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març 

ALÒS DE BALAGUER 
DEFUNCIONS

dia 6: Jaume Novau i Sala (83 anys), 
natural d’Artesa de Segre

ARTESA DE SEGRE 

NAIXEMENTS (*Vegeu nota)
8 febrer: Hugo

dia 5: Maica

dia 15: Sònia

DEFUNCIONS

4 febrer: Josep M. Cleries i Balcells 
(99 anys), natural d’El Poal

dia 11: Josep Galceran i Torres (73 
anys), natural de Baldomar

dia 21: Josep M. Martínez i Casas (90 
anys), natural de l’Hospitalet de 
Llobregat

dia 29: José M. Altemir i Castillo 
(83 anys), natural d’Alquézar 
(Osca)

dia 29: Francesc París i Folch (81 
anys), natural de Baldomar

dia 31: Mercè Feixat i Feixat (93 
anys), natural d’Artesa de 
Segre Actes que s’havien de fer aquests 

dies i que han estat ajornats as-
signant data provisional

23 de juliol
Teatre familiar, Un món (i un munt) 
de dracs (Cubtural)

20 de setembre
Teatre, Un dia qualsevol (Cubtural)

18 d’octubre
Teatre, Amb veu de dona (Cubtural)

Fira del meló
Cursa Lo Meló

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

ARTESA DE SEGRE    
A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana: 9,8,°
Temperatura màxima: 26,5° (dia 
12)
Temperatura mínima: -2° (dia 27)
Dies amb precipitacions: 9
Precipitació màxima:  34 mm  
   (dia 16)
Total precipitacions: 93 mm

B) BALDOMAR 

Temperatura mitjana: 9,2°
Temp. màxima:            24,6° (dia 12)
Temp. mínima:               -3,1° (dia 27)
Dies amb precipitacions: 15
Precip. màxima:        27,9 mm (dia 16)
Total precipitacions: 66,5 mm

VILANOVA DE MEIÀ

Temperatura mitjana:  9,4°

Temp. màxima:             25,1° (dia 12)
Temp. mínima:              -1,2° (dia 27) 
Dies amb precipitacions: 13
Precip. màxima:  36,6 mm  (dia 16)
Total precipitacions:   81,1 mm

FORADADA

Dies amb precipitacions:       5
Precip. màxima:        27,5 mm (dia 16)
Total precipitacions:   55,5 mm

Actes
que sabem que es faran

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

Avís

Fins a nova ordre, 
han estat anul·lats o 

ajornats tots els actes 
d’abril i maig

Quedem-nos 
a casa!
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Covid-19
A l’anterior número de la nostra re-
vista, ja informàvem dels efectes 
devastadors de la pandèmia del 
coronavirus Covid-19. Ja fa més de 
cinc setmanes que estem confinats 
i cadascú de nosaltres ha viscut, en 
primera persona, aquesta crisi sani-
tària, ja sigui perquè la malaltia ens 
ha afectat a nosaltres, a algun fami-
liar o conegut, o perquè hem hagut 
de canviar els nostres hàbits i ruti-
nes del dia a dia.
Està clar que la nostra societat ca-
pitalista no estava preparada per 
afrontar una situació tan delicada 
com aquesta. Ara, estem redesco-
brint coses que mai hauríem d’haver 
deixat en segon terme: els humans 
no som els amos del planeta, un 
“simple” virus invisible ens ha deixat 
contra les cordes. Els béns de con-
sum ens ajuden a viure millor, però 
no són essencials, el que importa 
de veritat són la salut, la família i 
el treball i valors com la solidaritat, 
l’altruisme, el respecte i la humilitat, 
que ara es fan especialment percep-
tibles.

Els serveis sanitaris, assistencials 
i d’emergències estan realitzant un 
treball descomunal en pro de les 
persones afectades. Caldrà recor-
dar-ho per sempre més i evitar que 

cap altre govern retalli per aquesta 
banda.

Aquest número de La Palanca és 
especial. Hem volgut fer un ampli 
reportatge amb testimonis de com 
es viu la situació generada per la 
pandèmia. Hi hem dedicat moltes 
pàgines i també molts esforços i 
temps. Ens hem vist recompensats 
per la bona predisposició de la gent 
a participar-hi, cosa que ens satisfà 
molt. Són temps en què les mostres 
de compromís i solidaritat ens fan 
millors com a persones i com a so-
cietat.
Durant aquestes setmanes, La Pa-
lanca ha potenciat la seva activitat a 
les xarxes socials, concretament al 
compte d’Instagram @revistalapa-
lanca. La realitat és canviant cada 
dia i aquesta revista en paper, quan 
us arribi a les mans, potser estarà 
una mica desfasada pel que fa a 
l’actualitat de la pandèmia. Però els 
continguts que hi presentem són 
d’aquells que perduren en el temps, 
perquè la darrera epidèmia que va 
assolar la nostra civilització va ser 
fa poc més de cent anys i, pràctica-
ment, no queda cap testimoni viu. 
Així doncs, i sense més preàmbuls, 
us deixem amb aquesta insòlita i his-
tòrica revista.
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En pocs dies, el Covid-19 li ha canviat 
la vida a tothom. D’un confinament 

que fins i tot podia semblar anecdòtic hem 
passat a una crisi sanitària i econòmica de 
conseqüències dramàtiques i de moment 
desconegudes. Encara en confinament, i 
per tant amb moltes incerteses però amb 
les vivències molt presents, recollim el 
testimoni de diferents persones vincula-
des a Artesa que expliquen diversos as-
pectes del seu dia a dia durant aquesta 
etapa convulsa.   

PROFESSIONALS SANITARIS

Fins al 15 d’abril a Artesa hi havia ha-
gut set positius confirmats amb la prova, 
dels quals un ha mort, un està ingressat, 
dos passen la malaltia a casa i tres ja te-
nen l’alta. La directora del CAP, Pepi Es-
tany, explica que hi ha hagut una vintena 
més de casos, ja que la majoria es diag-
nostiquen per simptomatologia i el test 
només s’ha fet a qui per gravetat arriba a 
l’hospital, a qui pugui presentar complica-
cions per altres malalties, a professionals 
sanitaris (ho són dos de cada tres testos 
fets a Artesa, tots negatius) i a un usua-
ri de la residència (també negatiu). “Les 
mesures i el seguiment són exactament 

iguals tant si es fa la prova com si no i els 
afectats i convivents han d’estar a casa 
fins a 14 dies després de la desaparició 
dels símptomes”. Des de l’inici del Covid, 
una setantena de convivents han estat 
en quarantena a l’Àrea Bàsica de Salut 
d’Artesa, que inclou Alòs, Foradada i Vi-
lanova.

Estany no amaga la duresa d’aquests 
dies: “s’han mort molts sanitaris, ja que 
es prenen precaucions però pot entrar un 
cas sense símptomes i que quan es pren-
guin ja sigui massa tard”. Gran part de la 
dificultat radica en el desconeixement: “Al 
principi no sabíem que havíem de fer, hi 
havia canvis de protocol constants i ex-
cés d’informació, teníem por perquè no 
sabíem a què ens enfrontàvem”. El perso-
nal, “en una decisió d’equip” ha mantingut 
l’horari, però la feina s’ha transformat. Per 
una banda, “és bo eliminar actuacions su-
pèrflues tant per part dels usuaris que ve-
nien sense ser necessari, com dels matei-
xos metges, que ara som més resolutius”, 
però també preocupa “la por de venir, no 
arriben ni infarts ni feridures, segurament 
ho passen a casa i sortirà més endavant. 
Amb les vacunes igual, surten brots de 
xarrampió arreu d’Europa”.

Pel que fa a mitjans, reconeix que 
són escassos però “ens hem espavilat” i 
“la gent ens ha ajudat, ens han fet bates, 
etc”. Precisament els gestos d’agraïment 
són el que més destaca d’aquests dies: 
“les cartes d’infants amb dibuixos, el ví-
deo de Cartes amb el Cor, l’homenatge, 
els regals”...

En l’àmbit hospitalari, Sabrina Cue-
vas, metgessa d’urgències a l’Arnau de 
Vilanova des de gener del 2019, explica 
que “s’ha fet un pla de contingència per 
minimitzar l’exposició dels treballadors al 
coronavirus dividint l’equip, que formem 
uns 23 adjunts, en tres torns d’unes set 
persones cadascun, que treballem un dia 
si i dos no per donar el 100% de les capa-
citats sense exposar-nos cada dia i podent 
descansar entre torns”. Afegeix que “de 
moment tenim material, però no és prou i 
hem de reutilitzar alguna bata o mascare-
ta”, tot i que “mai hem hagut d’atendre els 
pacients desprotegits”. A nivell personal, 
físicament no acusa més cansament de 
l’habitual, “ja que urgències és un servei 
molt exigent i solem tenir torns i guàrdies 
amb molta pressió assistencial”. 

Ara bé, “mentalment sí que hi ha un 
desgast important, ja que veiem la virulèn-

Covid-19: por, lluita i confiança

Són moments difícils en què cal confiar en els professionals que treballen perquè “tot vagi bé” | CAP, Ruben Llobet

tema del mes
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cia del virus no només en gent gran i amb 
patologies de base, sinó també en gent 
jove i sana que arriba molt afectada, amb 
insuficiència respiratòria i que precisen, 
moltes vegades, ventilació mecànica as-
sistida”. “Visc amb incertesa i preocupació 
per un virus fins ara desconegut que es 
manifesta d’una manera tan virulenta que 
ens obliga a canviar dia a dia els proto-
cols per adaptar-nos-hi”, afegeix. “Primer 
crèiem que era similar a la grip i després 
s’ha vist que hi ha infectats asimptomà-
tics, altres amb clínica similar a un refredat 
o la grip i altres, de totes les edats, amb 
pneumònies bilaterals i dificultat respira-
tòria que pot condicionar-los una veritable 
emergència vital”, apunta. Malgrat tot, as-
segura que “és curiós i gratificant veure 
els missatges de suport de la població. 
Des de l’inici del confinament i amb l’atu-
rada general de les empreses, hem rebut 
gairebé cada dia aliments i altres detalls, 
tant a urgències com a d’altres serveis: pi-
zzes, refrescos, torrons, galetes, coques 
de recapte, dolços, sucs, flors,...”

La seva primera reflexió és que “s’ha 
vist que en general es fa un mal ús de 
les urgències tant d’atenció primària com 

a nivell hospitalari, ja que ara s’ha reduït 
notòriament la demanda, no només de 
patologies banals com una lumbàlgia, 
sinó també de més greus, com les qui-
rúrgiques o els dolors toràcics; això ens 
hauria de fer reflexionar”. També ha notat 
que “l’aturada del món en general ens ha 

obligat a detenir el ritme, compartir més 
temps amb els nostres i redescobrir-nos 
a nosaltres mateixos”. El seu missatge 
d’ànim és “cuideu-vos a vosaltres i als 
vostres éssers estimats i així ajudareu a 
protegir a la resta de la  humanitat. Si se-
guim lluitant plegats aconseguirem supe-

tema del mes #temadelmes

“A l’Hospital Arnau els companys 
estan més tensos, es nota el neguit, 
però si no estem en tensió hi ha més 
risc d’equivocar-nos i oblidar-nos al-
guna mesura de seguretat.”

Jordi Sabanés

“Visc aquests dies amb incertesa i 
preocupació per la presència d’un vi-
rus tan virulent i fins ara desconegut, 
que ens obliga a canviar dia a dia els 
protocols per adaptar-nos.”

Sabrina Cuevas
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rar aquesta pandèmia. Tot anirà bé!”.
Jordi Sabanés, en aquest cas com a 

infermer de suport a la planta de Covid-19 
de l’Arnau, també viu l’ambient hospitala-
ri. 

“És la planta on hi ha tots els pacients 
de coronavirus, que poden ser-hi per 
complicacions de la malaltia o perquè te-
nen altres patologies o urgències i, a més, 
són positius del virus i no poden estar a 
les altres plantes, de manera que hi ha 
des de parts fins a persones amb proble-
mes respiratoris”. Ell hi va a les tardes, de 
15 a 22 hores, i reconeix que “la tensió 
es fa més portadora perquè és treball en 
equip”, però que “els companys estan ne-
guitosos i és normal, cal tenir molts detalls 
en compte i si et relaxes hi ha més risc 
d’oblidar-te’n algun”.

“Són temps durs però la feina m’agra-
da, és ajudar i al cap del dia el que valores 

és haver-te sentit útil”, assegura.

ARA MÉS QUE MAI, VOLUNTARIAT

Joan Caubet és voluntari de Protecció 
Civil des de fa més de 30 anys i només en 
moments puntuals amb molts  incendis o 
accidents recorda una activitat tan intensa 
com la d’ara. “El 2019 vam fer 60 sorti-
des i aquest 2020 ja en portem 33, amb 
l’afegit que ara hi ha més feina perquè 
cada vegada que tornes a la base has de 
desinfectar-ho tot: vehicle de dins i fora, 
roba...”, explica. 

L’actuació principal del servei de Pro-
tecció Civil, integrat per cinc persones 
i dues més pendents de regularitzar, ha 
estat portar menjar i medicaments als 
agregats i les masies, en coordinació amb 
l’Ajuntament i la xarxa de voluntariat d’Ar-
tesa. “És emocionant veure la reacció de 
la gent, un beneficiari fins i tot ens volia 

pagar”, recorda Caubet. Protecció Civil 
també va ajudar a enregistrar la cantada 
de caramelles i col·labora en la iniciativa 
de felicitar els aniversaris a la canalla, que 
es fa els divendres des de mitjans d’abril 
i que es pot demanar trucant a l’Ajunta-
ment.

També fan feina altruista la vintena de 
persones que integren la xarxa de volun-
tariat creada des de l’inici del confinament 
per ajudar la gent gran o amb dificultats 
portant-los a casa el que necessiten. La 
idea va sorgir d’Ariadna Ampurdanès, 
Eva Gabandé i David Vilaró, i la van po-
sar en marxa amb l’ajuda de la regidora 
Sílvia Cardona i la coordinació de Sandra 
Gomà. 

Els serveis principals són recollir el 
dinar a la Residència i portar-lo a casa i 
anar a comprar aliments i medicaments. 
Qui ho necessiti pot trucar al 610 48 06 07 

Voluntaris de Protecció Civil i de la xarxa (esquerra i mig), i una usuària de la residència geriàtrica | P.C., M.À.López, Tança
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(als agregats, ho fa Protecció Civil).

TANÇA I RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

Una altra associació de voluntaris és 
Tança, nascuda fa poc (vegeu pàgina 43) 
i que ha pres més sentit que mai durant la 
pandèmia, quan ha canalitzat esforços en 
dos focus. Un és la confecció de masca-
retes socials, a un preu tancat de 3 euros, 
que confecciona un taller de Montclar i 
que l’entitat ofereix a tothom qui les en-
comani sempre amb la condició que no es 
poden revendre. 

L’altre focus és la residència geriàtri-
ca. Gràcies a Tança els residents tenen 
una tauleta mòbil per fer videoconferèn-
cies amb la família, els han construït qua-
tre jardineres perquè tinguin més qualitat 
en el seu temps lliure i sovint els arriben 
obsequis de comerços locals. Núria Ara-
nés, una de les voluntàries, afirma que les 
empreses han reaccionat molt bé a la pro-
posta: “Mobles Ros ha finançat la compra 
de la tauleta, els forns Solé i Serra han 
donat menjar, la serradora Guàrdia i Flors 
Violeta han permès fer les jardineres, cal 
Mianes ha regalat joguines...” i afegeix 
que l’objectiu és “fer ressò de la manca 
de sensibilitat envers la gent gran” i més 
encara aquests dies, que els residents no 
poden rebre visites.

La directora de la residència, Susi Mit- 
jans, és la primera d’elogiar Tança: “fan 
que els avis vegin que hi ha col·labora-
ció al poble”, destaca. Al centre no hi ha 

hagut cap positiu per Covid i això és la 
notícia més destacada i positiva, però no 
treu que els residents, que actualment 
són 24, ho passin malament. “Al principi 
pensaven que duraria poc i aviat veurien 
els familiars, però a partir de la primera 
setmana ja se’ls hi notava l’impacte del 
tancament”, assegura. A partir de llavors 
va ser clau “la coordinació amb les fa-
mílies, que truquen cada dia, i la plena 
transparència i explicació de la realitat”. 
Destaca que “vivim moments molt emo-
tius, sobretot les vídeotrucades” i que les 
treballadores fan un esforç molt important 
per mantenir la seguretat i seguir les in-
dicacions de Salut, com ara “desinfectar 
el calçat en un cubell amb lleixiu abans 
d’entrar, a banda de mascareta, guants, 
gels i totes les mesures comuns”. 

Per fer més portador el dia a dia, i 
sempre amb totes les precaucions (grups 
reduïts i distància de seguretat), es fan 
activitats com musicoteràpia o ball, per 
afavorir la comunicació i els beneficis cog-
nitius. “Estem molt satisfets de no haver 
tingut cap cas i veiem factible que pugui 
seguir així”, conclou.

QUAN “VENDRE” ÉS EL DE MENYS

Habitualment pensar en comerços és 
pensar en vendre, però aquests dies hem 
vist que també pot ser “prestar un servei 
bàsic”, com les farmàcies o botigues de 
menjar. Montse Pedró, gerent de La No-
va Farmàcia, explica que des del primer 

moment van reestructurar el treball amb el 
CAP, i la farmàcia va assumir feines com 
els plans de medicació per desconges-
tionar el CAP. “Artesa té molts agregats 
i població envellida que necessita medi-
caments i no volíem que ningú es quedés 
sense, per això ens vam coordinar amb 
l’Ajuntament i Protecció Civil”, indica. 
“Aquí ha funcionat, però a nivell global ha 
faltat un protocol de seguretat, cada far-
màcia ha fet el que bonament ha pogut” 
i lamenta que tot i que “aquí sempre hem 
tingut guants i mascaretes, hem posat lí-
nies a terra per marcar les distàncies de 

tema del mes 

L’Ajuntament ha ajornat el pagament de taxes, impostos i tributs i 
no girarà rebuts fins que finalitzi l’estat d’alarma. Així mateix, s’in-
forma usuaris de Llar d’Infants i Escola de Música que al proper 
rebut se’ls descomptarà la part proporcional del 13 al 31 de març. 
Els impostos gestiona la Diputació també han quedat ajornats. Per 
més informació, podeu trucar al 973 40 00 13.

Ajornat el pagament de 
taxes i impostos Tens ganes de parlar?  Ho neces-

sites o saps d’algú a qui pot aju-
dar? Mentre duri el confinament i la 
pandèmia pots trucar al 973 40 00 
13 i la Regidoria d’Afers Socials et 
trucarà per parlar una estona amb 
la periodicitat que vulguis. Estàs a 
casa, però no estàs sol/a.

* Necessites parlar?

“Les xarxes o mitjans de comunicació 
fan que es demanin medicaments que 
no se solen demanar habitualment, com 
hidroxicloroquina, un tractament contra 
la malària que requereix recepta.”

Montse Pedró
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seguretat i mampares als mostradors, 
i hem desinfectat el datàfon, el terra i el 
mostrador, a Barcelona alguns companys 
no tenien guants”.  

També s’han notat “alguns canvis en 
els clients, com ara que agafen el pla de 
medicació tot de cop, potser per no haver 
de sortir tant, i hem vist que la informació 
imprecisa fa que vulguin consumir algun 
medicament que no acostumaven a de-
manar, com hidroxicloroquina, un trac-
tament contra la malària que requereix 
recepta”. Reconeix que “la gent pregunta 

molt pel Covid, no gosen a anar al CAP 
i aquí procurem donar tota la informació 
que podem”, i conclou que “la situació en-
cara és complicada, cal tenir paciència i 
no confiar-nos, fa uns dies que veiem que 
la gent s’està “relaxant” i no és bo. Hem de 
ser forts i mantindre el confinament. Pels 
volts de Setmana Santa vam tenir clients 
que no són d’aquí, i això és perillós”.

Pere Borrell i Carme Carbonell regen-
ten la Pastisseria Borrell, un obrador fami-
liar amb una llarga trajectòria, coneguda 
arreu pels seus productes. Els forners són 

un sector econòmic amb molta embranzi-
da i pes a Artesa, que compta amb sis fle-
ques i algunes desenes de treballadors.

Viuen la crisi del Covid-19 com a sec-
tor essencial; i així, com a productors i 
comerciants de productes alimentaris, 
estan al peu del canó donant servei als 
seus clients. “Hem hagut d’adaptar les 
nostres rutines, incrementant les mesu-
res sanitàries amb l’ús de mascaretes, 
guants i la desinfecció acurada i constant 
de tot l’obrador i de la botiga amb lleixiu 
i aigua calenta”, ens expliquen. Han can-

Cua amb distància de seguretat per comprar a la Pastisseria Borrell, i l’interior de Cal Pijuan amb mesures de seguretat
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viat els horaris, només obren al matí, i 
han reduït el màxim de clients a la botiga 
a tres, mentre la resta fan cua al carrer. El 
confinament els ha agafat en plena Set-
mana Santa, una de les èpoques de més 
activitat de l’any. Malgrat les adversitats, 
han continuat elaborant els productes de 
pastisseria i les tradicionals mones.

El Pere i el seu fill Robert són uns pas-
tissers molt creatius, i han tingut el gran 
detall de fer dues mones Solidàries per 
als treballadors de les UCI dels hospitals 
Arnau de Vilanova i Santa Maria, que els 
hi van anar a entregar personalment du-
rant la Pasqua.

A la carnisseria Pijuan també han 
notat el canvi d’hàbits dels consumidors. 
Marta Pijuan explica que “la primera set-
mana va ser una bogeria, es van disparar 
les vendes però de productes diferents, 
no es comprava res de brasa i era tot per 
guisats, carn picada, hamburgueses... 
Es notava que la canalla menjava més a 
casa”. Ara bé, a partir de llavors, “va co-
mençar la debacle”, ja que “vam passar 
a treballar només amb gent d’Artesa, no 
hi havia ni mercat ni desplaçaments i no 

teníem clients de fora, ha coincidit amb 
la Setmana Santa, que tradicionalment 
és de les més fortes de l’any...”. El canvi 
d’hàbits també ha fet  que “algunes perso-
nes que abans compraven a fora ara ho 
fan aquí perquè no es poden desplaçar, 
o joves que no cuinaven, i ara tenen més 
temps i ho fan”, però globalment la situa-
ció és difícil. De moment, però “no hem 
hagut d’acomiadar ningú ni prendre cap 
mesura”.

Pel que fa a la higiene, en ser un es-
tabliment d’alimentació ja s’extremaven 
les mesures, “però ara encara més, i hem 
afegit detalls com deixar les portes ober-
tes perquè no toquessin la maneta”.

A l’obrador de la Fàbrica, la crisi del 
Covid-19 ha afectat la demanda, ja que 
molts clients són restaurants.

SECTOR PRIMARI

El sector primar tampoc s’ha aturat, i 
com explica l’Adrià Farré. “Em dedico als 
serveis agraris a tercers i a la producció 
de fruita i he seguit fent feines indispen-
sables per assegurar la producció adap-
tant-me a les prohibicions i restriccions”, 

indica. “Si anàvem amb el meu pare amb 
el mateix cotxe, un conduïa i l’altre havia 
de seure al darrere i al cantó oposat, els 
dos amb mascareta. A més, per controlar 
els cultius visito tots els camps mínim un 
cop cada dues setmanes de manera que 
he fet un certificat de desplaçament a ca-
da zona i duc sempre documentació justi-
ficativa”, explica. 

“L’aturada d’altres sectors ens ha 
afectat amb la maquinària, ja que si tenim 
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Adrià Farré, agricultor
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una avaria o necessitem un recanvi, nor-
malment anem directe al taller i ara ha-
víem de preguntar primer si estava obert i 
si podien fer la reparació, fet que ho  alen-
tia. A més, moltes empreses han fet ER-
TOS i la reducció de personal ha fet que, 
en general, tot quedés més col·lapsat”.

Conclou que “cal reflexionar i apren-
dre d’aquests dies. Ara, amb l’instint de 
supervivència més present que mai, el 
sector primari està més valorat, segura-
ment la gent s’ha adonat que tenir menjar 
és essencial. Cal apostar per un model 
de sobirania alimentària, on els produc-
tes dels supermercats siguin dels nostres 
productors, fets amb els drets laborals i 
costos d’aquí, i els consumidors també 
haurien de valorar més el producte lo-
cal. Cal començar a protegir i donar valor 
a allò que realment en té. Si la normali-
tat ens ha portat fins aquí, no hi tornem, 
canviem-la. I recordeu, la cistella de la 
compra és la iniciativa més poderosa per 
canviar el món”. 

REPARACIONS I SUBMINISTRAMENTS

Un altre sector que no s’ha aturat és 
el que proporciona serveis bàsics com 
reparacions i subministraments de mate-
rials, com expliquen Toni Oliva i Dominic 
Aldavó.

Oliva és el gerent de l’empresa Pre-
fabricats Lleida, al polígon industrial. Es 
dedica a la fabricació i comercialització 
de materials per a la construcció. També 
és punt de venda de gas butà. Aquesta 
empresa familiar va ser fundada pel seu 
pare Miquel Oliva fa més de 50 anys i, 
actualment, compta amb una vintena de 
treballadors. Ens explica que els primers 
dies de confinament van treballar “una mi-
ca com podíem, amb pena”. La primera 
quinzena d’abril van haver de donar un 
permís obligatori retribuït a la major part 
de plantilla. Però, a la vegada, han hagut 
de mantenir uns serveis mínims perquè 
venen butà i subministren materials per a 

les explotacions ramaderes, i també ser-
veixen als autònoms que fan reparacions 
en sectors essencials.

Es lamenta que l’administració cada 
dia treu decrets nous, “cosa que ens des-
concerta a nosaltres i també als paletes”, 
que tenen moltes restriccions a l’hora 
d’anar a treballar. Veu el futur amb incer-
tesa, perquè la demanda de materials ha 
baixat considerablement, a causa de la 
paralització de l’economia i les mesures 
imposades per les autoritats.

Aldavó, per la seva banda, forma part 
d’una empresa familiar d’electricitat, i du-
rant l’estat d’alarma ha hagut de fer diver-
ses reparacions urgents. “Vam arreglar el 
timbre d’un forn perquè si no, no sentien 
quan arribaven els treballadors, i també 
ens van trucar padrins als qui els seus 
fills no anaven a ajudar per no saltar-se 
el confinament”, explica. El fet que mol-
tes feines requereixin entrar a casa dels 
clients ho fa més complicat, ja que cal ex-
tremar les precaucions. 

A més, lamenta la manca de mesures 
d’autoprotecció com mascaretes: “el gre-
mi ens en facilita, però limitades i molt ca-
res, i en necessitem moltes, per exemple 
si vas a una granja a fer una reparació, 
aquella ja l’has de canviar”. Una altra de 

les dificultats ha estat que amb les restric-
cions de mobilitat resultava més complicat 
rebre material.

EDUCACIÓ

El sector educatiu també ha estat 
transformat pel Covid-19. Sabina Casas, 
directora de l’Escola Els Planells, asse-
gura que “no se m’esborra el 12 de març 
a la tarda, quan ja s’havia ordenat tancar 
l’escola a causa d’una pandèmia desco-
neguda per tothom: la cara dels alumnes 
tristos, desconcertats, al·lucinant que es-
tarien dies a tornar,... El claustre els anava 
repetint: sigueu bons, tot anirà bé!”. Aquell 
moment va ser l’inici d’un treball contra-
rellotge amb una allau d’instruccions del 
conseller i el Departament d’Educació, de 
la inspecció... “Em quedo amb la capacitat 
de reacció, implicació, treball i gestió de 
tot l’equip docent, per passar d’una edu-
cació presencial a una educació online 
on preval l’acompanyament emocional, 
per donar continuïtat a l’activitat formati-
va i ajudar a mantenir els hàbits, motivar 
els alumnes amb tasques més de caire 
competencial i de recerca, reciclant-se, 
formant-se per donar el millor de si com a 
professionals i millor persones en aquesta 
situació complicada, dura i excepcional”. 

Oliva (esquerra) i Aldavó (dreta), també han seguit treballant aquests dies
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Elogia que “donen continuïtat, en termes 
d’equitat i igualtat, al procés d’aprenen-
tatge, posant en marxa un entorn virtual 
d’aprenentatge”. Assumeix que hi ha in-
certesa, però “hem de recordar que tot 
anirà bé, i més comptant amb la com-
prensió i col·laboració de  la majoria de 
famílies”.

“Esperem que tothom estigui bé, i no 
oblidem que aquesta situació  és un apre-
nentatge que ens posa a prova a tots. Si-
guem solidaris i empàtics”, conclou.

Ramona Solé, directora de l’Institut 
Els Planells, destaca també la feina del 
professorat “per planificar les activitats cu-
rriculars flexibles, inclusives, equitatives, 
accessibles i sostenibles, per un alumnat 
divers, que s’adaptin a la complexitat del 
moment, així com en la comunicació amb 
la comunitat educativa i el Departament 
d’Educació”. Duen a terme el procés amb 
“eines telemàtiques avalades pel Depar-
tament i confiança plena en l’alumnat i les 
famílies, que saben entendre i gestionar 
les prioritats del moment”.

Recalca que “segurament la qüestió 
més important ara no són els temaris, ex-
cepte per a l’alumnat de 2n de Batxillerat, 

que ha de fer les PAU, tot i que aquest 
any oferiran més optativitat”, ja que “els 
joves i les famílies poden estar patint si-
tuacions molt complexes a banda del 
llarg confinament, com malaltia, dol per la 
pèrdua d’algú, pèrdua de feina, recursos 
insuficients... Per tant, cal dur a terme, 
també des del centre, un acompanyament 
emocional”. Afegeix que “la paciència, la 
constància, saber-nos posar al lloc de l’al-
tre, evitar la crítica fàcil i sense sentit, l’es-
perança... han d’aflorar i hem d’aportar el 
millor de nosaltres, encara que se’ns faci 
difícil creure que quelcom positiu en pugui 
sorgir d’experiències tan dures, i ara els 

joves poden posar aquestes competèn-
cies en pràctica en els àmbits personal, 
social, de cultura i valors”. 

Solé demana “sortir d’aquesta situació 
més reforçats i més savis com a societat, 
recuperar valors que ens havien quedat al 
fons del sac” i assegura que “des del cen-
tre seguirem atents a les vostres necessi-
tats i a les prioritats que el Departament 
ens marqui per al tercer trimestre que, de 
moment, serà avaluable”.

L’AJUNTAMENT TANCA, NO S’ATURA

Els carrers s’han de netejar, la brossa 
s’ha de recollir i el funcionament del mu-

L’alcalde, en una de les reunions telemàtiques
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nicipi requereix actuacions constants més 
enllà de les oficines, que estan tancades. 
L’alcalde, Mingo Sabanés, ha explicat que 
el personal treballa des de casa amb el 
calendari habitual excepte els sis inte-
grants de la brigada, que ho fan de mane-
ra presencial en dies alterns (tres treba-
lladors al dia) i horari reduït, per garantir 
les mesures de seguretat, les distàncies 
entre ells i tenir mitjans per tots (vehicles, 
eines,...), i reduir-ne l’exposició a la malal-
tia. A banda del manteniment fan feina de 
desinfecció en zones més concorregudes.

“Tots els tràmits urgents es fan, els 
funcionaris i la secretària treballen des de 
casa i jo vaig a firmar resolucions un dia a 
la setmana a l’Ajuntament; el padró tam-
bé funciona i s’atén per telèfon”, explica 
l’alcalde.

La situació d’emergència exigeix presa 
constant de decisions: “l’equip de govern 
ens reunim mínim dos cops per setma-
na, telemàticament, i també fem reunions 
amb l’oposició”. Per ara no ha calgut fer 
cap ple perquè no hi havia assumptes ur-
gents, però si sorgeixen es farà. Sabanés 
lamenta l’afectació econòmica, sobretot a 
l’escola bressol i l’escola de música, on a 

pesar de no tenir ingressos es continuen 
pagant sous. “Hem demanat ajut extraor-
dinari a la Diputació”, va dir.

L’aturada ha arribat en un moment en 
què no hi havia grans obres en marxa, i 
només afectarà la plaça 1714, que havia 
de començar a finals d’abril. Pel que fa a 
la suspensió del mercat dels diumenges, 
Sabanés va dir que per ara es mantindrà.

LA MALALTIA EN PRIMERA PERSONA

Josep Criado i Giribet ha patit i supe-
rat el Covid-19, i ens explica com ho ha 
viscut. “Respirar és l’essència de la vida 
i aconseguir torna-ho a fer d’una manera 
autònoma és, aquests dies, la batalla dels 
milers de malalts crítics de coronavirus. 
El combat és llarg, dur i difícil. La majoria 
ens en sortim, però hem de tenir present 
que altres no, un drama familiar del qual 
ningú és immune”, comença.

“El temps que vaig estar a l’hospital va 
ser una experiència molt colpidora. Els pri-
mers dies els sanitaris que ens cuidaven 
no anaven ben equipats. Se’ls notava una 
impotència total al saber que jo era positiu 
i els podia contagiar, però en cap moment 
em van abandonar. Des de l’habitació 

també vaig sentir l’alegria de les persones 
que eren donades d’alta i l’aplaudiment 
del personal sanitari. Per contra, vaig ser 
testimoni de com un company d’habitació 
ens va abandonar, després que un equip 
de set sanitaris l’intentés reanimar durant 
més d’una hora. Jo estava al llit del costat 

“Els primers dies els sanitaris que ens 
cuidaven no anaven ben equipats. Se’ls 
notava una impotència total al saber que 
jo era positiu i els podia contagiar, però 
en cap moment em van abandonar.”

Josep Criado

tema del mes
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i puc constatar el seu esforç fins a l’últim 
segon i el seu sentiment d’impotència per 
no poder-lo salvar. Està clar que no po-
dem abaixar la guàrdia”, recorda.

“Vull fer agrair, en primer lloc, a tots 
els sanitaris del país, en especial a l’Ar-
nau de Vilanova, SEM i CAP de Ponts. 
També a tots els amics, coneguts, clients 
i familiars que amb el seu escalf a través 
de les xarxes socials i del telèfon ens han 
fet costat a la meva família i a mi. I no puc 
oblidar-me d’acompanyar en el sentiment 
a totes les persones que han perdut un 
ser estimat, en especial a les famílies Co-
leto-Carpio i Sellart-Giribet”, conclou.

L’ECONOMIA, VÍCTIMA COL·LATERAL

En desconeixem l’abast però ja som 
conscients que la crisi sanitària històrica 
derivarà en una crisi econòmica també 
històrica, així que hem volgut parlar amb 
alguns representants del teixit econòmic 
local perquè ens expliquin com ho veuen.

L’empresa Mobles ROS, dedicada al 
disseny i fabricació de mobles, ocupa prop 
de 350 empleats (entre directes i indirec-
tes). És una empresa familiar, fundada el 
1933 per Josep Ros, que ha sabut créixer 
i superar amb èxit altres èpoques de crisi, 
apostant per la innovació i la diversifica-

ció dels seus productes. Enric Ros, CEO 
de l’empresa, explica que fabriquen sota 
comanda i que la cadena de subminis-
trament és 100% “just in time”; qualsevol 
trencament en la cadena de valor, sigui 
proveïdor o client, els obliga a aturar la 
producció. 

El govern va decretar el tancament del 
comerç no essencial el 14 de març i els 
clients no podien accedir a la mercade-
ria, per això, “ROS es va veure obligat a 
sol·licitar un ERTO que afecta el 95% de 
la nostra gent”. No obstant, l’empresa no 
està aturada. 

Tots els departaments ofereixen ser-
veis mínims i mantenen en plena activitat 
els departaments de Disseny, Creació de 
producte i Marketing. Han adaptat la co-
municació a la situació i aquests dies a les 
xarxes @mueblesros s’hi poden veure di-
ferents propostes i tutorials. L’equip humà 
de l’empresa hi està bolcat. Ros explica 
que és un moment d’obertura, d’humanit-
zació del discurs d’empresa, de nous pro-
jectes i reptes.

L’ERTO que han presentat ha estat 
acceptat per part de l’administració, no 
obstant això, Enric Ros afirma que “tots 
els plans d’ajuda cap a les empreses són 
imprecisos i, per tant, depenem 100% de 

la nostra capacitat de finançament”. A curt 
termini, i davant de la incertesa actual, és 
molt difícil fer previsions. “Depenem de 
l’obertura dels comerços per reprendre 
l’activitat. Hem contemplat diversos esce-
naris, amb els estudis pertinents, però les 
accions s’esdevindran d’acord amb l’evo-
lució de l’estat d’alarma”.

“Serà un any, sens dubte, molt difícil. 
Els informes no són pas optimistes; Deloi-
tte, per exemple, no preveu una recupera-
ció del consum fins a principis de l’any vi-
nent i en previsions realitzades a finals de 
març”. L’escenari que els espera exigirà 
esforç, rigor i compromís per part de tots. 
Pel que fa a ROS, estan molt convençuts 
de la seva capacitat com a equip per su-
perar aquests moments difícils i tenen ple-
na confiança en el futur de l’empresa.

A nivell familiar, Ros ens explica que 
“aprofiten l’oportunitat” per compartir 
temps, aquest bé tan preuat. “El confina-
ment és una situació difícil, que ha para-
litzat d’una manera brutal la vida que ca-
dascú de nosaltres ha construït, però és 
també un moment de reflexió, d’anàlisi i 
de retrobament”.

La Cooperativa és una altra de les 
empreses potents del municipi. El direc-
tor, Josep Soldevila, indica que per ara 

A l’esquerra, Enric Ros a les oficines de Mobles ROS i a la dreta, la fàbrica de la Cooperativa al Polígon
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“amb la intenció de conservar els llocs de 
treball, ens hem organitzat per oferir el 
màxim de serveis amb el mínim personal 
coincidint als centres de treball”. 

El resultat ha estat que “a la fàbrica de 
pinso i al celler, hem treballat amb norma-
litat, concentrant produccions i assignant 
el mínim de personal possible a cada torn, 
aplicant sempre les mesures preventives 
de distància i protecció. Hem tancat al 
públic oficines i agrocentre i fem atenció 
telefònica, videoconferències i repartim 
les comandes a les granges, que no han 
disminuït”.  

Soldevila agraeix “l’esforç del perso-
nal”, que ha permès “reorganitzar moltes 
tasques via teletreball, amb resultats molt 
propers a la normalitat, després d’uns 
dies d’adaptació”. Sí que han notat una 
“certa disminució” de vendes al celler, i 
òbviament “s’han endarrerit les obres en 
marxa en no poder venir paletes i mun-
tadors”. 

Pel que fa a l’afectació futura, es mos-
tra prudent perquè “no podem preveure 
com evolucionarà l’economia i en concret 
el consum d’aliments, però que hi haurà 
afectació a algun nivell, segur. No ho po-

dem quantificar, 
però esperem que 
l’afectació sigui mí-
nima”, afegeix.

PETITA EMPRESA

Els fisiotera-
peutes són un altre 
col·lectiu que ho té 
difícil per reprendre 
l’activitat. La Ma-
ria Àngels Leal és 
fisioterapeuta i os-
teòpata, regenta el centre de salut Fisart 
des de l’any 2000 i és professora associa-
da a la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 
de la Universitat de Lleida.

Com a empresària, va tancar el centre 
el 14 de març “per sentit de responsabili-
tat”. Tot i no estar-hi obligada pel decret 
governamental, des del Col·legi de Fisio-
terapeutes els van aconsellar tancar els 
centres i només atendre urgències. “És 
una feina de molt contacte i on treballem 
a poquíssima distància dels pacients, co-
sa que podria ser font de potencials con-
tagis”, explica. S’ha vist obligada a fer un 
ERTO i la seva activitat ha quedat reduïda 

a alguna consulta telefònica.
La data de tornada a la feina no està 

gens clara, i quan ho facin, creu que hau-
ran de prendre mesures estrictes, tant els 
professionals com els pacients, com l’ús 
de mascaretes i guants, i la desinfecció 
acurada de lliteres i material.

Com a professora universitària, ha ha-
gut de canviar les classes presencials a 
l’aula per les classes online des de casa. 
“Una tasca difícil en el cas del grau en Fi-
sioteràpia, donat que són uns estudis emi-
nentment pràctics”. Manté l’esperança de 
poder fer alguna classe presencial al mes 
de juny, abans d’acabar el curs.

M. Àngels Leal regenta Fisart i és professora a la UdL
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Mentrestant, aprofita el temps per es-
tar amb la família, preparar classes i fer 
algun curs online de reciclatge. 

TURISME I HOTELERIA

Ramon Orpinell és el gerent de les 
empreses Castells de Lleida i Viatges 
Montiline, les dues amb seu a Montsonís. 
Es dediquen a la gestió i lloguer de ca-
ses de turisme rural arreu de Catalunya 
(tenen una cartera de cases propera a 
les 60); també organitzen activitats com 
visites culturals, escape-rooms, viatges, 
excursions... i tenen una agrobotiga amb 
bar de degustacions, i allotjaments propis 
al poble de Montsonís.

Amb 24 empleats entre les dues so-
cietats, el Covid-19 els va obligar a fer un 
ERTO que afecta gairebé tots els treba-
lladors. La crisi sanitària els ha agafat a 
l’inici de la campanya de primavera, amb 
la Setmana Santa al bell mig, quan el tu-
risme rural està en auge. Una altra activi-
tat que han hagut de cancel·lar és la de 
turisme ornitològic, on tenien un mes de 
maig ple de reserves d’aficionats a l’ob-
servació i fotografia d’ocells provinents 
dels EUA i dels països del Nord d’Europa. 
Des dels estaments oficials els expliquen 
que el sector turístic serà el que més tard 
reobrirà. Amb una mica de sort, creuen 
que a principis de juny podran reobrir bars 
i restaurants, amb certes limitacions.

Orpinell pensa que “al juliol es pot co-
mençar a reactivar el turisme rural, però el 
2020 serà difícil per a moltes empreses, 
especialment per al nostre sector, espe-

rem poder-nos recuperar d’aquest llarg 
parèntesi en l’activitat”. Té l’esperança 
que quan es trobin solucions a la situació 
generada pel Covid-19 la gent recuperarà 
la confiança i les ganes de viatjar, això 
sí, de manera molt lenta i progressiva, i 
creu que el més complicat serà recupe-
rar la normalitat en els viatges internacio-
nals. El temps de confinament el dedica a 
preparar les empreses per quan es pugui 
reprendre l’activitat: dissenyant nous ser-
veis adaptats als nous moments i revisant 
i potenciant les webs i bases de dades.

El Vicent Jou és un empresari de la 
restauració que regenta el pub-restau-
rant Jack’s, el Cafè del Poble i l’obrador 
d’embotits Castell de Montmagastre. El 
Covid-19 ha afectat molt els seus nego-
cis; el Pub, amb quasi 40 anys d’història, 
ha hagut de tancar portes temporalment, 

i està igualment afectat està un altre local 
històric d’Artesa, el Cafè del Poble, que 
obria tots els dies de l’any. La imatge de la 
persiana baixada a plena llum del dia és 
insòlita i desoladora.

El Vicent ha fet un ERTO a les seves 
empreses que afecta una desena de tre-
balladors, i només continua l’activitat a 
l’obrador d’embotits, amb serveis mínims. 
El Vicent ja n’ha vist de tots colors i ens 
explica que “ara que havíem superat la 
crisi econòmica dels anys 2008-2013, ens 
n’arriba una de nova. Pensàvem que això 
de les epidèmies era una cosa del pas-
sat, però, després de cent anys, ara ens 
toca viure-la a nosaltres. Els primers dies 
em costava dormir pensant què seria dels 
meus negocis i em plantejava tirar la tova-
llola. Em queda poc per jubilar-me i tenia 
pocs ànims. Però ara penso més en posi-

El turisme i l’hosteleria, molt afectats pel Covid, desconeixen quan podran reobrir
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tiu i en remuntar el vol. L’hostaleria és un 
dels sectors més malparats, perquè quan 
puguem reobrir, serà amb restriccions 
d’aforament. Jo tinc locals grans, i això 
em pot ajudar una mica pel tema de les 
distàncies entre clients. Però també em 
preocupa la crisi econòmica que ve darre-
re, la gent disposarà de menys diners per 
gastar en locals d’oci i restauració”.

COM HO VIU CADA GENERACIÓ?

Més enllà de la supervivència, salut i 
diners, hi ha altres aspectes vitals sobre 
els quals també ha impactat la crisi, i ho 
ha fet de manera diferent en cada per-
sona. Un dels factors ha sigut l’edat, així 
que ens hem aproximat a diferents grups 
d’edat perquè ens ho expliquin.

El Pol Manchon i la Isàia Boliart, dele-
gats de classe de 6è de primària a l’Esco-
la Els Planells, saben que el Covid-19 “és 

un virus que es propaga molt, s’ha escam-
pat per tot el món, i dóna símptomes de 
febre i tos”. Quan els van dir que s’havien 
de quedar a casa, la Isàia va pensar que 
“havia de ser alguna cosa molt dolenta”, i 
el Pol va creure que “era una situació una 
mica estranya”.

Els primers dies, al matí la Isàia feia 
deures i a la tarda “feia una mica de tot: 
parlar de deures i dubtes per whats amb 
els companys, activitats del CENG…”. El 
Pol també feia deures i “mirava la televi-
sió, em comunicava per Instagram amb 
videoconferència i parlàvem dels deures 
i jocs de mòbil amb els amics”. Cap dels 
dos s’esperava que durés tant, i el que 
se’ls ha fet més estrany era “no poder sor-
tir al carrer i no poder veure als padrins 
i la família en general” (Isàia) i “estar a 
casa tants dies i no veure la gent de sem-
pre” (Pol). Coincideixen que el que més 

els agrada d’estar a casa és passar més 
temps amb la família i el que menys, que 
s’avorreixen.

De l’escola, la Isàia troba a faltar “fer 
llegir els nens de primer, em preocupa el 
tema de les competències de 6è i estic 
enfadada perquè aquest any ens tocava 
fer la presentació de l’Escala en Hi-fi i les 
Orles i no les podrem fer” i el Pol, “estar 
amb els amics”.

Per fer deures s’organitzen diferent. El 
Pol els fa “una estona al matí”, i la Isàia els 
fa “després de dinar”. A més, la Isàia ex-
plica que “abans d’anar a dormir, llegeixo, 
i que estem en contacte amb l’escola on-
line, on pots preguntar als professors, i 
com a delegats fem de pont entre l’escola 
i els alumnes”. La Isàia encara creu que 
poden tornar a classe “depèn de com evo-
lucioni el virus”, mentre que el Pol ja creu 
que no. En el que també coincideixen és 

El Pol i la Isàia, delegats de sisè, fan feina de l’escola des de casa i lamenten que s’avorreixen i troben a faltar els amics
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en dir que tenen por del Covid. La Isàia 
afegeix que “tinc padrins que no estan al 
100% bé de defenses i tinc por del que els 
poguès passar”.

La Maria Baró Tarragona cursa 4t 
d’ESO a l’Institut Els Planells i és una 
gran apassionada de la música, l’esport i 
la robòtica. És una de les 17 integrants de 
l’equip LEGO de l’institut d’Artesa, que va 
obtenir una plaça per a la Gran Final es-
panyola, que s’havia de celebrar el 28 i 29 
de març a Tenerife. La Maria recorda, amb 
tristesa, que la celebració es va posposar 
a causa de l’epidèmia però que l’equip en-
cara conserva les esperances i les ganes 
de seguir treballant plegats. Com que no 
poden anar a la sala que els deixa l’Ajun-
tament, han decidit imaginar-se com seria 
l’experiència de Tenerife i, junts, han es-
crit la seva pròpia vivència. Tant ella com 
la resta de l’equip, segueixen entusias-
mats per poder-ho fer realitat.

Durant aquests dies, intenta no can-
viar la seva rutina, i segueix estudiant i 
compartint temps, des de casa, amb la 
família i els amics. També explica que no 
s’oblida del bàsquet, fa el seu propi en-

trenament a casa i segueix en contacte 
amb les companyes d’equip. Ara que té 
més temps, dedica moltes estones a fer 
el que més li agrada: la música. Es passa 
hores tocant la guitarra, l’ukelele, el piano, 
la flauta travessera i li encanta cantar. Uti-
litza les xarxes socials per compartir la se-
va afició musical i fer que el confinament 
sigui menys pesat!

UNVERSITAT I TELETREBALL

Xavier Martí, veí d’Artesa, estudia En-
ginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
a la Universitat Politècnica de Catalunya, 
que va anul·lar les activitats presencials 
el 12 de març. Estava fent una pràctica 
al laboratori i la professora ens ho va dir.  
Com que ja ens havien avisat que podia 
passar, no ens va sobtar. L’endemà em va 
venir a buscar el meu pare per tornar a 
casa, com que encara no s’havia declarat 
l’estat d’alarma, no vam tenir cap dificultat 
per tornar”. 

Els estudis segueixen a través de 
classes en horari habitual i exàmens, tot 
en línia. “Tot és bastant incert. Ha passat 
un mes i encara no sabem com s’avalua-

ran les activitats presencials, tot i que ara 
ens han confirmat que el curs acabarà ín-
tegrament en línia, també les pràctiques i 
exàmens finals. No crec pas que s’estigui 
gestionant malament, que no perdis el 
curs acadèmic ja és un gran què. Però sí 
que és veritat que alguns professors s’han 
relaxat i no estan treballant tant, que se-
gurament la seva feina no era preparar-se 
tant les classes, fer material acadèmic 
que abans no existia o editar vídeos, però 
entre tots hem de tirar endavant”. Indica 
que “ens han ofert la possibilitat d’aban-
donar el quadrimestre i que no ens compti 
a l’expedient, però els diners (mitja matrí-
cula) no els tornen”. 

Tot i ser a casa, el seu dia a dia no ha 
canviat gaire. “Em desperto a les 7:15h, 
i començo classe a les 8. A les 12, com 
que no tinc pràctiques, acabo, i aprofito 
per comunicar-me amb els companys so-
bre activitats o treballs en grup. A la tarda 
estudio i al tard parlo amb els amics, faig 
activitat física o miro alguna pel·lícula”. 
Reconeix que “per sort la nostra universi-
tat estava iniciant un canvi de la gestió de 
la informació cap al servei de Google i des 

El Xavier segueix el curs universitari des de casa, i l’Eva Maza combina teletreball i vida familiar
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tema del mes
del principi hem pogut utilitzar aplicacions 
telemàtiques oficials”. Tornar a casa, “viu-
re amb els meus pares i veure’ls cada dia, 
és l’únic que m’ha portat de bo el confina-
ment”, assegura. 

També ha reflexionat sobre el Co-
vid-19: “Una de les primeres coses que 
vaig fer va ser buscar les diferents pandè-
mies que hi havia hagut a la història i vaig 
veure que cada x desenes d’anys algun 
fet similar ha succeït. Sí que és veritat que 
actualment som més habitants que mai i 
vivim en una Terra sobre poblada, cosa 
que segurament provocarà una afectació 
major. Però tampoc em trenco molt el cap 
i visc més el dia a dia”. 

Eva Maza, tècnic de Medi Ambient i 
qualitat a Aigües del Segarra Garrigues  i 
mare del Guim i l’Ona, bessons de qua-
tre anys i mig, fa teletreball des del 14 de 
març. Explica que “a la feina ens ho han 
arreglat bastant bé, ens connectem amb 
escriptori remot i tenim accés al servidor 
i els arxius, així que puc fer el mateix que 
a l’oficina. Ha canviat la relació amb els 
companys, que ara és telemàtica, però la 
part administrativa (informes, actes,..) la 
faig igual”. 

La seva feina també inclou visitar 
obres i fer seguiment de les finques, que 
”ara no puc fer, però en ser obres de la Ge-
neralitat estan totes aturades i no afecta”. 
No considera que treballar des de casa li 
tregui temps personal, ja que  “no treballo 
més, sinó que produeixo més, a la feina hi 
ha més interrupcions i aquí no, quan m’hi 
poso m’hi poso. Faig el mateix horari, de 

matí i tarda, al matí més centrada en feina 
d’ordinador, de 8 a 15h, i a la tarda des del 
mòbil (contestar correus, etc)”.

Pel que fa a la conciliació, assegura 
que “en el meu cas és fàcil perquè els dos 
pares som a casa i als matins la meva ma-
re ve un parell o tres d’hores i ens ajuda, 
així aprofitem per fer més feina i a la tar-
da podem estar més pels nens”. La rutina 
diària comença a les 8, quan els bessons 
es desperten, i “fins a les 10, entre ves-
tir-se i esmorzar, van fent bastant sols, 
llavors arriba la meva mare i fan alguna 
activitat, com un quadern o jugar, dinen 
ells primer i després de dinar nosaltres, 
passem la tarda junts”. Intenten sortir al 

jardí sempre que poden “des d’on tenim 
la sort que es veu el carrer i si passa al-
gú  a tirar les escombraries, el veuen i es 
distreuen”. 

Sí que ha notat canvis en la relació 
entre germans deguts al fet de passar 
més temps a casa. “Juguen més, i fan 
més activitats, fins i tot han fet un galliner 
i van a veure les gallines. També es ba-
rallen més, però en general es nota que 
tenen més complicitat”.

LA VEU DE L’EXPERIÈNCIA

Ton Fontanet Garcia va néixer el 6 de 
desembre de 1929, així que la pandèmia 
l’ha agafat amb més de 90 anys. Va co-

“Amb 90 anys, un es pensa que ja ho 
ha viscut tot: una guerra i la postguerra, 
la dictadura... Moltes penúries acumula-
des. Però això que ens passa ara trenca 
tots els esquemes.”

Ton Fontanet

“Ara que tinc més temps, dedico moltes 
estones a fer el que més m’agrada: la 
música. Em passo hores tocant la guita-
rra, l’ukelele, el piano, la flauta travesse-
ra i m’encanta cantar.”

Maria Baró

 

Segueix-nos
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mençar a treballar als 15 anys com a mos-
so i des de llavors no ha parat, ara encara 
ho fa conreant l’hortet, tot i que ja no hi pot 
dedicar tot el temps que voldria.

Tot i la dilatada experiència vital, no 
amaga la perplexitat davant el que està 
passant. “Amb 90 anys un es pensava 
que ho havia viscut tot: una guerra civil, 
una postguerra, una dictadura,... Moltes 
penúries acumulades, sobretot els pri-
mers anys, que no teníem ni per menjar. 
Malgrat tot, a base de treball, esforç i mol-
ta lluita ens en vam sortir. Això que ens 
passa ara trenca tots els esquemes”.

Assegura que “mai hagués pensat que 
en ple segle XXI, amb tots els avenços 
tecnològics, de la ciència i de la societat 
del coneixement, ens trobéssim en una 
situació així. M’ha sorprès moltíssim, so-
bretot, com de feble i vulnerable pot ser la 

humanitat”. 
En ser un home actiu, s’ha hagut 

d’adaptar a les restriccions de la pan-
dèmia, ja que tot i que no li agradin, és 
conscient de la seva vulnerabilitat. “De 
moment porto bastant bé el confinament, 
em va costar al principi però amb el temps 
m’hi he anat acostumant. A la meva edat 
cal prendre totes les precaucions, seguir 
minuciosament les recomanacions dels 
serveis sanitaris i ser mentalment fort per 
afrontar aquest període. Trobo a faltar la 
llibertat de poder fer una vida normal, anar 
a l’hort, al cafè a fer petar la xerrada i po-
der veure les meves nétes”. 

Té clara la lliçó que cal treure de la 
pandèmia: “espero que ens faci replan-
tejar molts hàbits, des d’una alimentació 
més sana fins a enfortir les mesures de 
prevenció i valorar més el servei sanitari. I 

també és un missatge als poders polítics, 
que vegin que cal que s’inverteixi més en 
salut i investigació.

INSÒLITA VIDA QUOTIDIANA

Carrers desèrtics amb bars, restau-
rants, botigues, tallers, perruqueries i tota 
mena d’establiments tancats i, al mateix 
temps, cases, pisos, terrasses, balcons  i 
finestres plens de vida. Situacions que fa 
unes setmanes haurien semblat de cièn-
cia ficció, com fer esport per les escales 
de casa o reprendre aquell curs per inter-
net que teníem abandonat, en pocs dies 
s’han convertit en la nostra vida quotidia-
na.

Volem tancar el reportatge amb el que 
també creiem que forma part de l’actuali-
tat, com són algunes de les imatges que 
els lectors de La Palanca ens heu fet arri-

Situacions impensables com la Plaça de l’Ajuntament “precintada” o el Cafè del Poble tancat, ara són habitualsSituacions impensables com la Plaça de l’Ajuntament “precintada” o el Cafè del Poble tancat, ara són habituals
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bar del vostre dia a dia, de les activitats 
que heu anat fent o del que vèieu des de 
la finestra de casa.

Les aficions principals, o com a mínim 
les més fotografiades, han estat la cuina 
i fer esport, aquesta última en múltiples 
varietats, des de l’oferta de centres es-
portius com el Gimnàs Altis de classes 
online, fins a disciplines menys conegu-
des com l’acrosport que ens feia arribar 

la família Porta-Esteve. El lloc no ha estat 
excusa i hem vist que hi havia afortunats 
que tenien jardí, però que altres se les en-
ginyaven per fer esport al menjador o fins 
i tot a les golfes. 

Hem vist tota mena de reptes, des 
dels clàssics del paper de vàter fins al de 
reproduir un quadre famós que ens feia 
arribar la família Puig-Aumedes.

Si una cosa ha quedat clara és que el 

confinament, tot i provocar angoixa, tam-
bé ha estimulat l’originalitat i la creativitat 
de petits i grans.

Però per damunt de tot, ens han cridat 
l’atenció les nombroses mostres de soli-
daritat i d’ànims, com els voluntaris que 
fèieu bates pel CAP reclutant a tota la fa-
mília, o la canalla que ha decorat balcons 
i finestres amb arcs de Sant Martí per re-
cordar a tothom que “tot anirà bé”.

Les fotos dels lectors de ‘La Palanca’ mostren els carrers estaven buits, però les cases (i la xarxa!), plenes de vida
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tema del mes
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noticiari

La cantada de caramelles del dia 
de Pasqua és una de les tradi-

cions més arrelades d’Artesa, i ja fa 
anys que demostra estar en plena 
forma amb un grup de cantaires ca-
da vegada més nodrit. Així doncs, no 
és d’estranyar que una entitat amb 
aquesta força trobés la manera de 
sobreposar-se al confinament, po-

der fer una activitat tan aparentment 
contradictòria com “sortir” a cantar i, 
a més, fer-ho amb èxit rotund.

Tot i haver hagut de suspendre 
els assajos feia setmanes, l’entitat 
seguia treballant i uns dies abans de 
Pasqua va fer difusió a les xarxes 
socials de les partitures de les ca-
ramelles més conegudes, animant a 

tothom a sortir al balcó el dia de Pas-
qua a les 12 a cantar tot sintonitzant 
Ràdio Artesa, que emetia les cara-
melles prèviament enregistrades. 

La resposta va ser unànime i es 
van omplir nombrosos balcons i fi-
nestres, ja fos de cantaires vestits 
de caramellaires, cantaires vestits 
de carrer o espectadors.

Les Caramelles es reinventen per poder 
cantar la Pasqua tot i el confinament

La proposta de les Caramelles va convertir centenars de veïns en cantaires per un dia | M.À.L, J.F, B.L., J.M.E., D.B., D.P., E.C.
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E ls Mossos d’Esquadra havien 
multat més d’una vintena de per-

sones a Artesa des de la declaració 
de l’estat d’alarma i fins a principis 
de Setmana Santa per incomplir el 
confinament amb sancions a partir 
de 600 euros. L’alcalde, Mingo Sa-
banés, va explicar que l’Ajuntament 
havia demanat informació als Mos-
sos per por que augmentés l’arriba-

da de persones de segones residèn-
cies durant la Setmana Santa.

Des del cos de Mossos no s’ha 
concretat la xifra de denúncies però 
sí del tipus d’incompliments, que 
eren tots de particulars i no d’em-
preses o establiments. El sergent 
de l’Oficina de Relacions amb la Co-
munitat de la Noguera, Josep Sàn-
chez, explica que “hi ha hagut mol-

tes anècdotes: corredors que deien 
que anaven a comprar, ciclistes 
completament equipats que deien 
que venien de treballar, escaladors 
en plena acció, motoristes,... Hi ha 
situacions en què la denúncia és in-
evitable”. Sànchez va remarcar que 
també han rebut mostres de com-
prensió però va pronosticar que cal-
drà seguir apercebent infraccions.

Els Mossos van denunciar a Artesa més de 20 
incompliments el primer mes de confinament

noticiari

La Biblioteca va tancar al públic el 13 de març, però 
això no ha impedit que continués treballant i oferint 

alguns dels seus serveis i activitats de manera telemà-
tica. Entre moltes d’altres, una de les propostes que ha 
tingut molt bona acollida ara que la canalla no pot sortir 
de casa ha estat l’hora del conte.| Noemí Aumedes

Biblioteca “a domicili”
La Generalitat ofereix targetes moneder als benefi-

ciaris de beques menjador per garantir que tenen 
aliments ara que no hi ha escola. A Artesa i rodalia, se 
n’han donat 43. Tenen un valor de 40 euros (4 euros dia-
ris) i es recarreguen cada 10 dies. S’entreguen a l’Ajun-
tament seguint les mesures de prevenció.| Ajuntament

43 targetes moneder
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E ls serveis d’emergències i l’Ajun-
tament d’Artesa van retre un ho-

menatge el 15 d’abril al personal del 
CAP i la Residència Geriàtrica en re-
coneixement i agraïment de la tasca 

que fan aquests dies i la pressió a la 
qual estan sotmesos.

Mossos, Protecció Civil, Bombers 
i representants de l’Ajuntament es 
van desplaçar fins al davant dels dos 

edificis on van aplaudir i fer sonar les 
sirenes. En ser sorpresa, encara va 
ser més emotiu. “En sentir les sire-
nes, pensàvem que havia passat al-
guna cosa”, bromejaven des del CAP.

Els professionals i usuaris de la Residència i el personal del CAP van respondre emocionats a l’homenatge | Protecció Civil

Agraïment al personal del CAP i la Residència

L ’ avaria en una línia de Movistar 
va deixar Artesa sense telèfon fix 

ni internet de cap companyia durant 
sis hores el divendres 17 d’abril, de 

12 a 18h. A més, als usuaris de Mo-
vistar tampoc els funcionava el mò-
bil. L’afectació va ser important en 
un moment en què aquest servei és 

bàsic, i més en horari comercial, pel 
teletreball i pels comerços, ja que la 
majoria de pagaments es fan amb 
targeta i els datàfons no funcionaven.

Una avaria deixa Artesa sis hores sense telèfon
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Artesa de Segre - 25730

Acompanyament i trasllat sanitari 
Desplaçament per a empreses
Trasllats a estació, port i aeroport
Desplaçament nacional
Servei cap de setmana grups

Recollida a domicili

pere_jubete@hotmail.com

Pere Jubete 
Llicència nº 3

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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Bernat Solé i Barril va ser nome-
nat pel president Quim Torra nou 

conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència de la 
Generalitat de Catalunya, el passat 
21 de març. Solé ha estat alcalde 
d’Agramunt els darrers 9 anys sota 
les sigles d’ERC i entra al govern 
català en substitució d’Alfred Bosch. 
És diputat al Parlament de Catalu- 

nya des de 2015.
Bernat Solé té vincles amb Ar-

tesa de Segre, ja que va exercir de 
professor de tecnologia a l’IES Els 
Planells durant quatre cursos (2007 
a 2011). Solé, a més, va jugar a 
l’equip de bàsquet sènior del CENG 
durant la temporada 1996/97, quan 
l’equip artesenc militava a 3a Cata-
lana.

Bernat Solé, nou conseller 
d’Exteriors de la Generalitat

  

N i l’estat d’alarma ni el confinament són obstacles 
per les campanyes de donació de sang, que se-

gueixen actives tant en els punts fixos d’hospitals com 
en accions itinerants com la que van fer al març a Artesa. 
Això sí, ara s’extremen les mesures de prevenció amb 
mascaretes, guants i distància de seguretat.| Dolors Bella

Donació de sang tot i el Covid
L ’institut Els Planells ha guanyat la 36a edició del con-

curs escolar de l’ONCE. A la foto, el jurat a Lleida, 
que en aquesta ocasió premiava les millors banderes i 
himnes a favor de la inclusió. S’hi havien presentat 1.130 
alumnes de 24 centres de Lleida. Ara, l’institut artesenc 
passarà a la fase autonòmica.| Ajuntament d’Artesa

Premi a l’Institut Els Planells

Bernat Solé
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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
ACTUACIÓ I CONTROL DELS MOSSOS 
DURANT EL COVID-19 A LA NOGUERA

E ls mossos d’esquadra de la Noguera han canviat la 
manera de treballar, incrementant les mesures de 

seguretat i respectant les distàncies de seguretat per di-
rigir-se a la gent. El sergent Josep Sánchez, de l’Oficina 
de Relacions amb la Comunitat de la Noguera explica 
que “encara hem de fer entendre que no es pot sortir per 
anar a passejar o a prendre un cafè”. Com els mossos, 
les policies locals i altres cossos de seguretat treballen 
per garantir que es compleix el confinament.

RISC DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA

E l confinament deixa en situació de vulnerabilitat les 
víctimes de violència sobre la dona, per la qual cosa 

els mossos d’esquadra han activat una adreça de correu 
electrònic per consultes no urgents (mossos.atenciovic-
times@gencat.cat) i animen a alertar de qualsevol situa-
ció de risc. Així mateix, el Servei d’Informació i Atenció 
a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal de la Noguera 
continua actiu al telèfon 973 448 933, de dilluns a di-
vendres de 9 a 14 hores, i per correu electrònic siad@
ccnoguera.cat. 

UN NOGUERENC, PRIMER METGE VÍCTIMA  
PER CORONAVIRUS A LLEIDA

E l doctor Albert Coll, metge de família d’Àger, Castelló 
de Farfanya i Os de Balaguer, va morir de Covid-19 

a l’edat de 63 anys, segons va confirmar l’1 d’abril el 
president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitària (CAMFiC), Antoni Sisó. Coll es va convertir 
així en el primer professional sanitari víctima de la malal-
tia a la demarcació de Lleida.

baldomar
EMD Baldomar

L’EMD REPARTEIX 21 
MONES DE PASQUA

E l dia de Pasqua l’EMD va cele-
brar la festa amb dues iniciati-

ves. Per una banda, va sintonitzar 

Ràdio Artesa de Segre perquè se 
sentissin les caramelles als carrers 
del poble i al mateix temps, es va 
passar per totes les cases on hi ha-
via algun jubilat confinat per fer-los 

entrega d’una mona de Pasqua que 
endolcís la jornada i ajudés a passar 
aquests moments difícils. En total es 
van repartir 21 mones que van ser 
rebudes amb sorpresa i agraïment.
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cartes a la redacció

A tesa l’excepcionalitat provocada 
per la pandèmia del Covid-19, 

des de l’Ajuntament ens hem vist obli-
gats a prendre una sèrie de mesures i 
establir canvis que us volem comentar. 

Volem informar que en tot moment 
l’Ajuntament ha continuat en funciona-
ment. Mai hem deixat de treballar. Per 
qüestions evidents hem tancat l’accés 
al públic, però qualsevol tipus de ges-
tió s’ha pogut i es pot seguir fent tele-
fònicament o per via telemàtica. Des 
del moment que es va decretar l’estat 
d’alarma vam seguir la premissa que 
no havíem d’exposar el personal, així 
que hem implantat el teletreball sense 
excepció, i tothom treballa des de ca-
sa. També ha seguit treballant la briga-
da i el personal de neteja, a qui per re-
duir l’exposició i el risc de contagi hem 
marcat uns torns de treball rotatius. 

L’equip de govern ens reunim 
diàriament per abordar la situació i 
afrontar la pandèmia de la millor ma-
nera possible. Cada dia tenim infor-
mació nova, instruccions noves i situa-
cions noves que cal anar resolent.  

Volem recordar també que per or-
dre del departament d’Ensenyament 
vam haver de tancar amb rapidesa ex-
trema la Llar d’infants municipal, l’Es-
cola de Música i la Biblioteca el ma-
teix dia que es van fer tancar tots els 
centres educatius. També ho vam fer 
en tots els equipaments municipals, 
suspenent, en conseqüència, tota ac-
tivitat. Des del 13 de març hem suspès 
totes les activitats programades, i al-
gunes s’han ajornat a la tardor. 

Com hem fet fins ara, us seguirem 
informant constantment. De manera 
periòdica us transmetrem les informa-
cions que rebem del CAP, Protecció 
Civil i altres cossos. Són ells els que 

ens proporcionen les dades fiables i 
és amb ells amb ens coordinem i con-
trastem informació. Us demanem que 
sigueu curosos amb la informació que 
rebeu i que tan sols feu difusió de la 
que prové de canals oficials. 

A conseqüència de la situació, 
les xarxes socials són els canals que 
ara cal seguir amb freqüència. Us de-
manem que hi pareu atenció perquè 
són les eines que tenim per a comu-
nicar-nos i proporcionar-vos informa-
ció del Covid-19. Aquests canals són 
l’aplicació per a mòbil ebando, al ca-
nal de l’Ajuntament d’Artesa de Se-
gre, l’aplicació Instagram, als perfils 
@ajuntamentartesadesegre, @a.so-
cials_salut_ajuntamentads, @cultura_
ajuntamentads, i la pàgina web www.
artesadesegre.cat. Així mateix, us ani-
mem a seguir a les xarxes els canals 
oficials d’informació de la Generalitat.

Tenim la certesa que el millor atac 
és una bona defensa i per això us rei-
terem la importància de rentar-nos les 
mans amb aigua i sabó freqüentment, 
mantenir la distància de dos metres 
amb altres persones, fer ús de guants i 
mascareta quan sortim a comprar, pro-
tegir i tenir cura de les persones vulne-
rables i, entre altres, sobretot, respec-
tar el confinament. No hem de caure 
en egoismes i hem de pensar que to-
tes i tots estem fent un esforç immens 
i, per respecte i prevenció, ens toca 
quedar-nos a casa, sense excepció. 
Reprovem les actituds que hem vist 
i viscut de persones que se salten el 
confinament i, un cop més, fem una 
crida a la solidaritat i a l’empatia. 

Finalment, voldríem agrair pública-
ment a totes les persones i empreses 
que, de forma totalment despresa, ens 
han donat material de protecció que 

s’ha lliurat als treballadors del con-
sistori, de Protecció Civil, del CAP i 
la residència.  Volem agrair també a 
tots membres de la brigada municipal 
i personal de neteja la desinfecció que 
diàriament duen a terme, als membres 
de Protecció Civil d’Artesa la predispo-
sició i coordinació constant, a la Xarxa 
de Voluntaris el seu gest de suport dia-
ri i altruista i a tots els que diàriament 
feu aquells gestos solidaris que ens 
apropen a guanyar la batalla al virus. 

Volem agrair a tots els veïns i veï-
nes que estan confinats a casa per 
prevenció i per respecte i compromís 
amb els seus conciutadans. També 
a tots els nens i les nenes, joves i no 
tan joves que des del dia 13 de març 
no han sortit al carrer ni a les places. 
Sabem que l’esforç és gran, però no 
podem defallir ara. Hem de seguir. 

I finalment, volem enviar un agraï-
ment immens i fer un especial reco-
neixement a tot el personal sanitari 
del CAP d’Artesa pel seu compromís 
i professionalitat. Un agraïment que 
volem fer extensiu també a tot el per-
sonal sanitari del país. Juntament amb 
tot el personal de les residències sou 
els valents, els que us toca estar a pri-
mera línia, els que us toca ballar entre 
la professionalitat i l’emoció, i us to-
ca viure en primera pell la duresa del 
moment. Sou tots aquells a qui mai 
podrem agrair prou la tasca que feu. 
Gràcies, gràcies, gràcies.   

Felicitem-nos pel gran municipi que 
hem demostrat ser i seguim com hem 
fet fins avui en aquesta lluita. Apro-
piem-nos de tots aquests sentiments 
de gratitud, humilitat, solidaritat, em-
patia, amor com a acte de generositat, 
respecte o compromís, i aprofitem-los 
per teixir la societat que hem vist que 
podem ser i escriure la part de la his-
tòria que ens queda per viure. Us en-
yorem i us estimem. Ens en sortirem. 

Carta de l’Ajuntament d’Artesa
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Deixo enrere aquests últims dies, en 
els que estàvem en una muntanya 
russa, tu, al davant, amb totes les 
teves forces, per a què el viatge ens 
dugués de nou a la nostra vida, pa-
cífica i familiar. Han sigut dies molt 
durs, però ara recordem l’olor, la 
tendresa i la bondat que desprenies. 
Aquesta flor mai la deixarem marcir. 
Avui, l’espina se’ns clava al cor, però 
amb el pas del temps serà  dolça 

com la teva companyia.
Les llàgrimes sostingudes, ara, 

besaran les nostres galtes, però fa-
ran que ens recordem sempre de tu. 
T’estimem.

Volem agrair als sanitaris de les 
ambulàncies, al Dr. Espinet i Anna 
Pagès, metges i infermeria/auxiliars 
de l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova pel seu tracte i professio-
nalitat. També volem donar gràcies a 

totes les persones que heu recordat 
al Josep. 

Josep Galceran i Torres

in memoriam

Francesc París i Folch

El 21 de març, primera setmana de 
confinament, va morir Josep Maria 
Martínez Casas i, com ha passat en 
altres casos per les circumstàncies 
del moment, no li vàrem poder dedi-
car l’últim adéu. Així és que m’agra-
daria fer-li un petit homenatge pòs-
tum amb aquest agraïment públic

Som moltes les persones que 
vam poder estudiar batxillerat o co-
merç a l’Acadèmia Martínez, ubica-
da al darrer pis de cal Santaeugènia, 
al carrer de les Monges. Altres també 
van aprendre música a casa seua. 
En una època en què no hi havia ins-

titut a Artesa, les opcions per cursar 
estudis secundaris no eren fàcils i la 
proposta del Sr. Martínez ens va ofe-
rir una oportunitat. Recordo aque-
lles llargues jornades de matí, tarda 
i vespre, tot i que els esbarjos que 
els nois fèiem sols al camp de futbol 
eren prou llargs. Recordo com jugà-
vem a la rila o a amagar-nos mentre 
ens esperàvem per començar. Re-
cordo les persones que l’ajudaven 
en algunes matèries: Pepita Fons, 
Josep M. Vidal i Neus Puigpinós. 
Recordo els traumàtics exàmens de 
final de curs a Lleida, en què t’exa-

minaves de totes les matèries en un 
sol dia! Recordo com abusàvem in-
conscientment de la seua deficiència 
visual. I recordo especialment que 
allà vam començar a festejar amb la 
meua esposa, la Rosa.

El Sr. Martínez havia participat 
de la vida cultural d’Artesa, sobretot 
a través del Club de Lectures, però 
molta gent guardarà en la memòria 
la imatge d’ell quan tocava l’orgue a 
l’església. Ja feia anys que la Resi-
dència s’havia convertit en la seua 
llar, on em consta que s’hi trobava 
com en família. Descansi en pau.
| Ramon Giribet i Boneta, exalum-
ne de l’Acadèmia Martínez

Gràcies, senyor Martínez

President de la Cooperativa d’Arte-
sa (juny 1992 – juny 2004). Durant 
aquest període de confinament ha 
mort el nostre estimat President, en 
Francesc París Folch. No ens hem po-
gut acomiadar d’ell com es mereixia, 
ni acompanyar la família en aquest 
trist i dolorós moment. El Consell 

Rector i els treballadors de la Coo-
perativa volem expressar el nostre 
condol a la família. El Sisquet, com 
tots el recordem, va ser un excel·lent 
President, sempre disposat a col·la-
borar en tot el que calgués de forma 
altruista i desinteressada. Era un bon 
home i així el recordarem sempre.

cartes a la redacció
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L ’activitat esportiva global s’ha 
vist afectada per la pandèmia del 

Covid-19 i el CENG no s’ha escapat 
de l’aturada de les competicions fe-
deratives. El 12 de març va suspen-
dre els entrenaments presencials, 
poc abans que el govern central 
decretés el cessament temporal de 
tota activitat i competició esportiva.

Tanmateix, la junta del CENG i 
la direcció tècnica del club han se-
guit treballant des de casa durant 
aquests dies de confinament. Han 
posat en marxa la pàgina web no-
parem.cengartesa.cat, on hi ha una 
sèrie d’activitats virtuals adreçades 
a tots els membres del club, com ara 
pautes d’entrenament, jocs, qüestio-

naris, concursos, enllaços a altres 
pàgines de bàsquet, etc. Així mateix, 
l’activitat del CENG a les xarxes so-
cials ha augmentat, i cada equip ha 
preparat un vídeo molt original amb 
els jugadors/es fent bàsquet a casa, 
que estan essent penjats a insta-
gram (@cengartesa), facebook (@
CENGartesa) i twitter (@CENGArte-
saSegre).

Els entrenadors segueixen en 
contacte amb els seus jugadors i 
els donen indicacions sobre com 

mantenir la forma física a casa. Els 
equips també estan fent videotruca-
des a través de diverses aplicacions 
i la junta manté reunions periòdiques 
des de la distància. 

Enguany el CENG celebrava el 
seu 40è aniversari i tenia programa-
des una sèrie d’activitats que, possi-
blement, s’hauran de posposar. Les 
lligues han quedat molt tocades i, 
amb molta probabilitat, la competi-
ció difícilment es reiniciarà abans de 
l’estiu. | CENG

El CENG no 
para, però 
es queda    
a casa

esports

Tot i l’aturada de les competicions 
oficials a tots nivells, el futbol a 

Artesa no ha deixat de funcionar. 
Per una banda, l’Escola de Futbol 
Artesa de Segre ofereix entrena-
ments virtuals perquè els jugadors 
els puguin seguir des de casa. Es 
fa a través la iniciativa Entrenem en 
Família, en què participen diferents 
clubs lleidatans i que ofereix rutines 
d’entrenament de mitja hora a càrrec 

de professionals 
de diferents 
clubs partici-
pants, amb tres 
nivells i exerci-
cis per totes les 
edats, que es poden seguir a través 
de l’aplicació instagram.

Per altra banda, alguns equips 
també han proposat reptes als juga-
dors, que es publiquen també a les 

xarxes. I a nivell intern, els membres 
de la junta del CE Artesa ja mante-
nen reunions telemàtiques en les 
quals treballen per aquesta tempo-
rada i per la propera.

El futbol es manté actiu 
amb reunions, reptes i 
entrenaments telemàtics

La junta continua treballant per videotrucada | CE Artesa
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No podien portar la muntanya 
a casa, així que com a tants 

altres esportistes, als del CUDOS 
també els ha tocat reinventar-se. Els 
més afortunats tenien bicicleta està-
tica o similar, i la resta se les han em-
pescat per seguir fent esport a casa. 

Bona part de la secció btt ha tingut 
feina a fabricar, amb més o menys 
èxit, “rodillos” casolans per seguir 
pedalant a casa. 

En trail, diversos socis van parti-
cipar a la cursa solidària Confinarun, 
en què es podia fer fins a 42 quilòme-

tres dins de casa, o al repte del km 
vertical d’escales, és a dir, fer 1.000 
metres positius de desnivell pujant 
escales. I tampoc han faltat clàssics 
com saltar a corda per fer treball car-
diovascular. Tot plegat, això sí, sense 
perdre el bon humor | CUDOS

El CUDOS anima el confinament amb 
enginy, originalitat i algun toc d’humor

La bicicleta és l’opció preferida, però també es pot saltar a corda, pujar escales o córrer pel passadís | CUDOS

A l tancament d’aquesta edició 
s’havien cancel·lat tres curses 

de la Lliga de la Noguera (L’Esgar- 
rinxada, Les Peülles i Lo Bunker) i 
se n’havia ajornat una, Lo Meló, de 
l’1 de maig a la Fira del Sant Barto-

meu, si la pauta de desconfinament 
ho permet. Quedava pendent el 
Senglar Trail de Cubells, prevista al 
juny i amb inscripcions obertes.

La lliga es farà si es poden re-
prendre els esdeveniments espor-

tius a l’agost, ja que en aquell mo-
ment, de les nou curses de la lliga 
en quedarien cinc, dues a l’agost i 
la resta, entre setembre i novembre. 
De tota manera, des de l’organitza-
ció resten a l’expectativa.

La Lliga de la Noguera depèn del desconfinament
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les entitats
L ’associació sense ànim de lucre 

de fills amb pares malalts d’Al-
zheimer i altres malalties neurode-
generatives i per a joves amb pro-
blemes addictius. 

Tança neix de famílies i persones 
que ens trobem molt soles en aquest 
camí, on la realitat és dura i difícil de 
gestionar emocionalment, perquè 
cada dia és diferent. 

L’objectiu és donar suport a les 
famílies des de la mà de professio-
nals especialitzats, per explicar i 
canalitzar les preocupacions de les 
cuidadores d’una forma organitzada, 
per a ser escoltades i tenir dret so-
cial i cultural. 

Us demanem unir esforços per 
escoltar i ajudar aquestes persones, 
i per una societat més digna. Demà 

serem tu i jo que ho necessitarem. 
Volem transformar el futur de 

la vellesa, volem dissenyar ara la 
nostra vellesa, la que no hem pogut 
oferir als nostres pares i mares, ara 
avis.  Volem projectar el valor de la 
vida, des que naixem fins que mo-

rim, perquè els dos estats formen 
part de la vida. Volem treballar per 
un nou concepte integral de forma 
de viure i conviure, on des de ben 
aviat puguis dissenyar el teu futur i el 
pas per la vida i les seves diferents 
etapes. 

Avui som aquí gràcies a l’esforç 
d’algunes associacions d’Artesa de 
Segre que ens han donat suport, i 
volem agrair-ho de tot cor. 

Estem en marxa, per caminar 
sense parar! Vols ser voluntària/ri? 
Creus que pots ajudar a la comuni-
tat? Escriu-nos a tascaiesperanca@
gmail.com.

| Associació Tança

Som Tança, tasca i esperança

És curiós com han canviat les 
coses en aquest últim mes. A 

l’anterior número us parlàvem de 
l’escala en Hi-fi i d’una xerrada que 
acabàvem de fer, i ara aquestes 
dues coses són impossibles d’orga-
nitzar. De fet ja, han quedat pospo-
sades per més endavant. 

Les famílies ens hem hagut de 
reinventar aquests dies i estem fent 
de mestres i monitors sense adonar-

nos-en. Aquesta situació és estranya 
per tots, però pels nens més. Troben 
a faltar els padrins, els amics, jugar 
al carrer i també la rutina de l’escola.

Per això des de casa hem fet 
moltes coses que no fèiem abans 
(o ho fèiem d’una manera diferent) 
com sessions de cinema, assistir a 
concerts, espectacles de màgia o de 
circ, fer manualitats, cuinar i també 
fer esport. 

La nostra manera de relacio-
nar-nos amb els altres ha estat ex-
clusivament a través d’una pantalla. 
Tot ho hem fet a través seu, fins i tot 
bufar les espelmes o obrir un regal.

Volem donar un missatge d’ànims 
a totes les famílies i d’agraïment a 
tots els sanitaris i altres serveis es-
sencials que vetllen aquests dies 
perquè no ens falti de res. Tot anirà 
bé.| La Junta de l’AMPA.

En blanc

“treballem per un 
concepte integral 
de forma de viure”
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IMMOBILIARI

MOTOR

VARIS
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Josep Galceran

Coronasex

humor
Ella: Abans tenia 
l’excusa del mal de cap. 
Ara tinc l’excusa del 
coronavirus.

  I 45



Ramon Giribet i Boneta
fa 25 anys
PORTADA. El muntatge ens pre-

sentava els quatre candidats a 
l’alcaldia. Bona part del contingut de 
la revista tenia a veure, de forma di-
recta o indirecta, amb les eleccions 
municipals d’aquell mes de maig. A 
l’interior s’explicava la portada així: 
“Hem escollit la partitura d’una sar-
dana, que és també una cançó de 
caramelles, a més de la batuta i el 
diapasó per conservar l’harmonia”.

EDITORIAL. Amb el mateix títol 
que la portada, La batuta, es com-
parava una orquestra i un consistori 
municipal. Cap al final recomanava 
que “guanyi qui guanyi, l’alcalde ha 
de repartir funcions per igual sense 
mirar afiliacions, si el que es vol és 
que soni bé el concert”.

OFICIS ARTESANS. Amb l’article 
Fàbrica de gel i carbòniques Moles, 
Joan Fontanet i París trencava una 
mica la línia seguida en aquesta sec-
ció. L’entrevista amb Antonieta Mo-
les ens recordava els 24 anys que 
va funcionar la fàbrica (1958-1982). 
L’Antonieta destacava l’empenta del 
seu germà Rosendo, traspassat molt 
prematurament. També en deia: “era 
tan actiu que estava dins de totes les 
comissions i es preocupava molt pel 
poble”.

LOCAL. Conxita Bosch dedicava 
un escrit, acompanyat d’una foto, a 
“la Maria d’Agramunt”, que aquell 19 
de febrer havia fet 100 anys.

URBANISME. L’arquitecte Eu-
sebi Guimet i Berengueres signava 
Artesa de Segre, eixample de quali-
tat, una interessant anàlisi sobre “les 
mancances històriques que pateix la 
ciutat” i de les necessitats per a con-
vertir-la en “una ciutat moderna”. Els 
principals problemes que plantejava 

eren la manca 
d’espais pú-
blics de qualitat 
i la necessitat 
de perllonga-
ment urbanístic 
cap a l’àrea del 
Senill.

P U B L I C I -
TAT ELEC-
TORAL. Qua-
tre pàgines 
senceres de 
publicitat ens 
mostraven les 
diferents can-
didatures a les 
eleccions mu-
nicipals. Crec 
que l’ordre de 
presentació es 
va decidir per 
sorteig: PSC, ERC, CiU i PP.

DEMOGRAFIA. Una altra inte-
ressant anàlisi, ara del geògraf Jo-
sep M. Sabartés i Guixés: Artesa de 
Segre. Horitzó 2001. Partia de l’es-
tabilitat demogràfica d’aquell darrer 
quinquenni. Això tenia un aspecte 
negatiu, ja que anava contra la ten-
dència creixent del país, i un altre 
de positiu, perquè les zones rurals sí 
que perdien població i aquí es man-
tenia. La dinàmica socioeconòmica, 
però, el feia decantar cap a l’optimis-
me.

CARTES A LA REDACCIÓ. El 
text Que Déu ens agafi confessats, 
signat per “Un d’Artesa”, es lamenta-
va de l’escalfament que hi havia dins 
l’Ajuntament i es preguntava si això 
continuaria després de les eleccions.

CANDIDATS. La redacció tanca-
va aquesta secció, iniciada dos me-

sos abans, amb les entrevistes als 
dos candidats que faltaven: Vicent 
Jou i Lluch (CiU) i Vicent Roca i Mia-
nes (PP). Ambdós eren crítics i coin-
cidien que el jovent s’hauria de poder 
quedar a Artesa.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNI-
CIPAL LOCAL. En el ple ordinari del 
13 de març es va produir un dels fets 
més curiosos de la història política 
local: els tres grups de l’oposició, 
que el mes anterior havien rebutjat 
el pressupost municipal presentat 
per l’equip de Govern (cinc regidors 
d’ERC), van aprovar amb els seus 
sis vots (tres CiU, dos PP i un PSC) 
un pressupost alternatiu.

LA PASQUA EN IMATGES. A 
contraportada, mitja dotzena d’imat-
ges de la cantada de caramelles 
d’aquell diumenge de Pasqua. Són 
de la fotògrafa Antònia.

Abril de 1995
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la vie en ROS
Fem la teva llar diferent

www.ros1.com
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la foto

L’Associació Tança ha gestionat la donació de jardineres a la residència geriàtrica d’Artesa per contribuir a oferir més 
opcions d’oci a les persones residents i, al mateix temps, millorar-ne la salut mental i física | Associació Tança


