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maig
ARTESA DE SEGRE 

DEFUNCIONS
dia 2: Rosa Buliart i Pedrol (83 

anys), d’Artesa de Segre
dia 13: Teresa Lladós i Bertran (88 

anys), natural de Baldomar
dia 18: Joan Puvia i Inglavaga (89 

anys), d’Artesa de Segre
dia 24: Jaume Jovell i Clua (75 

anys), d’Artesa de Segre
dia 22: Montserrat Cantons i Casa-

noves (94 anys), de Camarasa
dia 26: Enriqueta Vilella i Vilella (86 

anys), d’Artesa de Segre
dia 26: Jordi Jordana i Vintró (74 

anys), natural de Barcelona
dia 28: Delmy Montes de Oca i 

Peña (43 anys), natural de 
Rep. Dominicana

VILANOVA DE MEIÀ 
DEFUNCIONS
Pepita Trepat i Fernández (83 

anys), natural de Vilanova

2, 8, 16, 22 i 29 de juliol
A les 22 h, al carrer Bisbe Bernaus, 
Sardanes a la fresca. Organitza: 
Amics de la Sardana

1 de juliol
A les 21:30 h, a la plaça de l’Ajunta-
ment, concert Vivir es para siempre, 
d’Escorça Acústic 

2 de juliol
Festa Major a Collfred i a Rubió
A Artesa, a la plaça Escoles Velles, 
festa de final de curs de la Llar d’In-
fants El Bressol

3 de juliol
De 10 a 14 h, a la plaça Major de 
Vilanova de Meià, Mercadet Comu-
nal

8 de juliol
A les 21:30 h, a la plaça de l’Ajun-
tament, cinema a la fresca amb la 
pel·lícula Tom & Jerry

9 i 10 de juliol:
Festa Major a Tudela de Segre

15 de juliol
A les 21:30 h, a la plaça de l’Ajunta-
ment, espectacle Comando Impro a 
càrrec d’Impro Barcelona

22 de juliol
A les 21:30 h, a la plaça de l’Ajun-
tament, espectacle de màgia i violí 
elèctric amb German Vilar

Del 22 al 25 de juliol
Festa Major a Montclar

30 de juliol
Festa Major a Colldelrat

30 i 31 de juliol
Festa Major a Vilves

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

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

temps

Agenda
ciutadana

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

maig

Actes
que sabem que es faran

ARTESA DE SEGRE    
A) PÇA AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana 19,6°
Temperatura màxima: 38,5°       
   (dia 22)
Temperatura mínima:     6° 
              (dia 6)
Dies amb precipitació:   6
Precipitació màxima:    7 mm (dia 4)   
Total precipitacions:       21 mm   

B) BALDOMAR      
Temperatura mitjana:    18,8°
Temperatura màxima:    38,4° (dia 22)
Temperatura mínima:     4,5°  (dia 7)
Dies amb precipitació:    7
Precipitació màxima:      9,5 mm 
              (dia 5)
Total precipitacions:        26 mm

VILANOVA DE MEIÀ   
Temperatura mitjana:      19,2°

Temperatura màxima:     36,4° 
   (dia 22)
Temperatura mínima:      6,1° 
   (dia 7) 
Dies amb precipitació:     9
Precipitació màxima:      8,2 mm
               (dia 24)
Total precipitacions:        19,4 mm

FORADADA              
Sense dades

Cal confirmar les dates i els actes amb les respectives comissions de festes.

Atenció festes majors
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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	21	de	juliol	de	2022

Amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de 
Lleida i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
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Primavera boja
En alguna altra ocasió ja havíem 
comentat que la primavera, des-
prés del dur hivern de les nostres 
contrades, constituïa una mena 
de pletòric despertar amb tot tipus 
d’activitats: aplecs, celebracions i 
altres esdeveniments típics de final 
de temporada.
Enguany, després de dos anys de 
pandèmia, no ha estat una excep-
ció. És més, la feina ha estat poder 
acudir a tot arreu, ja que no es do-
nava l’abast amb tanta acumulació 
d’esdeveniments. Estem parlant de 
la gent activa, és clar, perquè n’hi 
ha que no se’ls veu mai enlloc.
Què ha passat? Creiem que és fàcil 
de diagnosticar. A més de les pro-
postes habituals de l’època, havien 
quedat pendents per la pandèmia 
algunes celebracions familiars o 
d’amics. Per altra banda, algunes 
entitats hem celebrat aniversaris 
rellevants durant la primavera. I a 
més, també hem gaudit d’activitats 
noves.
La cirereta ha estat el seguit d’èxits 
de l’esport de base, on destaca 
el bàsquet i més concretament 
l’infantil femení del CENG, equip 
campió de Catalunya en la lliga in-
terterritorial, que va guanyar la final 
al Barça. Campiones de Catalunya, 
aviat està dit!

Per reblar el clau, la climatologia 
s’ha sumat a la “festa”. En aquest 
cas, però, per fer la guitza. La 
sequera que arrosseguem de fa 
mesos, combinada amb les altes 
temperatures (algunes de rècord) 
i altres circumstàncies, han donat 
lloc a l’incendi més gran del que 
portem d’any a Catalunya. I tot just 
comença l’estiu! Com diria aquell, 
que Déu ens agafi confessats.
Si parlem de climatologia, la page-
sia té motius per estar preocupada. 
Tot dependrà de cada indret i de di-
ferents factors, però les condicions 
meteorològiques abans esmentades 
no fan augurar pas una bona collita.
Ja no cal que parlem de l’encari-
ment dels carburants i de l’ener-
gia en general, així com d’altres 
productes que en depenen, cosa 
que no sembla que tingui aturador 
i que provoca una forta inflació. 
Com tampoc sembla que en tinguin 
els efectes negatius de la guerra 
d’Ucraïna.
Per tancar, hem viscut una revetlla 
de Sant Joan sense els tradicionals 
petards. En conclusió, hem tingut 
una primavera boja en molts aspec-
tes, segurament com poques altres 
al llarg de la història.
Us desitgem unes bones festes 
majors i un bon estiu!
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noticiari

Enguany, la calor ha arribat aviat 
i amb força. El cap de setmana 

del 21 i 22 de maig vam patir un pic 
de calor amb temperatures de ple 
estiu. L’estació de Baldomar va en-
registrar un dels diversos rècords 
oficials d’un mes de maig que es 
van produir aquell diumenge. Con-
cretament, es van assolir els 38,4º, 
una dècima per sota de la màxima 

de Catalunya. L’estació d’Artesa, 
que no és automàtica, va assenyalar 
38,5º i a Vilanova de Meià es va arri-
bar als 36,4º. La darrera temperatu-
ra més alta que ens consta d’un mes 
de maig a Baldomar és del 2015, en 
què el dia 14 es van assolir els 34,6º.

Sense rècords, més dura ha es-
tat l’onada de calor entre l’11 i el 18 
de juny. A Baldomar, temperatures 

per sobre de 37º amb una màxima 
de 41,3º (dia 16). A Vilanova, per so-
bre de 35º i màxima de 39,7º (dies 
15 i 16). Aquests valors, combinats 
amb la sequera i la baixa humitat, 
van afavorir l’incendi de Baldomar.

Com a antecedents hi ha el 29 
de juny de 2019, quan Baldomar va 
arribar a 42,8º, i el dia anterior, quan 
a Vilanova va marcar 41,4º.

A partir de mitjans de maig ja s’han registrat temperatures pròpies del pic més fort de l’estiu | La Palanca, Núria Serret

Registres rècord per l’onada de calor

Sense tenir prevista l’onada de 
calor, l’Ajuntament ja havia pro-

gramat l’obertura de les piscines una 
mica abans del que era habitual. En-
guany han obert el 18 de juny, quan 
normalment ho feien per Sant Joan, 
i de cara a l’any vinent el consistori 
valora la possibilitat d’obrir-les a la 
tarda quan a l’escola comenci la jor-
nada intensiva, és a dir, a principis 
de juny.

S’avança progressivament l’obertura de les piscines

Com cada any, el primer dia de piscines hi va haver portes obertes | Dolors Bella 
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noticiari

L ’incendi (p. 24 a 27) va suprimir 
dues de les manifestacions més 

característiques de la revetlla de 
Sant Joan, la foguera i els petards. 
A més, donat que a l’esplanada de 
l’escola hi havia el dispositiu d’emer-
gències, es va traslladar el sopar de 
germanor i els concerts a la plaça 

de l’Ajuntament. No obstant això, es 
van mantenir altres tradicions com la 
baixada de la flama del Canigó, que 
va arribar a les 16h de la mà dels 
corredors del club Xafatolls i a les 
17.30h portada per ciclistes de di-
versos clubs, amb el CUDOS com 
a representant local. L’alcaldessa 

Maria Cusola i la regidora d’Esports 
Maria Bernaus van rebre els espor-
tistes a la plaça del Progrés.

A la nit es va fer el sopar-pícnic, 
que va reunir unes 250 persones 
que van gaudir de la música de De-
manem Perdó a Santa Cecília, Ma-
ria Baró, Túsica i DJ XaviGGI.

Sopar de germanor i revetlla a la plaça de l’Ajuntament i arribada de la flama del Canigó | Ariadna Serra Prat, Jordi Farré 

Sant Joan sense petards però igual de festiu
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E l matí del dissabte 21 de maig 
es va organitzar el Dia Mundial 

de la Diversitat Cultural amb l’ob-
jectiu d’afavorir la convivència des 
del coneixement de la diferència i el 
respecte mutu i promogut per l’Ajun-
tament d’Artesa i l’Àrea de Serveis 
Socials del Consell Comarcal.

A la plaça de l’Ajuntament, vàries 
entitats i alguns col·lectius de dife-
rents nacionalitats van oferir un am-
pli ventall d’activitats per mostrar la 
riquesa cultural del municipi: gastro-

nomia, jocs, petites exposicions... La 
música hi va tenir un paper destacat, 
amb les actuacions de Jalabann 
Roots, el grup de batucada Bandel-
Pal, l’Orfeó Artesenc i els Amics de 
la Sardana. A migdia es va llegir el 
manifest de la diada.

TINDRÀ CONTINUÏTAT

Tant els assistents com els orga-
nitzadors valoren molt positivament 
aquesta primera edició, de forma 
que es pretén donar-li continuïtat. 

A més, durant l’any s’organitzaran 
petites trobades al Centre d’Entitats 
Les Monges, com la del 17 de juny 
amb el Dia del Senegal, en què es 
va donar a conèixer diversos aspec-
tes d’aquest país i es van degustar 
tres begudes típiques.

Les següents diades programa-
des són el 16 de setembre, amb  
Ucraïna i la sopa de remolatxa com 
a protagonistes, i el 21 d’octubre, en 
què serà el torn dels panellets de 
Catalunya.

La plaça de l’Ajuntament va ser l’escenari de les diferents mostres culturals | Dolors Bella, Jordi Farré

Dia Mundial de la Diversitat Cultural
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noticiari

La majoria d’assumptes de l’ordre del dia dels últims 
plens extraordinari (23 de maig) i ordinari (13 de 

juny) han estat de tràmit o aprovacions de textos elabo-
rats per administracions i entitats externes. És el cas de 
les manifestacions de suport als jutjats de pau, l’apro-
vació d’un codi de conducta d’alts càrrecs o la revisió 
de contractes públics per l’increment de costos.

Plens ordinari i extraordinari

noticiari

A lguns dels serveis dels Bombers Voluntaris d’Ar-
tesa de les últimes setmanes han estat dos acci-

dents de trànsit, un el 6 de juny a Comiols (foto) i l’altre 
el 9 de juny a Cubells, així com un petit incendi de ve-
getació en un solar del nucli d’Artesa el dia 13 de juny. 
A més, han col·laborat amb altres parcs de Bombers en 
incendis a Torà i Agramunt. | Bombers Voluntaris

Accidents i foc en un solar

L ’Ajuntament ha llogat un solar a 
un particular per habilitar-hi mitja 

dotzena de places d’aparcament de 
limitació horària al número 74 de la 
carretera de Ponts. Ha invertit uns 
2.000 en els treballs d’adequació de 

l’espai i la intenció és anar renovant 
el contracte de lloguer, que és anual.

UNA PLAÇA MÉS AMABLE

Per altra banda, també s’han 
fet millores al sorral de la plaça de 

l’Ajuntament, on encara falta reno-
var algunes tanques, i també s’hi ha 
prohibit la circulació i aparcament de 
vehicles des de l’1 de juny fins al 30 
de setembre, per garantir més segu-
retat als infants que hi juguen.

Nou aparcament i reformes a la plaça
Obres al solar per fer-hi l’aparcament i treballs de millora del sorral de la plaça de l’Ajuntament | Dolors Bella
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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 5 de juny es va fer l’acte de 
lliurament dels premis del 32è 

Premi de Narrativa Breu d’Artesa 
de Segre al Cubtural. Hi van assistir 
l’alcaldessa, Maria Cusola, l’escrip-
tor Enric Kahn, el president del Con-
sell Comarcal de la Noguera, Miquel 
Plensa, un dels vicepresidents de la 
Diputació de Lleida, Ferran Accensi, 
la regidora de festes, Maria Bernaus, 
i la coordinadora del premi i directo-
ra de la biblioteca, Josefina Solans. 
Els acompanyaments musicals van 
anar a càrrec de la Nara Fontanet 
i l’Ona Vilana, alumnes de l’Escola 
Municipal de Música.

Els membres que han format 
aquest jurat en aquesta edició són 
Carme Barril, Glòria Farré, Vicent 

Fornons, Joana Jiménez, Meritxell 
Marimon, Teresa Vilanova i el profes-
sorat del Cicle Superior de Primària 
de l’Escola Els Planells, coordinat 

per Josep Solsona.
En aquesta edició s’han presen-

tat un total de 289 obres d’arreu de 
Catalunya.

Entrega dels Premis de Narrativa Breu

El jurat i algunes de les autoritats que van assistir a l’acte | Dolors Bella

E l 10 de juny, La Palanca i la Biblioteca Joan Malu-
quer i Viladot van organitzar, la presentació del lli-

bre José Borges. El carlista catalán que murió por la 
independencia del sur de Italia, del periodista, escriptor 
i doctor en història navarrès Manuel Martorell, .

Sense oblidar el paper de Borges a les dues prime-
res Guerres Carlines, el llibre narra amb tot detall la lle-
gendària gesta d’aquest personatge fill de Vernet, que 
es va unir a la lluita dels “briganti”. Pocs dies després va 
veure la llum el llibre Els Borges, uns carlins de Vernet, 
de l’artesenc Marcel·lí Pedrós. | Foto: Jordi Farré

Dos llibres sobre Borges

 Dos membres de La Palanca, Bartomeu Jové i Jordi 
Farré, van participar en la 40a Assemblea de l’ACPC 

i la 14a Convenció de la Premsa Comarcal i Local, ce-
lebrades a Barcelona el 18 de juny. S’hi van repartir di-
ferents premis i reconeixements, com els que van rebre 
La Palanca pels seus 40 anys i El Pregoner d’Urgell 
pel seu centenari. La lingüista Carme Junyent, en la 
conferència El futur del català: què hi pot fer la premsa 
comarcal?, va dir que “la vostra feina té sentit si es fa en 
català”. La clausura fou a càrrec de director general de 
Mitjans de Comunicació, Ignasi Genovès. | J. F.

Reconeixement pels 40 anys

noticiari
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E l pavelló poliesportiu va acollir el 
28 de maig la 15a Trobada de la 

Gent Gran de la Noguera. Organit-
zada pel consell comarcal, l’objectiu 
de la trobada és dinamitzar i fomen-
tar la participació comunitària de la 
gent gran de la comarca. La convo-
catòria d’enguany, després de dues 
edicions cancel·lades, ha estat un 

èxit, amb 400 persones inscrites de 
tots els municipis de la comarca. 

La jornada començava a les 11 
del matí amb el lliurament d’acredi-
tacions. Tot seguit es va fer la ben-
vinguda institucional i van començar 
els actes del programa, que eren la 
xerrada participativa titulada Què és 
l’edatisme i com afecta les persones 

grans, a càrrec de la treballadora so-
cial Laia Ribas. Tot seguit, els Bas-
toners de Peramola van fer una de-
mostració d’aquest ball emblemàtic 
de la cultura popular catalana. L’acte 
central va ser el dinar de germanor 
i van tancar la festa l’espectacle de 
Lloll Bertran i diversos sortejos de 
productes de proximitat. 

400 persones a la Trobada de Gent Gran
Dinar de germanor, bastoners de Peramola i benvinguda de les autoritats a la Trobada | Dolors Bella

E l 23 de maig el xef Arnau París 
es va estrenar com a presenta-

dor del programa Cuines de TV3. 
Les seves receptes es van alternant 
amb les de Marc Ribas i Gessamí 
Caramés. París proposa dos plats 
senzills i ràpids, amb coccions cur-
tes i sense preparacions prèvies, a 
l’abast de tothom, que inclouen tota 
mena de receptes: primers, segons, 
postres, berenars, esmorzars...

En el programa debut, per exem-
ple, ens va oferir pasta fresca amb 
ou “mollet” i pastís de formatge 
ràpid. En la línia dels altres dos pre-
sentadors, en acabar els plats utilit-
za l’expressió “pim-pam!”, de forma 
semblant a com Ribas i Caramés 
han fet famosos els seus “brutal!” o 
“això és meleta de romer!”.

A més, sem-
pre fidel als orí-
gens de la seva 
família (Boada), 
en el poc temps 
que porta al 
programa ja ha 
fet més d’una 
referència al 
Montsec: durant 
l’elaboració d’un 
bacallà a la pa-
pillota, després 
de fer una barre-
ja d’herbes (romer, timó i orenga) i 
olorar-la, va exclamar “aquesta olor 
és com un passeig per la serra del 
Montsec!”.

París va ser el guanyador de la 
novena edició de Masterchef, motiu 

pel qual La Palanca el va distingir 
com un dels espinjoladors del 2021 
que organitza el Celler del Montsec. 
Posteriorment, s’ha format al pres-
tigiós Basque Culinary Center de 
Sant Sebastià.

Arnau París “fitxa” pel programa ‘Cuines’ de TV3

Un dels moments d’Arnau París a ‘Cuines’ | TV3
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noticiari

Seró Espai Transmissor va acollir 
l’11 de juny la primera fira de di-

dàctica de la prehistòria de Catalu- 
nya. S’hi van presentar les activitats 
didàctiques sobre prehistòria que es 
fan a Catalunya, tant des dels mu-

seus com des d’empreses i entitats, 
amb més d’una quinzena d’estands 
que durant tot el matí van oferir ac-
tivitats i tallers. També hi havia dues 
colles geganteres que recreen per-
sonatges de la prehistòria, una pa-

rella de mamuts de Viladecans, un 
especialista en talla de sílex i els 
alumnes de sisè de l’escola Els Pla-
nells, que oferien visites guiades 
dins del projecte d’innovació “Apa-
drinem el nostre patrimoni”. 

Fira de didàctica de la prehistòria a Seró
Taller de talla de sílex, desfilada de gegants i cercavila i alguns dels estands de la fira  | Jordi Farré
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municipis
La Setmana Cultural de Gàrzola, 

#GZL22. Les Nits a la Vall, tindrà 
lloc del 30 de juliol al 5 d’agost. En 
total s’han programat set activitats 
de diferents àmbits. La primera és el 
concert La més bonica història, amb 
Èric Vinaixa, el dissabte dia 30 de ju-
liol a les 22 hores. L’endemà, a les 
21.30 hores, hi ha una proposta tea-
tral amb l’obra Les set pomes, amb 

Ferran Aixalà. El dimarts 2 d’agost a 
les 20 hores s’inaugurarà l’exposició 
Cent anys de l’estudi. Cent anys de 
l’escola de Gàrzola i a les 21.30 ho-
res hi haurà la conferència Adapta-
ció i mitigació del canvi climàtic, amb 
Josep Roqué. L’endemà, dimecres 3 
d’agost, la proposta és cinematogrà-
fica, amb una projecció de cinema a 
la fresca a les 22 hores. El dijous 4 

d’agost, també a les 22 hores, hi ha 
programada una nova conferència, 
en aquest cas titulada Què pot fer la 
intel·ligència artificial per a l’educa-
ció?, amb Carles Sierra, director de 
l’Institut d’Investigació en Intel·ligèn-
cia Artificial del CSIC. Tancarà la set-
mana cultural d’enguany el concert 
(A)MAR, amb Sara Roy, el divendres 
5 d’agost a les 22 hores.

El 30 de juliol comença la #GZL22

baldomar
EMD Baldomar

10 ANYS DE L’EMD

E l passat dia 21 de maig es va 
commemorar el desè aniversari 

de la creació de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Baldomar. Les 
autoritats i els veïns del poble vàrem 
gaudir de la visita a diferents indrets, 
a més de l’aperitiu familiar a l’Espai 
Freginals, on es va voler ressaltar 
els avantatges de tenir una figura 
que permet prendre decisions al te-
rritori i aconseguir ajuts i col·labora-
cions de diferents administracions

OBRES DEL PUOSC

Requereix temps, però ja ha fina-
litzat el carrer del Calvari. L’obra 

ha millorat tots els serveis. Agraïm la 
paciència de tots els veïns afectats.

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS

D iferents persones varen visitar 
les pintures murals de Pene-

lles, en una sortida cultural de l’as-

sociació de veïns el dia 12 de juny.

INCENDI

Ha estat una situació límit que 
per sort no ha arribat al poble, a 

persones ni a les explotacions rama-
deres, però ha cremat tota la serra 
de darrere del poble. La sequera, les 
altes temperatures i la baixa humitat 

relativa han estat la tempesta per-
fecta que no s’ha pogut aturar tot i la 
tasca de Bombers, Agents Rurals i 
mitjans aeris, als quals volem agrair, 
juntament amb Protecció Civil, Guàr-
dia Urbana, Serveis Sanitaris, Unitat 
Militar, pagesos i les persones impli-
cades, l’esforç i l’ajuda rebuda (més 
informació a les pàg. 24-27). 

Celebració del 10è aniversari de l’EMD de Baldomar 
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noguera
FIRA DEL PROJECTE FER

E ls alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles que 
han participat al projecte FER- Futurs Emprenedors 

Rurals van mostrar els resultats de la iniciativa en una fi-
ra al Consell Comarcal el 10 de juny. Hi havia les escoles 
Arrels dels Alamús, Bonavista de Bellcaire, Vedruna de 
Balaguer i Salvador Espriu de Vallfogona amb un cente-
nar d’alumnes i 20 projectes d’emprenedoria.

EL PROJECTE JOVA CREIX A 19 MUNICIPIS

L ’edició d’enguany del projecte Joves i Valors (JoVa) 
de l’Oficina Jove del Consell Comarcal arribarà a 19 

municipis, 4 més que l’any passat, i començarà al juliol. 
El nombre de participants es preveu que també augmen-
ti, en bona part perquè el projecte recupera aquest any 
la sortida a PortAventura, prevista pel 31 d’agost amb la 
voluntat d’agrair al jovent participant les tasques fetes a 
benefici del seu poble.

CONCURS DE CARTELLS ANTITABAC

La il·lustració titulada La pitjor batalla és als teus 
pulmons, de tres alumnes de 5è i 6è de l’escola La 

Ràpita, ha guanyat la 6a edició del Concurs de Cartells 
Antitabac. El dibuix ha estat la imatge de la Setmana 
sense Fum 2022 i apareixerà a les campanyes comar-
cals dels propers mesos contra el consum de tabac.

Ctra. Agramunt, 12      Tel. 973 400 081      25730 Artesa de Segre (Lleida)
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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: 18 de juliol, voluminosos.
- Artesa de Segre: dijous 7 i dilluns 18 de juliol, 
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..

el cap informa

Com ja us vam informar a l’article 
del mes passat a La Palanca, 

s’han incorporat nous professionals 
al CAP. Tot seguit podeu conèixer la 
feina d’una d’elles, la psicòloga Lau-
ra Mañé, explicada per ella mateixa.

M’he incorporat  al CAP d’Artesa 
de Segre com a psicòloga Referent 
de Benestar Emocional i Comunitari  
(RBEC), dins del programa de be-
nestar emocional i salut comunitària 
a l’atenció primària de salut.   

La meva funció és la promoció i 
la prevenció de la salut emocional 
adreçada a la comunitat. La duc a 
terme mitjançant activitats grupals 
com a grups psicoeducatius, partici-
pant en el programa Salut i Escola 
i col·laborant els professionals de 
l’Equip d’Atenció Primària (EAP).

El nostre objectiu  principal, com 
a referents de benestar emocional i 
comunitari, és promoure l’empodera-
ment de la  població per fer front als 
esdeveniments vitals estressants, 

de forma comunitària i no individual. 
Així doncs, primer ens hem de 

preguntar què és el benestar emo-
cional. Són totes aquelles sensa-
cions positives que ens ajuden a 
afrontar i adaptar-nos a les deman-
des del dia a dia. 

Tots ens enfrontem al llarg de la 
nostra vida a situacions que ens pro-
dueixen malestar emocional, com 
poden ser un divorci, un canvi a la 
feina, una malaltia, etc. Però hi ha 
persones a les quals se’ls fa feixuc 
adaptar-se a aquestes noves situa-
cions. Els costa seguir endavant i te-
nen la sensació d’enfrontar-se a una 
muntanya impossible d’escalar. Són 
reaccions d’estrès que comporten 
malestar emocional, desesperança, 
tristor, angoixa, etc. 

Aprendre a reconèixer i gestio-
nar  les nostres emocions vol dir ser 
conscients del fet de sentir-nos tris-
tos, angoixats o, fins i tot, trencats 
per la pèrdua. És un primer pas per 

poder gestionar el nostre malestar 
emocional. 

Les relacions socials, dedi-
car-nos estones a nosaltres matei-
xos, marcar-nos objectius realistes, 
tenir  cura de la nostra salut física o 
fer exercici, ajuden a mantenir el be-
nestar emocional.  Des del CAP us 
hi podem ajudar. 

| Laura Mañé Benito, psicòlo-
ga i RBEC a l’ABS Artesa de Se-
gre i Ponts

Referent de Benestar Emocional

**
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entitats

E l 21 de maig vam participar a la 
jornada per la diversitat cultural, 

un matí amb diferents activitats en 
què vam poder conèixer altres cul-
tures que viuen al nostre municipi. 
L’AFA hi va participar mostrant jocs 
tradicionals catalans. Les famílies 
que ens van visitar van jugar a pa-
tacons, a bitlles, a la ferradura, al joc 
del mocador, a la xarranca, a les bal-

dufes, al joc de les cadires i van fer 
curses de xapes. Ens ho vam passar 
molt bé, esperen que la festa tingui 
continuïtat i hi tornem a participar.

Per altra banda, el divendres 10 
de juny a la sala polivalent de l’es-
cola es va viure un autèntic esclat 
d’energia per part d’actors, actrius i 
públic. El grup de l’extraescolar de 
teatre, magníficament guiat pel Lluís, 

ens va fer passar una bona estona i 
va deixar al públic amb ganes d’una 
segona part. L’alumnat de tercer ens 
va contagiar la seva alegria i saber 
fer amb un entusiasme que ens va 
fer veure que el teatre és una eina 
extraordinària per treballar la cons-
tància, el respecte i les emocions.

Moltes gràcies i fins al curs que 
ve! | AFA Escola Els Planells

Diversitat cultural i extraescolar de teatre
Foto de grup al dia mundial de la diversitat cultural i un moment de la representació teatral | AFA Escola Els Planells
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A l’esquerra, visita a la Torre de Vallferosa, i a la dreta, esmorzar a Alòs i visita al Monestir de Cellers | Terres del Marquesat

E l 15 d’abril, Divendres Sant, vam 
fer la primera sortida cultural de 

l’associació Terres del Marquesat 
després d’un llarg parèntesi de dos 
anys. Vam fer un esmorzar al restau-
rant el Molí d’Alòs de Balaguer. Érem 
22 persones. En acabar vam visitar 
una magnífica exposició de plantes 
i fotos antigues del poble juntament 
amb un vídeo de vivències de la 
gent, tot organitzat per l’Associació 
Agroturisme Alòs de Balaguer. En 
sortir vam visitar el petit Museu d’Ar-
queologia i Geologia, l’església i el 
Molí de Dalt.

La següent activitat va ser el 
dissabte 21 de maig i va consistir 
en una visita a la Roca dels Moros 
del Cogul i a l’embasament i presa 
de l’Albagés. A les 9 del matí érem 
a la Roca dels Moros del Cogul. 

Vam esmorzar i tot seguit, a les 10, 
va venir la nostra guia, l’alcaldessa 
del Cogul, que ens va ensenyar una 
magnífica exposició d’art rupestre 
llevantí. A continuació vam pujar a 
veure les pintures rupestres. Des-
prés d’aquestes visites, continuàrem 
per un camí rural, en aquest cas 
acompanyats per l’alcalde de l’Alba-
gés, que ens va comentar la presa 
sobre el riu Set del canal Segarra 
Garrigues.

Continuàrem amb una visita al 
poble, concretament a la coopera-
tiva de l’oli, a l’església i al castell. 
Vam dinar al Casal del Poble i no 
vam allargar més l’activitat en bona 
part per la calor horrible que feia.

La tercera trobada va ser el dis-
sabte dia 4 de juny. A les 9 del ma-
tí érem a la Torre de Vallferosa, on 

vam esmorzar, i després vam visitar 
la torre, que té una altura de 32 me-
tres. Els més agosarats hi vam pujar 
fins dalt, amb unes escales de fusta. 
És del segle VIII i és un monument 
singular.

Després vam continuar amb les 
ruïnes de Sant Pere, una joia del ba-
rroc, i per tancar aquesta visita vam 
donar un tomb pel poble de Vallfero-
sa, que es va abandonar poc des-
prés d’acabar la Guerra Civil.

Per acabar, vam visitar el mones-
tir de Cellers amb la seva cripta. A 
sobre l’altar major hi havia els sants 
màrtirs romans Sant Celdoni i Ar-
menter.

Vam donar un tomb pel poble 
de Torà i vam dinar en un conegut 
restaurant. | Associació Terres del 
Marquesat

Terres del Marquesat reprèn les sortides
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E l 28 de maig el Consell Comar-
cal de la Noguera va celebrar a 

la nostra ciutat la 15a Trobada de la 
Gent Gran de la Noguera, que va 
reunir 404 persones al poliesportiu 
en una festa que va agradar molt a 
tothom. Comerços de la nostra ciu-
tat com Olis Macià, Sastreria Clotet, 
Pastisseria Joan Bo, La Bicicleta, 

Cooperativa d’Artesa, Supermercat 
la Plaça i Càrniques Pijuan, varen 
contribuir amb els seus obsequis a 
fer més amena la trobada.

Des de l’Associació Gent Gran 
d’Artesa de Segre vàrem ajudar al 
Consell en tot allò que ens varen de-
manar i vam estar molt contents de 
fer la festa a Artesa de Segre.

Per altra banda, el 12 de juny es 
va fer la darrera sessió de ball a la 
Sala dels Jubilats, amenitzada pel 
duet Aquarel·la, on es va rifar una 
cistella. Les tardes de ball es repren-
dran a l’octubre, ja que a l’estiu fa 
massa calor i ja hi ha festes majors. 
| Dolors Morera, Associació de la 
Gent Gran d’Artesa de Segre

Trobada de Gent Gran i tarda de ball
Trobada de Gent Gran de la Noguera i tarda de ball a la Sala dels Jubilats | Dolors Bella
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Hem fet 50 anys!!! Cinquanta  
anys cantant!!!

El dia 29 de maig vam celebrar 
els 50 anys d’Orfeó Artesenc, i ho 
vam fer cantant i compartint les nos-
tres cançons. Va ser un moment 
especial per molta gent, un dia de 
records i enyorances per retre ho-
menatge i donar molt especialment i 
de tot cor les Gràcies, amb majúscu-
les, als cinc entusiastes i amants de 
la música i del cant que una nit de 
Nadal de 1971, tot sortint de la mis-
sa del Gall, varen sentir la necessitat 
de formar una coral. El dia de Nadal 
de l’any següent, el 1972, oferia el 
seu primer concert amb el nom d’Or-
feó Artesenc. Són Mn. Ramon Solé i 
Janer, Jaume Ribes i Baldomà, Mn. 
Agustí Brescó i Ausàs, Joan Giribet 
i Boneta  i Angel Guiu Bandé (l’An-
gelet).

El dia de la celebració vam te-
nir l’honor i la satisfacció de comp-
tar amb la presència de dos d’ells, 
Mn. Ramon Solé i Jaume Ribes. Mn. 
Agustí Brescó, cofundador i exdirec-
tor de l’Orfeó, per raons de salut (no 
per falta de ganes) no va poder venir, 
però ens va fer arribar una abraçada 
i felicitació.

Un altre moment especialment 
emotiu va ser en recordar i home-

natjar els dos fundadors que ens 
han deixat, l’estimat Joan Giribet 
i l’entranyable “Angelet”, i la resta 
de cantaires  que, malauradament, 
tampoc hi són. També es van recor-
dar els directors que ens han deixat, 
tots massa aviat! Són l’Antoni Pujol, 
el Ramon Casals i el Josep Lluis 
Guzmán. 

Totes les formacions corals ne-
cessitem direcció (una directora o 
director) i nosaltres per sort n’hem 
tingut i excel·lents. Són Agustí Bres-
co, primer director, 1972-1978; Ra-

mon Casals, 1978-1999; Sergi Valls, 
1999-2009; Josep Lluis Guzmán i 
Antich, 2009-2016; Jordi Morera i 
Noguerola, 2016-2019 i Narcís Cer-
cós de Ponts, que és l’actual. Altres 
directors vinculats a l’Orfeó Artesenc 
han estat Antoni Pujol i Salvador Jo-
vell i Grau. A tots ells els hem de dir 
“moltes gràcies per ser part indis-
pensable de la nostra història”.

També va assistir a l’homenatge 
l’alcaldessa Maria Cusola, que ens 
va adreçar unes paraules i ens va 
animar a continuar. Agraïm la seva 

Cinquantenari de l’Orfeó Artesenc

L’Orfeó Artesenc en el concert del seu 50è aniversari 

entitats
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presència el dia del nostre 50è ani-
versari i li agraïm a ella, a l’Ajunta-
ment i als ajuntaments passats el 
suport constant. Sense la seva vo-
luntat i aposta per l’associacionisme, 
la nostra entitat i moltes altres no po-
drien mantenir l’activitat. Som cons-
cients de l’esforç que suposa, però 
sabem que reverteix positivament 
en el poble. L’associacionisme és 
vital per mantenir la cultura i la vida 
dels pobles. 

També donem les gràcies als 
cantaires de la Coral Pontsicana, 
que no han dubtat acompanyar-nos 
en aquest concert tan especial per a 
tots nosaltres.  

Aquests dos anys de pandèmia 
han estat molt durs per tothom i les 
corals i orfeons de Catalunya ho 
hem patit especialment. Hem vist re-

duir el nombre de cantaires i sabem 
que moltes formacions han desapa-
regut, esperem que a poc a poc es 
torni a la normalitat. 

Estem agraïts per l’esforç dels 
cantaires, per l’esperit de superació 
i la dedicació desinteressada a favor 
de la cultura, la música i les tradi-
cions de casa nostra.

No ens volem deixar ningú i per 
tant agraïm a totes les persones que 
col·laboren i han col·laborat amb 
l’Orfeó d’una o altra forma, a les 
nostres famílies, i especialment a 
aquells que sempre hi són (els que 
fan els programes, logotips, músics 
que ens han acompanyat i persones 
i entitats que ens donen un cop de 
mà sempre que els ho demanem).

També als excantaires presents 
al concert, a aquells que n’han es-

tat membres en un altre moment 
d’aquests anys i un record molt es-
pecial i profundament emotiu pels 
que malauradament ja no hi són.

Per cloure aquest article volem 
agrair de tot cor al públic que ens 
han acompanyat al llarg d’aquests 
cinquanta anys.  Cantem perquè ens 
agrada cantar, i cantem perquè ens 
agrada compartir la nostra passió. 

Abans d’acabar, volem felici-
tar totes les entitats del poble que  
aquest any també celebren aniver-
saris assenyalats. Per molts anys!!! 
Totes les activitats “fan poble” i són 
necessàries. 

Ah, sí... Tothom que li agradi can-
tar i li agradi la música, té les por-
tes obertes a l’Orfeó. Us convidem a 
provar-ho... Fins aviat.

| Orfeó Artesenc

En l’acte de l’aniversari, a més de música, hi va haver homenatges i records molt especials | JF, DB

ceràmiques · banys · materials de construcció
Prefabricats Lleida Ctra. d’Agramunt, Km. 0,5 · Tel. 973 400 179

Fax 973 400 123 · Artesa de Segre (LLEIDA)  
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E l 15 de juny a les 13.11 hores els 
Bombers rebien l’avís d’un in-

cendi a Baldomar. Era el comença-
ment d’un infern que s’allargaria 
sis dies i que cremaria 2.683 hec-
tàrees en el foc més greu del qual 
es té constància a Artesa i rodalia, 
tant per quantitat com per tipus de 
superfície cremada, la gran majoria 
forestal (2.504,90 hectàrees, de les 
quals 2.243,98 formen part de l’es-
pai natural del Montsec). Malgrat tot, 
no ha provocat pèrdues humanes ni 
danys materials importants.

Els Agents Rurals han determinat 
que l’origen va ser un llamp d’una 

tempesta seca, i els motius de la 
ràpida propagació van ser les altes 
temperatures, la baixa humitat i la 
sequedat del terreny. A més a més, 
el vent i l’orografia van complicar 
encara més l’extinció i els bombers 
van dependre dels mitjans aeris molt 
més del que és habitual pel perill 
d’accedir en moltes de les zones. 
Per acabar-ho d’adobar, va coincidir 
amb nombrosos incendis arreu de 
Catalunya, molts d’ells greus.

El cap del parc de Bombers Vo-
luntaris d’Artesa, Ramon May, ha ex-
plicat que el foc va començar en una 
zona de rostoll i bosc sobre els di-

pòsits de Baldomar i es va estendre 
ràpidament cap al bosc del Porta i la 
Vall d’Ariet en direcció a Clua. Sem-
blava que el flanc més preocupant 
era aquest, que amenaçava d’arri-
bar a Vilanova de Meià, però un can-
vi sobtat del vent va fer que la ma-
teixa tarda de dimecres els esforços 
s’haguessin de redirigir cap a Alòs 
de Balaguer. Va agafar els bombers 
per sorpresa i les flames van arri-
bar a pocs metres d’algunes cases 
del poble. Segons les dades dels 
Agents Rurals, l’únic municipi amb 
superfície urbana afectada, 0,39 
hectàrees, és precisament Alòs. La 

tema del mes

L’incendi més greu de les 
últimes dècades crema 
gairebé 2.700 hectàrees

Aproximació del foc cap a Alòs des per la part de Sant Miquel la nit del divendres 17 juny | Ajuntament d’Alòs de Balaguer
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proximitat del foc va provocar algun 
moment de pànic i es va decretar 
confinament per perill d’inhalar fum 
des del dia 15 fins al 19, però les tas-
ques de contenció se centraven en 
Sant Mamet. 

Va ser aquí on dissabte a la tarda, 
en una revifada del foc, es va cremar 
el barranc de la Granolla tot provo-
cant el núvol de fum que donava a 
la muntanya l’aparença de volcà. Es 
va témer pel refugi i l’ermita del cim, 
que finalment es van salvar. Segons 
May, els moments de més tensió en 
els sis dies d’incendi van ser quan 
dimecres a la tarda es va veure el 
foc tan ràpid i tan a prop d’Alòs, i 
quan dissabte va revifar la zona de 
Sant Mamet, que també amenaçava 
de tornar-se a acostar al poble i on 
hi havia gran disponibilitat de massa 
forestal i l’accés era difícil. “Hi havia 
simultaneïtat d’incendis i s’havien de 
repartir recursos, no es podia atacar 
amb tanta contundència com es vo-
lia”, reconeix, al mateix temps que 
“són barrancs inaccessibles i no es 

podia córrer el risc de posar-hi efec-
tius terrestres”.

Aquest va ser el darrer avenç 
del foc, així que tot i que inicialment 
els bombers havien perimetrat una 
superfície potencial de 5.000 hec-
tàrees, el dilluns dia 20 el van esta-
bilitzar en les gairebé 2.700 finals. 
El dia 22 es va donar per controlat i 
l’endemà, per extingit.

MUNICIPIS AFECTATS

Per superfície, el municipi més 
afectat ha estat Alòs de Balaguer, 
amb 1.555,06 hectàrees cremades, 
seguit d’Artesa, amb 1.062,98, i Vi-
lanova, amb 68,28. 

L’alcalde d’Alòs, Lluís Solde-
vila, ha estat el més crític amb els 
protocols que guien l’actuació dels 
serveis d’emergència. “Estem molt 
agraïts als sistemes operatius de 
Bombers, al Servei d’Emergències 
Mèdiques (SEM), a la Unitat Militar 
d’Emergències (UME) i a tots els sis-
temes operatius en general”, afirma, 
però lamenta que “això no treu que 

es pugui millorar la coordinació amb 
la gent del territori, tenim criteri i hem 
de poder interactuar amb els caps 
dels sistemes operatius”. Soldevila 
posa com a exemple el dia 15, quan 
“el foc va arribar a 15 metres d’una 
casa i el van haver de tallar amb 
tres tractors, una cuba de l’Agrupa-
ció de Defensa Forestal (ADF) i una 
mànega” i dissabte, quan la llengua 
que baixava de Sant Mamet va tor-
nar a posar tothom en alerta i “es va 
tornar a viure tensió pels evidents 
problemes de coordinació”. Com a 
anècdota, explica també el desco-
neixement del territori: “plantejaven 
desallotjar el càmping, on només hi 
ha dues persones i que, a més, que-
da a l’altre costat del riu i el foc hi 
hauria arribat més tard que al poble”.

Afirma que “entenem que ells 
s’ho miren des d’un punt de vis-
ta global, des del potencial de les 
5.000 hectàrees, però per nosaltres 
és casa nostra”. “No hem de dir què 
han de fer els bombers, i si és peri-
llós no cal, però mirem-ho almenys”.

tema del mes #temadelmes

Arribada del foc a Alòs, Bombers i UME i visita d’Aragonès  | Ajuntament d’Alòs, Bombers, Gerard Cuberes, Núria Serret, Jordi Farré
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Aquest “punt d’indignació”, en pa-
raules del mateix alcalde, és només 
una part dels sentiments viscuts, en 
què també hi ha “molta tristesa, por i 
impotència”. El consistori va facilitar 
avituallament en un restaurant del 
poble a tots els serveis d’emergèn-
cies i voluntariat, al qual assegura 
que “cal compensar immediatament, 
no només han deixat de treballar si-
nó que han destinat temps i diners a 
ajudar, hi va haver pagesos que els 
vaig trucar a les quatre de la mati-
nada perquè vinguessin a llaurar, si 
aquesta gent no cobra, ens queda-
rem sense un suport bàsic”.

L’alcaldessa d’Artesa de Segre, 
Maria Cusola, coincideix en elogiar 
la feina dels serveis d’emergències 
i el voluntariat, i refusa entrar en 
polèmiques sobre manca de coor-
dinació. “S’ha treballat bé, seguint 
l’estratègia que s’havien marcat, des 
del primer moment ens ho han ex-
plicat tot”, assegura, i està d’acord 
en què “ara hem de reflexionar què 
cal millorar”, però cal fer-ho “serena-
ment”. Juntament amb les ajudes a 

pagesos i voluntaris, aquest va ser 
un dels punts que va tractar en la vi-
sita del president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, el 22 de juny. Ara-
gonès va defensar la gestió centra-
litzada, especialment en una situa-
ció de simultaneïtat de focs, però va 
reconèixer que se’n traurà un apre-
nentatge. També va garantir que els 
pagesos que han perdut la collita per 
haver hagut de llaurar seran com-
pensats per l’assegurança o bé in-
demnitzats, i que ja hi ha enginyers 
forestals treballant-hi. Cusola va dir 
que el consistori farà de mitjancer 
entre els departaments i tècnics i els 
pagesos, que “ja han mostrat molta 
preocupació i volen respostes”.

La feina de l’ajuntament ha estat 
molt diversa durant aquests dies, i 
l’alcaldessa la resumeix com “suport 
logístic en general”, des d’indicar als 
bombers com arribar a les basses 
fins a gestionar el reallotjament de 
persones. Finalment només es va 
desallotjar la casa de colònies de 
Cal Petit, amb 54 joves migrants no 
acompanyats, que es van instal·lar 

al pavelló poliesportiu fins dissabte, 
quan van anar a la casa de colònies 
d’Oliola. A Clua, el poble es va con-
finar i es van desallotjar només 4 o 
5 persones, a les quals l’Ajuntament 
va facilitar l’estada a l’Hostal Mun-
tanya. 

També destaca la coordinació 
entre demandes d’ajuda dels serveis 
d’emergències i els pagesos, volun-
taris i població en general, des de 
maquinària agrícola per fer tallafocs 
fins a peticions de deixar els carrers 
lliures perquè poguessin passar els 
vehicles d’extinció, i per això es va 
suspendre el mercat del diumenge 
19, per facilitar la circulació. Pel que 
fa a danys materials, ha assegurat 
que són de poca entitat.

Des de l’EMD de Baldomar, Jo-
sep Galceran també critica els entre-
bancs burocràtics. “Ens van dir que 
havien d’anar a posar gasoil a Ponts 
perquè és l’empresa amb la qual hi 
ha la concessió, entenem que es pot 
seguir la directriu en circumstàncies 
normals, però en aquest cas va su-
posar perdre molt temps”, assegura. 

Serveis d’emergències a la carretera de Vernet, Sant Mamet i Baldomar | Gerard Cuberes, Bombers, Dolors Bella
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Galceran lamenta la pèrdua paisat-
gística i el desànim de no poder-hi 
fer res. “Et quedes com si t’hagues-
sin pres alguna cosa”, lamenta, i afe-
geix que “la sensació és que s’ha fet 
tot el que s’ha pogut i ara cal millorar 
la gestió forestal”.

L’alcalde de Vilanova, Xavier Te-
rré, afirma que l’ensurt inicial va ser 
pel risc que el foc passés de la Vall 
d’Ariet a Santa Maria perquè “estem 
en una època crucial, a punt de se-
gar, quan als camps hi ha el màxim 
de combustible; a més, al nostre 
municipi hi ha molta ramaderia”. Afe-
geix que el foc “ha posat de mani-
fest les mancances que patim, falten 
tallafocs i no estem preparats” i que 
“cal un compromís de canvis i millo-

res si hi van havent focs, sequeres i 
temperatures tan altes”.

Des de l’ADF, Carme Barril, expli-
ca que es van organitzar bàsicament 
a través del grup de whatsapp i que 
sí que van patir la falta de coordina-
ció, en el sentit que els voluntaris de 
l’associació sentien que podien fer 
més feina de la que van fer. “En una 
ocasió van citar els voluntaris en un 
lloc i hora concrets i quan van ser 
allà no hi havia ningú dels serveis 
d’emergències”, lamenta. “No ens 
hem volgut fer mala sang, però la 
sensació hi és, al principi s’hi des-
tinaven esforços però la sensació a 
partir de divendres va ser que ens 
havien abandonat una mica, ente-
nem que als altres llocs hi podia ha-

ver vides en joc, però aquí es vivia 
així”, explica. L’ADF centralitza les 
peticions d’ajudes de pagesos, i ha 
comptabilitzat 18 propietaris afectats 
que han llaurat camps per fer talla-
focs.

FOC A FORADADA

Per altra banda, el mateix dia 15 
es va declarar un foc a Foradada ori-
ginat per les tasques de sega, que 
va generar molta alarma perquè va 
arribar a cremar arbres del poble, 
però que no va tenir conseqüèn-
cies. L’alcaldessa, Maricel Segú, ha 
agraït a “Bombers, l’ADF, Gestió Fo-
restal Catalana, als veïns del munici-
pi i dels municipis propers la tasca i 
l’ajuda durant l’incendi”.

Pirocúmul, Baldomar i Clua, atenció a voluntaris i paisatge cremat el dia 24 | Jaume Jovell, Miquel Regué, Creu Roja, Gerard Cuberes

#temadelmes
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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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escola els planells

Un alumne de segon de Cicle Ini-
cial de l’Escola els Planells, en 

Raphael Rodrigues Leal, ha guanyat 
el primer premi de la seva catego-
ria del Concurs de Dibuix Escolar  
BBVA, un concurs adreçat a les es-
coles de primària i d’educació espe-
cial de tot Catalunya que convoca la 
Fundació Antigues Caixes Catala-
nes i que té per objectiu estimular la 
creativitat dels escolars en la face-
ta del dibuix. El fil conductor és per 
mitjà de la lectura de sis contes en 
català de l’escriptora Júlia Prunés 
Massaguer.

Enguany se n’ha celebrat la 
41ena edició i hi ha participat un to-
tal de 185 escoles, les quals havien 
seleccionat uns 2.200 dibuixos.

L’entrega de premis es va fer el 
dissabte 28 de maig a La Factoria 
Social de Terrassa. 

Tots els guanyadors i guanyado-

res van rebre un diploma, un lot de 
material de dibuix i un llibre amb tots 
els contes treballats i il·lustrat amb 
els dibuixos guanyadors de les dife-
rents categories. 

Aquest mateix llibre s’envia a les 

escoles per motivar la participació 
en edicions posteriors del concurs.

Moltes felicitats a tots i totes els i 
les participants, i sobretot, al nostre 
guanyador. 

| Escola Els Planells.

Premi al Concurs de Dibuix Escolar BBVA

TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES

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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institut els planells

Let’s Clean Europe és una acció 
comuna a tot Europa que té per 

objectiu conscienciar sobre la quan-
titat de residus que llencem de forma 
incontrolada a la natura i promoure 
accions de sensibilització a través 
de la recollida d’aquests residus 
abocats il·legalment als espais na-
turals.

El passat divendres dia 6 de maig 
l’alumnat de 1r d’ESO de l’INS Els 
Planells va participar en aquesta 
campanya i va poder experimentar 
i protagonitzar accions de neteja 
de dos espais naturals propers tot 
mantenint un compromís cívic, pre-
nent consciència de la quantitat de 
residus que es llencen a la natura de 
manera incontrolada i també posant 
en joc els seus coneixements i capa-

citats al servei de la comunitat.
Prèviament a l’acció, havíem tre-

ballat els tipus de residus i la pro-
blemàtica mediambiental que provo-
quen. Tot seguit, ens vam dividir en 
dos grups d’alumnes per anar a fer la 
recollida de residus al medi natural: 
el primer grup es va dirigir a l’àrea 
recreativa de La Palanca, i el segon 
va concentrar els seus esforços a 
l’àrea dels dipòsits del Castellot.

Després de tres hores de reco-
llida de residus, vam classificar-los 
segons tipologia: vidre, paper, plàs-
tics, burilles i altres, i vam pesar ca-
da fracció.

Posteriorment, amb aquestes 
dades, vam treballar amb el full de 
càlcul i cada alumne va poder rea-
litzar el seu diagrama de sectors, 

per visualitzar de manera gràfica les 
proporcions de cada tipus de residu.

Després de dur a terme aquesta 
iniciativa, l’alumnat ha adquirit co-
neixements científics, cívics i socials 
relacionats amb el medi ambient, 
s’ha familiaritzat  amb la problemà-
tica de l’abocament il·legal de resi-
dus al medi, ha participat en una ex-
periència on els joves han estat els 
protagonistes i han estat conscients 
de les conseqüències dels residus 
incontrolats sobre el medi ambient.

A banda del civisme, des del punt 
de vista ambiental també cal tenir 
en compte que el millor residu és 
aquell que no es genera, cal pren-
dre consciència de la nostra forma 
de consum i producció. | Institut Els 
Planells

Let’s clean Europe arriba a Artesa de Segre 
de la mà de l’alumnat de primer d’ESO

La recollida a Artesa es va fer a les zones de la Palanca i el Castellot, i els resultats van ser sorprenents | INS Els Planells

30 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I JUNY 2022 I Núm. 466



Una vintena d’alumnes de 3r 
d’ESO de l’Institut van interpre-

tar el 13 de juny el musical Grease a 
la mateixa sala d’actes de l’institut. A 
les 11 h es va fer una primera repre-
sentació per l’alumnat d’ESO, Batxi-
llerat i Cicles Formatius i a les 21 h 
se’n va realitzar una altra oberta a 
tota la comunitat educativa.

Grease és un musical de Jim Ja-
cobs i Warren Casey, situat al 1959 
al fictici Rydell High School. L’obra 
tracta de problemes socials com 
l’embaràs adolescent i la violència 
de bandes, i entre els seus grans te-
mes hi apareixen l’amor i l’amistat. 

L’adaptació i direcció ha anat a 
càrrec de les professores de l’assig-
natura de teatre, Carme Pascual i 
Eva Vidal, que han comptat amb la 

col·laboració de l’alumna de 2n de 
Batxillerat Maria Baró, que ha ajudat 
amb el cant.

L’any passat va ser el 50è aniver-
sari d’aquest espectacle i per això es 
va considerar que tornar a represen-
tar l’obra seria una bonica manera 
de retre homenatge a aquest musi-
cal que ja ha esdevingut un clàssic, 
així com de reviure les aventures 

dels seus protagonistes.
Després del tastet de l’obra que 

ja havien presentat el 28 d’abril a la 
36a Trobada de teatre d’instituts de 
Sort, cantant i ballant cançons que 
ben segur que us sonen, com Grea-
sed Lightning o Summer Nights, van 
poder finalment representar el musi-
cal al seu poble. 

L’actuació va ser un èxit!

L ’alumnat de 4t d’ESO ha parti-
cipat al 9è Concurs de vídeos 

d’experiments científics de la Nogue-
ra, Experiments de pel·lícula 2021-
2022, promogut pel Servei Educatiu 
de la Noguera. El concurs forma 
part del pla d’impuls de les STEAM 
(Science, Technology, Engineering, 
Arts and Maths) als centres educa-
tius de la Noguera per fomentar la 
comunicació audiovisual dels contin-
guts científics. Es vol incentivar que 
l’alumnat esdevingui el veritable pro-

tagonista del seu aprenentatge, esti-
mular la seva curiositat i la inquietud 
per la recerca, i despertar vocacions 
científiques entre els infants i joves 
de la comarca.

El repte del concurs consisteix 
a demostrar experimentalment una 
idea científica a través d’un producte 
audiovisual de dos minuts de dura-
da que decideix, pensa, fa el guió, 
grava, produeix i edita el mateix 
alumnat. El vídeo La segona llei de 
Newton realitzat pel grup de la Berta 

Manchón, la Rut Maza, la Júlia Tre-
pat, la Clara Batalla i la Laura Trepat 
va obtenir un dels premis del con-
curs i van ser seleccionades per a 
participar a la fira d’experiments de 
la Ciència al Mercadal a Balaguer, 
on van poder mostrar i demostrar en 
directe el seu experiment als assis-
tents. 

En acabar la mostra, vam gaudir 
de l’espectacle Des d’Arquímedes 
fins a Einstein, del divulgador cientí-
fic Dani Jiménez.

Una experiència molt enriquidora. 
Felicitats a les guanyadores!

Experiments de Pel·lícula

Grease arriba 
a l’Institut
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esports

E l CENG Artesa tanca la tempora-
da 2021/22 amb un èxit històric: 

el títol de Campiones de Catalunya 
aconseguit per les infantils CENG 
Mobles Ros. Es tracta d’una fita mai 
abans assolida per cap equip arte-
senc, un campionat català absolut 
en categoria interterritorial i, a més, 
guanyat contra un rival com el Barça, 
imbatut fins al darrer partit amb 25 
victòries i cap derrota.

Les jugadores entrenades per 
Pau Lletjós van quedar primeres de 
la fase inicial de grups. Rivals d’arreu 
de Catalunya com Mataró, Terrassa, 
Sabadell, Sant Adrià, Igualada, Gi-
rona, Reus, Tarragona o Lleida pa-
tien el joc de les basquetbolistes del 
CENG, que van aconseguir 20 vic-
tòries per sol 4 derrotes.

La Final a 4 es celebrava a 
Artesa de Segre el cap de set-

mana del 21 i 22 de maig i enfronta-
va les locals al St. Cugat a la prime-
ra semifinal, i al Barça CBS contra 
l’Igualada. Victòries solvents dels 
dos favorits que arribaven al partit 
decisiu amb la moral ben alta. Una 
final disputada en un pavelló ple de 
gom a gom, amb prop de 400 espec-
tadors. El partit s’iniciava amb molts 
nervis per les jugadores d’ambdós 
equips, però amb més encert per les 
artesenques, que al primer quart ja 
es col·locaven per davant amb un 
12 a 4. A partir d’aquí, les locals, 
esperonades per un públic abocat, 
ampliaven l’avantatge i deixaven 
descol·locades les barcelonines, en-
duent-se el triomf per un inapel·lable 
i sorprenent resultat de 71 a 42.

Les campiones són: Martina Be-
nítez, Geo Calvet, Mònica Fontanet, 
Queralt Regué, Laia Torrent, Martina 

Bajona, Isaia Boliart, Llum Llobet, 
ajudades per les minis i preinfantils 
Martina Galceran, Júlia Fontanet, 
Anna Prociuc, June Masanés, Aida 
Bernaus i Anna Gabarró. 

DUES CAMPIONES I DUES 
SUBCAMPIONES

Aquest èxit del bàsquet feme-
ní del CENG va acompanyat per 
sengles Campionats de Lleida asso-
lits per les cadets CENG Reformes 
Ismael i per les preinfantils CENG 
Pub Jack’s. Així com per dos sub-
campionats de les júniors CENG 
Vúnkers i les cadets de 1r any CENG 
Mobles Ros.

Les cadets, entrenades per Da-
vid West i Gerard Font varen liderar 
també les dues primeres fases del 
campionat territorial i van disputar 
la Final a 4 a Artesa, imposant-se a 

Les infantils del 
CENG guanyen 
el Campionat de 
Catalunya Totes les campiones del CENG (dalt) i de Catalunya (sota) | CENG
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la primera semifinal al Fraga i, a la 
gran final, al Balaguer per 54 a 36. 
Aquest títol els donava el bitllet per 
disputar el Campionat de Catalunya 
territorial a Salt, on van quedar ter-
ceres, en perdre la semifinal contra 
el Salt i guanyar la final de consola-
ció al CB Prat.

D’altra banda, les preinfan- 
tils, entrenades per Josep Farràs i 
Maria Cardona, també van assolir 
el títol de Campiones de Lleida en 
guanyar les semis al Tàrrega i la fi-
nal al Balaguer per un contundent 
21 a 71, disputada a casa seva. El 
títol els donà pas a la Final a 8 del 
Campionat de Catalunya disputada 
a Puig-reig, on quedaren en un meri-
tori 6è lloc, després de perdre contra 
el Mataró, guanyar al Fontajau i per-
dre només d’un punt amb el Reus.

Els altres dos equips que van arri-
bar a finals provincials són el CENG 

Vúnkers que van perdre-la contra el 
Balaguer per 44 a 38. I les cadets de 
primer any CENG Mobles Ros, que 
van perdre la Territorial B davant la 
Seu per 83 a 58. 

RECEPCIÓ DE L’AJUNTAMENT A LES 
CAMPIONES

Tants èxits dels equips femenins 
del CENG van fer que l’Ajuntament 
d’Artesa els fes una recepció oficial, 
amb una rua a peu iniciada al pave-
lló, que culminà al balcó de la casa 
consistorial amb els càntics de l’afi-
ció i els parlaments de felicitació de 
l’alcaldessa Maria Cusola, del regi-
dor d’esports Carles Serra i del pre-
sident del club Xavier Farràs. 

FESTA FINAL DE CURS, AMB CLÍNIC 
DE JAUME PONSARNAU

Després de dos anys sense fes-
ta final per culpa de la pandèmia, 

el CENG tornava a celebrar el fi de 
curs el cap de setmana del 10 i 11 
de juny. La iniciava el divendres, 
amb un clínic formatiu a càrrec d’un 
entrenador d’ACB, el targarí Jau-
me Ponsarnau, qui feu una classe 
magistral sobre blocs ofensius i de-
fensius. L’endemà dissabte, partits i 
concursos de fills i filles contra pa-
res i mares, feien el delit de petits i 
grans. Un partit de veteranes (amb 
algun veterà infiltrat), era el preàm-
bul del sopar de germanor, on s’ho-
menantjà als equips campions. 

CAMPIONS 3X3

El CENG participà amb diferents 
equips a la prova del 3x3 del Circuit 
Català disputat a Balaguer el pas-
sat 5 de juny. Amb resultat que els 
equips sènior i mini masculí i cadet 
i infantil femení, van aconseguir el 
trofeu de campions.

Final contra el Barça i recepció a les campiones (esq), campiones de Lleida (mig) i guanyadors 3x3 i festa final | CENG

  I 33



34 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I JUNY 2022 I Núm. 466



D issabte 4 de juny es va celebrar 
el centenari del Club Esportiu 

Artesa de Segre. El programa d’ac-
tes va començar a les 11 del matí 
amb un partit amistós d’exjugadors 
al Camp d’Esports. La jornada va 
continuar amb la recepció d’auto-
ritats, entre les quals hi havia el 
president del Consell Comarcal de 

la Noguera, Miquel Plensa, la vice-
presidenta de l’IEI i de la Diputació 
de Lleida, Estefania Rufach, el pre-
sident de la Federació Catalana de 
Futbol, Joan Soteras, i l’alcaldessa 
d’Artesa, Maria Cusola.

DINAR I SESSIONS DE BALL

Tot seguit, hi va haver un dinar 

commemoratiu ple de sortejos i 
sorpreses. A la tarda, les propostes 
eren unas sessió de ball a càrrec de  
l’orquestra Mediterránea, seguida 
d’un ressopó a les 21h. La gresca 
va continuar amb el ball de nit de la 
mateixa orquestra de la tarda i el co-
lofó el va posar el DJ Lokito fins a la 
matinada. 

Cent anys de futbol artesenc
Dinar de germanor, parlaments i autoritats convidades | Ajuntament d’Artesa de Segre

L ’endemà de la celebració del cen-
tenari, l’equip va disputar l’últim 

partit de la temporada contra la Seu. 
Va deixar molt bones sensacions, ja 
que va guanyar per un contundent 6 
a 0, amb gols de Gil (2), Guerau (2), 
Fran i Bellés.

En la segona part van ser subs-
tituïts Giri (dorsal 15) i Macià (dorsal 
3), molt aplaudits per l’afició perquè 
els canvis significaven també les res-
pectives retirades del futbol.

El CE Artesa ha tancat la tempo-
rada a un alt nivell. Va acabar la pri-
mera fase segon de grup, darrere el 
Balaguer, i en la promoció d’ascens 
disputada amb Alpicat, Artesa de 
Lleida, Balaguer, la Seu d’Urgell i To-
rrefarrera, va acabar quart. La sort no 

va acompanyar l’equip, que va per-
dre els partits amb els tres rivals més 
forts, sempre per la mínima i sovint 

en els últims minuts. Malgrat tot, la 
temporada ha estat molt bona, amb 
partits en què l’afició ha gaudit molt.

L’Artesa tanca una bona temporada
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E l diumenge 12 de juny es va ce-
lebrar a Cubells la segona edició 

de la Senglar Trail amb un gran èxit 
de participació. L’associació de joves 
Jo Qblls va programar dues proves, 
puntuables totes dues per la Lliga de 
la Noguera: una caminada d’11 qui-
lòmetres amb 380 metres de desni-
vell positiu i una cursa de més de 19 
quilòmetres amb més de 800 metres 
de desnivell. Com que es preveien 
temperatures molt altes, les proves 
van començar ben d’hora, fet que 
els participants van agrair, almenys 
al primer tram del circuit, ja que cap 
al final la temperatura passava de 
30 graus. Els 108 caminadors i els 
84 corredors van poder reposar for-
ces a l’arribada amb un bon esmor-
zar amb entrepans variats, amanida 
de pasta i refrescos. Després, van 

poder gaudir d’un bany molt refres-
cant a la piscina municipal, que es 
va obrir especialment per l’ocasió. 
L’organització vol aprofitar aquestes 
línies per agrair a tots els voluntaris 
i voluntàries del poble la seva impli-
cació en les diferents tasques im-
prescindibles pel bon funcionament 
de la jornada: repartir dorsals, coure 
la llonganissa i la cansalada pels co-
rredors, preparar els entrepans, fer 
massatges, fotografies, ser als avi-

tuallaments repartint beguda i men-
jar, així com a les empreses col·la-
boradores: Embotits Cal Puspau, 
Construccions i reformes Marc Solé 
Mirats, Seguí Clima, Vichy Catalan, 
Esports Montsec, Olivarera Sant 
Julià de Cubells, Restaurant Roma, 
Bregolat Celler i Restaurant el Ce-
ller, i a les entitats que hi han donat 
suport: ajuntament de Cubells, Ara 
Lleida i Diputació de Lleida. Us es-
perem a la 3a edició. | Jo Qblls

2a Senglar 
Trail

El moment de la sortida de la cursa | Senglar Trail

E l dissabte 4 de juny l’equip feme-
ní de l’Escola de Futbol d’Artesa 

de Segre va disputar el tradicional 
partit de fi de temporada de pares 
contra filles, en el qual es van viu-
re molt bons moments (foto de dalt). 
L’endemà va ser dia de tornejos i 
amb bons resultats. Per una ban-
da, l’equip benjamí (esq) va quedar 
campió del torneig a Alcoletge i per 
l’altra, el pre-benjamí (dta) va quedar 
tercer en un altre torneig a Berga. 

Partit jugadores 
contra pares i 
tornejos a l’EFA

esports
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Després de dos anys sense ce-
lebrar l’esdeveniment esportiu 

més important del municipi de Fora-
dada, el passat 5 de juny va tenir lloc 
el 7è Trail Lo Bunker. Les dues cur-
ses de muntanya (una de llarga, de 
22 quilòmetres de distància i 1.200 
metres de desnivell, i una de curta, 
de 14 quilòmetres i 700 metres) i la 
caminada de muntanya (d’11 qui-
lòmetres de distància i 500 metres 
de desnivell) van reunir fins a 300 
persones, xifra que iguala la parti-
cipació de les darreres edicions de 
la cursa abans de la pandèmia de la 
covid. A més, les curses infantils que 
van tenir lloc a migdia van reunir una 
trentena d’infants.

Com ja és habitual, el 7è Trail 
Lo Bunker era una prova puntuable 
per a la Lliga de la Noguera. Carlos 
Bartrina, del club Pedala.cat de Ba-
laguer, i Anna Artal, dels Trotallunà-
tics, es van imposar en la cursa de 
22 km. Cal destacar que el corredor 
de Foradada Nic Boliart, de l’A. E. 

Lo Bunker, va quedar en segona 
posició i l’artesenc Xavier Solsona, 
del CUDOS, en tercera posició de 
la classificació general. Pel que fa a 
la cursa de 14 km, els guanyadors 
van ser Ricard Costa i Anna Freixas, 
ambdós del club Bonavista Collbaix 
de Santpedor. En aquest cas, també 
cal ressaltar la segona posició de la 
corredora de Montsonís Noemí Au-
medes, de l’A. E. Lo Bunker.

CALOR I RECOMPENSA

La calor va ser una de les prota-
gonistes de la jornada, però tots els 
participants la van poder aguantar 
gràcies a l’entrada gratuïta que te-
nien a les piscines de Foradada en 
arribar a la meta. 

També cal destacar la presència 
dels voluntaris de Fayón, que van 
amenitzar les curses i la camina-
da amb recreacions històriques de 
l’època de la guerra civil, especial-
ment en els búnquers del municipi 
que hi ha al llarg dels diferents re-

correguts de les curses i caminada. 
Finalment, cal posar èmfasi, un 

any més, en el bon ambient que es 
va viure durant tot el dia. Des de l’or-
ganització volem fer un reconeixe-
ment especial a totes les persones 
que fan possible el Trail Lo Bunker: 
a l’Ajuntament de Foradada, coor-
ganitzador de l’esdeveniment, als 
agents de Protecció Civil i a tots els 
col·laboradors; gràcies per la vostra 
feina imprescindible. 

Tampoc no ens volem oblidar 
dels patrocinadors de l’esdeveni-
ment: gràcies per la vostra valuosa 
contribució, que ens permet projec-
tar el Trail Lo Bunker cada cop més 
lluny. Per acabar, volem agrair la 
participació de tots els corredors i 
caminadors, grans i petits, especial-
ment enguany, per haver-se animat 
a engrandir el Trail Lo Bunker mal-
grat la parada obligada durant els 
anys de pandèmia. A totes i tots, us 
esperem de nou l’any vinent! | Asso-
ciació Esportiva Lo Bunker

El Trail lo Bunker es consolida 
després de la pandèmia

Sortida de la cursa, recreació a càrrec dels voluntaris de Fayón i pas pel búnquer de Foradada | Jordi Farré, Jordi Estrada
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Aquest mes tenim una notícia 
més important que les curses i 

activitats: Montsec Bikepacking Loop 
ha iniciat una campanya solidària per 
donar a la nostra entitat els beneficis 
que obtingui de la venda de pedaços 
i enganxines, perquè els destinem a 
la recuperació de camins i corriols 
arrasats pel foc. Trobareu tota la in-
formació a http://montsecloop.com/
colabora/. Estem agraïts i orgullosos 
que ens hagi escollit i esperem estar 
a l’altura de la confiança que ens ha 

dipositat. 
Pel que fa curses i activitats, en 

fem un resum que no ho inclou pas 
tot. El 21 i 22 de maig, Antonio Co-
lom va participar a los 10.000 del 
Soplao (BTT), a Cabezón de la Sal, i 
mitja dotzena de socis es van atrevir 
amb una altra cursa de BTT d’ultra-
distància, el Raid Maqui de Castell- 
nou de Bages. En bicicleta de carre-
tera, el club va tenir representació a 
la Montsec-Montsec. La setmana se-
güent Xavier Solsona va completar 

la marató Cames de Ferro, a la Vall 
d’en Bas, i en bicicleta les cites van 
ser a la Mussara Cycling (carretera) 
i a la Geobike Lo Podall (BTT). El 4 i 
5 de juny es van fer l’Ultra Garrigues 
(BTT) i el Trail lo Búnker, amb nom-
brosa participació del club i on des-
taca el tercer lloc de Solsona.  L’11 
i 12 hi havia la cursa de bicicleta de 
carretera Tres Nacions i el Senglar 
Trail, on Solsona va quedar 2n a 
la cursa llarga i Ivan Balagueró va 
guanyar la curta. | CUDOS

Ajut per reparar els danys de l’incendi
Primera sortida de grup en BTT després del foc, i podis de Solsona al Búnker i de Balagueró al Senglar Trail | CUDOS

E l Gimnàs Altis va cloure el pro-
grama d’activitat per gent gran el 

dia 1 de juny amb una sortida d’intro-
ducció a nordic walking fins a la Pa-

lanca, on les persones participants 
van poder provar la tècnica de cami-
nar amb els bastons (foto esquerra). 
El 10 de juny, per altra banda, es va 

fer l’activitat Altis Tono Walk (foto 
dreta), una caminada amb sessió de 
“tono” a l’arribada, que també va ser  
a la zona de la Palanca. | Fotos: D.B.

Fi de curs per gent gran i altres activitats a l’Altis
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Hola a tots. Sóc la Carmeta de 
cal Fusté de Montsonís, filla del 

Bepet i de l’Antonieta, la mestra, i 
germana del David. El dia 16 de ju-
liol, dia de la Mare de Déu del Car-
me, patrona de Montsonís, faig 100 
anys i vull celebrar-ho amb tots els 
lectors de La Palanca.

Encara que fa molts anys que 
visc a Barcelona, sempre tinc al 
meu record el temps que vaig viu-
re a Montsonís i a Artesa, i per això 
sóc subscriptora de La Palanca des 
de fa molt temps, ja que llegir-la em 
porta records d’aquella època.

Recordo com jugàvem pels ca-
rrers de Montsonís a saltar la cor-
da, a amagar-nos per les cases, 
els carnavals, els saraus que fèiem 
a la plaça del Castell, la Festa Ma-
jor, quan els barons venien al cas-
tell acompanyats de l’aristocràcia 
de l’època i que després sortia pu-
blicat a la Hola. També recordo les 
processons a Salgar de la gent de 
Montsonís, d’Artesa, de Montclar, de 
Foradada i d’altres pobles. Salgar és 
un dels santuaris més importants de 
la Noguera.

D’Artesa recordo al Sr. Garret 
(e.p.d.) que hi anava a fer classes 
per preparar els exàmens d’ingrés i 
de 1er de batxiller que fèiem a Llei-

da. Després ja 
vaig anar inter-
na a Lleida a les 
monges del Pare 
Coll.

D’Artesa tam-
bé recordo que 
hi anàvem al 
cine, al ball i al 
cosidor de cal 
Martinet, on du-
rant un temps 
vaig anar cada 
dia caminant des 
de Montsonís per 
aprendre a cosir 
amb la Rosa. A 
Artesa fins i tot 
anàvem als par-
tits de futbol que 
organitzaven els 
joves.

A Artesa vaig 
conèixer al meu 
home, el Joan de 
cal Pauleta (e.p.d.). Ens vam casar 
i al cap de poc temps vam anar cap 
a Barcelona, ja fa 65 anys, on visc 
amb el meu fill. A Barcelona he fet de 
mestra durant 25 anys.

Són 100 anys viscuts i moltes co-
ses que, gràcies a Déu, encara puc 
recordar molt bé. Montsonís sempre 

estarà en un lloc especial, ja que hi 
tinc enterrada bona part de la meva 
família.

Vull celebrar-ho amb tothom ara 
que encara puc. Gràcies per tot.

La foto és de quan tenia 17 anys, 
fa molts anys, i està feta a Lleida. 

| Carme Fusté i Jusmet

Records d’Artesa en l’any del meu centenari

cartes a la redacció

Una foto de quan tenia 17 anys

 

Segueix-nos
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HORARI Dilluns a divendres de 16 a 20 hores, dimarts de 11 a 13 hores / ESTIU Dilluns a divendres de 10 a 13 hores

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

NOVEL·LA

Sola. Carlota Gurt. Proa
La Mei, una jove que s’acaba de que-
dar a l’atur, deixa la ciutat i es tanca al 
mas on va néixer amb la passió urgent 
d’escriure una novel·la a l’estil de Soli-
tud, la gran obra de Víctor Català.

El libro negro de las horas. Eva 
García Sáenz de Urturi.  Planeta
Vitòria, 2022. L’exinspector Unai 
López d’Ayala, àlies Kraken, rep una 
trucada anònima que canviarà el que 
creu saber del seu passat familiar.

Musclos per sopar. Birgit Vanderbe-
ke.  Viena
Un vespre, una modèlica família ale-
manya espera la tornada del pare, 
que ve d’un viatge de negocis que li 
ha de suposar un ascens laboral i so-
cial. Han preparat musclos per sopar, 
el seu plat preferit, tot i que a cap dels 
altres els agraden especialment.

L’altra casa. Rachel Cusk. Les Hores
M., una escriptora casada, convida un 
famós pintor a fer una estada creativa 
al refugi proper a la casa familiar situa-
da a la costa anglesa.

Primera persona del singular. Ha-
ruki Murakami. Tusquets
Amors d’adolescència evocats amb 
serena nostàlgia, ressenyes de jazz 
sobre discos impossibles, un poeta 
amant del beisbol, un simi que parla 
i que treballa com a massatgista i un 

ancià que parla del cercle amb diver-
sos centres…

El vincle més fort. Kent Haruf. Edi-
cions del Periscopi
Tribut a la tenacitat de l’esperit humà, 
amb una veu que ressona per totes les 
pàgines.

El mètode Catalanotti. Andrea Ca-
milleri. Edicions 62
Una companyia d’aficionats de Viga-
ta vol muntar una obra de teatre per 
denunciar les dificultats de la vida mo-
derna, però el caràcter del director ho 
acabarà fent molt difícil. Massa.

NOVEL·LA JUVENIL

Som uns pringats. Empar Fernández. 
Llibres del Delicte

La desconeguda. Tess Sharpe. Fan-
books

El cicle de l’etern emperador.  

Laura Gallego. Montena

Ànsia: sèrie Crave 3. Tracy Wolff. 
Columna

L’anticlub. Àngel Burgas. La Galera

Tristany i Isolda. A cura de Llúcia Ca-
sanova. Andana

L’assassina de Venècia. Pol Caste-
llanos. Estrella Polar

POESIA

On és Saorsa. Joana Maria Mallol. 
AdiA Edicions

TEATRE

Mar i cel: tragèdia en tres actes i 
en vers. Àngel Guimerà. Educaula

CONEIXEMENTS 
ADULTS

Receptes per compartir en famí-
lia. Eudald Jubany. La família Jubany

Agua: una biografia. Giulio Boccale-
tti. Ático de los Libros

Ètica per a adolescents de to-
tes les edats. Elisa Rosselló i Forteza; 
il·lustracions: Carlos Espiro Felder. Docu-
menta Balear

Gaudí i el trencadís modernista. 
Mireia Freixa, Marta Saliné. Triangle Postals

Estels: guia pràctica de les 
constel·lacions principals. Mark 
Westmoquette. Cossetània

Al otro lado del espejo: comen-
tario lingüístico de textos litera-
rios. Gloria Clavería y Dolors Poch. Ariel

Escrito en los árboles: la historia 
del mundo contada en anillos. 
Valerie Trouet. Crítica

notícies
NOVETATS   
JUNY

de la biblioteca
Activitats
• Reunió del Club de Lectura 

d’Adults  
13 de juliol, 19h

• Biblioparc (per confirmar) 
Del 4 al 29 de juliol, de 19 a 
21h, Plaça de l’Ajuntament 

• Exposició Palau Farré 
Àrea d’Activitats, fins al 30 de 
setembre  

• Exposició Fotogràfica El sòl. 
L’art al carrer de les tapes de 
claveguera, registres d’aigua, 
gas, combustibles i qui sap què 
més a Artesa de Segre. 
Replà, fins al 18 de novembre   
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informe
E l dia 25 de febrer de 2020 es va 

detectar a Catalunya el primer 
cas positiu de SARS-CoV-2, cone-
gut com covid. El dia 20 de març es 
detecta el primer positiu a Artesa de 
Segre. D’això ja fa més de 2 anys, 
pel camí queden confinaments, res-
triccions, aïllaments, ERTOS, ER-
TES i molt patiment i angoixa.

Aquest article no pretén fer una 
història de la pandèmia, només un 
resum de les dades que diàriament 
publica la Generalitat. Es mostren 
les dades del municipi fins al 31 de 
març de 2022. Dos són els motius 
per fer-ho ara, el fet que la Genera-
litat va canviar la forma de compta-
bilitzar els casos a principis d’abril i 
que des del 20 d’abril ja no és obli-
gatori dur sempre mascareta. 

El 14 d’abril de 2022 les xifres 
globals acumulades a Catalunya 
eren les següents: total de persones 
infectades confirmades, 2.528.716;  
defuncions, 27.024; persones va-
cunades amb la pauta completa, 
6.398.610.

La població de Catalunya és de 
7.831.924 persones. Per tant, la le-
talitat (percentatge de defuncions 
respecte d’infeccions) a Catalunya 
ha estat de l’1,068% i la mortalitat 
(defuncions respecte del total de po-
blació), del 0,35%.

En aquest període, comptant 
reinfeccions, la Noguera ha tin-
gut 12.773 positius sobre una po-
blació de 38.770 (any 2019), prop 
d’un terç de la població (32,94%). 
A Artesa hi ha hagut 1.202 positius 
d’una població de 3.308 (any 2019), 
o sigui, 36,33%. Gairebé no hi ha 
diferències entre homes (594) i do-
nes (608). La població del municipi 

d’Artesa ha crescut 
durant la pandèmia 
fins a 3.441 habi-
tants el 2021.

La Generalitat 
no publica dades de 
mortalitat per mu-
nicipi, només per 
comarca; essent 
84 els morts regis-
trats a la Noguera 
per covid fins al 31 
de març de 2022, 
amb una taxa de 
letalitat del 0,657% 
i una mortalitat del 
0,21%. Cal dir que 
aquestes dades es-
tan esbiaixades per no poder-se de-
terminar el nombre de reinfeccions. 
Tampoc publica les dades de morta-
litat per edat i municipi, només per 
regió sanitària.

MUNICIPIS PROPERS

La covid no ha desaparegut mai 
del municipi d’Artesa, però ha dismi-
nuït fins a un únic cas positiu (abril i 
juny 2020). Els municipis d’Alòs de 
Balaguer (122 habitants) i Cabana-
bona (60 habitants) es mantenen 
sense casos.

La quantitat de vacunes enviades 
(prop de 8.000) permetria la pauta 
complerta de tota la població, tot i 
que no és el cas.

En tots els municipis es veu que 
l’òmicron ha estat l’onada mes ex-
tensa. Va arribar el novembre pas-
sat, es va estendre durant el des-
embre, va fer màxims al gener amb 
les festes de Nadal i gairebé va des-
aparèixer durant el febrer. Però to-
tes les regles tenen excepcions, en 

aquest cas el municipi de Cubells, 
on tot va succeir un mes abans.

A Artesa hi ha hagut 1.202 in-
feccions sobre 3.441 habitants 
(34,93%); a Agramunt, 1.980 sobre 
5.464 (36,23%); a Ponts, 903 sobre 
2.629 (34,34%); a Cubells, 53 sobre 
357 (11,84%); a Vilanova de Meià, 
89 sobre 427 (20,84%) i a Foradada, 
46 sobre 195 (23,59%).

Podem observar que ajusta força 
a una recta de pendent 1/3 aproxi-
madament. | Josep M. Espinal

La covid a les nostres contrades
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La família Jovell i Acosta 
agraïm profundament el suport 
de familiars, veïns i amics, així 
com les nombroses mostres de 
condol rebudes al llarg d’aquests 
dies.

 També volem agrair l’ex-
cel·lent tracte que va rebre, tant 
a nivell professional com humà, 
per part del personal del CAP i 
d’emergències.

| Família Jovell i Acosta

Jaume Jovell i Clua

in memoriam
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fa 25 anys
PORTADA. La imatge del fotògraf 

Joan Serra mostrava un dels esde-
veniments amb més èxit de l’estiu.

L’AGENDA. Aquell maig a Arte-
sa, quatre naixements, una defunció 
i una temperatura mitjana de 17,9º.  
El costumari d’Albert Guiu recollia 
refranys del juliol i ens parlava de 
les avisadores, encarregades d’in-
formar de les defuncions.

EDITORIAL: De Mario Conde a 
Ronaldo. Aquests dos famosos per-
sonatges, que havien guanyat molts 
diners, mostraven conductes que 
motiven el final de l’editorial: “Els 
nostres joves no es mereixen seguir 
aquests models”.

DES DEL MIRADOR DEL 
MONTSEC: Els nostres castells: 
Montsonís i Montclar (II), per Ferran 
Sánchez Agustí. En aquesta segona 
part, l‘autor ens parla del castell de 
Montclar i se centra en l’etimologia 
del nom, segons la qual vindria a 
significar “mont del mont” o “mont 
del cim”.

NOTICIARI. Després de les no-
tícies breus, Agustí Solé destacava 
“la peculiar peregrinació amb bicicle-
ta tot terreny” d’Artesa a Montserrat, 
per quarta vegada, d’una colla de 
veïns d’Artesa.

ESPORTS. S’informava dels mi-
llors resultats esportius a final de 
temporada, com el campionat de 
bàsquet assolit per l’equip sub22, 
un jugador del qual, Marc Vilanova, 
va ser reconegut com el millor de la 
categoria. Es presentava el primer 
equip de futbol que, entrenat per 
J.L. Carrió, va quedar en tercer lloc. 
També es comentava que havia co-

mençat el XVI Campionat d’estiu de 
futbol sala i s’informava del campió 
d’hivern, Perruqueria Jou, del qual 
reproduïm la foto. Tot seguit, recollia 
totes les classificacions.

Per altra banda, Miquel Regué 
ens parlava dels orígens de la Socie-
tat de Pescadors Esportius (1981), 
presidida per Pere Borrell, que va or-
ganitzar el concurs anual de pesca. 

UN TOMB PER ARTESA, MEN-
JANT ÉS CLAR!: Pub Trèbol. Oferia 
tapes i entrepans. Especialitats re-

comanades: patates braves, “xipi-
rons” amb salsa, “ensaladilla” russa, 
salpicó de marisc i panxeta. La re-
cepta: “callos”.

FILA 7: El món del doblatge, per 
Miquel Mota. La secció conté una 
interessant entrevista a l’artesenc 
Xavier Mola Aldavó, de l’empresa 
Estudi de So CNR, que treballava 
gairebé en exclusiva per a TV3. Mo-
la explicava amb detall el procés de 
doblatge d’una pel·lícula i es lamen-
tava de la manca de dobladors en 

Juny de 
1997
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

català.
LA VEU DE LA PARRÒQUIA: 

Preparem el jubileu de l’any 2000, 
per Mn. Salvador. L’autor explica-
va els detalls de la preparació l’Any 
Sant Jubilar 2000 per part de l’Es-
glésia i ho desvinculava de certes 
“idees triomfalistes”.

PARLEN LES ENTITATS. La sec-
ció venia farcida d’articles. El més 
extens és de l’ADF Sant Mamet, 
aleshores presidida per Josep Ber-
naus Farré, que n’explica la història 
(creada el 1989), objectius, material 
i tasques. La resta són del Servei 
de Colònies del Bisbat d’Urgell, del 
Col·legi Sant Josep, de l’Escola Els 
Planells i dels pares i mares de la 
branca Llops/Daines dels escoltes, 
que preparaven una Escala en Hi-Fi.

TEMA DEL MES: El sector porcí 
es “convulsiona” (II), per Jordi Re-
gué i Joan Fontanet. El segon capí-
tol comentava l’evolució cronològi-
ca dels esdeveniments, setmana a 
setmana, des del 24 de gener, quan 
es va confirmar l’aparició de la pes-
ta porcina a Alemanya, fins a l’1 de 
maig. A l’abril, unes mostres de Bell- 
lloc van donar positiu i es prohibia 
l’exportació durant 15 dies a les co-
marques del Pla de Lleida excepte 
la Segarra.

NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA. 
La secció presentava la relació de 
vídeos disponibles i informava del 
servei estiuenc de bibliopiscines i 
del període de vacances.

ECONOMIA. La secció con-
té dos articles. Administració?, on 
Marc Lluch reflexionava sobre la 
mala gestió dels diners públics en 
relació al benestar social i Mesures 
laborals-fiscals, de Benjamí Camats 
Solé, que comentava les noves me-
sures aprovades per l’Estat per “po-
tenciar la contractació indefinida, la 

inserció laboral i la formació 
dels joves”.

MÚSICA, MESTRE! Ri-
card Zamora i Sergi Valls 
signaven una revisió crítica 
del fenomen del moment, 
les Spice Girls. També ens 
explicaven que 11 membres 
de la Coral Infantil Brots 
d’Il·lusió havien participat en 
una trobada de 4.000 infants 
al Palau Sant Jordi.

RECORDAR ÉS TOR-
NAR A VIURE: La llista de Schind-
ler, per Sícoris. La pel·lícula servia 
a l’autor per recordar què va repre-
sentar l’Holocaust i criticava els ne-
gacionistes.

POBLES DEL MUNICIPI: 3a Tro-
bada de Dones de la Noguera, per 
l’Associació de Veïns Amics de Bal-
domar. L’Àrea de la Dona de Baldo-
mar ens oferia la crònica d’aquesta 
trobada que va reunir unes 200 per-
sones en aquesta localitat el dia 1 de 
juny.

IN MEMORIAM. A Joan Sala, per 
Magí Serra Piqué. L’autor ens oferia 
una petita biografia de Joan Sala 
Camps, forner conegut com a Joan 
Bo, traspassat aquell 24 d’abril.

BUSCANT AL JACS: Escac i 
mat?, per Jaume Barberena. Kaspa-
rov, campió mundial d’escacs, va ser 
derrotat per un ordinador, cosa que 
és motiu d’anàlisi en l’article.

NARRATIVA. La secció ens ofe-
ria la crònica i els guardonats en el 
lliurament de premis de la 8a edició 
del Premi de Narrativa Breu d’Arte-
sa.

CARTES A LA REDACCIÓ. Una 
carta de Jaume Cardona constituïa 
la rèplica a unes crítiques rebu-
des de La Palanca, però felicitava 
la renovació de la revista i oferia 
col·laboració. Una altra de F. Pérez 

comentava la divisió al municipi de 
Foradada provocada per “persones 
conflictives que s’hi han empadronat 
però no hi viuen”. La mateixa revista 
comentava un anònim on se’ns acu-
sava de feixistes per les referències 
als “peluts” en un editorial anterior.

MUNICIPIS VEÏNS: 1a Festa de 
la Primavera a Montsonís, per Mi-
quel Regué. Es tracta de la crònica 
d’aquest acte organitzat pel Grup de 
Teatre de Montsonís aquell 18 de 
maig.

INFORMACIÓ MUNICIPAL, per 
Ramon Giribet Boneta. L’acord més 
rellevant dels dos plens de maig és 
la modificació del pressupost muni-
cipal amb un increment de 85,4 mi-
lions de pessetes.

LO FORAT RODÓ: Verd... i blanc, 
per Castelldemòtic (Ramon Abelló). 
Curt però intens article difícil d’expli-
car que barreja de forma enginyosa 
diferents temes de caire local.

PALANC-OCI. Hi trobem l’en-
creuat de Jordi Alins, el Gusi-trucs 
de Lluís Agramunt i una nova foto 
enigmàtica per endevinar.

IMATGES D’AHIR: Excursió a la 
Pedrera de Rúbies, 1927, per Bar-
tomeu Jové. La secció publica una 
foto de mala qualitat on s’hi veu una 
trentena de persones del Centre Ex-
cursionista Lleidatà.
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Josep Galceran
humor

Feina a totes hores

Quan arriba l’estiu, n’hi ha que tenen tanta feina que fan torns de 12 hores.

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

tava de l’església de Sant Barto-
meu d’Ariet, del segle XIII. Es troba 
quan ens endinsem al nucli dissemi-
nat i deshabitat de la Vall d’Ariet, for-
mat per Ariet de Sòls, Ariet del Mig i 
Ariet de Cap, pertanyent al municipi 
d’Artesa de Segre.

Pista del mes: La imatge corres-
pon a una de les joies romàniques 
de la nostra zona. És una de les tres 
esglésies que té la població on es 
troba. S’hi venera la Mare de Déu de 
la Llet, tot i que se la coneix popular-
ment amb un altre nom.

| Per Jordi Farré i Obiols
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bbc

Cada entrebanc, cada obstacle 
que se’ns presenta al camí de 

la nostra vida, és perquè n’apren-
guem alguna cosa, encara que no 
ens agradi o que ens costi entendre 
perquè ens ha passat a nosaltres.

La felicitat no és un estat d’ànim, 
és una manera de viure, és una de-
cisió que prens tu voluntàriament i 
en fas el teu estil de vida. Ser feliç 
no vol dir no tenir problemes i estar 
sempre content, ser feliç és la mane-
ra com gestionem els problemes, les 
nostres emocions, com tenim fe en 

què tot anirà correctament, no preci-
sament potser com nosaltres volem, 
però que sí que serà allò correcte 
per a nosaltres. De vegades no és el 
que havíem pensat, després veiem 
que era el millor. Una persona positi-
va converteix els seus problemes en 
reptes, mai en obstacles.

Ser feliç és ser agraït i agrair és 
l’art d’atraure coses bones. Com 
més agrairem, serem persones més 
felices i en conseqüència, atraurem 
més coses bones. Cal ser agraït ca-
da dia des del moment de desper-

tar-nos, per aquest nou dia en què 
podrem gaudir de tot el que ens 
envolta, de sortir al carrer, saludar, 
veure la cara dels altres quan ens 
creuem, desitjar bon dia, saber que 
estem envoltats de gent que ens es-
timem.

Si tens un somni, una il·lusió,... 
Lluita per aquest motiu. Mai no és 
massa tard per fer allò que estimis. 
El món és per les persones que són 
capaces de convertir qualsevol mo-
ment en la millor aventura de la seva 
vida.  

reflexionem
Mercè Nogués

Viu la vida al màxim i enfoca’t en allò positiu

E l nostre Roger, conegut futbo-
lísticament com a Giri, va pen-

jar les botes el 5 de juny. Ho va fer 
amb l’Artesa, el club on va començar 
i on ha acabat la seua aventura fut-
bolística. Entre aquestes dues fo-

tos hi ha uns 30 anys de diferència. 
Endarrere queden alguns moments 
molt durs, però sobretot infinitat de 
vivències extraordinàries i inoblida-
bles que han contribuït a formar-lo 
tal com és i tal com ens enorgulleix a 

tota la família.
Ara continuarà gaudint de la seua 

passió pel futbol des de la vessant 
de la direcció esportiva i li desitgem 
que ho faci durant molts anys més.

| Família Giribet-Sabartés
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la vie en ROS
Fem la teva llar diferent

Fes que la teva habitació parli de tu 
Crea el teu mood a la botiga més propera
www.ros1.com
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la foto

L’equip de bàsquet infantil femení CENG Mobles Ros va assolir una victòria històrica en guanyar el Campionat de Cata-
lunya davant del Barça i per acabar-ho d’arrodonir, va fer-ho al pavelló poliesportiu davant de la seva afició | Miquel Regué


