis anys d’internat a Llei-
da per poder fer el batxillerat en un 
centre oficial, i després la pensió a 
Barcelona per estudiar a la univer-
sitat. D’altra banda, jo ajudava en 
les tasques del cafè els caps de set-
mana i en vacances, o sigui, sem-
pre que era a Artesa. Però els estius 
eren molt llargs i hi havia temps per 
tot. Jo, com molts adolescents, volia 
tenir més diners dels que em dona-
ven a casa. Per això moltes tardes, 
quan la feina baixava després del 
pic de l’hora dels cafès i els clients 
del Cafè David que no treballaven 
estaven asseguts fent la partida, em 
dedicava a fer hores d’altres feines 
per guanyar-me uns calés. 

Així, havia anat a plegar paques 
de palla amb el Cinto de Rubió, el 
petit dels germans de la casa pairal 
de Rubió de Sols. Anàvem amb el 
seu camió cap als trossos de blat i 
d’ordi i recollíem d’una en una les 
bales de palla que havia anat deixant 
l’embaladora. 

Ell conduïa, jo posava la paca 
al carregador i el mosso del Cinto 
les arreglava a dalt de la carrossa. 
Abans no eren ni rodones ni tan 
grans com ara, ni les embolicaven 
amb plàstics de colors, però déu-
n’hi-do el que pesaven. Amb la mà 
dreta clavaves el ganxo al costat 
de la bala i amb la mà esquerra, i 
guants és clar, la prenies pel filferro 
i ajudant-te amb un cop de genoll la 
deixaves sobre la plataforma que la 
pujava a dalt del remolc. Jo m’ima-
ginava que era com si fos a l’Edat 
Mitjana i carregava la catapulta amb 

grans pedres per disparar-les al cas-
tell. El Cinto, però, amb els anys va 
anar substituint la palla per les tò-
fones. Tot i que pesa igual un quilo 
de palla que un quilo de tòfones, el 
preu no és el mateix. Ah, i no cal cap 
camió! 

Quan arribava el setembre era el 
moment de la verema i d’anar a fer 
hores collint raïm a la vinya del To-
net de Marcovau. Recordo escoltar 
al Cafè David les converses entre 
el Quelet (o Calet) de Montsonís, el 
Ventura del Sisquet (secretari de Fo-
radada) i l’Amigó de Marcovau (que 
encara avui fa de pagès i de saurí) 
on parlaven del cabernet sauvignon, 
la nova varietat que havien plantat 
en les seves vinyes. Precisament 
la DO Costers del Segre va ser el 
primer lloc de Catalunya on es van 
introduir les varietats de cabernet 
sauvignon, merlot i chardonnay, al 
costat de les varietats autòctones, i 
on es van adoptar les tècniques cali-
fornianes de vinificació.

A la web de la DO podem llegir 
que a primers dels 80, en Jaume Siu-
rana, director de l’Incavi, i en Manuel 
Raventós Artes, director general de 
Codorniu i del Celler de Raimat, 
es van reunir al Casal de la Caixa 
a Tàrrega amb Miquel Cabestany, 

Bernat de l’Albi, Santacreu d’Arte-
sa (el Jesús de la Cooperativa), en 
Pujol d’Extensió Agrària i gent de les 
Garrigues, les valls de Riucorb, Ar-
tesa i Raimat. Varen considerar que 
l’excel·lent qualitat vitivinícola de les  
comarques lleidatanes i la tradició 
de zona calia que fos vetllada per un 
ens que a la vegada liderés la pro-
moció de la regió aprofitant el gran 
èxit manifest dels vins de Raimat. 
Arran d’aquestes converses es va 
anar donant forma i es va configurar 
el que és l’actual Consell Regulador.

 Amb 20 anys i no sent pagès jo 
no percebia la transcendència que 
per aquells homes representava 
el fet de replantar les seves vinyes 
amb ceps nous que desconeixien i el 
gran risc que suposava. Això no ha 
canviat gens, fer noves inversions 
agràries sense massa garanties 
d’èxit en el futur, amb aquella incer-
tesa i l’ai al cor que tenen sempre la 
gent del camp. Però el cert és que 
aquells sons francesos, cabernet 
sauvignon o chardonnay, a mi em 
fascinaven. Per això sempre tenia 
l’orella posada entremig d’aquelles 
xerrades de cafè. Potser allà va ser 
on va néixer la meva gran afició al 
món del vi i la meva estima i com-
prensió pel món de la pagesia.

Palla i raïm

cafè de poble
David Fusté i Guiu
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entitats

Aquest any ha estat una mica 
irregular per culpa de la pandè-

mia. Les activitats que teníem pre-
vist dur a terme les hem hagut de fer 
no quan estaven programades, sinó 
quan ens permetien fer-les. Afortu-
nadament, però, hem pogut acabar 
bé la temporada.

El 21 de maig vam participar en 
la primera edició del dia mundial 
de la Diversitat Cultural, que es va 
organitzar a Artesa des del Consell 
Comarcal i l’Ajuntament. 

HOMENATGE A JOAN ROCA

Per altra banda, el 24 de juny 
vam col·laborar amb el Grup de 
Teatre d’Artesa (GTA) i l’Ajuntament 

en l’organització d’un acte d’home-
natge pòstum al senyor Joan Roca. 
La presidenta de l’Associació, Tere-
sa Guiu, va recordar que gràcies a 
Roca i la seva esposa, Dolors Palet, 
es va recuperar el teatre a Artesa. 
La presidenta va llegir un fragment 
de l’acta del dia 5 d’octubre de 2004, 
data en què es va començar a ges-
tar el projecte d’iniciar un nou grup 
de teatre al nostre municipi. Els dies 
10, 11 i 12 de juny de 2005 es va 
posar a escena la primera obra del 
grup, titulada, precisament, Estrena.

L’acte d’homenatge va constar de 
diverses actuacions i intervencions, 
tant de membres del grup com de la 
família. En acabar, es va inaugurar 

un plafó al passadís del primer pis 
del Cubtural que dóna el nom d’Es-
pai Roca-Palet a la sala del Grup de 
Teatre d’Artesa. Va ser un acte molt 
emotiu.

El 28 de juny, una trentena de 
persones vam fer una sortida a Fal-
set com a cloenda del curs de les 
Aules de Formació de la Noguera. 
Vam visitar el museu i la coopera-
tiva, d’estil modernista. Va ser una 
sortida molt interessant.

I per rematar la temporada, el 10 
de juliol vam fer un dinar al Celler 
de Montsonís. Hi van assistir una 
cinquantena de persones. | Asso-
ciació de Dones Artesenques Ac-
tives

Homenatge a Joan Roca i altres activitats
A dalt, sortida a Falset i dinar a Montsonís i a baix, homenatge a Joan Roca | Associació de Dones Artesenques Actives
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E l 17 de juny vam fer entrega d’or-
les als alumnes de sisè. Va ser 

un acte festiu de comiat presentat 
pels mateixos homenatjats i on totes 
les famílies hi eren convidades.

Els improvisats presentadors van 
ser els que van posar un toc d’hu-
mor a la festa. El nostre president 
els va dedicar unes paraules, així 
com la directora de l’escola i les tu-
tores, fent repàs als diferents mo-
ments que han viscut plegats al llarg 
d’aquests 9 anys.

Per acabar, els alumnes que van 
a l’Escola de Música ens van oferir 
una versió de la cançó Perfect d’Ed 

Sheeran. Tot seguit, després de la 
sessió de fotos, els vam oferir un re-
frigeri per acabar la festa amb bon 
sabor de boca. Esperem que tingueu 
un bon estiu i que continueu acumu-
lant vivències positives a l’institut.

FI DE CURS A L’ESCOLA

Sembla que era ahir que co-
mençàvem el curs i ja l’hem acabat!

Per celebrar-ho, el 21 de juny va 
venir el grup d’animació Els Salats al 
pati de l’escola i ens van representar 
l’espectacle La Gran Festa. Va ser 
un matí on tots els nens van poder 
gaudir de la música sense cap res-

tricció i s’ho van passar d’allò més 
bé. En acabar l’espectacle tots es 
van poder refrescar menjant un gelat 
i l’alumnat de l’últim curs d’educació 
infantil va rebre a l’escola, de la mà 
de les mestres, una orla amb la foto 
de cadascun i molt ben envoltats de 
les girafes que els han acompanyat 
tot el curs.

Els més grans de l’escola, els de 
sisè, van poder visualitzar a classe 
un vídeo amb fotos de tots els cur-
sos des que van començar a P-3. 

Famílies, desitgem que passeu 
un bon estiu. Ens retrobem al setem-
bre! | La Junta de l’AFA

Entrega d’orles a 6è i final de curs a l’Escola
Entrega d’orles als alumnes de sisè i un moment de la festa de final de curs del 21 de juny | AFA Els Planells

Enguany, després de dos anys 
de pandèmia sense la tradicio-

nal processó de Corpus, als Amics 
de la Parròquia ens va semblar que 
calia reprendre aquesta tradició tan 
nostra. 

Per aquest motiu, i amb l’ajut 
d’altres persones, es va preparar un 
altar on retre homenatge al Senyor, 
cosa que vam fer durant la processó 

a dins de la mateixa església.
Esperem que l’any vinent ho pu-

guem fer igual o millor, amb la parti-
cipació de nens i nenes de primera 
comunió, els seus familiars i de tot-
hom que s’hi vulgui afegir.

Fem, entre tots, que les bones 
tradicions continuïn ben vives al 
nostre poble!

| Amics de la Parròquia

Processó de Corpus a Artesa

Altar de Corpus | Amics de la Parròquia
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el cap informa

No tothom reacciona de la ma-
teixa manera als canvis de 

temperatura. Hi ha persones sen-
sibles a les variacions meteorològi-
ques que es veuen afectades tant a 
nivell psicològic com físic pels can-
vis estacionals. 

Les persones malaltes també 
es poden veure afectades més in-
tensament pels canvis de temps, 
especialment si són canvis sobtats. 
Hi ha col·lectius més vulnerables, 
com la gent gran, els infants o les 
embarassades, que han de prendre 
més precaucions. No obstant això, 
tothom es pot veure afectat en major 
o menor grau.   

PERQUÈ ENS PASSA

Davant d’un augment sobtat de la 
temperatura, el nostre cos s’activa i 
es prepara per fer front a allò que li 
causa malestar, en aquest cas la ca-
lor. És una reacció adaptativa, primi-

tiva. El nostre cervell, quan detecta 
una amenaça es prepara per defen-
sar-se o fugir. En aquest cas l’ame-
naça no és visible,  és una sensació, 
però també hi és. 

El nostre cos ha de “lluitar” per 
mantenir la seva 
temperatura. Per 
tant, el que ens 
afecta l’estat d’ànim 
és l’estrès derivat 
de les altes tempe-
ratures, que ens pot 
provocar irritabilitat, 
dificultats per mantenir la concentra-
ció, alteracions de la son o angoixa.  

Per poder-ho evitar, cal que se-
guiu les instruccions que des del 
CAP us donem quan arriba la calor, 
com beure aigua abundant, vestir 
roba lleugera, passejar a les hores 
de menys sol, evitar les activitats fí-
siques intenses, intentar romandre a 
espais climatitzats, etc. 

A més a més, per evitar les 
afectacions a les emocions i l’estat 
d’ànim també és molt important se-
guir els consells següents referents 
a hàbits i rutines.

Per una banda, cal mantenir 
uns hàbits salu-
dables del son. 
L’insomni és un 
dels majors pro-
blemes de les 
altes temperatu-
res, ja que ens 
impedeix dormir 

adequadament i això `fa que aug-
menti la nostra irritabilitat durant la 
resta del dia. 

A més, cal mantenir les nostres 
rutines. Un canvi de ritme en el dia a 
dia pot afectar el nostre estat d’ànim. 
Per exemple, si ens agrada córrer, 
hem de canviar l’horari a última hora 
de la tarda o a primera hora del matí, 
però no hem de deixar de fer-ho.

Com afecta la calor a l’estat d’ànim

Cal adaptar les 
rutines, sense 

deixar de fer allò 
que ens agrada
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Tardes de teatre, de cinema, sorti-
des, viatges, actes culturals que a 
tu tant t’agradaven, dinars, sopars 
i tantes coses compartides que ara 
han quedat atrapades en els nos-
tres cors, Pepita.

Al llarg de la nostra vida hem ri-
gut, també hem plorat però pesen 
més les coses bones que hem 
compartit. En fi, com ens deies tu 
aquests últims dies, ens ho hem 
passat molt bé i ara el record de 
les nostres vivències restarà sem-
pre amb nosaltres.

Els amics hem procurat acom-

panyar-te fins a l’últim moment. En 
un principi amb la ferma il·lusió que 
te’n sortiries encara que tu ja te-
nies els teus dubtes. Sempre vam 
intentar ser positius i que tu també 
ho fossis.

Has estat una dona valenta, 
agraïda, gran lectora, sincera i ami-
ga de tothom. Has estimat aquest 
poble i l’has ajudat a créixer.

Pepita, gràcies per haver com-
partit la teva vida amb nosaltres i 
gràcies també als teus fills per ha-
ver-nos deixat acompanyar-te fins 
al final.

Acabem amb un fragment d’un 
poema de Miquel Martí i Pol que a 
tu tant t’agradava: “parlem de tu, 
però no pas amb pena”.

| La teva Colla

A la nostra amiga Pepita

in memoriam

La família Llinàs Monell vol agrair 
les mostres de condol rebudes per 
familiars i amics pel traspàs de la 
Pepita. 

També volem agrair el suport 
dels professionals sanitaris pel 
tracte rebut. I volem fer un agraï-
ment especial a totes aquelles per-

sones que en els últims temps han 
passat per casa en un moment tan 
difícil per nosaltres. Moltes gràcies 
de tot cor. | La família

Agraïment

 

Segueix-nos
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Els familiars de Josep Sellart 
Ramon volem agrair a tot el 
personal sanitari, tant del CAP 
d’Artesa de Segre com de l’hos-
pital Arnau de Vilanova, tota 
l’atenció i suport rebuts en el 
tractament de la seva malaltia.

Així mateix, també volem 

agrair a l’Ajuntament d’Artesa 
de Segre, EMD Baldomar, ADF 
Sant Mamet, Bombers – volun-
taris d’Artesa i d’altres parcs 
–, Protecció Civil d’Artesa de 
Segre i Mossos d’Esquadra la 
vostra bona predisposició i el 
suport rebut per tal de deixar-

nos fer l’enterrament del nostre 
espòs, pare i padrí a l’església 
de Baldomar, en la situació tan 
complicada que vivíem per l’in-
cendi de Baldomar.

Moltes, moltes gràcies.

| Família Sellart - Gonzàlez

Nota d’agraïment

El Consell de Redacció de La Pa-
lanca, en representació de totes 
les persones que hi col·laboren, 
volem expressar el nostre més 

sentit condol al col·laborador 
gràfic i autor de la secció A vista 
d’ocell, Jaume Jovell i Acosta, per 
la defunció del seu pare el 24 de 

maig, que fem extensiu a tota la 
família.

Nota de condol

La família de la Montserrat Sa-
baté i Calveres volem agrair 
de tot cor les mostres de con-
dol i afecte que hem rebut per 
la seva mort. També volem fer 

palès el nostre sentiment més 
afectuós envers tot el perso-
nal sanitari per la seva atenció, 
sempre professional i humana, 
durant la seva llarga malaltia. 

Un agraïment especial  a les in-
fermeres Fina i Pepita i a la Dra. 
Coma, del CAP d’Artesa de Se-
gre, i al Dr. Escalante, cirurgià. 

| La família

Agraïment

El Consell de Redacció de 
La Palanca, en representació 
de totes les persones que hi 
col·laboren, volem expressar 

el nostre més sentit condol al 
col·laborador Antoni Español 
i Sabaté per la defunció de la 
seva mare el 23 de juny, con-

dol que fem extensiu a tota la 
família.

Nota de condol
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HORARI Tardes de dilluns a divendres de 16 a 20 hores, matí de dimarts de 11 a 13 hores. Agost tancat.

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

NOVEL·LA

Una rosa sola. Muriel Barbery. Seix 
Barral
Rose, una botànica de 40 anys, via-
tja per primera vegada al Japó per 
conèixer el testament del seu pare, al 
qual mai va conèixer. Solitària i distant, 
amb els anys s’ha tancat a la vida.

Cuando éramos ayer. Pilar Eyre. 
Planeta
Barcelona, 1968. Silvia Muntaner es 
presenta en societat, la seva família té 
posades les esperances en la seva es-
pectacular bellesa i unes bones noces 
per a salvar l’economia domèstica.

Primera persona del singular. Ha-
ruki Murakami. Empúries
En les vuit històries d’aquest recull tro-
bem el clàssic narrador de Murakami, 
que podríem confondre amb ell mateix.

La cosina Rosamund. Rebecca 
West. Univers
Els lluminosos anys vint van apa-
gant-se i ja s’albira la Gran Depressió. 
Dues pianistes d’èxit viatgen pels Es-
tats Units allotjant-se en hotels exclu-
sius i anant a les festes més selectes.

Entre els actes. Virginia Woolf. Arte-
sana
Última novel·la de Woolf, acabada 
pocs mesos abans de suïcidar-se. 
L’autora la considerava la seva no-
vel·la més ambiciosa i és una porta 
d’entrada excel·lent a l’obra de Woolf.

Quartet de tardor. Barbara Pym. Les 
Hores
Cuatre companys de feina d’una ofici-
na de Londres a punt de jubilar-se no 
tenen parella, no viuen amb cap mem-
bre de la família propera i pateixen el 
mateix problema: la soledat.

La història d’en Shuggie Bain. 
Douglas Stuart. Edicions de 1984
Novel·la commovedora sobre l’aferris-
sada lluita d’un fill per salvar la seva 
mare. Història de frustració, addicció i 
amor incondicional sobre la crueltat de 
la pobresa i els límits de l’amor.

El Quàquer. Liam McIlvanney. Univers
Glasgow, hivern de 1969. El fred i la 
por han pres la ciutat, i als carrers 
només ressona un nom, el Quàquer, 
un assassí que s’ha cobrat 3 víctimes.

El vol de l’estel. Laetitia Colombani. 
Salamandra
Lena ho deixa tot i viatja al golf de Ben-
gala. Perseguida pels fantasmes del 
passat, troba una mica de pau quan, a 
l’alba, s’acosta a nedar a les aigües de 
l’Índic, on una nena juga amb un estel.

NOVEL·LA JUVENIL

Anna de Teules Verdes. Lucy Maud 
Montgomery. Baula

El destí inevitable d’Arlène Rê-
vetruite. Javi Araguz. La Galera Young

La Guardiana. Ariadna Herrero. Voliana

Bruna: una mirada trans.  Jaume 
Cela, Xavier Cela. La Galera Young

COL·LECCIÓ LOCAL

El somni ha obert una porta. Joan 
Barceló i Cullerés. Nova Editorial Moll

Les agendes del tinent Blasi 
(1939-1942). Memorial Democràtic

POESIA

Despertar-me quan no dormo.  
Miquel Desclot. Proa

Gola de fang. David Vidal. Pagès

Els instants submergits.  Francesc 
Josep Vélez. Edicions del 1984

TEATRE

El Caballero de Olmedo. Lope de 
Vega Carpio. Espasa-Calpe

notícies
NOVETATS   
JULIOL

de la biblioteca
Activitats
• Presentació del llibre ‘Els 

Borges. Uns carlins de Vernet 
(1823-1861)’, de Marcel·lí Pe-
drós i Puigarnau 
9 de setembre, 19.00h, Àrea 
Activitats

• Presentació de l’exposició Re-
cords de París. Francesca Solé i 
Palau Ferré 
16 de setembre, 19.00h, Àrea 
Activitats

• Reunió del Club de Lectura 
d’Adults 
21 de setembre, 19.00h, Àrea 
Activitats 

• Presentació del llibre ‘Canviar 
de pell’, d’Aina Gatnau 
16 de setembre, 19.00 h, Àrea 
Activitats                                                                       

• Exposició fotogràfica El sòl. L’art 
al carrer de les tapes de clave-
guera, registres d’aigua, gas, 
combustibles i qui sap que més 
a Artesa de Segre. 
Fins al 18 de novembre, replà 
escala          
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fa 25 anys
PORTADA. El pavelló poliesportiu 

d’Artesa, ple de gom a gom, ens 
mostrava l’èxit de l’espectacle que 
era motiu del tema del mes.

L’AGENDA. Aquell juny a Arte-
sa, un naixement, una defunció i 
una temperatura mitjana de 20,5º.  
El costumari d’Albert Guiu recollia 
refranys de l’agost i ens parlava de 
les bodes gitanes que es feien per la 
Fira de Sant Bartomeu.

EDITORIAL: El segle de la llum. 
A partir del llibre de Pep Coll del 
mateix títol, es criticava la ineficà-
cia dels governs en la lluita contra 
l’efecte hivernacle, tot i que s’acaba-
va amb cert optimisme.

NOTICIARI. La notícia més des-
tacada per la redacció feia referència 
a la medalla d’or obtinguda a Madrid 
pel vi Del Iris cabernet sauvignon 
1993 de la Cooperativa d’Artesa.

LA NOGUERA: La Noguera tu-
rística, per Ramon Giribet Boneta. 
Aquell 27 de juny, el Consell Comar-
cal de la Noguera va presentar una 
ambiciosa campanya de promoció 
turística, dirigida per Joan Arjona, 
amb gran protagonisme de la part 
gastronòmica.

ESPORTS. Xavier Hervàs i Mi-
quel Regué signaven Setze estius 
de futbol sala, un ampli reportatge 
de quatre pàgines amb sis fotos 
que feia un recorregut per la història 
d’aquest campionat des dels seus 
orígens, el 1982.

Un article del CUDOS, entitat 
creada el febrer de 1996, informava 
dels seus objectius i de les principals 
actuacions. A més de participar en 
altres curses, n’organitzaven un pa-

rell a Alòs i a Artesa respectivament, 
una atlètica i una ciclista.

Per tancar la secció, tres notícies 
breus sobre aeròbic, futbol i el pas 
per Artesa de la Volta Ciclista a Llei-
da.

PARLEN LES ENTITATS. El 
Claustre de l’Escola Els Planells ens 
oferia la crònica de l’emotiva festa de 
comiat de la mestra Isabel Santama-
ria per jubilació, després de 39 anys 
de servei, 28 dels quals a l’escola. 

També havia exercit a la Fàbrica.
A més, l’Institut feia públics dos 

premis, un de Judit Orpinell en el 
Concurs de Pintura d’Educació Vial i 
l’altre de Noemí Farré en el Concurs 
Literari Enric Farreny.

FILA 7: Madame censura, per 
Miquel Mota. Després d’una intro-
ducció general sobre el tema, Mota 
se centrava en la polèmica pel·lícula 
L’escàndol de Larry Flynt (1996), del 
director Milos Forman, prohibida en 

Juliol de 
1997
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

alguns països.
RECORDAR ÉS TORNAR A VIU-

RE: Trencant una llança, per Sícoris. 
La llança en qüestió era a favor de 
la unitat de la llengua catalana, amb 
el reconeixement de les diferents 
variants, qüestionada entre altres 
“pels blavers valencians i els ultres 
baleàrics”.

PUBLICITAT INSTITUCIONAL. 
La Generalitat anunciava la Guia de 
Serveis a Catalunya 1997.

TEMA DEL MES: Mentre fem 
cau, fem poble!, per Ramon Abe-
lló. Quatre pàgines explicaven amb 
força detall un esdeveniment que va 
reunir prop d’un miler de persones al 
pavelló. Es tracta de la primera es-
cala en hi-fi d’una sèrie que van pro-
tagonitzar una colla de pares i mares 
dels escoltes. Un total de nou fotos, 
una de les quals reproduïm, deixa-
ren testimoni d’aquest acte que va 
assolir un gran èxit.

LA VEU DE LA PARRÒQUIA: 
Estiu i esplai per Mn. Joan Feno-
sa i Antoni. L’autor posava de re-
lleu les activitats d’estiu (colònies 
i campaments) que sota l’aixopluc 
de l’Església es desenvolupaven a 
la comarca. Després se centrava en 
l’Agrupament Escolta i Guia Mare de 
Déu del Pla i explicava els tres grans 
eixos del moviment escolta cristià: 
fe, país i educació.

MÚSICA, MESTRE!, per Ricard 
Zamora i Sergi Valls. La secció cons-
ta de dos articles i l’anunci d’una 
propera crònica de Zamora sobre el 
Doctor Music Festival. Per una ban-
da, ens explicaven les audicions i el 
concert de final de curs de l’Escola 
de Música, aleshores dirigida per 
Marta Mesalles. El segon article feia 
referència als diferents actes del cap 
de setmana del 28 i 29 de juny en 
relació amb el 25è aniversari de l’Or-

feó Artesenc.
CARTES A LA REDACCIÓ. Hi 

trobem diversos textos: una carta 
d’agraïment dels pares i mares dels 
Llops/Daines que van protagonitzar 
l’escala en hi-fi, una altra de Fran-
cisco Pérez on felicita l’alumnat de 
l’escola de Música pel concert de 
final de curs i una tercera de Joan 
Torrelles, que significava la rèplica a 
la carta del mes anterior de F. Pérez. 
A més, recull una nota d’agraïment 
de la família del difunt Gaspar Mar-
tí Solé i una nota de condemna de 
la pròpia redacció per l’assassinat a 
mans d’ETA d’un regidor del PP del 
País Basc.

PEDRES? Ara fa 15.000 anys..., 
per l’Equip del Parco. Els arqueòlegs 
de la Universitat de Barcelona (UB) 
que feia 10 anys havien donat con-
tinuïtat a les excavacions del doctor 
Maluquer de Motes explicaven com 
era la vida dels habitants de la cova 
del Parco, descoberta el 1974 per 
Rafel Gomà “Parco”.

NARRATIVA. La secció publica-
va els textos guardonats en el Premi 
de Narrativa Breu en les categories 
de cicle inicial (Alba Codina Queralt) 
i cicle mitjà (Roger Giribet Sabartés i 
Mariona Oriola Ribó, ex aequo).

RAMADERIA: El sector porcí es 
“convulsiona” (III), per Jordi Regué i 
Joan Fontanet. Continuava l’evolu-
ció cronològica dels esdeveniments 
iniciada el mes passat, des del 2 de 
maig fins al 10 de juliol. La pesta ja 
afectava, en diferent grau, totes les 
comarques del Pla de Lleida i a mit-
jans de juny s’havien sacrificat uns 
300.000 porcs.

LEGISLACIÓ: La reforma de la 
Llei de Seguretat Vial, per Maite Ca-
mats Solé. L’autora comentava les 
principals novetats de la Llei 5/1997 
que va entrar en vigor aquell mes de 

març.
INFORMACIÓ MUNICIPAL, per 

Ramon Giribet Boneta. Els acords 
més rellevants dels dos plens de 
juny estan relacionats amb la Resi-
dència per a gent gran: aprovació del 
projecte (45 milions de pessetes), de 
les ordenances fiscals i del concurs 
per a la contractació del servei, així 
com la subhasta de la primera fase 
de les obres.

LO FORAT RODÓ: El nou Ro-
naldo, per Hortetdemòtic (Ramon 
Abelló). La secció ironitzava amb el 
possible fitxatge de Mn. Fenosa pel 
Barça, ja que havia aparegut darrere 
l’entrenador Van Gaal en una foto.

PALANC-OCI. A més de l’en- 
creuat artesenc i la foto enigmàtica, 
la secció presentava una tira còmica 
de Miquel Ortiz amb un personatge 
anomenat Lo Castís.

IMATGES D’AHIR: Amb bicicleta 
a Camarasa, 1942, per Agustí Solé i 
Miquel Regué. En la foto veiem cinc 
homes que posaven amb les seues 
bicicletes. Formaven part de la vin-
tena de persones que treballaven en 
la reconstrucció del pont d’Alentorn 
durant la postguerra.
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L legint el llibre  Humano enigma, 
de Pío Baroja, vaig trobar que 

parlava d’un carlista anomenat Bor-
ges i, cercant informació sobre qui 
era, vaig esbrinar que la persona 
a qui es referia era Josep Borges, 
nascut a Vernet. Aquest va ser el 
punt de partida de la meva investi-
gació, que s’ha concretat, després 
de molts anys de recerca en arxius  
d’Espanya, França i Itàlia, en la pu-
blicació del llibre Els Borges uns car-
lins de Vernet. 

Els Borges de Vernet foren una 
família de carlistes que van viure a la 
primera meitat del segle XIX. El pa-
re i dos fills van morir defensant uns 
ideals arcaics; l’Antoni i en Josep fo-
ren afusellats i en Miquel caigué mort 
en batalla, ells representaren tot allò 
que avui es considera reaccionari 
i antidemocràtic. Per què cal recor-
dar-los?  Avui es parla de recupe-
rar la memòria històrica de la guer- 
ra civil, també val la pena recuperar  
la història dels perdedors  del s. XIX, 
van ser nombrosos els seguidors 
carlistes que van sorgir en aquesta 
zona i que consideraren que les no-
ves idees liberals representades en 
la constitució eren un contra sentit i, 
com diu Carles Porta, “cal posar llum 

a la foscor”.
El segle XIX va ser un segle de 

guerres, insurreccions i aixecaments 
militars. Els carlins foren uns dels 
actors principals que participaren en 
aquestes guerres. Els Borges eren 
pagesos però aviat les circumstàn-
cies històriques en que es trobà Es-
panya els portaren a emprendre el 
camí de l’ofici militar. El pare, Antoni, 
sembla que ja va participar en la de-
fensa del territori contra la invasió de 
l’exèrcit francès (1808-1814).

A l’època del Trienni Liberal el 
1823 se sumà als defensors de l’ab-
solutisme contra els constitucionalis-
tes i finalitzat el període liberal,  jun-
tament amb els fills entrà, a formar 
part d’una mena de policia paral·lela, 
“els voluntaris realistes” per defensar 
el rei absolutista Ferran VII.

Quan s’inicià la guerra carlista  
dels set anys el 1833, sense aban-
donar les seves idees, formà una 
partida de voluntaris que lluità contra 
les tropes liberals fins que al juny de 
1836 fou capturat i afusellat a Cer-
vera. El seu fill Josep el substituí 
com  a cap de la partida combatent 
en nombroses accions militars, i sota 
les ordres del Comte d’Espanya par-
ticipà en l’expedició a la Val d’Aran 

i en la conquesta  de Manlleu i de 
Ripoll. L’altre germà, Miquel, el 1839 
fou mort a la batalla de Peracamps 

Josep Borges, en finalitzar la 
guerra el 1840 va fugir a França on 
va viure fins el 1846, tornant a Ca-
talunya a lluitar defensant els ideals 
carlistes a la Guerra dels Matiners; 
el 1849 marxà a França i el 1855 
entrava a Catalunya per participar 
en un intent insurreccional carlí; fra-
cassada la insurrecció, es refugià 
de nou a França i als anys 60 es 
posà en contacte amb emissaris del 
rei de les Dues Sicílies Francesc II 
i entrà a formar part del seu exèrcit 
com a general en cap amb l’objec-
tiu de recuperar el regne que havia 
perdut després que Garibaldi ocupés 
Nàpols. El 13 de setembre  de 1861, 
amb una vintena de companys, 
desembarcà al sud d’Itàlia i després 
d’una expedició de 500 kms que durà 
tres mesos, fou capturat prop de la 
frontera dels Estats Pontificis per 
una columna de bersaglieri de l’exèr-
cit piemontès de Victor Manuel II; el 
8 de desembre de 1861 fou afusellat 
amb 18 companys a la població de 
Tagliacozzo, on fa poc se li ha eri-
git un bust i cada any es rememora 
l’afusellament. | Marcelino Pedrós

Els Borges, una família Carlista de Vernet

apunt d’història
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Josep Galceran
humor

Onades de calor

on són
el Quimet i el Cosme?
Solució del mes passat: Es tracta-

va de l’església de Santa Maria 
del Castell, a Cubells. És del s. XII 
i formava part de l’antic recinte del 
castell. S’hi venera la Mare de Déu 
de la Llet, una imatge gòtica d’ala-
bastre del segle XIV, més coneguda 
popularment com la Mare de Déu 
del Castell, que al mateix temps és 
la patrona de Cubells.

Pista del mes: Aquesta altra pe-
tita joia romànica que us proposem 
aquest mes es troba en una zona 
de població disseminada i hi ha di-
verses hipòtesis sobre la seva cons-
trucció en èpoques diferents.

| Per Jordi Farré i Obiols

  I 45



reflexionem
Mercè Nogués

No diguis que no tens temps, 
digues que les teves prioritats 

són unes altres Si algú vol, tindrà 
temps. Si no tenim temps, ni un mo-
ment, ni un altre, ni mai, és perquè 
no hi estem interessats/des o per-
què tenim altres prioritats. Així que 
no t’enganyis, ni enganyis els altres. 

De fet, sempre hi haurà un lloc 
reservat per a una persona a la qual 
es té ganes de veure, amb la qual 
es té intenció de parlar o de la qual 
preocupar-se: és la base de l’afecte 
i de l’amor.

“Cal moure’s per prioritats, aquest 
és el secret del domini del temps”, 
diu Robin Sharma.

A mesura que anem creixent, la 
vida ens va posant més complicada 
la tasca d’aconseguir aquests es-
pais de temps per als altres, o fins i 
tot per a aquelles activitats que tant 

ens agraden, principalment perquè 
ens envaeixen altres ocupacions 
que ens roben gairebé tot el temps 
lliure que disposem. Diuen que “vo-
ler és poder” i, en el cas de les rela-
cions personals, resulta una premis-
sa molt important.

És una conseqüència natural del 
pas dels anys haver d’aprendre a 
organitzar els espais de temps lliu-
re que altres coses com la feina, els 
infants o els estudis ens deixen; la 
vida és un cúmul de prioritats.

Quan classifiquem mentalment 
les nostres relacions en prioritats 
o opcions, el que fem realment és 
moure’ns en funció del valor que do-
nem a unes o altres persones.

Encara que ens faci mal, no es 
pot obligar els altres que responguin 
com ens agradaria, igual que tam-
poc no podem sacrificar la nostra 

dignitat i el nostre amor propi a cos-
ta de l’egoisme d’algunes persones. 
L’afecte desigual només condueix a 
una realitat falsa plena d’esperança 
per un futur que és improbable.

Aquesta llibertat d’elecció la tens 
tu. Tenim llibertat per decidir qui vo-
lem tenir a prop, compartir espais de 
la nostra vida amb persones amb les 
quals tenim connexió i ens sentim a 
gust, per les quals sempre trobem 
aquest espai de temps. 

Tria bé qui vols a la teva vida i, 
quan ho facis, és probable que sigui 
el moment de pensar qui t’ha triat a 
tu per tenir-te a la seva: valora qui 
et demostri que vol estar al teu cos-
tat. Quan li importes a algú, es nota. 
T’agradi o no, el món evoluciona, 
les prioritats canvien i les persones, 
també. Tu no ets una opció, ets un 
gran privilegi.

No es tracta de tenir temps, són prioritats
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la vie en ROS
Fem la teva llar diferent

Catàleg MOOD KIDS COLOR
Disponible a la web i a la vostra botiga 
distribuïdora més propera. 
www.ros1.com
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la foto

L’Orfeó Artesenc, que enguany celebra el 50è aniversari, va participar el dia 2 de juliol al concert d’estiu de la Coral 
Pontsicana a la col·legiata de Sant Pere de Ponts precisament com a commemoració de l’efemèride | Miquel Regué


