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març 
ARTESA DE SEGRE 
NAIXEMENTS
dia 3: Alexandra Ursu, filla d’Alexandru i 

de Liliana
dia 4: Fatima Jatta, filla de Mahmadou i 

de Rokey
dia 17: David Cristian Bucur, fill de Marius 

i d’Ana M.
dia 28: Biel Granell i Collado, fill d’Oriol i 

de Verónica

DEFUNCIONS
dia 6: M. Rosa Serentill i Molleví (93 

anys), natural de Barcelona
dia 12: Rosa Solé i Antonijuan (57 anys), 

natural d’Artesa de Segre

28 d’abril
Cinema al Cubtural. A les 17:30 
h, Leo da Vinci, missió Mona Lisa 
(animació). A les 22 h, La tribu

29 d’abril
A les 9 h, a Anya, 7a Caminada 
Popular Memorial Francesc Bròvia 
amb rutes de 5 i 13 km. Inscripció 
gratuïta i esmorzar (veure p.35)

1 de maig
Aplecs de Refet i de Comiols
5a Cursa Lo Meló d’Artesa, amb 
quatre propostes: a les 8:30 h, sor-
tida dels caminadors (14 km, +650 
m; 10 km +300 m); 9 i 9:15 h, sorti-
des dels corredors (23 km, +1.200 
m; 14 km, +650 m). Puntuable per 
la Lliga Noguera. 
Inscripcions i informació: cursadel-
melo.blogspot.com

3 de maig
A les 19 h, a la Biblioteca, presen-

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.

març

Actes

Nota de la redacció
En l’apartat AGENDA CIUTADANA d’aquesta secció hi publiquem els naixements i les defuncions dels mu-
nicipis d’Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Foradada i Vilanova de Meià dels quals en tenim coneixement, 
excepte quan les persones interessades ens fan saber de manera explícita que no ho volen. 

ARTESA DE SEGRE    
A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana: 9,5°
Temperatura màxima: 23° (dia 29)
Temperatura mínima: -1,5° 
     (dia 22)
Dies amb precipitació:    12
Precipitació màxima: 14 mm  
   (dia 24)
Total precipitacions: 66,5 mm

B) BALDOMAR 
Temperatura mitjana:     7,7°
Temperatura màxima:    20,7° (dia 28)
Temperatura mínima:      -3,6° (dia 21)
Dies amb precipitació: 17
Precipitació màxima: 22,8 mm  
   (dia 24)
Total precipitacions: 77,1 mm

VILANOVA DE MEIÀ     
Temperatura mitjana: 7,4°

Temperatura màxima:    21,5° (dia 28)
Temperatura mínima:     -2,5° (dia 22)
Dies amb precipitació: 17
Precipitació màxima: 28,4 mm  
   (dia 1)
Total precipitacions: 113,9 mm

FORADADA
Dies amb precipitació: 10
Precipitació màxima:   24 mm (dia 21)
Total precipitacions: 69,5 mm

que sabem que es faran

tació de l’exposició de pintura d’en 
Tines (veure pàg. 42)

5 i 6 de maig
A Vilanova de Meià, Festa de San-
tes Creus (veure pàg. 15)

6 de maig
Al pavelló poliesportiu, a les 17 h, 
Escala en Hi-Fi. Part de la recapta-
ció es destinarà a AFANOC. Or-
ganitza: AMPA Escola Els Planells 
(veure pàg. 29)

19 de maig
Nit dels Museus

Del 21 al 27 de maig:
A Foradada, Setmana Cultural i 
Festa de Sant Urbà

26 de maig
A Clua, Celebrem els 29+1. Activi-
tats: 17 h, visita a la formatgeria; 
18 h, paraules viatges amb Jordi 
Esteban; 19:30 h, Pepet Nuet a 
càrrec de Josep Bordes (de Pepet i 
Marieta); 21 h, sopar. 

26 i 27 de maig
A Foradada, Festa Major
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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 10 de maig

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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MEMBRE  
DE L’ACPC

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

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

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

Sembla estrany els paral·lelismes 
que hi ha entre moltes situacions 
quotidianes. Segons com interpre-
tem el títol d’aquest editorial, pot 
referir-se a la situació dels indepen-
dentistes catalans, que ha arribat a 
uns extrems insuportables: a més 
dels presos i exiliats polítics i la 
terrible repressió contra la llibertat 
d’expressió, entre altres, ara hi hem 
d’afegir unes acusacions de terro-
risme totalment forassenyades. I és 
que els poders de l’Estat es com-
porten com un cavall irat fora de 
control que sembla no tenir atura-
dor, malgrat els revessos que està 
rebent a nivell internacional.

Però no, no és d’això que us 
volem parlar. En realitat ens referim 
a l’aigua de debò i és fàcil suposar 
per què. Vam entrar a l’hivern amb 
una seriosa amenaça de sequera i 
hem començat la primavera gairebé 
de forma literal “amb l’aigua al coll”. 
Les dades sobre precipitacions del 
primer trimestre de l’any ens donen 
uns 200 litres per metre quadrat a 
Artesa i rodalia, però a Vilanova de 
Meià han superat els 300. Això sen-
se comptar les del mes d’abril!

Qui ens havia de dir que després 
d’una tardor amb escassetat de 
pluges, ens trobaríem en la situa-
ció actual? Després de pregar que 

plogués hem acabant clamant al cel 
que ja n’hi havia prou i els pagesos 
ara estan neguitosos de tanta aigua 
com ha caigut.

I és que el temps ja les té aques-
tes coses. És ben boig. Recordeu 
les temperatures extremes del juny 
passat? Doncs ara és el torn de les 
precipitacions. Quant de temps feia 
que no teníem un hivern tan plujós? 
Fins i tot hem pogut veure durant 
molts dies la neu al Montsec.

La part bona és que tenim moltes 
reserves d’aigua amb la neu del 
Pirineu, que els embassaments han 
recuperat cabal, que els camps i 
boscos han quedat més que regats, 
que fonts i rieres on feia temps que 
no hi rajava aigua han vist córrer 
aquest element de vida...

Fent un altre paral·lelisme, vista 
la darrera edició de la Fira Pagesa, 
qui sembla que també està amb 
l’aigua al coll és l’Ajuntament d’Ar-
tesa. Fa cinc anys naixia aquesta 
prometedora iniciativa. Enguany, o 
bé s’han ofegat amb el pressupost 
o amb les ganes, però creiem que 
l’oferta respecte als anys anteriors 
deixava molt que desitjar.

En fi, potser sí que entre unes 
coses i altres ens trobem amb l’ai-
gua al coll, però vius i espernegant, 
que és el que compta.

Amb l’aigua al coll
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noticiari
Desfilada de primavera-estiu del comerç
E l 18 de març va tenir lloc la des-

filada de primavera-estiu de 
l’Associació de Comerç i Serveis 
d’Artesa de Segre. Enguany hi van 
participar 10 establiments i més d’un 
centenar de models de totes les 
edats que van mostrar la varietat de 
l’oferta, no només en roba, que es 
pot trobar al comerç local.

En concret, els establiments parti-
cipants van ser Alimentació Victòria, 
Caracal·la, Cucaina, Flors Violeta, 
Gimnàs Altis, Moda Clotet, Opticalia, 
Pastisseria Borrell, Quitxalla i Xics. 
Així, a la desfilada s’hi van poder 
veure les tendències de primavera 
estiu en moda infantil i d’adults en 
tots els estils, des de roba de bany 
fins a roba esportiva o de festa. 

També es van mostrar comple-
ments i productes d’altres sectors, 
com ulleres, flors o pastissos fets 
amb gominoles, i no hi van faltar les 
tradicionals figures de xocolata de la 
mona de la mà de Pastisseria Bor- 

rell, donat que la desifilada es feia 
dues setmanes abans de Pasqua. 
Tot i tenir una entrada accidentada, 
el públic va poder degustar la figura 
de xocolata i les carlotes que l’acom-
panyaven. Finalment, el Gimnàs Al-

tis va fer una exhibició de Zumba per 
mostrar una de les moltes activitats 
que hi poden fer els socis. 

Aquesta edició de la desfilada 
consolida el format d’agrupar dues 
temporades en un passi i fer-ne 

Més d’un centenar de models van fer possible la desfilada | Jordi Farré
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només dues l’any, la de primave-
ra-estiu i la de tardor-hivern. 

ARTESA A LA FRESCA

La presidenta de l’Associació 
de Comerç i Serveis, Ingrid Solé, 
va explicar que l’objectiu és fer que 
els actes siguin més variats i no re-

petir tantes desfilades. En aquest 
sentit, va afegir que ja treballen en 
l’edició d’aquest 2018 d’Artesa a la 
Fresca, que podria ser el divendres 
6 de juliol, coincidint amb l’inici de 
les rebaixes, i que a diferència de 
l’any passat, inclouria més activitats 
durant la tarda però no s’hi faria des-

filada. A banda d’aquest canvi, es 
mantindria el mateix format de para-
des a la plaça.

Així mateix, la desfilada de la 
temporada de tardor i hivern també 
està prevista en la mateixa línia que 
l’any passat, al mes de setembre i 
coincidint amb el Cuniplec.

L’acte, amb botigues de roab però també altres sectors, va mostrar la varietat del comerç i serveis a Artesa | Jordi Farré
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noticiari

L ’Espai Transmissor del Túmul de  
Seró ha rebut en total més d’una 

seixantena de visites durant les va-
cances de Setmana Santa. Hi han 
tingut molt a veure els tallers infan-
tils que es van fer precisament amb 

motiu de les vacances el Divendres 
Sant, dia 30 de març i que van reunir 
una quarantena de persones entre 
infants i adults. 

En concret, es van fer tres tallers 
i la ja tradicional activitat de moure el 

menhir. Els tallers eren de ceràmica, 
de pintura rupestre amb pigments 
naturals i disparar amb arc i fletxa.

Aquestes activitats han donat el 
tret de sortida a la celebració del cin-
què aniversari, que serà a l’octubre.

Els tallers infantils i les vacances incrementen 
les visites a l’Espai Transmissor de Seró

El divendres 30 de març es van fer tallers infantils amb propostes per tota la família | Seró Espai Transmissor

  I 9



10 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Abril 2018 I Núm. 420



noticiari

E l col·laborador de La Palanca 
Ivan Balagueró ha editat el seu 

primer llibre, que va presentar a Vi-
lanova de Meià el dia 30 de març i a 
Artesa de Segre el 13 d’abril. L’obra 
es titula Dia 0 i és fruit de les seves 
experiències vitals. A la presentació 
a Artesa hi van assistir alguns dels 
col·laboradors del projecte, entre els 
quals destaca Neus Mora, autora de 
les il·lustracions del llibre. 

L’acte de presentació va ser pro-
per i emotiu i va reflectir els comenta-
ris que han fet sobre el llibre els seus 
primers lectors, persones especials i 
properes a l’autor, que reflectim tot 
seguit. “Dia 0 ens ensenya que és 
possible utilitzar les ruïnes dels murs 

del passat per construir ponts que 
ens permetin franquejar qualsevol 
obstacle” (Marc Serentill), “Il·lusió, 
reptes nous que ens mantenen vius, 
motivacions personals en el dia a 
dia, detalls que ens fan creure que el 
demà serà millor o si més no diferent 
(Francesc Balagueró), “Als qui ens 
agrada la muntanya, el detallisme de 
les explicacions ens fa entrar ràpida-
ment en la història” (Núria Burgada 
Burón) i “L’autor captiva el lector, de 
la mateixa manera que ho fa l’Ivan 
en una conversa (Joan Cebrián)

XERRADA SOBRE DEULOFEU

Per altra banda, el dia 16 de 
març, també a la biblioteca muni-

cipal, va tenir lloc la conferència 
La Matemàtica de la Història, so-
bre l’obra d’Alexandre Deulofeu, a 
càrrec del seu nét Juli. Deulofeu va 
ser farmacèutic i químic és conegut 
especialment per les seves aporta-
cions singulars en la concepció de la 
historiografia.

Ivan Balagueró presenta el seu primer llibre

A dalt, dos moments de la presentació de ‘Dia 0?’ d’Ivan Balagueró i a la dre-
ta, la conferència sobre Deulofeu a càrrec del seu nét | Jordi Farré
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noticiari

E l Banc de Sang i Teixits, amb la col·laboració de 
l’Associació de Donants de Sang de la Noguera, 

l’Ajuntament d’Artesa i el Departament de Salut, va or-
ganitzar una campanya de donació de sang el dia 19 de 
març de 17 a 21 hores al Centre d’Entitats Les Monges.

Campanya per donar sang

E l 23 de març es van fer eleccions per escollir cap de 
parc als Bombers voluntaris d’Artesa. Només hi ha-

via una candidatura, la de Ramon May, que va ser es-
collit i que substituirà Benet Galceran, que ha estat més 
de 30 anys al càrrec. El nou sotscap és Joan Caubet.

Eleccions als bombers

12 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Abril 2018 I Núm. 420



baldomar
ESFONDRAMENT

L ’episodi de pluges de principis 
d’abril va fer esfondrar part d’un 

carrer a Baldomar el la nit de l’11 al 
12 d’abril. És el carrer de la Riera, 
que dóna accés a la carretera de 
Clua, i com a solució d’emergència, 
per impedir que el poble quedés aï-
llat, es va llogar una màquina per 
desenrunar. La reparació definitiva 
està pendent de pressupostar, i el 
president de l’EMD, Josep Galceran, 
va dir que buscaran finançament en 
funció del cost.

SETMANA DE PASQUA I 
TRADICIONS

E l Divendres Sant encara s’està 
mantenint la Passió, una tradició 

arrelada al poble des de fa molts an-
ys. A la d’aquest any, el 30 de març, 
hi van participar prop de 25 perso-
nes.

El dissabte, tot i el temps ame-
naçador, es va dinar a la plaça de 

la Font, on 55 persones vàrem gau-
dir dels productes elaborats de carn 
que havien quedat de la Festa del 
Porc, que s’havia celebrat un mes 
abans.

Així mateix, es va aprofitar per 
fer una reunió general de poble, per 
parlar del manteniment de la festa 
major, el Casal i la relació amb la 
Comunicat de Propietaris de la Pis-
cina. 

Novetats de l’EMD

A dalt, l’esfondrament del carrer de 
la Riera i a baix, la processó | EMD

EMD Baldomar
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E l 21 de març l’alcaldessa de Fo-
radada, Maricel Segú, va assistir 

a la III edició dels Reconeixements 
d’Administració Oberta de Catalunya. 
El Consorci Administració Oberta de 
Catalunya (AOC) ha distingit l’ajunta-
ment de Foradada, entre altres, per la 
implantació dels serveis d’administra-
ció electrònica que faciliten a la ciuta-
dania els tràmits en línia.

L’alcaldessa va recollir el premi, 
atorgat a l’ens local en la categoria 
de fins a 500 habitants en reconeixe-
ment a l’ús dels serveis d’administra-
ció electrònica oferts a la ciutadania i 
a les empreses. L’entrega del premi va 
tenir lloc al Centre de Cultura Contem-

porània de Barcelona en el marc del 
3er Congrés de Govern Digital organit-
zat per la Generalitat de Catalunya, el 
Consorci AOC i el Consorci Localret.

El premi es basa en indicadors ob-
jectius proposats pel Consorci AOC 
analitzant les webs dels ens i l’ús dels 
serveis del Consorci. L’objectiu és va-
lorar i reconèixer la implantació i ús 
dels serveis d’administració electròni-
ca als ajuntaments catalans.

L’any 2015 l’Ajuntament de Fora-
dada ja va rebre el 1r premi d’Adminis-
tració Oberta de Catalunya i l’any 2017 
va rebre el distintiu FUE, Finestra Úni-
ca Empresarial, per haver adoptat les 
mesures necessàries perquè els pro-

cediments per a l’accés i l’exercici de 
l’activitat econòmica es puguin iniciar i 
finalitzar per aquest mitjà.

Per altra banda, l’Agència Catala-
na de Turisme ha reconegut Montso-
nís com un Poble amb Encant, distintiu 
per pobles de menys de 2.500 habi-
tants amb una conjunció d’elements 
arquitectònics, urbanístics, patrimo-
nials, mediambientals i turístics que 
contribueixen a aquesta bellesa.

Premi d’administració electrònica a 
Foradada i distinció a Montsonis

municipis

Segú, recollint el premi | Aj. Foradada

E l Primer Congrés del Patrimoni Miner, Història de la 
Mineria i Història de la Geologia a Catalunya passarà 

per Vilanova el 3 de juny. El congrés és un homenatge 
a Lluís Marià Vidal i Carreras, impulsor de la geologia i 
mineria a Catalunya i promotor de l’excursionisme cien-
tífic i cultural. Els actes es faran en diferents poblacions 
i comencen el 30 de maig amb una sortida de camp al 
Solsonès. Els dies 31 de maig, 1 i 2 de juny hi ha visites 
i conferències i el 3 de juny es farà una visita de camp a 
la Pedrera de Meià  Trobareu més detalls i com inscriu-
re-us a les webs: http://sigmadot.cat/congres/programa i           
http://cec.cat/1r-aplec-de-les-pedres.

Congrés a Vilanova de Meià
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TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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la noguera
GEOPARC DEL MONTSEC

La UNESCO ha aprovat incloure la Conca de 
Tremp-Montsec a la Xarxa de Geoparcs Mundials, 

que esdevé el segon Geoparc de Catalunya i el dotzè 
de l’estat. Els geoparcs són territoris amb una riquesa 
geològica reconeguda a escala internacional i al del 
Montsec hi haurà els municipis d’Àger, Camarasa i Vila-
nova de Meià.

SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA 

E l Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha 
desestimat el recurs de les empreses excloses del 

contracte del servei de recollida selectiva a la Noguera. 
El consell comarcal va treure el servei a concurs el maig 
de 2017 i a l’octubre, la mesa de contractació va excloure 
tres empreses per manca de documentació. Dues d’elles 
van presentar un recurs que va provocar la suspensió 

del procediment a l’espera de ser resolt, resolució que 
va arribar el passat 15 de març. Ara, una vegada des-
estimat, el consell ja pot continuar amb la contractació.

MEL PELS ESCOLARS QUE VISITIN EL PAM

Un acord entre el Parc Astronòmic del Montsec i Mel 
Alemany permetrà que els grups de visites escolars 

d’aquest equipament, uns 3.000 infants cada any, rebin 
com a obsequi un petit pot de mel d’aquesta empresa.

ACTIVITAT “CONTES DEL MÓN”

E ls infants de l’escola Sant Bertomeu de Bellmunt han 
gaudit aquest mes de Contes del Món, on a través 

de cinc personatges i una bola del món han descobert 
històries de diferents països. Contes del Món és una 
iniciativa del consell comarcal, dins del projecte Espai 
Cultures del servei d’atenció a l’immigrant i la diversitat.
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E l cap de setmana del 10 i 11 de 
març va tenir lloc a Logronyo la 

Gran Final First Lego League Es-
panya. La cita, organitzada per se-
gon any consecutiu a la capital de la 
Rioja, va reunir durant dos dies unes 
2.000 persones al col·legi San José 
Hermanos Maristas de Logronyo. 

La Gran Final va comptar amb 
la participació de més de 700 joves 
repartits en 55 equips de First Lego 
League, el programa per a joves de 
10 a 16 anys, que es van donar ci-
ta a aquesta trobada per presentar 
els seus projectes científics i posar 
a prova el disseny, construcció i pro-
gramació dels seus robots.

PARTICIPACIÓ DELS ARTESA20

L’equip ArtesA2O va fer un bon 
paper i va defensar el projecte cien-
tífic i de valors amb el qual s’havia 
imposat a la primera fase a Lleida 
i havia aconseguit arribar a la gran 
final estatal. A més, els joves van 

estar molt ben acompanyats durant 
tot el cap de setmana, ja que més 
d’una seixantena de persones, entre 
familiars, amics i professors, es van 
desplaçar fins a Logronyo.

 Des de l’Institut volem agrair un 
cop més la implicació de tota la co-
munitat en aquest projecte tan en-
grescador. A la pàgina web de la final, 

https://www.fllgranfinal.org, podeu 
consultar la relació dels premiats, 
amb una nodrida presència d’equips 
catalans (Barcelona, Vic, Girona, 
Balears,...) i de les properes fases 
internacionals que els esperen a par-
tir d’ara (EUA, Estònia, Hongria,...), 
així com els vídeos de la jornada.  
| Institut Els Planells

institut els planells
Final estatal de la First Lego League

Els ArtesA20 van fer molt bon paper tot i no classificar-se | Institut Els Planells
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Tota societat o comunitat té les 
seves pròpies tradicions i la 

nostra escola no podia ser menys. 
Aquest curs hem celebrat la 32a 
edició de la Setmana Cultural en-

tre el 19 i el 23 de març. Es trac-
ta d’un conjunt d’activitats, tallers 
i sortides de les quals només us 
en podem oferir una petita mostra 
amb les imatges que publiquem. 

Si en voleu saber més, consulteu 
la nostra pàgina web (http://agora.
xtec.cat/escolaelsplanells), segur 
que no us en penedireu. | Escola 
Els Planells

escola els planells

Mantenim les nostres pròpies tradicions
De dalt a baix i d’esquerra a dreta, activitats de P3, P4, P5, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior | Escola Els Planells
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ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa 

amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor

Tel. 617 410 668
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E l 6 d’abril és el Dia Mundial de 
l’Activitat Física. Aquest any el 

lema és “+actius cada dia”. Al CAP, 
ho celebrem anant a caminar un dia 
a la setmana durant tot el mes. 

Quan parlem d’activitat física ens 
referim a qualsevol moviment corpo-
ral produït pels músculs, que provo-
ca en el cos més despesa d’energia 
que quan està en repòs.

Quan parlem d’esport, ens refe-
rim a tota l’activitat física portada a 
terme d’acord amb una normativa 
que la regula, amb finalitat compe-
titiva, de plaer o lleure, de manera 
individual o per equips, en un espai 
esportiu normativitzat.

Habitualment ens desplacem 
amb mitjans de transport en comp-
tes de caminar, fem servir l’ascensor 
en comptes de les escales i utilitzem 
electrodomèstics que ens estalvien 
feines físiques. Aquest sedentaris-
me por afectar la salut.

ACTIVITAT FÍSICA AMB ELS FILLS

La pràctica habitual d’activitat 
física farà que els vostres fills crei-
xin sans amb un òptim desenvolu-
pament físic. També els ajudarà a 
aconseguir l’equilibri psicològic. Tot 
plegat, contribuirà que assoleixin 
maduresa afectiva i millorin en so-

cialització, au-
toestima i rendi-
ment escolar.

En general, 
per fomentar la 
pràctica de l’ac-
tivitat física i l’es-
port en els fills, 
és convenient: 
- Practicar algu-
na d’activitat fí-
sica, així sou un 
model per ells.
- Afavorir l’exer-
cici físic dels fills 
des de petits: pujar i baixar escales, 
anar caminant a l’escola, jugar al 
parc,… D’aquesta manera els serà 
més fàcil aconseguir i mantenir bons 
hàbits en activitat fisicoesportiva 
quan siguin més grans.
- Informeu i aconselleu-los en la tria 
de l’activitat o l’esport que volen 
practicar, tenint en compte les se-
ves capacitats i límits, i deixant que 
prenguin la decisió final.
- Si pateixen alguna malaltia física o 
mental, és important que aquest fet 
no els impedeixi fer també activitats 
fisicoesportives adaptades.
- Animeu-los a ser constants en la 
pràctica regular de l’exercici físic, fet 
que generarà uns hàbits que els aju-

daran en la seva vida diària.
- Aprofiteu el temps de lleure en fa-
mília per a fer activitat física junts.
- Procureu que utilitzin roba i calçat 
adequats, s’hidratin convenientment 
i segueixin una dieta equilibrada i 
variada per fer exercici físic.
- Valoreu el seu esforç i la superació 
personal en la pràctica d’un esport, 
a més de les bones jugades o l’èxit 
en els resultats, tant d’ells com dels 
companys i adversaris.
- Promoveu el respecte i la bona re-
lació amb l’entrenador, l’àrbitre, els 
companys i jugadors de l’equip con-
trari, l’afició, etc.
- Col·laboreu amb les entitats i clubs 
on els fan l’activitat fisicoesportiva.

Dia Mundial de l’Activitat Física

el cap informa

Les caminades es fan els dimarts a la tarda | Dolors Bella
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entrevista
La Gran Enciclopèdia Catalana 

defineix Antoni Borrell i Pujol de 
la següent manera: Dibuixant, pintor 
i escultor. Nascut a Barcelona l’any 
1927. Autodidacta. Ha treballat com a 
il·lustrador de literatura juvenil (princi-
palment per a l’editorial Toray de Bar-
celona). Interessat per l’arqueologia, 
també ha recreat pictòricament temes 
i escenes de la prehistòria. Fundà el 
Museu Arqueològic i Paleontològic de 
Baldomar (1970), localitat de la No-
guera on viu. És autor de nombrosos 
retrats, de pintura mural (esglésies 
de Baldomar, Torregrossa i les Pallar-
gues) i també d’escultura monumental 
(General Moragues, la Pobla de Se-
gur, 1998).

Amb la necessitat d’ampliar aques-
ta breu descripció, hem parlat amb 
Antoni Borrell per saber de pròpia font 
quina ha estat i continua essent la se-
va trajectòria artística i humana. De la  
conversa es desprèn que són tantes 
les vivències i camps del coneixement 
treballats que se’ns fa una mica difícil 
resumir-ho en aquestes pàgines.

En Borrell és un home d’aspec-
te seriós que amaga un gran sentit 
de l’humor, d’aquells especials que 
només s’assoleixen amb l’experiència 
que dóna l’edat, enguany ha complert 
els 91 anys de vida i en els seus ulls 
s’hi llegeix la gran vitalitat i l’entusias-
me que traspua.

El pare, Antoni Borrell Torn, era de 
Figuerola d’Orcau, artista pintor i sas-
tre de professió, tenia la sastreria a la 
plaça del Patac d’Artesa de Segre. A 
Artesa es va casar amb la Maria Pujol 
Canut, de Gerri de la Sal, i vivien a Bal-
domar. Els dos primers fills, Fernando 
i Mario, van néixer a Artesa. A mitjans 
dels anys 1920, a causa de l’obtenció 

d’un contracte per 
treballar de repre-
sentant de la casa 
Ford, la família es 
trasllada a la ciu-
tat de Barcelona 
on neixen l’Anto-
ni i la Conxita. El 
Sr. Borrell Torn va 
ser un home molt 
arrelat a la vila 
d’Artesa de Segre 
i participava en 
diferents àmbits culturals i recreatius, 
dels quals cal destacar la participació 
en el grup de ciclistes de la població. 

A Barcelona, l’Antoni Borrell i Pu-
jol cursà els estudis d’odontologia i 
va exercir de mecànic dentista des 
de la seva pròpia empresa, en la qual 
donava feina a 45 treballadors. Però 
el seu tarannà inquiet el va situar en 
el món artístic com a mitjà professio-
nal, treballant el dibuix en edicions 
de còmics, dissenyant les caràtules 
dels vinils de la discogràfica Bel-
ter, pintant quadres i esculpint. Anys 
més tard, l’Antoni Borrell recupera 
Cal Pujol de Baldomar, la casa pai-
ral de la seva mare, i des dels anys 
1980 hi viu permanentment.

L’Antoni Borrell i Pujol va viure l’afi-
ció a la pintura des de molt petit, amb 
el mestratge i la influència artística 
del seu pare, pintor de bon mestratge 
amb qui tenia una intensa compene-
tració i del que guarda amb molt de 
zel dos dels seus quadres centenaris. 
Quan tenia sis anys i anava a esco-
la amb les monges, l’aleshores petit 
Antoni, a causa de la seva precoci-
tat en el dibuix, donava classes de la 
matèria als altres alumnes de classe, 
d’aquesta manera els pares no havien 

de pagar el cost d’aquesta hora d’es-
cola. A una paret de casa seva ens 
mostra amb il·lusió un quadre que va 
fer quan tenia set anys, el seu primer 
oli, una masia de Vallcarca (Barcelo-
na). L’any 1951 va inaugurar la prime-
ra exposició.

El reconeixement artístic li esde-
vingué als 27 anys, quan va entrar a 
l’equip de dibuixants de Ediciones To-
ray on va triomfar amb el personatge 
de la seva creació, Tamar. A més de 
les historietes dels Hollister, també va 
fer vinyetes per a les populars Haza-
ñas Bélicas. Una altra sèrie d’historie-
tes que va crear a la mateixa editorial 
va ser Les aventures de Mr. Stapleton, 
basada en històries i contes inventats 
pel seu pare que li explicava quan era 
petit. Com a dibuixant va treballar en 
diverses revistes d’Alemanya, el Reg-
ne Unit i Irlanda. El pas per l’editorial 
va permetre-li dominar a la perfecció 
la figura humana, molt present a la se-
va obra pictòrica. Tot i que ha treballat 
amb aquarel·la, carbó i el gouache, 
utilitzat bàsicament per fer portades 
de llibres, el gruix de la seva obra és 
pintada a l’oli amb espàtula, tècnica 
que domina amb absoluta comoditat. 
(seguirà al proper número)

Antoni Borrell, artista polifacètic (I)
Ramon I. Canyelles

La mirada d’Antoni Borrell traspua vitalitat i entusiasme
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Ariadna Vila i Torruella
“M’agrada participar a les Caramelles”

Joan Fontanet i París

L´Ariadna té 13 anys i estudia 2n 
d’ESO  a l’Institut Els Planells. 
Entre les seves aficions hi 
trobem tot allò relacionat amb 
els animals i també participar a 
les Caramelles d’Artesa. Amb 
ella parlem avui del present i 
dels projectes de futur.

Com et van els estudis? 
La veritat es que vaig aprovant.. 

cada any em costa una mica mes però 
tinc clar que  per tenir un bon futur es 
necessita una bona formació.

A què t’agradaria dedicar-te? 
Voldria acabar l’ESO i després es-

tudiar en una Escola Agrària. I més 
endavant fer alguns estudis de Vete-
rinària per poder dedicar-me a algu-
na feina relacionada amb els animals. 
Sens dubte, és el que més m’apassio-
na i a allò a què em vull dedicar.

Com et defineixes com a persona? 
Sóc una mica vergonyosa, em cos-

ta agafar confiança amb la gent. I tam-
bé sóc molt indecisa, penso massa les 
coses abans de decidir-me.

Per què et vas posar a les Carame-
lles? 

 A casa, els pares i la meva ger-

mana hi col·laboren des de fa 
anys i per tant, jo des dels sis anys  ja 
vaig entrar també a participar a les ca-
ramelles. M’hi sento molt ben acollida i 
espero poder estar-hi molts anys més. 
És una tradició que dóna vida al mu-
nicipi, i m’agradaria que anés entrant 
més gent jove a la colla per assegurar 
un bon futur per aquesta entitat.

Què et diuen els pares? 
Em donen suport en tot, i també 

volen que m’esforci més en els estu-
dis i que gaudeixi de tot el que faig. 
Tant els pares com els padrins i la me-
va germana són un referent per a mi.

Què destacaries del municipi de Vi-
lanova de Meià? 

És un municipi amb molt encant 
i amb molts llocs per visitar, com ara 
la pedrera, l’Ermita de Meià, la natura 
en el seu conjunt, el museu, cases de 
colònies... És un lloc idíl·lc per viure i 
que des de l’Ajuntament estan posant 
molts esforços per potenciar.  

Un somni o desig? 
M’agradaria que s’acabés el mal-

tractament als animals i que la societat 
tingués més sensibilitat per  aquesta 
problemàtica.

pàgina jove

• Data de naixement: 7-7–2004
• Alçada: 1,54
• Signe horoscop: Cranc
• Una asignatura: Matemàtiques
• Una professió: Veterinària
• Un número: 7
• Un color: Verd
• Un programa de TV: Merlí
• Un plat de cuina: sopa
• Una beguda: Nestea
• Un viatge: Austràlia
• Un cotxe: Ford Fiesta
• Una pel.lícula:Harry Potter
• Un lloc per viure: Sta M. de Meià
• Una virtut: estimar els animals
• Un defecte: Indecisa
• Una cançó: Bicicletes (Blau Mut)
• Llibre: Un monstruo viene a verme 

En essència
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tema del mes

La reivindicació de la llibertat dels 
presos polítics impregna tant la 

vida quotidiana com els actes es-
pecials, i aquest va ser el cas de la 
cantada de caramelles de la Pas-
qua d’aquest any. L’1 d’abril els i les 
caramellaires van sortir a cantar no 
només la Pasqua, com diu la tradi-

ció, sinó també a cantar per la lliber-
tat dels presos polítics.

Van escenificar aquest clam 
duent un mocador groc al coll, que 
en el cas de les dones substituïa el 
vermell dels altres anys i, en el cas 
dels homes, s’afegia a la indumen-
tària habitual. Les caramelles van 

sortir a les 9 del matí amb la primera 
cantada davant de casa de l’alcalde, 
i van seguir per diferents punts tant 
del centre del poble com dels afores. 
Entre altres aturades, van cantar al 
carrer Roc del Cudòs, a la Secla, 
a les places del Ball i l’Església, a 
les carreteres d’Agramunt, Ponts i 

Les caramelles se sumen al clam 
per la llibertat dels presos polítics

Les caramelles van dur els seus cants per tot Artesa amb actuació final a la plaça de l’Ajuntament | J. F., D. B., V. S.
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tema del mes

Tremp. També van entrar a la resi-
dència d’avis.

La cantada final va ser a la plaça 
de l’Ajuntament, on Josep Miró, en 
representació de la junta, va fer un 
parlament en què va bromejar amb 
l’absència del president de l’entitat, 
dient que “també era a l’exili”, però 
sense cap altra referència política. 

L’alcalde, Mingo Sabanés, en canvi, 
sí que va fer un discurs més polític i 
crític amb la situació actual.

A banda de les caramelles, la 
Pasqua va tenir la resta d’ingre-
dients clàssics, començant pel diu-
menge de rams, que aquest any va 
estar passat per aigua, i continuant 
per la fira pagesa, que enguany ha 

estat menys concorreguda. Entre les 
activitats complementàries que ofe-
ria destaca l’espectacle familiar amb 
titelles, màscares i música titulat 
l’Hort de can Pitrocs, que es va fer 
dissabte a la tarda a la plaça del ball.

Finalment, dilluns de Pasqua es 
va fer l’aplec a Salgar, que sobreviu 
tot i la baixa afluència de públic.

A dalt, les caramelles, i a baix, altres actes com diumenge de rams, la fira pagesa o dilluns de Pasqua | V. S., J. F., D. B.

#temadelmes
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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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D ia 10 de març, tarda tempestuo-
sa a Artesa, la sala del Cubtural 

mig plena. El públic espera el moment 
que el teló s’obri i les llums s’apaguin.

De cop, les vibracions d’un vio-
lí lluminós esglaien la sala, els més 
petits obren els ulls com taronges i 
els grans s’afanyen a silenciar els 
mòbils... prou que s’ho val. La melo-
dia encisadora de A thousand years 
(Christine Perri) embriaga tothom. 
El violinista va desgranant les notes 
amb virtuosisme mentre es passeja 
per la platea oferint el diapasó a la 
concurrència.

Els primers aplaudiments se’ls 
ben mereix. El jove violinista es pre-
senta: Germán Vilar, violinista, tenor 
i... mag, de prestigi internacional, que 
ens porta el seu últim espectacle.

De seguida ens adonem que 
l’estona serà entretinguda: trucs de 
màgia variats combinats amb un re-
pertori musical  clàssic (El llac dels 

cignes,...) i actual 
(temes de Luís 
Fonsi, Shakira, 
Ed Sheeran...), 
per tots els gus-
tos.

A més a més, 
va buscant la 
complicitat dels 
assistents, amb 
un domini de la 
comicitat digne 
dels millors. La 
gent riu, la gent 
s’ho passa bé, la 
gent frueix dels 
gags, dels trucs i 
de les peces que va tocant.

Al final de l’espectacle, ovació 
aclaparadora dempeus i salutació 
tributadora de l’artista en sortir de la 
sala.

L’AMPA vol agrair a tothom la 
col·laboració i assistència a l’especta-

cle, i us vol emplaçar el dissabte 19 
de maig a la tarda. 

Estem preparant un espectacle de 
guitarra, flauta i veu, del qual anirem 
informant a través dels mitjans habi-
tuals. | AMPA de l’Escola de Músi-
ca d’Artesa 

Germán Vilar, violinista i mag
les entitats

Un moment de l’espectacle | Ampa EM

E l dia 21 de març l’associació de 
dones Artesenques Actives va 

fer un taller de manualitats. S’hi van 
fer dues activitats, primer decorar 
ous de Pasqua, aprofitant que era 
setmana santa, i tot seguit, un taller 
de pintar mandales. Hi havia diver-
sos patrons i l’activitat consistia en 
decorar-los.

Per altra banda, el 10 d’abril va 
tenir lloc una xerrada a càrrec de 
Montse Vall, de la botiga Aquí Natu-
ra, titulada “A beure i a menjar, me-
sura hem de posar”.

Taller i xerrada de 
les Artesenques

Tres fotos dels tallers i una de la xerrada (baix dreta) | fotos: Dolors Bella
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E l Divendres Sant, dia 30 de 
març, ens vàrem retrobar tota 

la colla d’amics de Terres del Mar-
quesat per iniciar la primera sortida 
cultural, que en aquest cas va ser 
a les Borges Blanques. Ens vàrem 
concentrar tots a Agramunt a la pa-
rada dels Kipps, érem 20 persones 
vingudes de diferents llocs, i des 
d’allà, a les 8.45h vàrem partir en di-
recció a Tornabous, Bellpuig, Arbe-
ca i a les 10 en punt, tal com estava 
previst, vàrem arribar a les Borges 
Blanques. Vam aparcar a la zona del 
parc del Terrall.

Seguidament ens vàrem dirigir a 
l’ajuntament, on la tècnica de turis-
me Montse Esteller ens esperava i 
de la seva mà ens va explicar i en-
senyar tot l’edifici de l’ajuntament, 
que havia estat el palau del Marquès 
d’Olivart, i ens va acomodar a la sala 
de plens, on ens va explicar amb tot 
detall el patrimoni present i el que ha 
estat modificat o ha desaparegut, i 
ens va fer un anunci de tot el que 
veuríem durant el matí que ens va 
dedicar.

Tot seguit en dirigírem a l’esglé-
sia d’estil neoclàssic dedicada a 
l’Assumpció de Maria. Destaquen en 
el seu interior les pintures de l’artista 
local Carme Benet.

Continuàrem donant un tomb pe-

ls carrers principals i vàrem fer una 
parada a la plaça porxada, on des-
taquen algunes cases nobles dels 
segles XVII i XVIII, entre ells l’Hostal 
Benet, que havia estat seu de l’antic 
ajuntament.

En arribar a l’Espai Macià, ens va 
rebre el documentalista Josep Segu-
ra, a la planta baixa ens va fer una 
introducció de què era aquest espai.  
A continuació, pujàrem al primer pis, 
on vàrem visionar un audiovisual 
que parlava de la vida de Francesc 
Macià i al finalitzar vam donar un 
tomb per tota l’exposició documen-
tal i de diferents objectes de la vida 
i obra d’aquest il·lustre personatge 
tan unit a la vida d’aquesta població. 
Ens acomiadàrem d’en Josep Segu-
ra, tot i que hi podíem haver estat 
ben bé una hora més, ja que és un 
centre molt ben documentat i al qual 
val la pena fer-hi una visita.

Per acabar, tres plats forts. Pri-
mer, el Molí d’oli i refugi de Cal Gi-
neret, un curiós molí on predominen 
els compartiments amb rajola ver-
mella de dalt a baix amb uns cubs 
de pedra i unes canelles que estan 
en estudi i que no se sap ben bé  
per què servien. Va servir durant 
la Guerra Civil com a refugi i ara hi 
ha muntat un audiovisual impactant 
que explica detalls d’aquesta guerra 

al son d’un bombardeig que sembla 
autèntic, és espectacular.

Vora les 13.15h vàrem visitar el 
Museu de Cal Pauet, on en Josep 
M. Anglès, propietari d’aquest antic 
molí reconvertit, ens va transportar a 
la infància, on gaudírem de famosos 
còmics com el Capitán Trueno, una 
màquina de cine marca Ossa, un 
Biscuter, els apers i un pupitre d’es-
cola primària amb la corresponent 
bata i moltes altres coses més,  que 
reflectien tota una època.

Ens acomiadàrem de la Montse 
Esteller, que ens va obsequiar amb 
una ampolleta d’oli per assistent, 
gentilesa de la Cooperativa la Bor-
genca S.C.C.L.

Després d’un bon dinar al restau-
rant Slàvia, vam donar un tomb pel 
parc del Terrall, que és la cirereta de 
Borges i lloc d’encontre on es pot 
gaudir de dos llacs molt macos on hi 
ha cignes i diferents ànecs i peixos. 
Allí ens vàrem fer una foto de grup, 
concretament a la premsa emblemà-
tica que hi ha en aquest parc.

L’Associació de les Terres del 
Marquesat agraïm la col·laboració 
de l’Ajuntament de les Borges Blan-
ques, en especial de Montse Este-
ller, i també d’en Josep Segura i en 
Josep M. Anglès. | Francesc Ges-
sé, Terres del Marquesat

Visita Cultural a les Borges Blanques

Foto de grup 
al costat de 
la premsa del 
parc del Terrall 
| foto: Terres del 

Marquesat
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A rran de la demanda realitzada 
per diferents persones i mem-

bres de la comunitat educativa de 
l’escola Els Planells, per unanimitat 
la junta de l’AMPA va decidir canviar 
el dia de representació de l’Esca-
la en Hi-fi, que finalment tindrà lloc 
el dia 6 de maig. Com l’any passat, 
durant la representació, des de l’AM-
PA ens volem sumar a la campanya 
Posa’t la gorra. Recordem que és 
una campanya de sensibilització a la 
societat i per donar a conèixer l’exis-
tència del càncer infantil, per tal de 
normalitzar la malaltia i pal·liar les 
necessitats que es deriven a partir 
del diagnòstic. 

Es tracta d’una campanya que 
vol conscienciar de la malaltia a par-
tir d’un element simbòlic com és la 
gorra, buscant la complicitat de tota 
la comunitat. Nosaltres també hi vo-
lem posar el nostre granet de sorra i, 
com l’any passat, hi haurà una para-
deta on tothom qui hi vulgui participar 

podrà comprar 
els productes 
de l’AFANOC, 
l’associació que 
gestiona la cam-
panya i finança 
la casa dels Xu-
clis, una casa on 
poden acudir a 
viure totes les fa-
mílies amb nens 
amb càncer que 
fan el tractament 
lluny de casa. 

A la vegada, 
volem aprofitar 
aquest espai per 
convidar tothom 
al cap de setma-
na solidari que 
tindrà lloc el 5 i 6 de maig amb un 
seguit d’iniciatives per ajudar a do-
nar a conèixer la malaltia i recollir 
fons per finançar la Casa dels Xu-
clis. La solidaritat és un valor que cal 

inculcar des de ben petits, és un dels 
fonaments de qualsevol societat que 
cal potenciar, difondre i fomentar, 
per tant, som-hi, “Posem-nos tots la 
gorra”. | AMPA Escola Els Planells

Escala en Hi-fi
entitats

         El cartell de l’Escala en Hi-Fi | M. Àngels López
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vida social
E l dia 17 de març al vespre, a 

l’església d’Artesa, l’arquebisbe 
d’Urgell va presidir l’eucaristia do-
minical de Quaresma dins la qual 
va administrar el sagrament de la 
confirmació a 21 joves: Neus Abad 
Ramírez, Joan Baptista Antillach Pu-
via, Clara Batalla Santacreu, Edgar 
Beiu García, Albert Cairol Beltran, 
Ares Camats Jaile, Abril Fité Pé-
rez, Jacob Gilabert Gutiérrez, Judit 
Gomà Canosa, Robert Jou Peretó, 
Damià Jumela Baró, Àlex Leone Es-
trada, Eva Llinàs Fassi, Arnau López 
Reig, Albert Marbà Vilapriñó, Ricard 

Martos Mayoral, Joan Puigpinós Ji-
ménez, Llorenç Pujol Carbó, Pau 

Regué Sorribes, Rosa Vilella Fabra 
i Martí Vilella Fabra.

Confirmació
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La pluja no va impedir celebrar la 
cinquena edició de la Vertical de 

les Ànimes el diumenge 8 d’abril, tot 
i que a l’últim moment i amb la cursa 
ja iniciada, l’organització va decidir 
retallar-ne el recorregut per motius 
de logística i de seguretat. Així, en 
lloc dels 7,5 quilòmetres i 1.100 me-
tres de desnivell que té el recorregut 
original, el d’aquesta edició es va 
quedar en 6,5 quilòmetres i menys 
de 900 metres de desnivell.

Tot i el mal temps, 76 de les 101 
persones inscrites van completar 
la cursa organitzada pel club Meià 
Runners, que ja s’havia ajornat res-
pecte la data prevista inicialment, 
el 25 de març. En aquella ocasió, 
la nevada havia fet inviable cursa, 
ja que no es podien garantir ni l’ac-
cés dels serveis d’emergència, ni el 
control d’arribada ni l’avituallament, i 

l’organització va 
avisar amb an-
telació oferint la 
possibilitat de 
cancel·lar la ins-
cripció.

El podi mas-
culí el van for-
mar Francesc 
Jové Riart (Blue 
Motors), amb 
un temps de 45:06, Marc Cantenys 
(4.000 peus Ass. Excta. Collbató), 
amb 49:16 i Sergi Contreras (Ind), 
amb 49:21. En dones, Adriana Daza 
(Vithas Salut Sport) es va imposar 
amb 1:00:41, seguida de Carme Mi-
llán (Logiesport) amb 1:04:55 i Mar-
ta Serret (CUDOS) amb 1:06:53.

Aquesta és la primera cursa de la 
Lliga Noguera, que arriba a Artesa el 
dia 1 de maig amb la Cursa Lo Meló.

La pluja no atura la 5a Vertical de les 
Ànimes però n’escurça el recorregut

esports

A dalt, un moment de la cursa; a baix, 
l’arribada del guanyador | Meià Runners
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E l dilluns i el dimarts de Setmana 
Santa, el CENG va organitzar 

una nova edició del TecniCENG, un 
campus de tecnificació de bàsquet 
adreçat a infants de 7 a 12 anys.

El campus va ser un èxit tant de 
participants (uns 60) com de qualitat 
en els entrenaments.

A més de comptar amb la di-
recció dels entrenadors del CENG, 
també van participar-hi dos tècnics 
externs d’altíssim nivell: Jorge Serna 
(Força Lleida) i Òscar Navarro (CB 
Esparreguera i Federació Catalana)

Per altra banda, a mitjan mes 
d’abril ha sortit a la llum l’àlbum de 

cromos del CENG. És una iniciativa 
que ha tingut molt èxit d’acollida en-
tre els més petits i també entre els 
més grans.

La col·lecció és de 337 cromos 
i, a més dels jugadors i jugadores, 
també hi surten els membres de la 
directiva, cos tècnic, tots els presi-
dents/es del club, així com les samar- 
retes històriques i els entrenadors 
emblemàtics del CENG.

TecniCENG i àlbum de cromos

Jorge Serna (Força Lleida) amb  
basquetbolistes del CENG, i l’àlbum
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esports

L ’Escola de Futbol Artesa de Se-
gre va organitzar durant els dies 

26, 27, 28 i 29 de març, per Setmana 
Santa, unes jornades de tecnificació 
dirigides a les categories de preben-
jamí, benjamí, aleví i infantil, a més 
de treball específic per porters. Les 
jornades estaven encarades a tre-

ballar i millorar aspectes tècnics en 
l’esport del futbol. 

Les diferents sessions, en-
capçalades per un grup d’entrena-
dors de l’escola, es van dur a terme 
en horari de matí al Camp Municipal 
d’Esports, en un ambient molt més 
distès que el dels entrenaments 

habituals. En total, 41 nens van 
participar de les jornades. Els or-
ganitzadors van valorar el campus 
molt positivament, tant pels coneixe-
ments adquirits pels nens com pel 
bon funcionament i ambient durant 
tots els dies. Tant participants com 
entrenadors van gaudir d’allò més.

Campus de l’EFA per Setmana Santa

Una quarantena de nens van participar a l’edició d’aquest any del campus de Setmana Santa | EFA

La 7a edició de la Caminada Po-
pular d’Anya Memorial Francesc 

Bròvia serà el diumenge 29 d’abril. 
La sortida és a les 9 del matí d’An-

ya i les inscripcions són gratuïtes. 
Es poden fer enviant un correu elec-
trònic a info@artesadesegre.cat o a 
jbpijuan@hotmail.com, o trucant a 

l’Ajuntament d’Artesa(973 400 013).  
Fins mitja hora abans de l’inici de la  
ca minada.  

El memorial Francesc Bròvia torna el 29 d’abril
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A l març els dos integrants de 
Segre Racing, l’Adrià Farré 

Ponsa d’Artesa de Segre i el David 
Torrent Ginestà d’Ogern, vam pren-
dre la sortida de l’Uniraid 2018, que 
es va desenvolupar per tot el territori 
marroquí. 

Uniraid és una prova de motor de 
7 etapes (2500 – 3000 km), que es 
realitza només amb l’ajuda d’un lli-
bre de navegació i una brúixola, on 
tots els participants són estudiants, 
en el nostre cas vam participar com 
a representants de la facultat d’En-

ginyeria Mecànica de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, i on l’ob-
jectiu, a més de superar totes les 
etapes, és entregar un mínim de 30 
quilos de material solidari.

PREPARACIÓ DEL VEHICLE

Per assistir a la dura prova vam 
escollir un Opel Corsa 1.2 de l’any 
1991, ja que un dels requisits és 
que els vehicles tinguin més de 20 
anys i una cilindrada màxima d’1.2. 
Els mesos abans d’assistir al ral·li 
vam haver de preparar el cotxe, 

fent els estudis de les modificacions 
tècniques necessàries i duent-les 
a terme, perquè un cotxe d’aques-
tes característiques pogués supor-
tar la duresa d’antigues etapes del 
Dakar, al desert del Sàhara. A més 
d’aquesta part més tècnica, també 
vam haver de buscar patrocinadors, 
ja que l’organització d’Uniraid de-
mana que els estudiants aprenguin 
a fer un pla d’empresa i a treballar 
sobre uns recursos limitats dispo-
nibles. En aquest apartat volem fer 
una especial menció d’agraïment a 

Uniraid, un ral·li amb rerefons solidari
A l’esquerra, els dos integrants de l’equip Segre Racing i a la dreta, el vehicle | Adrià Farré
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esports
l’ajuntament d’Artesa de Segre, així 
com a empreses artesenques com la 
Cooperativa d’Artesa, Mobles Ros, 
Tashia i Tallers Vilella, i a altres em-
preses d’arreu, per haver cregut en 
el nostre projecte universitari i haver 
col·laborat per poder-lo dur a terme. 

TERCERS CLASSIFICATS

Uniraid 2018 va arrencar amb 
102 vehicles de Catalunya, Espanya, 
Portugal i Andorra, des de Tànger. 
En la primera jornada, que ens duia 
fins a Midelt, ja vam tenir molt bo-
nes sensacions i contra tot pronòs-
tic vam arribar sisens classificats al 
campament, fet que ens va donar 
molta confiança per encarar els dies 
que venien per davant. A la segona 
etapa (Midelt - ErgChebbi) calia es-
collir entre dos itineraris: 280 o 370 
km, i òbviament, a més quilòmetres 
més puntuació però també més risc 
de no entrar dins els temps màxims 
marcats i que el vehicle patís més 
mecànicament. Degut a la confiança 
obtinguda el dia anterior vam decidir 
optar pel de 370 km. La primera mei-
tat d’etapa ens vam trobar barrancs 
amb aigua abundant, trialeres i pis-
tes molt trencades, per després, a 
la segona meitat, ja entrar de ple 
al desert. Durant tota l’etapa vam 
realitzar una conducció al límit però 
sempre vigilant la mecànica, amb 
l’ambició de fer un bon paper, i al fi-

nal la recompensa va ser la victòria 
d’etapa. La tercera etapa era circu-
lar (ErgChebbi - ErgChebbi), on les 
dunes i els rius d’arena van ser els 
protagonistes i vam poder conèixer 
la duresa del desert. Tot i les dificul-
tats, vam arribar a meta quarts clas-
sificats, després d’haver liderat tota 
l’etapa fins a 4 km del final, punt en 
què vam fallar en la navegació i ens 
vam desviar. 

La següent etapa va ser l’etapa 
reina, la marató. Van ser 48 hores 
seguides de conducció pel desert, 
amb diverses tempestes d’arena 
que dificultaven al màxim la visibili-
tat i on l’única referència era el rumb 
que marcava la brúixola, un ambient 
100% d’autèntic Dakar. En aquesta 
etapa l’ajuda entre els diferents co-
txes participants va ser clau, ja que 
en moments de dubtes de navegació 
era molt necessari poder compartir 
opinions amb altres companys. Grà-
cies a aquest bon treball en equip, 
els 7 cotxes que ens vam ajuntar 
vam creuar la meta com a líders. En 
les següents etapes vam anar fins a 
Zagora i finalment fins a Marràqueix, 
en les quals vam mantenir el bon rit-
me competitiu i d’aquesta forma va 
ser possible situar-nos en el podi de 
la cursa com a tercers classificats, 
tota una sorpresa però una recom-
pensa per tota la feina feta en el pro-
jecte.

Però el veritable èxit ha estat tota 
la gent que hem conegut a Uniraid. 
La duresa del desert t’ensenya que 
tu sol no arribes enlloc, que sense 
l’ajuda de la resta no aconsegueixes 
res, i al final, l’èxit, si és compartit, 
té molt més bon regust. Vam marxar 
molts cotxes i tornem una gran fa-
mília.

ENTREGA DEL MATERIAL SOLIDARI

Durant la tercera etapa va tenir 
lloc l’entrega del material solidari. 
L’entrega es va dur a terme a una 
escola d’un poble situat al desert 
del Sàhara. Allà tots els equips par-
ticipants vam poder entregar tot el 
material escolar, sanitari i tèxtil que 
portàvem per tots els infants de la 
zona, aportant així el nostre granet 
de sorra per poder millorar la seva 
situació. | Adrià Farré i Ponsa

Els participants d’aquesta dura 
prova es van enfrontar a paisatges 
espectaculars | Jordi Farré
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in memoriam
Per la tieta Rosa,

Rosa, de tu només en tenim 
bons records. Ens has acompa- 
nyat durant pràcticament totes 
les nostres vides i per nosaltres, 
estar amb tu ha suposat sempre 
passar una bona estona. 

Recordem que quan arribà-
vem a Artesa i picàvem al timbre, 
sempre venies a obrir-nos; et 
sentíem baixar les escales fent 
soroll i quan ens veies, ens feies 
l’abraçada més forta del món. 
Ens feies pessigolles i sempre 
tenies ganes de jugar. 

Ens encantava la teva mane-
ra perfeccionista de fer els llits, 
el teu ritual de nit rentant-te les 
dents, les passejades amb el gos 
de la Paquita, els gelats a Ca la 
Carme Vila, la il·lusió que tenies 
pels regals i pel Nadal. Quan 
la padrina s’enfadava sempre 
l’anaves a buscar i li feies un pe-
tó que li acabava  traient una ria-
lla. Ens ensenyaves i presumies 
de la gran quantitat de polseres 
que t’havien regalat, i sempre 

que estàvem amb tu ens conta-
giaves d’alegria i de felicitat. 

Tot i que eren poquíssimes, 
també hi havia algunes coses 
que et molestaven: a vegades 
ens tancaves la televisió quan 
portàvem massa temps mi-
rant-la, no t’agradava la calor 
sufocant de l’estiu o la freda ai-
gua del mar, no t’agradava anar 
a plegar pomes... però sobretot 
no podies suportar les pesades 
de les mosques.

Et volem donar gràcies per 
haver-nos fet créixer tant com a 
persones. El que tu ens vas en-
senyar, no ens ho hauria pogut 
ensenyar mai ningú. Gràcies per 
l’alegria que et suposava veu-
re’ns, no necessitaves res més.

Gràcies pels bombons i els 
caramels, per la música que 
sempre t’acompanyava, per 
aquesta memòria infinita que 
tenies per recordar els sants, 
els aniversaris i les dates més 
importants dels que més estima-
ves. Ens agradaria saber com 
ho feies per saber sempre l’hora 

que era sense mirar el rellotge.
Per nosaltres has sigut molt 

més que una tieta. Ens has es-
timat molt i t’hem estimat molt, 
com poques persones es poden 
imaginar. 

Gràcies per cuidar de la pa-
drina, i infinites gràcies a tu pa-
drina per ser la millor mare que la 
Rosa hauria pogut tenir mai.

Mai t’oblidarem, sempre et 
portarem dins el nostre cor. 

Fins sempre, Rosa.

| Alba, Eduard, Toni, Pep i 
Jordi.

Rosa Solé i Antonijuan
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Pel padrí, de la néta 
d’Amèrica

Quan decideixes deixar la terra, 
la família i l’entorn que t’ha vist 
i que t’ha permès de créixer, ac-
ceptes d’alguna manera que al-
guna cosa mor. 

Potser per aquest motiu, la 
mort del padrí i el dol per aques-
ta pèrdua va començar per a mi, 
ara fa gairebé sis anys i mig. 

Tot plegat fa que avui pugui 
pensar la mort del padrí per mitjà 
de la vida i és per aquesta raó, 
potser, que aquest text és una 
oda a la vida; un homenatge a 
l’empremta deixada; un home-
natge als vius... 

En primer lloc, un homenat-
ge a tu, mare; sincera i sense 
embuts (i per posar-hi una mica 
d’humor) trobo que aprofitant 

l’enterro et podrien fer “de passo” 
un monument. La manera com 
has cuidat i acompanyat els teus 
pares fins a la mort et fa per mi – 
i segurament per tots els que són 
aquí presents– digna del més 
gran orgull, respecte i admiració.

En segon lloc, una oda a la 
terra, per permetre pels esforços 
i treball del padrí i dels seus 
fills el millor dels ors verds; no 
només pel seu gust exquisit sinó 
també i sobretot per l’amor que 
heu posat en aconseguir-lo i que 
nosaltres hem heretat.

I finalment, un homenatge a 
tu Artesa; el lloc on el padrí va 
decidir lluitar i treballar per donar 
a aquest poble i als seus ciuta-
dans una millor qualitat de vida 
dotant-lo d’equipaments munici-
pals on els artesencs i artesen-
ques podem fins al dia d’avui 

practicar tot tipus d’activitats so-
cials, culturals i esportives. 

Per tot plegat, gràcies. Grà-
cies per la vida i per l’empremta 
deixada. No l’oblidem, i fent-ho la 
teva memòria es mantindrà per 
sempre, viva.

| Marta Massana, Montréal, 9 
d’abril de 2018

Joan Macià i Solé

La família Macià vol donar les 
gràcies per les mostres de con-
dol que hem rebut pel traspàs del 

nostre pare i padrí.
També, moltes gràcies a tot 

l’equip del CAP d’Artesa per 

l’atenció que hem rebut en tot 
moment. 
| La família

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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Les caramelles, una temàtica tra-
dicional d’aquesta època de l’any, 

van haver de compartir protagonisme 
amb una activitat nova al municipi, 
les “majorettes”.

PORTADA. Un parell de fotos del 
fotògraf Sisquet ens ofereixen pre-
cisament imatges d’aquestes noies 
que en formaven part. En la primera 
podem veure tot el grup i la majoria 
es poden identificar fàcilment.

EDITORIAL. La secció formulava 
la pregunta Quanta gent ha de morir? 
Feia uns tres anys que durava la gue-
rra a la zona dels Balcans i la passi-
vitat internacional havia propiciat una 
gran pèrdua de vides humanes, entre 
altres problemes. Malauradament, 
encara avui la història es va repetint 
en molts indrets del món.

PASQUA FLORIDA. Per a les per-
sones a les quals ens agrada la his-
tòria local, Recordant la Pasqua Flo-
rida d’abans és un interessant article 
de Dolors Solà Guilleumot, que expli-
ca com eren les processons que es 
feien abans de la guerra des d’Artesa 
fins a Salgar i al Pla, els dilluns i els 
dimarts de Pasqua respectivament. 

A peu d’article hi ha una nota on 
un grup de joves convocava a una re-
unió per a qui estigués interessat en 
formar una comissió de festes.

PREMSA. La redacció signa la 
crònica de l’11a Assemblea General 
de l’Associació de la Premsa Comar-
cal (ACPC) celebrada a Cambrils. La 
Palanca també hi va tenir represen-
tació. Entre altres temes ordinaris, es 
va decidir que la següent assemblea 
tindria lloc a Tàrrega, amb la revista 
Nova Tàrrega com a amfitriona.

PUBLICITAT INSTITUCIONAL. 
La Generalitat, amb l’eslògan “Treba-
llem pel 2000 des d’ara”, ens convi-
dava a consumir fruita del país amb 
el lema “Fruita nostra, fruita fresca”.

PASQUA. En un primer article, 
il·lustrat amb un parell de fotos, el 
grup de “majorettes” d’Artesa ex-
plicava la sorpresa que va causar 
entre la gent la seua desfilada del 
diumenge de Pasqua i els plans de 
futur que tenien. Era un grup format 
per 32 noies d’entre 8 i 25 anys. La 
capitana i directora era la M. Carme 
Solé, que havia estat 4 anys al grup 
de Massalcoreig. La seua filla Núria, 
amb només 4 anys, era la mascota 

del grup.
El següent article, signat pel Sí-

coris, porta un títol força expressiu: 
Els caramellaires d’Artesa segueixen 
al peu del canó. Ocupa tres pàgines, 
incloent una foto de grup i set més 
de diferents grupets de cantaires. 
Reproduïm la foto on veiem Josep 
Samarra, aguantant el penó, i al seu 
costat el que fou president durant 
molts anys, Josep Ros. En una de 
les fotos crec identificar Ramon Ca-
sals com a director. Sícoris repartia 
crítiques i lloances a parts iguals. Les 
crítiques per al jovent que no parti-
cipava de la tradició i pels membres 
del consistori, ja que només hi havia 

fa 25 anys
Abril de 
1993
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

l’alcalde i dos regidors al balcó de 
l’ajuntament el dia de Pasqua. Les 
lloances, pel jovent que s’afegí a la 
rotllana de les caramelles i pel poble 
que feia pinya amb els cantaires.

IN MEMORIAM. La família Fus-
té-Guiu dedicava un emotiu text a 
l’Olga Guiu, traspassada aquell 14 
d’abril després d’una greu malaltia. 
El text destaca els 32 anys de l’Olga 
darrere la barra del Cafè David, avui 
Cafè del Poble, mentre compaginava 
aquesta feina amb la de mestressa 
de casa i mare de quatre fills. En tot 
aquest temps, el preu del cafè havia 
pujat De dos pessetes i mitja a 65 
pessetes, original títol que encapçala 
l’article.

Un text molt més breu, signat per 
Les amigues del rotllet, també estava 
dedicat a la seua memòria.

JUBILATS. F. Solé signa l’article 
Amb motiu del 2n Congrés Nacional 
de la Gent Gran, on reflexionava so-
bre un dels tres eixos d’aquest esde-
veniment que s’havia de celebrar a 
primers de maig. Es tracta del procés 
de convivència intergeneracional i, 
com sempre, les seues considera-
cions són força interessants. Un dels 
missatges que deixava als joves era: 
“Que sàpiguen que amb molt amor, 
molta abnegació i generositat hem 
pogut sortir dels mals temps i les ven-
tades per a què la vida continuï”.

OPINIÓ. El primer dels dos arti-
cles de la secció és del Sícoris: Sant 
Jordi mata l’aranya. El text se cen-
tra en el simbolisme de la Diada: el 
cavaller en lluita constant contra els 
monstres de la intolerància, la incom-
prensió i els opressors; la rosa com 
a expressió de la pau; i el llibre com 
a mostra de la voluntat de perfecció.

El segon, Fraternitat existencial 
contra la xenofòbia, el signa Berna-
dette López, de l’Àmbit Maria Corral. 

L’autora exposava el concepte de 
“fraternitat existencial” com a forma 
de lluitar contra la xenofòbia. El rao-
nament és senzill: tots els humans 
som éssers existents i això ens uneix 
i ens fa “germans en l’existència”.

LA CREU ROJA INFORMA. L’en-
titat agraïa la solidaritat de la gent 
que va col·laborar en la recollida de 
joguines per a infants necessitats del 
passat Nadal. El lema de la campan-
ya era “Tu també hi jugues!”

FULLS D’INFORMACIÓ MUNICI-
PAL LOCAL. En general, els acords 
del consistori són sobre qüestions 
molt tècniques: aprovació de cer-
tificats d’obres, de sol·licituds de 
subvencions, de projectes d’obres... 
Destaca l’aprovació inicial, per una-
nimitat, del Pla Parcial del Polígon 
Industrial del Pla.

PUBLICITAT INSTITUCIONAL. 
En aquesta ocasió, la Generalitat 
anunciava l’exposició Cent anys de 
catalanisme, a propòsit del centenari 
de les Bases de Manresa, ubicada a 
la Seu Vella de Lleida del 6 de maig 
al 6 de juny.

I M A T G E S 
D’AHIR. Una fo-
to datada l’any 
1932 i de po-
ca qualitat ens 
mostra la faça-
na de l’edifici de 
la Dàlia Blanca, 
amb l’antiga font 
i les acàcies de 
la plaça del Pro-
grés en un pri-
mer pla.

JOCS FLO-
RALS. L’article, 
sense signar, es 
feia ressò de la 
celebració de la 
7a edició dels 

Jocs Florals del Col·legi Sant Josep, 
com a cloenda de la Setmana Cultu-
ral. L’acte es va realitzar a la Dàlia 
Blanca, presidit per la reina dels Jocs 
Florals, Olívia Miralles Mianes. Tot i 
que no hi surt el noms dels guanya-
dors sí que s’explica que els treballs 
sobre l’Amor, la Pàtria i la Fe versa-
ren sobre la mare, la sardana i la Ma-
re de Déu de Montserrat respectiva-
ment. L’alcalde Jaume Campabadal 
va cloure l’acte. El text, que ve acom-
panyat de tres fotos del Sisquet, es 
va publicar a la contraportada.
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HORARI Tardes de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h. Matí de dimarts d’11.00 a 13.00 h

notícies
NOVEL·LA

Jo sóc aquell que va matar Fran-
co. Joan-Lluís Lluís. Proa
Premi Sant Jordi 2017. Agustí Vilamat 
neix el 1916 a Solsona, es trasllada a 
Barcelona poc abans de la guerra civil 
i acaba al camp d’Argelers. La guerra 
no s’acaba el 1939, perquè Franco de-
clara la guerra als Aliats i travessa els 
Pirineus. I la primera acció de l’exèrcit 
franquista a França és bombardejar el 
camp d’Argelers. Què farà l’Agustí?

L’aroma del temps. Núria Pradas. 
Rosa dels Vents
A la Primera Guerra Mundial, un nen 
es queda orfe i se’n va a viure amb els 
oncles a Grasse, capital del perfum. 
Viatge a un dels moments més glamu-
rosos del segle XX per descobrir qui i 
com es fan els perfums, a través d’un 
home que es fa a si mateix i que acon-
segueix l’èxit després de superar els 
cops que li dóna la vida.

La piràmide de fang. Andrea Cami-
lleri. Edicions 62
Una pluja impròpia de Sicília té paralit-
zades les obres de la nova conducció 
d’aigua de Vigata. Enmig de la immen-
sa esplanada de fang i amb les exca-
vadores aturades, apareix el cadàver 
d’un home i la bicicleta amb la qual 
fugia. Què feia un home mig despullat 
pedalant sota la pluja de nit?

Blue. Danielle Steel. Plaza & Janés
Ginny Carter era una periodista famo-

sa, una dona realitzada i feliç i, per 
sobre de tot, mare. Avui és l’única su-
pervivent d’un accident que li va des-
trossar la vida. En l’aniversari d’aquell 
accident coneix Blue Williams, un noi 
de tretze anys que viu al carrer.

El dol és aquella cosa amb ales. 
Max Porter. Rata
La mort arriba per sorpresa. I amb ella, 
el dol, un ocell negre que s’instal·la a 
la casa. Cuidarà els nens que s’han 
quedat sense mare i el marit que s’ha 
quedat sense dona. 

GUIES, CUINA I ALTRES

Lleida climbs. Pete O’Donovan. POD 
Climbing

Repostería vegana. Delantal de Al-
ces. Oberon

La dieta dels colors: com activar 
el teu metabolisme i mantenir-te 
en el teu pes, sa i jove. Montserrat 
Folch. Rosa dels Vents

100 preguntes de química quoti-
diana. Claudi Mans. Cossetània

El Joan ha mort. Itziar Fernández. 
Pagès

CÒMIC

A la recerca del reactable. Sebas-
tià Roig. Generalitat de Catalunya

INFANTIL

La Nur s’escapa del conte. Valèria 
Macías Pagès. Mosaics

El meu món de poesia. Joana Ras-
pall. El Cep i la Nansa

Refugiada: l’odissea d’una famí-
lia. Tessa Julià Dinarès. La Galera

Reconquesta del regne de la 
fantasia: desè viatge. Geronimo 
Stilton. Estrella Polar

Junior MasterChef: recetas del 
mundo para flipar. Espasa

El volcà de les bombolles. Rosie 
Banks. La Galera

Em pixo traca final. James Patter-
son. Ed. Estrella Polar

El gosset trapella. Rosie Banks. La Galera

Salveu en Rafe!. James Patterson. 
Estrella Polar

NOVETATS  
D’ABRIL Activitats

• Exposició de pintura d’en Tines, 
Inquietuds Paisatgístiques 
El paisatge és una porció d’es-
pai que combina elements físics, 
ecològics, biològics i històrics 
que s’influeixen entre si 
3 de maig, 19.00, àrea activitats, 
presentació. Es pot visitar del 27 
d’abril al 25 de maig

• L’Hora del conte amb la Jasmina 
Gabandé

• 23 de maig, 17.30, àrea Infantil
• Reunió Club de Lectura  

Parlarem del llibre Nosaltres 
dos, de Xavier Bosch 
Si esteu interessats a participar, 
a la biblioteca us informarem 
23 de maig, 20.00, àrea activi-
tats 

• Exposició Instagram: Benjamí 
Llobet

• Fins al 31 maig, replà escala 
• Exposició fotogràfica de la cursa 

Lo Meló - Un tomb pel territori 
A partir del 16 d’abril, 1r pis

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

de la biblioteca
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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, 
29 de maig.
Aquest servei només és per casos molt jus-
tificats, que no puguin anar directament a la 
deixalleria.

Renovació del DNI - Nova adreça
Fins pròxim avís, no es renovarà el DNI a 
l’Ajuntament. Podeu adreçar-vos a l’oficina de 
Lleida, a la nova adreça al carrer de l’Ense- 
nyança, 2 (Comissaria Policia Nacional). L’ho-
rari, només amb cita prèvia, és de dilluns a di-
vendres de 9 a 20.30h per DNI i passaport, i de 
9 a 14,30 per TIE i documentació d’estrangers.
Ajuntament d’Artesa de Segre

Dates a recordar

per què diem...

Avui aquesta dita ha caigut pràc-
ticament en desús, ja que l’es-

tament social que van representar 
els anomenats Esteves en èpoques 
passades ja ha desaparegut.

Segons la dita popular, un Senyor 
Esteve era algú que vivia bé però 
sense opulència, honest, ordenat, 
molt creient i que gaudia de gran 
consideració en la vida pública. Al 
principi foren els artesans que domi-
naven uns determinats oficis i, més 
endavant, s’aplicà als menestrals i 
comerciants reputats.

En realitat, els Esteves eren els 
membres de la confraria de Sant 
Esteve, que tenia capella pròpia a 
la catedral de Barcelona i de la qual 
se’n tenen notícies des del segle 
XIII. Aplegava un conjunt de gremis 
artesans relacionats tots ells amb 
els cavalls i els genets; així, hi ha-
via els freners (que fabricaven les 
peces metàl·liques que es posaven 
a la boca dels animals i que, unides 
a les brides, servien per frenar-los-hi 

el pas en estirar-les), els cervellers 
(que feien els cascs protectors dels 
cervells), basters (els arreus), sellers 
(les selles de muntar), i força altres 
oficis com els forjadors de llances, 
confeccionadors de guants, fabri-
cants d’armadures, fonedors, etc. 

Justament, el carrer que s’obre 
davant l’absis de la catedral de Bar-
celona du el nom de Freneria, i en ell 
es trobava la seu del gremi dels fre-
ners, des de la qual es podia entrar 
directament a la capella que tenien 
a la catedral en qualsevol moment a 
través d’una porta, la clau de la qual 
només tenia el confrare major, espe-
cial privilegi del qual altres confraries 
no gaudien. Això ja és indicatiu de la 
importància del gremi en èpoques 
passades i de la notorietat ciutadana 
dels seus membres. 

També va haver-hi altres confra-
ries dedicades al mateix sant en di-
versos indrets de Catalunya, essent 
una de les principals la de Tàrrega, 
que va restar activa fins entrat el se-

gle XX.
Fos com fos, és clar que els Es-

teves eren personatges influents en 
la vida local, admirats, respectats i, 
potser, fins i tot envejats per altres 
que no gaudien d’iguals privilegis.

D’aquí que ser un Senyor Esteve 
fos sinònim de prestigi i d’alt esta-
ment social entre les classes popu-
lars.

L’AUCA DEL SENYOR ESTEVE

Se’n féu ressò Santiago Rusiñol 
en una de les seves novel·les, publi-
cada el 1907 amb el títol L’auca del 
Senyor Esteve i de la qual se’n faria 
una versió teatral deu anys després, 
amb extraordinari èxit, i que avui 
continua representant-se. 

El Teatre Nacional de Catalunya 
 s’inaugurà oficialment el dia 11 de 
setembre de 1977 amb aquesta 
obra, dirigida per Adolfo Marsillach. 
Seria novament representada al ma-
teix teatre el febrer de 2010 amb di-
recció de Carme Portaceli.

... que algú és un Senyor Esteve?
Albert Vidal

*
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humor
Josep Galceran

Sant Jordi de colors

- Filla meua, pensa que els homes són camaleònics. De primer són 
el príncep BLAU, però després es converteixen en un vell VERD.
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Anys enrera, a Artesa de Segre 
hi havia quatre fires a l’any, que 

eren la fira de mitja quaresma (el ter-
cer diumenge de quaresma), la fira 
d’agost (Sant Bartomeu), la fira de 
Santa Cecília (22 de novembre) i La 
fira de Nadal (27 de desembre).

La més lluïda era la de Sant Bar-
tomeu, el 24 d’agost. Recordo, i això 
era cap a l’any 1942 o 1943, que els 
punts clau de les atraccions i vendes 
eren la plaça del Ball i el carrer Joc 
de la Pilota. Ja la vigília començaven 
a arribar venedors en quantitat. Uns 
dels primers eren els “alleros” d’Ara-
gó, que amb uns carros molt grans, 
s’instal·laven sempre al mateix lloc, 
és a dir, a l’altre costat de la Fleca de 
la Vídua, on més tard l’ajuntament hi 
faria una font. Eren uns carros gros-
sos que portaven els alls a la sole-
ra, molt ben arreglats amb forcs de 
dues mides, uns més llargs i uns 
altres més petits. Al replà del carro 

hi portaven el que necessitaven per 
menjar i dormir, fins i tot portaven 
un matalàs que durant el dia esta-
va enrotllat i a la nit l’estiraven. Així 
viatjaven i estalviaven despeses, ja 
que el negoci era un xic justet. Ve-
nien els forcs grossos a 5 pessetes i 
els petits a 3. Jo aleshores tenia 10 
o 11 anys, vaig parlar amb ells i de 
seguida van començar a manar-me 
encàrrecs, com anar a comprar pa i 
gasoses per barrejar amb vi, perquè 
els seus àpats quasi consistien en 
pa i pernil, que es portaven de casa. 

També tenia temps d’anar a mirar 
les parades, que n’hi havia quantitat, 
allò era un veritable bullit de gent, ja 
que Artesa era la capitaleta de tota 
la comarca. I a la comarca, jo havia 
comptat que hi havia uns 25 poblets, 
o sigui que entre els que venien a 
vendre, els que compraven i els que 
només xafardejaven hi havia moltís-
sima gent. També recordo que da-

rrere del carrer Calvari, ja al peu del 
Castellot, hi havia un ramal de la fira 
on es feien molts tractes comprant i 
venent animals com mules, matxos, 
vaques, corders etc. O sigui, que 
era una fira completa. Per la venda 
d’animals de càrrega hi havia gran 
quantitat de gitanos, que eren verita-
bles especialistes.  

Després feien ball i el jovent s’ho 
passava molt bé. Jo de tant en tant 
visitava als “alleros” per veure si po-
dia servir-los en alguna cosa, eren 
una gent molt agradable i quan va 
acabar-se la fira, per compensar-me 
la petita ajuda que els hi havia donat, 
em varen regalar un forc d’alls petit, 
que de seguida vaig portar a casa i 
la meva mare va estar molt contenta. 
Quan començava a fer-se fosc, tots 
els venedors marxaven cap a casa 
o seguien cap a un altre poble on 
poguessin vendre, i així es guanya- 
ven la vida.

la vella artesa
Josep Nogués i Sirvan

La fira d’agost i els allers (venedors d’alls)

46 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Abril 2018 I Núm. 420



  I 47



la foto

El 15 d’abril va tenir lloc a Barcelona una de les manifestacions més multitudinàries per demanar la llibertat dels pre-
sos polítics, i aquest va ser el grup d’artesencs que hi van anar amb l’autocar organitzat pel CDR.  | Dolors Bella


