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Agost 
ARTESA DE SEGRE 

Manquen les dades del Jutjat de 
Pau d’Artesa de Segre del mes de 
setembre. Publiquem defuncions 
pendents del mes d’agost. 

Pel que fa a la resta de municipis, 
no hi ha constància de moviment 
demogràfic.

DEFUNCIONS

DIA 7 : Josep Fons i Farré (96 anys), 
natural d’Artesa de Segre

DIA 9: Carme Tarragona i Gaset (88 
anys), natural d’Artesa de 
Segre

Exposicions de la biblioteca
Veure pàg 34

Del 15 d’octubre al 15 de novembre
3r Torneig de pàdel d’Artesa de 
Segre

28 d’octubre
Al pavelló d’Artesa, Festa de Pre- 
castanyada amb Green Valley, Tre-
mendos i Discomunió DJ. Entrada 
anticipada 8 euros i 10 euros el 
mateix dia. Organitza: Comissió de 
Festes

1 de novembre
A Baldomar, VI Caminada Popular 
i Cursa de Muntanya (15 km, 400m 
de desnivell). Sortida: per la cami-
nada a les 9 h i per la cursa a les 10 
h. Trobareu més nformació a: http://
cursadebaldoma.blogspot.com.es

11 de novembre
A Vilanova de Meià, a les 19:30 h, 
presentació del recull de narracions 
Visca la vila!, de Ramon Bernaus 
Santacreu, a càrrec de Ferran Sán-
chez Agustí

12 de novembre
A Vilanova de Meià, Fira de la 
Perdiu

13 de novembre
A les 19 h, a l’àrea d’activitats de la 
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, 
conferència La Marató de TV3: les 
malalties infeccioses

15 de novembre
A les 17:30 h, a l’àrea infantil de la 
Biblioteca Joan Maluquer i Vila-
dot, Hora del conte amb Jasmina 
Gabandé

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.

setembre

Actes
que sabem que es faran

Nota de la redacció
En l’apartat Agenda Ciutadana hi 
publiquem els naixements i les de-

funcions dels municipis d’Alòs, 
Artesa, Foradada i Vilanova  de 
Meià dels quals en tenim coneixe-

ment, excepte quan les perso-
nes interessades ens fan saber 
explícitament que no ho volen.

ARTESA DE SEGRE    
A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana: 18,4°
Temperatura màxima: 31º 
   (dia 5)
Temperatura mínima: 6º (dia 17)
Dies amb precipitacions:   6
Precipitació màxima: 17 mm 
   (dia 15)
Total precipitacions: 42,5 mm

B) BALDOMAR 
Temperatura mitjana: 17,5°
Temperatura màxima: 30,9° (dia 5)
Temperatura mínima: 4,3° (dia 17)
Dies amb precipitacions: 7
Precipitació màxima: 24,6 mm  
   (dia 15)
Total precipitacions: 35,3 mm

VILANOVA DE MEIÀ     
Temperatura mitjana: 17,3°

Temperatura màxima: 31,1° (dia 5)
Temperatura mínima: 5,5° (dia 17)
Dies amb precipitacions: 7
Precipitació màxima: 20,9 mm  
   (dia 15)
Total precipitacions: 41,5 mm

FORADADA
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima: 27 mm (dia 15)
Total precipitacions: 41 mm
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editorial
Quan escrivíem l’editorial anterior ja 
advertíem que “tot el que diguem en 
aquestes línies potser haurà quedat 
obsolet quan la revista arribi a les 
vostres mans”. Doncs bé, aquest mes 
estem igual. Precisament, mentre la 
revista de setembre era a la impre-
mta, el dia 20 l’alcalde d’Artesa era 
citat a declarar per la Fiscalia i es 
detenien 14 persones en l’escorcoll 
de diverses conselleries. Això va 
desencadenar la indignació de molta 
gent, no tothom independentista.

La gota que va vessar el vas, però, 
va ser l’1 d’octubre amb la violenta 
reacció de les forces de seguretat 
de l’estat davant d’una població que 
defensava el seu dret a votar. La 
reacció es va fer evident el dia 3 amb 
l’aturada general a Catalunya, amb 
un seguiment com mai s’havia vist. 
Artesa, amb pràcticament tot tancat, 
es va mobilitzar des del matí fins al 
vespre. Primer, marxa lenta i soli-
dària fins a Ponts per assistir a l’acte 
organitzat allà en protesta pels cops 
de porra rebuts el dia 1. Francament 
emotiu! A migdia, concentració i 
activitats a la plaça de l’Ajuntament. I 
a la tarda, participació a les concen-
tracions a Balaguer i Lleida.

Què ha passat, després de tot això? 
Mentre el 10 d’octubre es produïa una 
declaració “interrupta” de la inde-

pendència per donar una oportunitat 
al diàleg, bona part de la comunitat 
internacional continuava fent-se l’orni i 
el govern del PP es mantenia inamo-
vible, amb la complicitat del PSOE, 
l’encoratjament dels reaccionaris de 
Ciudadanos i el vistiplau de la corona.

En aquest escenari en què s’han 
vulnerat molts dels drets bàsics, el 
16 d’octubre la justícia espanyola hi 
va posar la guinda fent empresonar 
els dirigents d’Òmnium Cultural i de 
l’Assemblea Nacional Catalana. Aquí 
la indignació ja és insuperable. El 21 
d’octubre, després que el govern de-
cidís aplicar el famós article 155 de la 
forma més dràstica, com un autèntic 
cop d’estat, el poble català reclamava 
en una altra massiva manifestació 
la llibertat dels presos polítics i el 
respecte a les institucions catalanes. 
Posteriorment, compareixences dels 
presidents del Parlament i la Gene-
ralitat, aquest últim per dir-nos que el 
Parlament decidiria quin camí agafar. 
Les conseqüències se sabran els 
propers dies, mentre la revista està 
en procés d’impressió i distribució.

Sense renunciar a res, fem una crida 
a la calma. Estem convençuts que, si 
hem arribat fins aquí, no hi ha marxa 
enrere. No serà fàcil, però ha co-
mençat una esperançadora etapa de 
la nostra història.

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	9	de	novembre

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

La convocatòria de referèndum 
i l’actualitat política en general 

han marcat aquesta Festa Major, 
d’una manera molt més accentuada 
que fa dos anys, quan va coincidir 
amb les eleccions al Parlament. En-
guany, els actes del diumenge van 
quedar del tot eclipsats pel referèn-
dum (vegeu pàgines 24 a 27).

Tot i això, el diumenge era només 
un de cinc dies de festa major, així 
que la majoria d’actes es van fer 
amb normalitat. La celebració va 
arrencar el dimecres amb la canta-
da d’havaneres i la cremada de rom, 
amb un temps força benevolent.

Dijous a la tarda, els més petits 
van inaugurar oficialment la festa 

amb la traca i el repic de campanes i 
van gaudir de jocs i berenar. 

CORREBARS I SOPAR

Al vespre, el sisè correbars va 
“caldejar” l’ambient i va fer que el jo-
vent comencés la festa amb més ga-
nes. Tot seguit va tenir lloc el sopar 
de germanor, el 26è, que va anar se-
guit del Mag Revivax i de ball i gres-
ca amb Band the Rock i DJ Nrey.

Divendres al migdia les sardanes 
van posar el toc de cultura tradicional 
que no pot faltar en una Festa Major, 
i a la tarda la tradició, en aquest cas 
més popular, la va posar el concurs 
de Botifarra. Els guanyadors de la 
Lliga van ser Adrian i Pere, i els de 

Artesa celebra la Festa Major 
molt pendent de l’actualitat

A dalt, espectacular correfoc i a la dreta, les havaneres | J. Farré
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noticiari

la Champions, Isaac i Àngels. En-
guany era el 23è campionat. 

A la tarda i vespre, el pavelló va 
acollir concert i ball. I a la mitjanit, 
va tornar un altre dels clàssics recu-
perats amb força, el correfoc, de la 
mà del grup de diables Los Follets. 
Va ser un espectacle de foc i músi-
ca que va embadalir els assistents 
i que va acabar amb un lluït castell 

de focs. A la nit, més ball i gresca al 
pavelló.

QUIM MASFERRER

Dissabte al matí es va fer la tro-
bada de motos clàssiques, amb 
punt de sortida i arribada a la plaça 
de l’Ajuntament. El dia va continuar 
amb sardanes al migdia i jocs infan-
tils, concert i ball a la tarda. A la nit, 

l’espectacle va ser Temps, la darrera 
producció de Quim Masferrer, co-
negut pel programa de TV3 El Fo-
raster. La representació es va fer al 
Cubtural.

Diumenge, les sardanes i el ver-
mut van ser les que es van veure 
més afectades per l’actualitat, men-
tre que a la tarda es va fer l’especta-
cle infantil i el ball de final de festa.

La traca inaugural, el correbars i diferents actes com el sopar, jocs infantils, les firetes i les sardanes | B. Llobet, D.Bella, J.Farré

  I 7



Ctra. Agramunt, 12      Tel. 973 400 081      25730 Artesa de Segre (Lleida)
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noticiari
E l departament d’Empresa i Co-

neixement ha incoat un expe-
dient sancionador a Endesa Distri-
bución Eléctrica per la interrupció 
del subministrament elèctric que du-
rant els dies 24, 25, 26 i 27 de març 
va afectar la demarcació de Lleida 
i de la qual el municipi d’Artesa va 
ser un dels perjudicats. L’expedient 
imputa a la companyia dues infrac-
cions molt greus, interrompre el sub-
ministrament elèctric i incomplir els 
terminis de reposició del servei. 

La sanció que proposa inicial-
ment és de 2,8 milions d’euros. 

L’expedient conclou 
que la interrupció del 
subministrament va 
afectar 72 municipis 
i 42.611 usuaris, i 
que vulnera la llei del 
sector elèctric per-
què diu que el sub-
ministrament només 
es pot interrompre 
quan així consti al 
contracte, quan sigui 
imprescindible per mantenir i repa-
rar instal·lacions, millorar el servei o 
per raons de seguretat, o quan hagin 

transcorregut almenys dos mesos 
des que s’hagi requerit el pagament 
del servei.

Expedient a Endesa per l’apagada del març

L’apagada va ser per la nevada del 25 de març
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noticiari

L ’Escola de Música d’Artesa de Segre ofereix clas-
ses de batucada per a persones a partir de 10 anys. 

Les classes són al matí i el preu són 20 euros si són 
alumnes de l’escola o 30 si no ho són.

Classes de batucada

E l 28 d’octubre a la una de la matinada el pavelló po-
liesportiu acollirà una festa amb DJ que s’organitza 

pensada com a acte previ a la celebració de la castan-
yada. L’entrada val 8 euros anticipada i 10 el mateix dia.

Festa prèvia a la Castanyada

L ’alcalde d’Artesa, Mingo Saba-
nés, ha explicat que l’Ajuntament 

té previst poder començar les obres 
de millora de l’accés al carrer Roc del 
Cudòs des de la carretera d’Agramunt 
com a molt tard cap a finals de no-

vembre. L’obra, llargament reivindica-
da, consistirà bàsicament a eixamplar 
i adreçar el carrer a la part inicial, per 
tal que l’accés sigui més segur.

En aquest sentit, el ple del dia 25 
de setembre va debatre les contribu-

cions especials a aplicar a aquesta 
obra, és a dir, la part que proporcio-
nalment haurà de pagar cada particu-
lar. Tot i que aquestes contribucions 
encara no s’han aprovat definitiva-
ment, l’obra pot començar igualment. 

L’Ajuntament preveu iniciar en un mes l’obra 
de millora de l’accés al carrer Roc del Cudòs
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baldomar
AJUT A LA GESTIÓ 
FORESTAL SOSTENIBLE

S ’han executat uns camins amb 
ajudes de Departament d’Agri-

cultura destinades a la prevenció 
d’incendis forestals. En aquest cas, 
s’han arranjat gairebé tres quilòme-
tres de camins, una part dels quals 
acaba en una finca. D’aquesta ma-
nera, s’aconsegueix preparar una lí-
nia de defensa creant un espai late-
ral d’un metre a cada costat de camí 
que queda net de branques.

PLA D’INVERSIONS LOCALS 
DE LA DIPUTACIÓ

La Diputació de Lleida ha tret una 
línia per al finançament d’inver-

sions que necessitin fer els munici-
pis i entitats municipals descentralit-
zades de la província. En el cas de 
les EMD, ens atorguen 10.000 euros 
a cadascuna a executar l’anualitat 
2018. També hi ha una altra dotació 
de 5.000 euros, encarada a ajudar 

a finançar despeses per subminis-
traments, sobretot electricitat, en 
aquest cas a repartir entre les dues 
properes anualitats.

JORNADA CULTURAL I 
SARDINADA POPULAR

El 14 d’octubre va tenir lloc una 
jornada cultural que va coincidir amb 
la sardinada popular organitzada per 
l’associació de veïns de Baldomar. 
El programa combinava la proposta 
de diferents actes, que es van des-
envolupar de la manera que es deta-
lla tot seguit:

- A les 14.00 hores, a la Plaça de 
la Font, es va fer la sardinada popu-
lar

- A les 17.30 hores va començar 
el recorregut cultural per diferents 
indrets de Baldomar com l’espai Bo-
rrell, el museu arqueològic o l’esglé-
sia, a càrrec de l’Associació Cultural 
Terres del Marquesat

- A les 19 hores va tenir lloc la 

conferència a càrrec del mineròleg 
Josep Maria Mata Perelló sobre el 
mineral de la bauxita a la Sala del 
Ball, amb l’exposició sobre el mateix 
tema, de Jaume Farrando, de colofó.

CURSA DE BALDOMAR
L’1 de novembre, dia de Tots 

Sants, se celebrarà a Baldomar la 
6a edició de la Cursa de Muntanya 
i Caminada Popular que organitza 
l’Associació Esportiva de Baldomar. 
El recorregut són 15 quilòmetres i 
acumula 400 metres de desnivell.

Informació de l’EMD de Baldomar

Exposició del mineral de la bauxita

EMD Baldomar
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municipis

A l municipi de Foradada, els ac-
tes de la Diada de Catalunya 

van començar el dia 10 de setembre 
a dos quarts de set de la tarda amb 
la hissada de l’estelada a Sant Urbà 
de Montsonís. Tot seguit, al polies-

portiu de Foradada va tenir lloc una 
cantada d’havaneres a càrrec del 
grup Marinada, durant la qual es va 
repartir rom cremat per a tothom.

El dia 11 es van continuar els ac-
tes amb la penjada de l’estelada al 

Calvari de Rubió, lloc on es va oferir 
un esmorzar per tots els presents, i a 
la plaça Major de Foradada.

La jornada del dia 11 va finalitzar 
amb un dinar de germanor al Polies-
portiu de Foradada.

Foradada celebra la Diada de Catalunya

Al municipi de Foradada es van hissar estelades en diferents pobles | Ajuntament de Foradada
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municipis

E l 7 d’octubre va començar la temporada de visites 
teatralitzades al Castell de Montsonís. Els horaris 

habituals són divendres i dissabtes a les vuit del vespre, 
però n’hi ha d’especials en ponts i festius. | Castells de Lleida

Visites teatralitzades a Castell

E l dimecres 27 de setembre el 
Castell de Montsonís va acollir 

la gravació del darrer videoclip del 
cantant Henry Méndez, una de les 
icones de la música llatina actual-
ment. El cantant, d’origen dominicà 

però resident des de fa molts a Ca-
talunya, va fer estada a Montsonís 
amb l’equip de gravació, Pandemia 
Films. 

El videoclip, que mostra una 
cançó de desamor, recorre diferents 

estances del castell i dels voltants 
del poble. Està previst que el nou àl-
bum de Méndez surti a la venda el 
mes de gener i el videoclip que s’ha 
gravat ara, el de la cançó Dime la 
verdad, n’és un avançament.

Henry Méndez grava un vídeo a Montsonís

A l’esquerra, equip de participants amb el cantant i a la dreta, dos moments de l’enregistrament del vídeo | Castells de Lleida
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la noguera
OBRES DE LA NOVA VARIANT A BALAGUER

E l 28 de setembre van 
començar les obres de 

la variant nord-oest de Ba-
laguer, que donarà continuï-
tat a la variant sud i evitarà 
el trànsit pel nucli urbà dels 
vehicles que van a Àger o 
les Avellanes des de Llei-
da o Alfarràs. L’obra val 3,6 
milions d’euros i durarà set 
mesos. 

LLIBRE D’EXCURSIONS PER LA NOGUERA

F rancesc Antillach i Antònia Ortiz van presentar el lli-
bre Noguera 17 excursions a peu el 6 d’octubre al 

Consell Comarcal. És un recull d’itineraris de diversa dis-
tància i dificultat, situats generalment a la zona nord. Ca-
da excursió conté una fitxa amb les dades del recorregut 
i com arribar al punt d’inici, un croquis del trajecte i una 
gràfica amb el perfil i els indrets destacats.

FOMENT DE L’EMPRENEDORIA RURAL

E l programa Arrenca, que busca oportunitats laborals 
pels joves i empresaris del món rural, va començar 

una nova edició el 21 de setembre a la zona de la No-
guera. La primera fase són jornades per millorar les com-
petències en gestió empresarial i la segona, visites dels  
joves a empreses per conèixer exemples i crear vincles 
entre el teixit empresarial i el col·lectiu jove. A la foto, una 
de les xerrades a Artesa.

CAMPANYA DE DESCOMPTES EN VISITES

E l 2 d’octubre el Consorci Grup d’Acció Local Nogue-
ra-Segrià Nord i el Consell Comarcal, en col·labo-

ració amb vuit equipaments visitables i gairebé un cen-
tenar de comerços, han posat en marxa una campanya 

de descomptes en l’entrada als equipaments adscrits al 
projecte, entre els quals hi ha castells, monestirs, cen-
tres d’interpretació, jaciments o museus. 

DESCOBERTA DELS ACTIUS CULTURALS

Les darreres visites del projecte Territori de Valor 
les han fet les associacions de dones de Térmens, 

Menàrguens i Vallfogona de Balaguer al Monestir de 
Santa Maria de Gualter, al Centre d’Interpretació de l’Or, 
al Museu de la Noguera i al Castell de Montsonís. En 
total, durant el projecte s’han fet sis visites amb asso-
ciacions de dones i tres amb productors agroalimentaris, 
joves i petit comerç. En cinc visites s’han fet tastos dins 
del projecte Gustum, amb els cellers Castell del Remei i 
Rubió de Sòls, l’obrador Dolç i Salat i el molí d’oli Gabriel 
Alsina. A la foto, visita a Gualter.
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ANTONI AMIGÓ I PONS
Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Control de corrents subterranies sota casa

Ctra. d’Agramunt, 117 - Tel. 973 40 01 27   Mòbil 660 349 648

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE
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En arribar les pluges de la tardor, 
un gran nombre de persones es 

desplacen als boscos amb l’afany de 
passar una estona d’esbarjo i omplir 
de bolets els cistells. 

Però cal vigilar: algunes espècies 
són tòxiques i molt perilloses. El des-
coneixement i la confusió amb espè-
cies comestibles d’aspecte semblant 
fan que es produeixin intoxicacions, 
algunes de les quals poden ser fins 
i tot mortals. 

El criteri bàsic per evitar-les és 
consumir únicament aquells bolets 
que se saben identificar sense cap 
mena de dubte.

Gairebé la totalitat de les intoxi-
cacions mortals són degudes a la 
farinera borda (Amanita phalloides), 
un bolet molt tòxic i bastant freqüent 
als boscos. 

COM ACTUAR EN CAS DE SOSPITA 
D’INTOXICACIÓ

Davant dels primers símptomes, 
s’ha d’anar immediatament a un 
centre hospitalari. Convé portar-hi 
les restes que es tinguin dels bolets, 
ja sigui els trossos que s’han elimi-

nat en netejar-los 
o els bolets cuits 
que hagin sobrat. 
Això permetrà 
identificar l’espè-
cie que ha provo-
cat la intoxicació 
i aplicar el tracta-
ment més eficaç.

Els símpto-
mes d’intoxicació 
varien segons 
l’espècie que l’ha 
produïda. Alguns 
d’aquests símp-
tomes poden 
ser forts dolors 
d’estómac, suor freda, vòmits dolo-
rosos i continuats, diarrees fètides i 
abundants, vertigen, postració total, 
deliris i períodes alternatius de crisi i 
de calma. 

Els primers símptomes es poden 
presentar al cap de poca estona 
d’haver menjat els bolets, normal-
ment entre mitja hora i tres hores, o 
aparèixer passades algunes hores. 
Les intoxicacions més greus, en par-
ticular la causada per la farinera bor-

da (Amanita phalloides), es manifes-
ten després d’unes 8 o 10 hores, de 
vegades més.

En detectar els primers símpto-
mes d’intoxicació, per poc impor-
tants que semblin, s’ha d’anar im-
mediatament a un centre sanitari. 
L’eficàcia del tractament depèn, en 
bona part, de la rapidesa.

Per més informació: http://web.
gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/
temporada-de-bolets/

Comença la temporada de bolets

el cap informa

E l dia 23 d’octubre s’inicia la cam-
panya de vacunació antigripal. 

Us recordem que cal demanar cita 
prèvia al CAP

QUI S’HA DE VACUNAR DE LA GRIP? 

• Persones de 60 anys d’edat o 
més;

• Adults i infants amb malalties 
pulmonars o cardiovasculars cròni-

ques, incloent-hi l’asma;
• Adults i infants amb malalties 

cròniques metabòliques (diabetis 
mellitus), malalties renals o hepàti-
ques, anèmies, asplènia, malalties 
neuromusculars, immunosupressió 
(per medicació o pel virus de la im-
munodeficiència humana);

• Persones que pateixen obesitat 
mòrbida;

• Dones embarassades.
• Totes aquelles persones que 

poden transmetre la grip a les per-
sones en situació de risc, ja en si-
guin convivents, cuidadors o profes-
sionals, i totes aquelles que realitzen 
serveis essencials a la comunitat. 

Per més informació: http://canal-
salut.gencat.cat/ca/salut-a-z/g/grip/
grip/vacunacio/

Campanya de vacunació antigripal

Bolets de l’espècie tòxica ‘Amanita phalloides’ | Jordi Rius
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les entitats
E l dissabte dia 16 de setembre la 

nostra associació de les Terres del 
Marquesat vàrem anar fins al poble de 
Camporrells, que està situat a la Fran-
ja de Catalunya i Aragó, comarca de la 
Llitera (província d’Osca).

A les 9:30 hores arribàvem a la 
Fundació Crisàlida, on ens esperava 
el batlle del poble de Camporrells, 
en Jose Guillén, i el responsable 
d’aquesta fundació, en Jacinto Mar-
qués, que ens va fer una breu i inte-
ressant explicació de com treballen i 
tot el que han fet. Tenen un forn de 
llenya modern, que dóna feina a set 
persones amb discapacitat intel·lec-
tual i que permet la seva reinserció 
laboral. Hi elaboren, pa, coques de 
sucre i xocolata i croissants.

Després d’esmorzar en aquest 
acollidor lloc, de la mà del batlle Jo-
sep Guillén 
vam fer un re-
corregut  d’un 
q u i l ò m e t r e 
pel barranc 
del Salt de la 
Tosca, on ell 
ens va fer la 
primera expli-
cació dels diferents salts d’aigua, del 
recorregut natural, molt ben arreglat 
a nivell mediambiental, i del tros ur-
bà, on està molt ben canalitzat. Al 
final vàrem anar a veure un molí fa-
riner del segle XV propietat de Jose 
Manuel Salazar.  

En tot aquest recorregut hi va 
haver una bona participació i expli-
cacions per part de Josep M. Mata 
Perelló, president del Comitè Cien-
tífic del Geoparc de la Catalunya 
Central i Catedràtic de Mineralogia 
de la UPC, Imma Llobet, Biòloga de 

la Universitat de Barcelona, M. Pilar 
Anglada,  Experta en Botànica, Ra-
mon Bernaus, Catedràtic d’Història 
de l’IES d’Agramunt, i Josep Guillen, 

batlle i historiador 
local. 

Continuàrem la 
visita pel poble i ens 
endinsàrem a l’es-
glésia  barroca del 
segle XVIII molt ben 
conservada i res-
taurada dedicada a 

Sant Pere.
A continuació, vàrem agafar els 

vehicles i tot just a la sortida de la 
població, a la carretera que va a Na-
chá, en Josep M. Mata ens va fer 
una explicació d’un mineral que hi 
ha en aquesta zona de nom Aerenita 
i que és de color blau. 

Continuàrem uns dos quilò-
metres en la direcció esmentada i 
vàrem desviar-nos a mà esquerra 
on vàrem agafar una pista que ens 
va dur fins a l’ermita dels Sants Màr-
tirs, situada a més de 1.000 metres 

d’altitud, i on tots els nostres experts 
abans esmentats varen fer les seves 
explicacions pertinents.

A un quart de tres de la tarda 
anàvem a dinar al poble veí d’Es-
topanyà, a l’Hostal Rural. Érem 20 
persones, 14 del Marquesat i 6 més 
d’Estopanyà, entre elles el batlle 
Agustín Larregola, que també varen 
assistir a tot el recorregut de l’excur-
sió.

Després d’un bon dinar i sobre-
taula, de la mà del batlle d’Estopa- 
nyà i l’associació de dones ens vam 
dirigir a l’ajuntament, on tenen un 
local on confeccionen, amb la pedra 
d’Arenita, penjolls, clauers i altres 
objectes, que es poden comprar per 
un preu mòdic.

Des d’aquí volem fer arribar el 
nostre agraïment per tots els partici-
pants d’aquesta trobada tan interes-
sant i fructífera, que ens va aportar 
a tots un enriquiment cultural que va 
per damunt d’idees i pensaments.  
| Francesc Gessé - Associació 
Cultural Terres del Marquesat

Sortida cultural a Camporrells

Foto dels participants a la sortida cultural a Camporrells | Terres del Marquesat

L’enriquiment 
cultural va per 

damunt d’idees i 
pensaments
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E l dissabte 16 de setembre l’As-
sociació de Comerç i Serveis 

d’Artesa de Segre varem preparar 
un dissabte diferent.

Vàrem començar gaudint de la 
inauguració de l’àrea d’autocarava-
nes i tot seguit es va fer una gran 
desfilada de moda i complements, 
on es van presentar les tendències 
de la nova col·lecció tardor – hivern.

I per acabar, vam degustar un 
gran sopar, celebrant el 10è aniver-
sari de l’Aplec del Conill.

Des de l’Associació de Comerç 
i Serveis d’Artesa de Segre donem 
les gràcies a l’Ajuntament d’Artesa 
de Segre, Protecció Civil, Carnisse-
ria Pijuan, Celler Mas Ramoneda, 
Flors i Plantes Joana, La Rulina, 
Gimnàs Altis i als imprescindibles 
models, ballarins i a tothom que va 
col·laborar. | Junta de l’ACS

Desfilada i 
Cuniplec

La desfilada de moda va ser un dels moments més esperats | J. Farré, J. Matesanz

les entitats

Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua

Auto Taller Gardela

Tel.   973 400 198 
Nit   973 415 119
Mòbil    630 247 659

Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre

(Lleida)
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entitats

Des de l’AMPA volem aprofitar 
aquest espai per donar la benvin-

guda a les famílies noves del centre, 
començar una nova etapa sempre és 
motiu de goig i d’alegria: nous amics, 
nou centre, nous somnis. També ens 
agradaria recordar breument els ob-
jectius de la nostra associació. 

Som una associació petita vincula-
da a l’Escola Els Planells, que té per 
objectiu principal millorar la relació en-
tre tots els membres de la comunitat 
educativa: mestres i famílies;  ser el 
punt d’unió de la comunitat i participar 
activament en la vida de l’escola.

Dins del centre, una tasca impor-
tantíssima de l’AMPA és la gestió i 

compra dels llibres escolars. Com 
a AMPA sabem que la compra dels 
llibres és una font important de des-
pesa per les famílies i per tant farem 
una llarga aposta per la socialització. 
És per un doble motiu, per una banda 
aconseguir abaratir la factura dels lli-
bres i, per l’altra, fomentar els concep-
tes de la reutilització i reaprofitament 
dels llibres en bon estat. 

L’AMPA també té com a objectiu  
la col·laboració en diverses activitats 
organitzades des del centre, com ara 
la castanyada, o bé organitzades des 
de l’ajuntament, com el parc de Nadal. 
Pel que fa a les famílies, al llarg del 
curs l’AMPA organitza diferents xerra-

des i tallers que pretenen ser una eina 
d’enriquiment personal i millorar les 
relacions familiars. És per això que pel 
següent curs estem treballant en pro-
jectes al voltant de les emocions, de 
com millorar les relacions entre ger-
mans, ...

Per acabar, només volem afegir 
que la  nostra és una associació ober-
ta a tots els membres de la comunitat 
educativa i que com a punt de trobada, 
estem sempre disposats a ajudar i a 
rebre suggeriments de tothom. Estem 
convençuts que amb la participació i 
amb la col·laboració de tots el nostre 
projecte té cada dia més sentit. | AM-
PA Escola Els Planells 

Nous projectes de l’AMPA

L ’Associació de Puntaires d’Artesa volem donar les 
gràcies a l’ajuntament, empreses, entitats, comerços 

i persones anònimes per la seva col·laboració a la nostra 
gran festa, la trobada de puntaires, que es va celebrar el 
dia 27 d’agost al carrer Sants Cosme i Damia, que esta-
va de punta a punta ple de puntaires i de parades rela-
cionades amb la punta al coixí. Moltes gràcies.

Així mateix, al cubtural, durant la fira es va exposar 
una mostra de les labors que s’han fet durant el curs. Si 
algú vol aprendre a fer punta al coixí, que sàpiga que 
el curs va començar el 5 d’octubre i que pot demanar 
informació a la sala de les puntaires del centre d’entitats.

Nota d’agraïment de l’Associació de Puntaires

Imatge de la trobada de la passada fira | D. Bella
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reflexionem
Mercè Nogués

H i havia una vegada un rei que 
va oferir un gran premi a l’artis-

ta que millor captés en una pintura la 
pau perfecta. Molts ho van intentar. 
El rei va observar i admirar totes les 
pintures, però només n’hi va haver 
dues que realment li van agradar.

La primera era d’un llac molt tran-
quil, mirall perfecte on es reflectien 
les suaus muntanyes que l’envolta-
ven. Sobre aquestes, hi havia un cel 
molt blau amb tènues núvols blancs. 
Tots els que van mirar aquesta pin-
tura van pensar que reflectia la pau 
perfecta.

La segona pintura també tenia 
muntanyes, però eren abruptes i 
sense vege-
tació. Sobre 
elles, un cel 
furiós s’obria 
en una violen-
ta tempesta. 
Muntanya avall 
discorria impe-
tuosament un 
torrent d’aigua. 
Quan el rei va 
observar acuradament el quadre, va 
veure, després d’una cascada, un 

arbust que creixia en una esquerda 
de la roca. A l’arbust hi havia un niu, 

i al niu, hi havia 
un ocellet assegut 
plàcidament.

El rei va escollir 
la segona pintura 
perquè la pau con-
sisteix a mantenir 
el cor calmat tot i 
estar enmig de so-
rolls, problemes, 
treball dur o dolor. 

Aquest és el veritable significat de la 
pau.

La pau perfecta

La pau consisteix 
a mantenir el cor 
calmat tot i estar 
enmig de soroll, 

problemes o dolor
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DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

Ungla encarnada, durícies, ulls de poll,
berrugues plantars, esperons calcanis,
control a diabètics, educació de l’ungla,

especialitat en nens i esportistes

Podòloga
Infermera

Reflexòloga

Tel. 676 08 33 28

HORES CONVINGUDESHORES CONVINGUDES

Av. Pere III, 10 - 13, alt. 1er - A
25600 BALAGUER

Ctra. Agramunt, 15 baixos
25730 ARTESA DE SEGRE
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Una de les frases més cèlebres 
de Gandhi diu: “No hi ha ca-

mins per a la pau, la pau és el ca-
mí”. Són paraules que hem utilitzat 
sovint a l’escola quan treballem la 
pau. Concretament i des de fa anys, 
el 30 de gener celebrem el Dia Esco-
lar de la No-violència i la Pau (DENIP), 
però al dia a dia sempre treballem par-
tint del principi que la violència no solu-
ciona els conflictes.

A la majoria de persones amb sen-
sibilitat, les imatges tan esgarrifoses 
del dia 1 d’octubre arreu de Catalunya 
ens van deixar atònits i perplexos. Com 
pot ser que la resposta a un moviment 
cívic i pacífic, malgrat desafiant, sigui 
la violència? Aquests fets encara resul-
ten més greus perquè en molts casos 
van tenir lloc en centres educatius, on 
s’ensenya pau, democràcia, drets hu-
mans i a ser ciutadans responsables, 
crítics i compromesos.

Molts dels nostres alumnes ho van 

veure per la tele-
visió i no era fic-
ció sinó fets reals, 
succeïts a tocar 
de casa. Recor-
dem que a Ponts 
els va tocar rebre. 
Durant aquell diu-
menge, alguns 
nens i nenes van 
viure un gran sentiment d’angoixa, 
sostingut durant hores, a través del 
seu entorn familiar. Eren conscients 
que alguns “dolents” havien fet mal a 
d’altra gent i que en qualsevol moment 
se’ls podien presentar davant seu.

L’endemà, aquesta sensació es no-
tava a l’escola. El silenci amb què la 
majoria entraven no era normal. Alguns 
feien preguntes i altres comentaven en 
veu baixa les vivències del dia anterior. 
Així és que vam decidir actuar, perquè 
l’educació emocional és molt important 
per a nosaltres. Per una banda, cada 

tutor va gestionar lliurement la situació 
en funció de les inquietuds dels alum-
nes, però sense entrar en detalls. A 
més, durant la tarda, els alumnes de 3r 
fins a 6è van decorar coloms de la pau 
amb petits missatges que després van 
anar a lliurar als més petits. Van ser 
moments molt emotius que van donar 
peu a algunes abraçades.

Vam sortir de l’escola reconfortats 
i amb millor estat d’ànim que quan 
vam entrar al matí, perquè –no hi ha 
dubte– la pau és el camí. | Escola Els 
Planells

escola els planells
La pau és el camí

Les abraçades, un dels moments més emotius
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tema del mes

La preparació i les conseqüències 
del referèndum de l’1 d’octubre 

han estat tan intenses com la jorna-
da en si. Tot i trobar-nos encara en-
mig d’una incertesa absoluta pel que 
fa als esdeveniments a llarg termini, 
sí que hi ha un fet que ja emergeix 
amb fermesa: la ciutadania, també 

la d’Artesa, està implicada, vol parti-
cipar de la vida pública, social i polí-
tica, és conscient d’allò que passa al 
seu voltant i, per damunt de tot, vol 
ser escoltada i respectada.

Ho vam començar a veure a les 
concentracions del 20 de setembre, 
al matí a Barcelona i al llarg de la jor-

nada ja arreu de Catalunya, van ser 
el primer indicador de com serien les 
setmanes que teníem per davant. 
També hi va haver les citacions a 
alcaldes per declarar com a acusats 
de col·laborar amb el referèndum, 
centenars d’alcaldes catalans entre 
els quals hi havia el d’Artesa, Mingo 

Artesa diu “sí” a votar i 
“sí” a la independència 

Les hores d’espera abans d’obrir, seguiment de la jornada al matí i conversa de l’alcalde amb els Mossos | JF

Durant el matí es va poder votar però es van formar llargues cues per l’alta assistència i els problemes tècnics | J. Farré
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tema del mes

Sabanés, que va acudir als jutjats de 
Balaguer amb el suport d’un grup de 
ciutadans del municipi.

Així mateix, davant els dubtes de 
si seria possible materialitzar la vo-
tació, la marató d’actes a favor del 
referèndum del dia 24 va ser un altre 
èxit de convocatòria. Durant tot el 
matí, a plaça de l’Ajuntament es va 
reivindicar el dret a votar.

EL DIA DEL REFERÈNDUM

Tot i que la narració dels fets de 
les darreres setmanes està plena de 

clímax i punts d’inflexió, agafem el dia 
del referèndum com a punt de parti-
da. Seguint les consignes escampa-
des arreu, a Ar-
tesa també es 
va començar 
a “fer guàrdia” 
de matinada 
davant del punt 
de votació. El 
fet de coincidir 
amb la festa 
major va donar un caràcter especial 
a aquelles hores, per alguns una 

vetlla (encara no havien dormit) i per 
uns altres un dia que començava 
molt aviat. L’ambient va ser distès i 

festiu tret del mo-
ment, poc abans 
de l’obertura del 
col·legi, en què els 
Mossos van entrar 
al recinte per pre-
cintar-lo. Es van 
trobar la plaça de 
la Nació Catalana 

plena de gom a gom i cantant “no 
passaran” per “protegir” les urnes i 

Diversos moments del dia: dinar i pastís, grallers, sardanes, esmorzar, la mesa i resultats | D. Bella / J. Farré / M. Serret

#temadelmes

Tot i els moments 
de tensió, la 

jornada va ser 
festiva i optimista
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paperetes que tanta expecta-
ció havien aixecat. La presenta-
ció d’aquestes urnes i paperetes i 
l’obertura del 
col·legi va 
ser, precisa-
ment, un al-
tre moment 
àlgid. Al llarg 
del matí es 
va poder 
votar amb 
relativa fluïdesa, tot i que la multitu-
dinària participació i els problemes 
de connexió a internet van fer que 
es formessin llargues cues. 

Val a dir que l’interès que desper-
tava la votació va fer que les sarda-
nes es traslladessin en aquest punt. 
I va ser esperant per votar que es 
va començar a saber el caire que 
prenien les intervencions dels cos-
sos policials estatals en altres punts. 
Això va provocar més tensió i fins 
i tot por, fins al punt a partir de les 
dues es va tancar el col·legi, en prin-

cipi temporalment.  A la mateixa ho-
ra començava el dinar popular, amb 
unes postres “temàtiques” adapta-

des a la jornada. Ara 
bé, el dinar va estar 
enterbolit per la pos-
sibilitat, que cada ve-
gada semblava més 
ferma, de la visita de 
la Guàrdia Civil. Així, 
a la tarda el col·legi 
ja no va reobrir i les 

urnes, la votació i les paperetes es 
van traslladar a un altre indret.

Finalment, però, la Guàrdia Civil 
no va arribar a Artesa. Al vespre es 
va fer el recompte, 1.499 vots a fa-
vor del sí, 40 vots a favor del no i 22 
vots en blanc. 

ELS DIES POSTERIORS

A Artesa, el seguiment de la 
convocatòria d’aturada de país del 
3 d’octubre va ser molt elevat i tan 
participatiu com a la resta del país, 
amb la gran majoria de comerços i 

Abans, alcaldes 
investigats, i 

després, protestes 
pacífiques

Declaració a Balaguer i 20 de setembre (dalt) i 24 de setembre (esq) | DB / JF
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#temadelmes

empreses tancats. 
A més a més, lluny de quedar-se 

a casa o aprofitar per fer feines pen-
dents, la ciutadania es va mobilitzar 
i va sortir al carrer, primer a l’Ajunta-
ment i tot seguit en un acte coordi-
nat amb Ponts en solidaritat amb la 
violència de la intervenció policial en 

aquesta població. 
Un altre dia clau va ser el 10 

d’octubre, en què la compareixença 
de Puigdemont i les reaccions del 
govern de l’estat i el Rei es van se-
guir amb atenció. La incertesa so-
bre l’aplicació de l’article 155 de la 
Constitució i la limitació de l’auto-

nomia catalana va planar fins al 21 
d’octubre, però molts ja l’anticipaven 
quan es va saber que l’Audiència 
Nacional acordava presó provisional 
pels dirigents d’Òmnium i l’ANC, un 
altre acte que també va ser contes-
tat amb una manifestació silenciosa 
amb espelmes.

L’aturada del 3 d’octubre va tenir un alt seguiment, es van fer actes a Artesa i es va visitar Ponts | DB / JF / NS

L’empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart va ser respost amb una manifestació amb espelmes | JF/DB
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vida social

E l diumenge 8 d’octubre, els nas-
cuts l’any 1957 ens trobàvem per 

celebrar els 60. Tothom amb alguna 

arruga de més, però amb l’esperit jo-
ve. Com diu la frase: “El pas dels anys 
és inevitable, envellir és opcional”. 

Felicitats a tots i a totes !!!
| Assistents a la trobada de 

nascuts el 1957

Trobada de la quinta del 1957
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esports

L ’Escola de Futbol Artesa de Se-
gre (EFA) fer el 15 d’octubre la 

presentació oficial dels vuit equips 
que defensaran la samarreta la tem-
porada 2017/2018. Enguany, són un 
equip juvenil, un cadet, un infantil, 
dos alevins, un benjamí, un pre-ben-
jamí i un baby, que sumen més d’un 
centenar de nens. També cal des-
tacar la presència d’una nena. La 

coordinació continua a càrrec de 
Miki Massana. A més, s’ha arribat a 
un acord amb l’Escola de Futbol de 
Ponts per assegurar la viabilitat de 
l’equip cadet, que tindrà jugadors de 
les dues poblacions.

A la presentació hi havia l’alcal-
de d’Artesa, Mingo Sabanés, la re-
gidora d’esports, Maria Cusola, i els 
principals patrocinadors de l’entitat. 

Per part de la Federació Catalana 
de Futbol també hi van assistir el 
delegat de la Federació Catalana de 
Futbol a Lleida, Jordi Terés, i el sub-
delegat de la Federació Catalana de 
Futbol a Lleida, l’artesenc Jordi Solé.

En l’acte es va distingir el jugador 
Guillem Sellart, que enguany passa 
al CE Artesa i que s’ha format a les 
files de l’escola des que era petit.

L’EFA presenta els equips 2017/2018

Foto de grup dels integrants de l’escola i la distinció a Guillem Sellart. A la pàgina següent, els equips | TF7 SPORT
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TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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E l dissabte 16 de setembre es 
va disputar la primera edició del 

Torneig de Mini Bàsquet Masculí 
Cooperativa d’Artesa, organitzat pel 
club CENG Artesa.

Hi prengueren part sis equips,  
Bàsquet Manresa i JAC de Sants, de 
Barcelona, i quatre dels clubs amb 
més solera de Lleida, Cervera, Ba-
laguer, Pardinyes i l’amfitrió, CENG 
Fisart d’Artesa.

CENG I MANRESA, A LA FINAL

Al llarg de tot el dia les joves 
promeses del bàsquet disputaren 
una lligueta entre ells dividits en dos 

grups. Passaren a la final el Manre-
sa i el CENG, després d’imposar-se 
en semifinals al Sants i al Cervera, 
respectivament. Els del Bages feren 
valdre tot el seu potencial, i van re-
sultar campions del torneig en vèn-
cer el conjunt local per 62 a 46. 

El jugador més valuós del cam-
pionat (MVP) fou Unai Rodríguez, 

del Manresa.
El club artesenc pretén convertir 

el torneig en un referent del mini-
bàsquet a les terres de Ponent, i de 
cara a properes edicions vol ampliar 
el nombre d’equips que hi participen 
i convidar a més conjunts vinguts 
d’arreu de Catalunya i d’altres fede-
racions.

Els equips finalistes van ser el CENG Fisart i el Manresa | CENG

El Manresa 
s’endú el  
I Torneig de 
Minibàsquet

E l 15 d’octubre va començar el 
tercer torneig de pàdel de tardor 

d’Artesa de Segre, que es disputarà 
fins al 15 de novembre. Aquesta és 
la tercera edició consecutiva del cer-

tamen i hi participen un total de 26 
parelles apuntades. Aquests 52 ju-
gadors i jugadores provenen tant de 
la mateixa població d’Artesa com de 
localitats properes, com ara Ponts, 

Agramunt o Tàrrega. Enguany, el 
torneig compta amb la col·laboració 
de la botiga Logiesport, la fàbrica de 
pales de pàdel Shooter i les empre-
ses Click&padel i Gestiona.

Comença el tercer torneig de pàdel
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notícies
NOVEL·LA

La guerra de las dos rosas: Trini-
dad. Conn Iggulden. Duomo.
Un regne, dues famílies i 30 anys de 
guerra. Any 1454. Mentre els traïdors 
avancen, la reina ha de resistir. Qui 
guanyarà la batalla pel tron? Què 
sacrificaran les cases dels York i 
dels Lancaster en nom d’Anglate-
rra? El cielo en ruinas. Ángel Fabregat Mo-
rera. Megustaescribir.

Un ancià que escriu una carta als Reis, 
un vidu que passa les hores amb les 
cendres de la seva dona, una senyora  
madura que redescobreix l’erotisme 
a bord de l’autobús que la porta a la 
feina. Són alguns dels personatges 
d’aquests relats en miniatura.

Cuentos del libro de la noche. Jo-
sé María Merino. Alfaguara.
A les pàgines en blanc del llibre de 
la nit les paraules poden esborrar-se 
contínuament per escriure’n unes al-
tres, fet que no succeeix al llibre del 
dia, on l’escrit roman inalterable.  

Mel al sofregit. Esther Cerdán. Sara-
gossa.
No és un llibre de cuina sinó de rela-
cions humanes, sobre una convivèn-
cia forta i perdurable. L’amistat de les 
protagonistes s’inicia a la infància i 
creix a l’adolescència. Després, ca-
dascuna viurà les seves relacions.

Corazón conejo. Rubén Lardín. El Bu-

tano Popular.
Memòria d’iniciació sentimental on 
l’autor fa recompte dels cabals de la 
infància a partir del cinema de terror, 
la bondat de les dones i una mica de 
música a tota marxa.

NOVEL·LA JUVENIL

Sobreviure a l’institut: tot pel vi-
ne. Lele Pons i Melissa de la Cruz. Fan-
books. 

L’Efecte Calders. Premi Joaquim 
Ruyra 2015. Santi Baró. La Galera.

La Venjança dels Panteres Ne-
gres. Gemma Lienas. Bromera.

DIVERSOS

Hacia la autosuficiencia en ca-
sa. Annie-Jaume Sauvage. La Fertilidad de 
la Tierra.

Cuina feliç: receptes refrescants 
per encarar la vida amb energia. 
Anna García. Columna.

Vivir bien sin dolor de cabeza. 
María Isabel Heraso. Paidós.

Cortina de fum sobre el canvi 
climàtic. James Hoggan i Richard Litt-
lemore. Librooks.

Nedant entre taurons: el meu 
viatge al món dels banquers. Jo-
ris Luyendijk. Empúries.

L’art de callar. Abbé Dinouart. Edicions 
de la Ela Geminada.

Strange tales from Great Britain. 
Martin Sinclair. Burlington Books.

The Three musketeers. Alexandre 
Dumas. Burlington Books.

Romeo and Juliet. William Shakes-
peare. Burlington Books

INFANTIL

Jo també vull ser artista. Joana 
Pons. Fepccat.

El vol de l’oreneta. David Cirici. Cruï-
lla.

El Secret de la biblioteca. Moka. 
La Galera.

El Gran llibre dels mites grecs. 
Eric A. Kimmel. Estrella Polar.

NOVETATS 
D’OCTUBRE

Activitats
• Conferència de ‘La Marató de 

TV3’. Malalties infecciones   
13 de novembre, 19.00h

• Hora del Conte amb la Jasmina 
15 de novembre, 17.30h

• Reunió Club de Lectura  
Tot això ho faig per què tinc 
molta por, d’Empar Moliner. 
15 de novembre, 20.00h

• Xerrada-Col·loqui amb Empar 
Moliner, escriptora i periodista. 
24 de novembre, 19.00h 
Acte pendent de confirmar

• Exposició “Montserrat Roig, cro-
nista d’un temps, d’un país” 
Fins al 20 d’octubre

• Exposició “T’estimo... o no” 
Fins al 29 de desembre

• Racó Bio  
Selecció de llibres relacionats 
amb la producció ecològica. 
Tot l’octubre (1r pis)

• Exposició “Instagram: Eva 
Maza” 
Fins al desembre

de la biblioteca

HORARI Tardes de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h. · Matí de dimarts d’11.00 a 13.00 h.

Pl. de l’Ajuntament, Casal Cultural, entrada carrer València, 1 · 25730 · ARTESA DE SEGRE  
Tel: 973400754 · Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat · http://bibliotecaartesadesegre.blogspot.com
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Ens visità el passat 3 d’agost, de bon 
matí, a la nostra casa de Cubells, 

l’historiador i autor de La Guerra Civil al 
Montsec, Ferran Sánchez Agustí, home 
molt cordial, xerraire, molt documentat; 
s’interessava per la història de l’avi An-
tonio Camps Sabanés, casat amb Ra-
mona Poch Solé, que desaparegué el 
1938 als 62 anys sense deixar rastre. 
També s’interessava per la història del 
seu fill Jaume, el nostre pare (Cubells, 
14/01/1911- Barcelona 25/01/1984), 
el cavaler de ca l’Estanc, exsemina-
rista, fejocista, alferes d’Intendència, 
llicenciat en Filosofia i Lletres per la 
Universitat de Barcelona (especialitat 
llengües clàssiques), Creu d’Alfons X 
el Savi (1960), que durant molts anys 
havia estat professor dels Jesuites de 
Casp (Barcelona) en l’àmbit de lletres 
(història, literatura, grec, llatí) i de For-
mación del Espíritu Nacional. També 
durant un temps fou  membre de la Jun-
ta directiva del Centre Comarcal Lleida-
tà de Barcelona i és autor de Cubells. 

El Castell, el tresor artístic, el costumari 
antic i modern, editat a Tàrrega per la 
impremta Camps Calmet (1973), ac-
cèssit al Premi Alfons Bonay Carbó de 
l’IEC 1972, exhaurit en les seves dues 
edicions i reeditat per l’Ajuntament de 
Cubells el 1993. 

En el decurs de la conversa, li expli-
co que després del llibre, el pare va em-
prendre l’estudi, transcripció i traducció 
dels pergamins medievals de l’Arxiu de 
Cubells, que no va acabar a causa de 
la sobtada mort. L’amic Ferran desco-
neixia l’existència de l’Arxiu i jo no sa-
bia que el local ocupat actualment  per 
les cubelleses de l’Associació Maresel-
va havia estat l’Hogar de la Guardia de 
Franco de la Ribera del Sió, inaugurat 
el 1956 quan era secretari de Cubells, 
l’ultra rellevant Miguel Gómez Bonet, 
local que aleshores era seu de la cen-
túria “Antonio Camps Sabanés”.

Entrem a parlar de l’avi i del seu 
destí, que era el tema pel qual jo volia 
consultar-lo en la seva condició d’ex-

pert dels fets ocorreguts a la comarca 
durant la Guerra Civil. Volia obtenir de-
talls que ens permetessin saber què li 
va passar a l’avi, l’Antonio Camps Sa-
banés de ca l’Estanc. Als primers temps 
de la guerra, els anarquistes i personal 
incontrolat feien venir gent d’un altre 
poble per fer alguna “saca”, però l’any 
1938, amb l’arribada del front a Cubells 
va ser el SIM el responsable de deten-
cions i desaparicions, buscant sobretot 
“emboscats” que havien d’anar a ser-
vir. Ho feien arrestant familiars, pres-
sionant-los per tal de localitzar-los o 
forçar-los a presentar-se. Sembla que 
aquest va ser el cas de l’avi, els dos 
fills homes, Jaume i Antonio (Cubells, 
1907-Barcelona, 1993) es van embos-
car, aquest tal vegada  per motius per-
sonals, fruit d’enemistats creades al po-
ble per la seva actuació durant els fets 
d’octubre de 1934 quan era alcalde de 
Cubells pel Centre Republicà de Dre-
ta (cinc regidors) contra els insurrec-
tes d’ERC (dos regidors), mentre que 

La desaparició d’Antonio Camps el 1938

apunt d’història
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en Jaume era estudiant de Filologia 
Clàssica a la Universitat Autònoma de 
Barcelona i militant de la Federació de 
Joves Cristians, organització democris-
tiana molt castigada pels dos bàndols 
perquè es confessaven catòlics i nacio-
nalistes, i a més es confonia la paraula 
“fejocista” amb fascista o feixista.

Segons això, l’avi no va ser detingut 
per ser propietari, catòlic ni per motius 
ideològics, a pesar de ser de la CEDA, 
d’haver estat d’Unió Patriòtica i ser el 
subcaporal del Sometent, motius pels 
quals ja l’haurien liquidat o empresonat 
molt abans els de la FAI, que el 1938 
ja estava controlada. Des d’aquest punt 
de vista, l‘avi podia estar tranquil, ja 
que ningú el va molestar, això vol dir 
que no havia de témer per res, ja que 
era una bona persona. Diu el nostre 
interlocutor també que, just acabada la 
guerra solien exhumar i traslladar els 
cadàvers als cementiris. Si en el nostre 
cas, tot i la recerca que van emprendre 
les filles Maria i Teresa, no es va fer, 
segurament és perquè ningú sabia on 
el van matar. Serà molt difícil trobar-lo, 
no només perquè han passat molts an-

ys, sinó també perquè ningú diu res. 
Em recomana anar a l’arxiu històric 
que guarda els expedients de la presó 
de Lleida per consultar els dels cube-
llesos represaliats per Franco després 
de la guerra. Suggereix apuntar-nos al 
banc de dades d’ADN que impulsa la 
Generalitat i penso, tant de bo intervin-
gui l’atzar, per proporcionar algun indici 
que permeti trobar l’avi.

A Sánchez el preocupa molt el tema 
dels emboscats, ja que pràcticament 
ningú l’ha tractat encara excepte ell 
mateix i, diu, és molt important, ja que 
reflecteix una actitud nombrosa i real, 
la dels qui no volien fer la guerra. N’hi 
va haver molts i per tot arreu, gent que 
es va amagar i va intentar fugir. M’ex-
plica que amb l’establiment del front a 
Cubells, van començar les actuacions 
del SIM a partir de l’abril-maig de 1938. 
L’esquela que la família va imprimir, dó-
na la data de 5 de maig per la mort de 
l’avi, és també la data probable de la 
seva desaparició definitiva, el moment 
en què, per ordre dels seus captors, 
les seves filles van deixar de portar-li 
menjar a un cobert situat als afores  del 

poble on el tenien tancat. La sospita és 
evident, segons ens van explicar les tie-
tes Teresa i Maria: el van anar a buscar 
a casa i el van portar a l’Ajuntament, on 
hi havia altres detinguts, després el van 
traslladar al cobert, només a ell, i als al-
tres homes els van deixar anar. Sembla 
que aquest era el sistema habitual.

Comentàvem que entre el dia que el 
van anar a buscar i el dia que va desa-
parèixer en van passar uns quants, en 
els quals, a més de patir molt, més per 
por o pressió psicològica que que per 
tortures físiques. Un dia, els guardians 
van dir a les filles que ja no calia que hi 
tornessin per portar menjar a l’avi i des 
d’aleshores se’n va perdre tot rastre. 

Dels tres sospitosos d’haver estat 
causants de la seva detenció o denun-
cia a la Comandància Militar de plaça, 
la 141 BM (52 Divisió), assenyalats a la 
Causa General, cap va ser acusat ex-
plícitament d’haver participat en la mort 
o desaparició, Josep Pané Farré morí 
exiliat a Beaumont-du-Gâtinais (Seine 
et Maine), Pere Giribet Trepat va ser a 
presó fins al 26 d’octubre de 1944 i Ju-
lià Maciá Amorós “Pocurull”, fins al 10 

apunt d’història
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de juliol de 1941.
A partir del relat que ens va fer un fill 

d’aquest últim, alcalde llavors del poble, 
i de la poca informació que disposava, 
vaig pensar que els captors esperaven 
alguna cosa que no es va produir, com 
ara que els fills hi anessin per tal d’alli-
berar el pare. Sánchez no ho veu així, 
ja que recorda que en aquell moment 
les comunicacions eren molt difícils, ca-
lia salconduits per poder circular i hi ha-
via molts controls a les carreteres. Les 
notícies, sembla no corrien prou bé.

Per altra banda, desconec si el meu 
pare, en Jaume, va tenir noticia de què 
passava al poble. Per la documentació 
personal que guardem d’ell sospitem 
que l’any 1938 ja havia passat la fron-
tera i era a Sant Sebastià. En Jaume,  
mentre estudiava a la Universitat vivia 
a Barcelona a casa de la seva germa-
na Teresa (Cubells 1909 - Barcelona 
2005), que tenia una granja al carrer 
d’en Serra Xic. Ella ens va explicar 
que el van anar a buscar allà i va po-
der avisar-lo que no hi tornés perquè el 
buscaven. El nostre pare era conscient 
que el perseguien perquè era de la Fe-
deració de Joves Cristians. Li agradava 
escriure i ho va fer sovint en premsa ca-
tòlica i més concretament en una sèrie 
d’articles dedicats a la federació que va 
publicar a la revista petrària de Ribes 
de Freser el 1935. De fet, sempre va 
ser catòlic practicant i a la seva mane-
ra, sense militància explícita, catalanis-
ta: la biblioteca de casa era plena de 

llibres d’autors catalans, des de l’obra 
completa de Verdaguer o Maragall fins 
als grans escriptors noucentistes, ell 
mateix escrivia català amb tota correc-
ció i fins i tot va donar-ne classes de 
forma clandestina en temps de Franco; 
a casa sempre es va parlar en català.

Reprenc el nostre tema. Potser el 
meu pare, preocupat per la seva vida, 
va aconseguir amagar-se i no va saber 
la situació del seu pare fins que va po-
der tornar al poble. No sé què hauria 
fet. En canvi, el nostre veí i informador, 
fill de l’alcalde Macià (Pocurull), ens va 
dir que el tiet Antonio ho va saber i va 
dir que al seu pare no li farien res. Natu-
ralment, no es va presentar, ell alesho-
res ja estava casat i tenia una filleta ben 
petita. L’avi desaparegué. El tiet Tonet 
s’estava a Barcelona, potser amagat 
a casa de la meva mare on també va 
trobar refugi el meu pare i de fet, tot i 
ser l’hereu de l’Estanquer es va quedar 
preferentment a Barcelona. Consta a 
les actes que guarda l’ajuntament que 
en un determinat moment, i sense que 
les actes ho expliquin, ja en temps de 
guerra, va deixar de ser alcalde i regidor 
de l’Ajuntament de Cubells per sempre. 
De fet, el nostre pare va fugir des del 
poble cap a Andorra, va poder passar 
a França i des d’allà, a Sant Sebastià, 
on es va incorporar a l’exèrcit franquis-
ta. Per la seva condició d’universitari el 
van fer alferes i el van destinar a Xauen 
(Marroc), prop de Tetuan al capdavant 
de la intendència d’un quarter. Era se-

riós, però quan ens explicava anècdo-
tes de l’exèrcit o del seminari de la Seu 
d’Urgell, ens feia riure.

En Sánchez m’anima a publicar 
aquesta història. Diu que és molt im-
portant saber què va passar amb els 
emboscats. Ell és un home molt treba-
llador i documentat i a part dels arxius 
que consulta diu que moltes informa-
cions les ha obtingut parlant amb la 
gent dels pobles que ha visitat, tractant 
de saber què va passar a cada lloc amb 
les persones afectades per saber tam-
bé la causa de les desaparicions.

Ens diu que a Cubells ningú el va 
informar de la relació que hi havia entre 
el meu avi i l’autor del llibre de Cubells, 
ni tampoc que aquesta persona tin-
gués descendents directes. Si hagués 
estat així, potser ens hauríem conegut 
abans i fins i tot hauria pogut parlar 
directament amb els fills i les filles de 
l’Estanquer. Afegeix que el silenci ge-
neralitzat l’ha sorprès respecte d’altres 
llocs, on ha trobat gent molt disposada 
al diàleg i a relatar les memòries de la 
guerra. Li vaig dir que he atribuït aquest 
silenci a un fons de rancúnia de gent 
del poble que potser podria explicar la 
desaparició de l’avi; ell reitera que es 
deu a l’acció del SIM, però jo segueixo 
pensant que alguna cosa hi devia tenir 
a veure el poble, quan el vell Pocurull, 
alcalde els últims dies de la guerra, 
als anys seixanta va anar a casa de la 
meva tia Maria, on s’havia reunit tota la 
família pel casament del Joan Ros, el 
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seu fill i hereu de Cal Mariano, a dema-
nar perdó per no haver pogut fer res per 
impedir la mort de l’avi, i afegeixo que 
la visita i la confessió que varem rebre 
que no fa gaires anys d’un fill d’en Pu-
curull, aleshores veí nostre, que sense 
deixar de plorar, ens va explicar la his-
tòria de la desaparició de l’avi, responia 
al mateix desig. Mai abans havíem par-
lat amb ell i crec que el gest volia excul-
par el seu pare de tota responsabilitat, 
ja que no va poder impedir els fets.

Un mes després a Barcelona relle-
geixo aquestes línies escrites tot just 
després que marxés l’amic Sánchez. 
Hi he reflexionat i li agraeixo  profun-
dament que m’orientés respecte el te-
ma dels “emboscats” ja que era ben 
real la seva existència i ben normal 

en aquelles circumstàncies. En el meu 
cas i per recuperar la història del meu 
avi, disposant de poca informació, era 
molt fàcil buscar una causa o un culpa-
ble i molt sovint vaig caure en aquesta 
temptació. Ara me’n penedeixo, tothom 
era víctima de la situació i els que es 
van amagar tenien tot el dret a fer-ho, 
no solament a intentar salvar les seves 
vides, sinó també en molts casos, a 
assumir les seves decisions al marge 
d’allò  que en la distancia potser ens 
semblaria més correcte. Penso en l’ac-
ció de la Generalitat, que ajudà molta 
gent a exiliar-se, afortunats de salvar la 
vida sense risc ni conflicte. Per què al-
tres no ho haurien de fer? És el cas del 
meu pare, el meu oncle i molts d’altres.

De tota manera, encara seguiré ras-

tres i faré consultes per saber on el van 
matar. El seu full de defunció conservat 
a l’Ajuntament de Cubells i redactat el 
1940 diu que va morir “a 5 de julio de 
1938 a consecuencia de asesinato, se-
gun resultado de expediente de infor-
mación y reconocimiento practicado y 
su cadaver habrá recibido sepultura en 
las afueras de esta población”. Sembla 
clar que el lloc ja era desconegut en el 
seu moment i ara encara ho és, però no 
perdem l’esperança, potser algun dia 
algú farà memòria, cosa ben difícil però 
no impossible, i posarem punt i final a la 
nostra recerca amb la satisfacció d’ha-
ver retornat la dignitat al nostre padrí 
enterrant-lo al seu, poble al costat de la 
seva esposa. | Teresa Camps Miró, 
Cubells-Barcelona

apunt d’història
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pel forat del pany
Gener: “Aquest any la Festa Major 

d’Artesa caurà tard nena, a veure 
quin temps ens farà!”. “Ah si? En què 
cau?”.  “29 i 30 de setembre i 1 d’Octu-
bre”. “Calor farà. Últimament sempre fa 
calor per la Festa Major.

Juny. “Uala! Acaben de dir que el 
President ha convocat el referèndum 
pel dia 1 d’octubre. Quina Festa Major 
ens espera nena. A veure si la balla-
rem de debò. No em fa gens de gràcia 
tot això”. “No passa res dona...” “Ja ho 
veurem si passa o no passa, que amb 
aquests de Madrid no s’hi juga, que a la 
que ens descuidem ens envien l’exèrcit 
per la Diagonal. Què no veus que es-
tan com un llum d’oli? No sens quantes 
mentides diuen? Si fa vergonya i tot 
de sentir-los!” “Això no t’ha de venir de 
nou. Nosaltres a la nostra”. “Sí, sí, però 
jo continuo dient que aquest any la ba-
llarem per partida doble...

Octubre: I arriba la Festa Ma-
jor. Els últims dies els fets s’han pre-
cipitat a una velocitat de vertigen. 

No cal que els recordi, tots els teniu 
presents. Els grups de Whatsapp 
i twitter treuen fum. Tothom està pen-
dent de què passarà. El govern de Ra-
joy ja ens ha ensenyat les dents i tot 
i que sembla que no pot passar gran 
cosa, no les tenim totes. L’adrenalina 
ens corre per les venes. No dormim to-
tes les hores que ens agradaria. I men-
ys després del càntic “A por ellos” que 
hem sentit en alguns llocs d’Espanya 
en acomiadar les tropes de la Guardia 
Civil que venien a Catalunya a no se 
sap ben bé què fer. Tot i que a partir 
de diumenge ja ens quedarà més clar.

El jovent d’Artesa ha decidit empal-
mar el dissabte amb el diumenge i a les 
6 de la matinada, quan al pavelló s’aca-
ba la música, tots cap a la plaça de les 
Monges (perdoneu però per a mi sem-
pre serà la plaça de les Monges). Allà, 
música i molta alegria, tot esperant que 
es faci de dia i que obrin les portes del 
Centre d’Entitats. La gent està pendent 
de per on sortiran les urnes i les pape-

retes. De moment ni rastre... 
A les 9 obren portes, les urnes i les 

paperetes, com per art de màgia, ja són 
a lloc, i la plaça es va omplint de gent. 
Jo baixo cap a quarts de deu. A votar! 
Només tombar la cantonada del Banc 
Central, ja veig que no serà com altres 
vegades, tant per l’ornamentació dels 
carrers bloquejats per cotxes i algun 
tractor, com per l’aire que es respira. A 
l’ambient hi ha un no sé què especial. 

Tothom té la sensació que avui és 
un dia dels que fan història, d’aquells 
que els nostres néts llegiran als llibres 
de text. Les emocions són a flor de pell. 
Veure els teus veïns, amics i familiars 
allà fent cua amb paciència infinita, ara 
funciona el sistema informàtic, ara no, 
t’omple el cor d’un sentiment nou per 
a la majoria. Un sentiment que no sé 
ben bé descriure, entre orgull i digni-
tat, entre pena i alegria, entre rauxa i 
serenor. Estem emocionats, molt emo-
cionats. Es veu més en els rostres de 
la gent gran, de la gent que va viure 

L’1 d’octubre
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Recollida d’objectes voluminosos
Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de 
recollida i dels objectes (973 40 00 13)
- Pobles agregats i Artesa de Segre: dimarts, 
31 d’octubre
Aquest servei només és per casos molt jus-
tificats, que no puguin anar directament a la 
deixalleria.

Renovació del DNI 
Fins pròxim avís per part de la Policia, no es 
tornarà a renovar el DNI a l’Ajuntament. Resta 
pendent la cita cancel·lada prevista pel passat 
3 d’octubre. Podeu adreçar-vos a l’oficina de 
Lleida, c/ Jaume II, 15, telèfon 973 21 42 74 o 
entreu a www.citapreviadnie.es.
Ajuntament d’Artesa de Segre

Dates a recordar

Paquita Martí

aquella època fosca. Molts han espe-
rat anys aquest moment. També de la 
gent malalta, que feia molt temps que 
només sortia de casa per anar al metge 
i avui no han volgut perdre’s l’ocasió de 
decidir lliurement el futur del seu país. 

Cap a les 10 ja arriben notícies que 
a Sant Julià de Ramis, al col·legi on ha-
via de votar el President, hi ha entrat 
la Policia Nacional esbotzant les portes 
a cops de mall i traient-ne la gent que 
s’esperava per votar, igual com ens es-
peràvem a Artesa i arreu de Catalunya, 
a cops de porra i puntades de peu. La 
brama es comença a estendre, a mig 
matí les notícies de les intervencions 
policials ja són continuades, a Artesa 
de Lleida, a Menàrguens, a la mateixa 
Lleida, a Ponts!!! Creix la indignació i 
si algú té por se l’aguanta, d’allí no es 

mou ningú. La Sílvia des del balcó del 
Centre ens va donant el “parte mete-
reològic”. Esperem que plogui en qual-
sevol moment, tots tenim els paraigües 
apunt. Els whatsapp amb imatges de 
les agressions que es succeeixen per 
tot el país no paren de circular, i cada 
vegada són més i més, i més dures.

Poc a poc, molt a poc a poc, va 
passant el matí: entre l’amenaça d’una 
“pluja imminent”, els talls de xarxa i les 
corredisses per amagar les urnes arri-
bem a les tres de la tarda. A la plaça 
s’hi feia un dinar popular i a les cases 
els canelons de Festa Major esperaven 
els comensals. Tots a dinar. Això de fer 
la revolució fa molta gana!

A les 5 estava previst tornar a obrir 
els col·legis però ja no es va fer. Les 
imatges que havíem vist a les notícies 

eren el principal tema de conversa. 
Ningú s’ho acabava. Els del Piolín, com 
popularment ja es coneixen la Policia i 
la Guardia Civil enviats a Catalunya per 
evitar el referèndum, ens havien vingut 
a pegar! El comentari més repetit era: 
“Jo no esperava que haguéssim de tor-
nar a viure res així. De debó que som 
al segle XXI? Això ho veu tot el món. 
Això no ho podran pas negar”. No poc!

A partir de les 8 la plaça es va bui-
dant, recordeu que estem de Festa 
Major i qui més qui menys vol anar a 
pujar la canalla a les firetes. Ara només 
queda esperar els resultats. 

Ens van dir que aquest referèndum 
no es celebraria i que no hi hauria ur-
nes, paperetes, meses, cens... I us ben 
asseguro que jo vaig votar i que no ho 
he somniat. 

*
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Aquest mes no hi ha un tema 
que acapari més l’atenció que 

altres, però hi trobem articles força 
interessants, entre els quals desta-
co el de les pàgines centrals pel seu 
contingut històric.

PORTADA. Tot i que no en trobem 
més informació a l’interior de la revis-
ta, les dues imatges de Joan Serra 
ens mostren l’obra d’enquitranat del 
primer tram del carrer Prat de la Riba.

EDITORIAL. Amb el títol L’impost 
d’activitats econòmiques, la secció 
explica com funciona aquest impost i 
com afecta la població. S’hi aplicaven 
diferents índexs i es veu que l’Ajun-
tament d’Artesa va decidir que el co-
eficient municipal fos de l’1%, quan 
podia arribar fins al 40%.

OPINIÓ. Sícoris signa l’article 
Condol arreu dels països catalans per 
la mort de Mary Santpere. La còmica 
barcelonina havia mort el 23 de se-
tembre al pont aeri Barcelona-Madrid, 
és a dir, al peu del canó. Sícoris es-
criu: “Fou una dona genial i polifacèti-
ca, ja que havia petjat tots els camps 
de l’espectacle; havia fet teatre, tele-
visió, cine i fins i tot circ”. 

MONTSONÍS. La secció fa públics 
els premis de la tercera edició del 
Concurs de pintura ràpida de Mont-
sonís, celebrat el 20 de setembre i 
que comptà amb la participació de 22 
persones. El primer premi fou per a 
Albert Lluc Blaya, de Camarasa, però 
també hi va haver premis i accèssits 
per als més joves, com el primer pre-
mi juvenil de Susana Collado Molina.

LOCAL. Abocador incontrolat és 
un breu text on la redacció denuncia 
un abocament de runa a la zona de 

la Palanca (s’entén que era l’antiga 
ubicació), i es fa ressò de l’abandona-
ment general de l’indret, també cone-
gut com a “platja natural del Segre”.

ESPORTS. L’article XI Campionat 
social de futbol sala del CENG ex-
posa els fets més destacats d’aque-
lla edició. Un d’ells fou la climatolo-
gia adversa, que provocà la disputa 
de molts partits al pavelló. Per altra 
banda, es comenta l’hegemonia de 
l’equip guanyador, SAT Solés, partici-
pant en totes les edicions i guanyador 
de quatre de les finals disputades. 
També es destaca la presència de 
l’alcalde Campabadal en el lliurament 
de premis, cosa que sembla poc ha-
bitual en aquella època. La presidenta 

del CENG era Montse Corberó.
CARTES A LA REDACCIÓ. Sim-

plement que la carretera Artesa de 
Segre-Agramunt és una via antedilu-
viana és la contrarèplica de Sícoris a 
la carta indignada del Grup Municipal 
de Convergència i Unió en la revista 
anterior, que a la vegada responia a 
un article seu en relació a les carre-
teres que afecten Artesa. Sícoris no 
només es referma en les seues crí-
tiques, sinó que hi afegeix la posa-
da en marxa de la remodelació de 
l’enllumenat públic en vigílies elec-
torals. Això sí, s’alegra que el tram 
Artesa-Agramunt estigués en procés 
d’arranjament.

RETALLS DE PREMSA. Totes les 

fa 25 anys
Octubre de 
1992
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

notícies de la secció queden força 
llunyanes del món local.

DE LA VELLA ARTESA. A les pà-
gines centrals trobem l’article La por-
tada d’aigües potables a Artesa de 
Segre, signat per Magí Serra i Piqué. 
Serra explica el seu intent d’esbrinar 
com va succeir aquest fet històric da-
vant certes afirmacions confuses que 
s’han arrossegat en el temps. Con-
sultant les actes municipals, va poder 
corroborar que l’obra es va inaugurar 
el 4 d’agost de 1904, data de la Festa 
Major en aquella època, per sant Do-
mènec. L’alcalde era Joan Rosell, de 
cal Boet, del qual es diu que va poder 
sufragar el cost de les obres gràcies 
a l’acte altruista de vendre’s una finca 
pròpia. Aquest fet, però, no va poder 
ser confirmat per Serra. Reproduïm la 
foto que acompanya el text i que do-
nem per suposat que és de l’esmentat 
alcalde, tot i que no s’especifica.

EL MILLOR AMIC. El títol de la 
secció sembla més aviat de l’article, 
però aquest és Llop lleuger, de Joan 
Aranés i Clua, el qual ens explica la 
curiosa relació amb un gos abando-
nat que es va trobar un matí fred da-
vant de la porta del seu garatge.

ESPORTS. El 16 d’agost es va ce-
lebrar la II Cursa del Montsec en BTT, 
amb dos circuits de diferent dificul-
tat. Tots dos tenien sortida i arribada 
a Santa Maria de Meià, però el més 
dur s’enfilava fins a la Portella Blanca. 
L’article també es fa ressò de la cursa 
a peu Clua-Baldomar-Clua

EXCURSIONISME. No sabem si 
per error o intencionadament, la sec-
ció reprodueix un fragment de l’arti-
cle de Joan Aranés i Clua publicat el 
mes anterior. La veritat, però, és que 
la magnífica i acurada descripció de 
l’escalada de la Roca dels Arcs bé 
s’ho mereix.

AGRAÏMENTS. El Comitè Orga-

nitzador de l’Orgia de Foc (COOF) 
considera un èxit la celebració 
d’aquest acte i agraeix la col·labora-
ció d’institucions i particulars. Així ma-
teix, demana disculpes als veïns de la 
zona de les Sitges, per si es van sen-
tir molestats, i fa extensiu l’esperit de 
col·laboració a altres entitats i sectors 
artesencs per a properes edicions.

Per la seua part, El Club Esportiu 
Artesa també agraeix les col·labora-
cions que van fer possible l’èxit de la 
Tómbola de Festa Major. També fa 
públics els números premiats en els 
diferents  sorteigs.

LOCAL. Història d’Artesa de Se-
gre i la seva comarca és un article de 
Jaume Cardona i Vila, que vol donar 
resposta a algunes preguntes plante-
jades anteriorment en la revista sobre 
qui va informar l’historiador. Cardo-
na aclareix que “ningú del consistori 
li va fer la més mínima observació”, 
però reconeix que Josep Lladonosa 
va morir sense poder fer una darrera 
revisió al llibre. Per això proposa afe-
gir les correccions oportunes en una 
nova edició o bé publicar-les en una 
addenda.

DES DEL BALCÓ ESTANT. Per 
segona vegada en aquest número, 
ens trobem amb un article ja publicat. 
Concretament, es tracta de la tercera 
part de Des del balcó estant, de F. So-
lé, ara amb el títol Per als que els hi 
agrada recordar. Aquesta última part 
es va publicar al mes de maig. Tot ple-
gat em fa pensar que potser faltaven 
articles per a la revista d’octubre, tot i 
que no descarto un simple error.

ANUNCIS MUNICIPALS. Dos 
anuncis de l’Ajuntament ens informen 
dels dies de matriculació per l’Escola 
de Música i pels cursos de català.

LA TIRA LLONGA. Aquesta nova 
secció és una tira còmica d’un perso-
natge anomenat El Pigat. Aquest mes 

té tres vinyetes. A la signatura hi po-
dem llegir “Monfà/88”.

INFORMACIÓ MUNICIPAL LO-
CAL. Aquest mes, amb el títol de la 
secció més curt, el contingut només 
ocupa una pàgina. No obstant hi tro-
bem temes força interessants. Per 
començar, dues dimissions: M. Rosa 
Aldavó, regidora del PP, deixava el 
seu lloc a Vicent Roca i Joan Pellicer 
(PSC), deixava el càrrec de tresorer a 
Francesc Cases (ERC). Per altra ban-
da, algunes polèmiques decisions en 
relació a la llar d’infants van quedar 
pendents en el ple d’agost i van ser 
aprovades en el de setembre, amb 
l’absència dels 3 regidors del grup de 
CiU. Un altre tema interessant va ser 
l’acord per a incloure en la Xarxa Bà-
sica Primària de Carreteres la carre-
tera Salou-Tremp, tot i que ja sabem 
com està el tema 25 anys després.

HUMOR. Com si fossin dos locu-
tors de Ràdio Artesa, Quimet i Cosme 
comenten diferents temes d’actualitat 
amb la seua particular visió irònica: el 
12 d’octubre, la baixa natalitat, el cen-
tre de rehabilitació de Torreblanca...

ANUNCI INSTITUCIONAL. A con-
traportada, un dels anuncis de la Ge-
neralitat. Forma part dels que tenien 
com a eslògan genèric “Catalunya, 
un país d’Europa”. La frase que hi 
llegim va tenir èxit i segur que molts 
la recordeu: “La feina ben feta no té 
fronteres”.

  I 43



ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa 

amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor

Tel. 617 410 668

44 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I octubre 2017 I Núm. 414



humor
Josep Galceran

Encara que el temps no acompanyi, és una 
bona temporada de “castanyes”

Nota de premsa local:

· La Festa Major d’Artesa va 
ser	un	èxit	malgrat	el	canvi	
d’ubicació dels actes del 
diumenge.
 · Fins i tot la ballada de 
sardanes estava de gom a gom. 
· Cal destacar especialment la 
bona acollida del dinar popular. 
· Tots els actes van ser 
multitudinaris a pesar de no 
poder-se celebrar el “ball de 
bastons”.
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la vella artesa
Josep Nogués i Sirvan

Estem parlant dels anys 50 als 
60. A Artesa hi havia, en aquells 

temps, unes quatre o cinc famílies 
que es dedicaven a la vaqueria, és a 
dir, a treure la llet de les vaques per 
repartir-la pels clients de la ciutat. 
Hi havia el costum de portar la llet a 
domicili, és a dir, repartien la llet als 
clients, i les encarregades d’aquesta 
feina eren unes noies joves que, car- 
regades de lleteres, anaven repartint 
la llet a cada client. Recordo que a 
casa nostra ens la portava una noia 
filla de Vernet que es deia Núria. 
Sortia de la vaqueria i portava com a 
mínim 20 lleteres a cada costat, amb 
un pes que feien que no es podia 
aguantar. Recordo que quan arriba-
va a casa nostra, llavors teníem una 
impremta al carrer Sant Joan, feia 
una parada especial i posava en or-
dre les lleteres, que eren de 2, 1, 0,5 
i 0,25 litres en funció de la quantitat 
que els clients havien encomanat. 

No cal dir que després de fer la ruta 
les pobres acabaven amb prou ga-
nes d’anar-se’n a casa a descansar. 
Avui, tot això s’ha modernitzat i la 
llet es compra al supermercat, on 
n’hi ha de moltes marques i preus. O 
sigui que, de fet, ja han desaparegut 
els vaquers … I les vaques.

LA TELEVISIÓ 

A Artesa, una ciutat que està més 
o menys envoltada de muntanyes i 
bastant allunyada de ciutats grans, 
va costar molt que es pogués veure 
la televisió. 

Es van fer diverses proves. Re-
cordo que hi havia un senyor que 
vivia als pisos del senyor Costa, a la 
carretera de Ponts, que el pobre va 
posar una antena rústica al cim del 
Castellot i des d’allí, un cable que 
anava fins al seu pis de la carretera 
de Ponts. Va fer proves, va anar-hi 
molta gent a veure-les i… El resultat 

va ser molt negatiu, es veu que la 
imatge s’anava perdent amb el ca-
ble, tan rústic i llarg, fins arribar al 
seu pis. 

Quan televisaven un partit de fut-
bol, que llavors era en blanc i negre, 
i jugava el Barça, la gent anàvem 
a veure’l a Cubells. Recordo que 
el primer dia que hi vàrem anar, el 
secretari de l’ajuntament va posar 
l’aparell de TV sobre una taula i ca-
dires per poder seure i veure al partit 
amb comoditat. 

Allò va ser un èxit total, hi havia 
com a mínim tres vegades més de 
gent per la capacitat del local… Tal-
ment semblava un mercat. Llavors 
varen parar la retransmissió i recor-
do que el secretari, molt enfadat, va 
dir: “o callamos todos, o rompemos 
la baraja”. Des de llavors, mai més 
va sentir-se ni una mosca.

A partir d’aleshores, a Artesa es 
van haver de fer moltes peripècies 
per veure la televisió, fins que van 
posar antenes tal com Déu mana i 
ara es veu perfectament.

Els vaquers de la nostra ciutat
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la foto

L’aturada de país del 3 d’octubre va tenir un seguiment massiu a Artesa. A banda de tancar comerços i empreses, la 
ciutadania es va bolcar en els actes de reivindicació i protesta pacífica tant a Artesa (foto) com a Ponts | Jordi Farré


