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juliol i agost

ARTESA DE SEGRE 

Manquen dades del Registre Civil

DEFUNCIONS

6 juliol: Teresa Domingo i Clapera (96 
anys), natural de Villa Consti-
tución (Argentina)

17 juliol: Natividad Puigarnau i Sala (99 
anys), natural d’Anya

1 agost: Cisco Pedrós i Solans (79 
anys), natural d’Alòs de Bala-
guer

12 agost: Jordi Massana i Miñarro (68 
anys), natural de Molins de Rei

13 agost: Manuel Chopo i Sánchez (95 
anys), natural de Poyo del Cid 
(Teruel)

18 agost: Remei Ariet i Solé (92 anys), 
natural d’Artesa de Segre

VILANOVA DE MEIÀ

DEFUNCIONS

30 juliol: Rosario Aran i Mirabet (98 
anys), natural de la Vall d’Ariet

18 agost: Leonor Huguet i Socorro (89 
anys), natural d’Aransís

Cada dissabte
Mercat a Cubells, a la Plaça Fuste-
gueres, amb productes artesans i 
gastronomia 

Cada diumenge
Mercat Tot d’Aquí al nucli antic 
d’Artesa

20 de setembre
A les 18 h, al Cubtural, teatre: Un 
dia qualsevol (obra programada per 
a l’abril)
A les 19 h, a la plaça Nació Catala-
na, cicle de documentals Records 
del present amb la projecció de 
Dormir amb les sabates posades i 
la presència de la mare i la tieta de 
l’Adrià Carrasco

Del 23 al 27 de setembre
Actes de Festa Major (programa 
pendent de confirmar al tancament 
de La Palanca)

18 d’octubre
A les 18 h, al Cubtural, teatre: Amb 
veu de dona, amb Sílvia Bel (obra 
programada per al març)

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.

juliol i agost

ARTESA DE SEGRE    

A) PÇA AJUNTAMENT        Juliol          

Temperatura mitjana: 25,1°
Temperatura màxima: 40,5° 
   (dia 31)
Temperatura mínima: 12° (dia 4)
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima:  50 mm  
   (dia 13)
Total precipitacions: 60,5 mm

B) BALDOMAR     Juliol        Agost

Temp. màxima:   40,1° (25)   38,4° (8)
Temp. mínima:    10,3° (4)     7,9º (31)
Dies amb precip.      8         5
Precip. màxima:   24,2 mm     4,2 mm
    (dia 13)    (dia 28)
Total precip.: 37,8 mm     4,8 mm

VILANOVA DE MEIÀ   Juliol        Agost

Temp. mitjana:         24,9°         24,1º
Temp. màxima:   38,7° (31)    37,8º (8)

Temp. mínima:     11,4° (4)    8,5° (31) 
Dies amb precip.:   7         3
Precip. màxima:  32,5 mm    3,6 mm
    (dia 13)     (dia 28)
Total precip.:        47,4 mm    4,2 mm

FORADADA               Juliol

Dies amb precipitacions:   4
Precipitació màxima:      3 mm 
              (dia 24)
Total precipitacions:        8 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.

Nota naixements
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Un mal necessari
Així és com, fa vàries dècades, 
alguns prohoms d’Artesa van 
qualificar el fet que tard o d’hora la 
carretera passaria per fora d’Artesa: 
un mal necessari. Calia millorar les 
comunicacions per fer-les més se-
gures i ràpides, però perjudicaria el 
comerç artesenc, una de les bases 
de la seva economia tradicional.
Després del recent anunci de la 
construcció de la segona variant 
d’Artesa com a primera obra de 
millora del trànsit cap als Pallars, 
fins i tot abans que la construcció 
dels túnels, el comerç d’Artesa ha 
començat a mostrar novament la 
seva inquietud.
El 2014, tres anys després de la po-
sada en funcionament de la primera 
variant, des de l’Associació de Co-
merç i Serveis (ACS) s’afirmava que 
les vendes havien disminuït entre 
un 25 i un 50 per cent i que alguns 
comerços havien tancat. No tot era 
atribuïble a la variant, perquè la crisi 
també hi havia influït.
Si no hi ha un estudi rigorós que ho 
avali, resulta difícil quantificar l’im-
pacte real, que pot ser molt diferent 
segons el producte. És comprensi-
ble parar a comprar pa, tabac o un 
diari, però no tant per adquirir una 
camisa, unes sabates o un colla-
ret. Potser és una mica tard, però 

estaria bé que l’Ajuntament i l’ACS 
es plantegessin la possibilitat de fer 
aquest estudi. 
Sense menystenir la millora en qua-
litat de vida per la primera variant 
amb la disminució de trànsit pel mig 
d’Artesa, que es veurà incremen-
tada amb la segona, també és cert 
que no podem oblidar el caràcter 
comercial d’Artesa, que adquireix 
la seva màxima representació en el 
mercat dominical. En aquest sentit, 
les autoritats municipals podrien 
insistir en el fet que sempre “ens 
toca als mateixos” sacrificar-nos a 
favor del progrés i demanar l’enda-
rreriment de l’obra. Si en la via cap 
a Andorra, les variants de Ponts, 
Oliana i Organyà poden esperar, per 
què no la segona d’Artesa?
A més, quan sigui el moment, cal-
dria exigir compensacions. Algunes 
possibles reivindicacions: prioritat 
en plans de promoció del territori 
(indústria, fibra òptica, turisme...), 
ajudes en la promoció del comerç, 
requalificació de la via (ara és una 
carretera local fins a Folquer)... Tot 
això al marge de les reivindicacions 
clàssiques d’un municipi amb més 
d’una vintena de pobles.
I si no ens fan cas, ja sabem què 
han fet en altres llocs quan no se’ls 
escoltaven.
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noticiari

La cita ineludible de l’agost a Ar-
tesa, la Fira de Sant Bartomeu, 

ha intentat resistir l’envestida de la 
Covid-19 amb una edició reduïda a 
la mínima expressió. Lluny de ser un 
reclam pel poble, se n’ha fet poca di-
fusió i s’ha centrat més en el públic i 
expositors locals. L’espai i el progra-
ma també s’han minimitzat. 

Així, el “recinte” firal era el centre 
històric, concretament el carrer Bis-
be Bernaus i les places del Ball i Ma-
jor, i s’havia de recórrer en el sentit 
indicat pel control de seguretat que 
els visitants es trobaven només en-
trar, al davant de l’església, que era 
en sentit antihorari. En tornar a ser 
davant de l’església, la sortida era 

pel carrer Travessera de l’església i 
s’anava a parar al carrer Bisbe Ber-
naus. 

Els espais van ser el Mercat Tot 
d’Aquí, al lloc habitual del carrer 
Bisbe Bernaus, un espai per àpats 
populars (sopar de dissabte i vermut 
de diumenge) i escenari (Lia Sam-
pai, dissabte, i Túsica, diumenge) a 
la plaça del Ball, i la zona amb para-
des gastronòmiques en casetes de 
fusta a la plaça Major. A més, es van 
fer dos espectacles infantils de tea-
tre itinerant, un dissabte a la tarda 
(Hathi) i un altre diumenge al matí (A 
la fresca).

El sopar era amb inscripció prè-
via i hi va haver unes 120 persones. 

Es podia portar el menjar de casa o 
es podien adquirir tapes a la zona 
gastronòmica, on hi havia produc-
tors locals (carnisseria Pijuan, for-
matge de Clua, formatge de Tòrrec, 
Cooperativa d’Artesa, Olis Macià, 
Olis Alsina i Cerveses Ponent).

L’alcalde, Mingo Sabanés, ha 
destacat la importància d’intentar 
mantenir la fira tot i la pandèmia i 
ha reconegut el valor de tirar enda-
vant un repte així. De tota manera, 
ha reconegut que no seria un format 
viable a llarg termini, ja que precisa-
ment l’objectiu de la fira és donar a 
conèixer el municipi i atraure perso-
nes de fora i una versió tan reduïda 
no té prou repercussió. 

Una versió testimonial de la Fira de Sant 
Bartomeu resisteix l’envestida de la Covid 

Parades de gastronomia la plaça Major, sopar i vermut a la plaça del ball i espectacles itinerants  | D.B., J.F.
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Àngels Ponsa, nascuda a Artesa 
de Segre i veïna de Sant Cugat, 

és la consellera de Cultura de la Ge-
neralitat des del 8 de setembre, en 
substitució de Mariàngela Vilallon-
ga. Ponsa ja formava part de l’equip 
directiu del departament com a Di-
rectora General de Creació, Acció 
Territorial i Biblioteques. Ponsa és 
Diplomada en Magisteri (1980), lli-
cenciada en Història de l’Art, post-
grau en Gestió i Administració del 
Sistema Educatiu (1992), màster en 
Gestió Pública (2002) i postgrau en 
Intervenció en Situacions de Conflic-
te (2004).

Va començar la carrera política a 
Convergència Democràtica de Ca-
talunya, de la qual va ser membre 
del comitè de Sant Cugat i del Vallès 
Occidental i presidenta de la sec-
torial de Cultura. Va ser tinent d’al-

calde de l’Ajun-
tament Sant 
Cugat entre 1995 
i 2003, quan va 
ser nomenada 
Cap del Servei 
de Participació a 
l’Associació Ca-
talana de Munici-
pis (2003-2007). 
Va ser diputada 
al Parlament en 
tres legislatures, 
dues per CiU una 
per Junts pel Sí, 
i va ser portaveu 
a la Comissió 
de Cultura i Llengua, entre altres 
càrrecs.

A més, va coordinar l’Àrea d’Aten-
ció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona des de gener de 2016 fins 

a gener del 2017 i de gener del 2018 
a juny del 2018, quan es va incorpo-
rar a l’organigrama del departament 
de Cultura, on ha estat fins a ser no-
menada consellera.

Àngels Ponsa es converteix en la primera 
consellera de la Generalitat nascuda a Artesa

Àngels Ponsa és la nova consellera de Cultura

noticiari

A l’Àrea Bàsica de Salut d’Artesa 
de Segre hi havia 12 casos ac-

tius de Covid al tancament d’aquesta 
edició, la setmana del 7 de setembre, 
segons va informar el CAP. La xifra 
suposa un increment respecte les 
setmanes anteriors, i tot i que els con-
tactes dels positius estan controlats 
i se’n pot fer seguiment, el CAP ha 
demanat extremar la prudència donat 
que la principal font de contagi conti-
nuen sent les trobades de familiars i 

amics, on no es prenen precaucions 
i on no se segueixen les mesures de 
seguretat com el distanciament o l’ús 
de mascareta, ja que sovint són reu-
nions per menjar i beure on això no 
és possible.

El CAP recorda també la impor-
tància de fer bé l’aïllament, que en 
el cas dels positius ha de ser de 10 
dies, període durant el qual poden 
contagiar, i en el cas dels contactes 
estrets, de 14, ja que cal afegir-hi el 

període de temps durant el qual po-
den haver donat negatiu en la prova 
tot i ser portadors de la malaltia. Es 
considera contacte estret haver estat 
més de 15 minuts sense mesures de 
seguretat en contacte amb una perso-
na que hagi donat positiu.

Les setmanes que comencen ara 
són especialment complexes perquè 
s’inicia l’activitat escolar. Així mateix, 
també s’ha començat a fer testos al 
personal de la residència.

Augmenten els positius per Covid a Artesa i el CAP 
demana extremar la prudència especialment en 
trobades de familiars i amics, principal font de contagi
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E l 22 d’agost les piscines van acollir el Mulla’t de la 
Fundació Esclerosi Múltiple, organitzat per l’Ajun-

tament amb les Artesenques Actives. Tot i les dificultats 
que comporta la Covid, la regidora Sílvia Cardona ha 
destacat la importància que s’hagi pogut mantenir. | DB

Mulla’t a les piscines d’Artesa

E l Club de Lectures Artesenc Associació Cultural ha 
organitzat una exposició amb tots els números de 

la revista La Palanca, des del número zero fins al 445, 
que s’ha pogut veure del 2 d’agost al 13 de setembre al 
Museu del Montsec. | Jordi Farré 

Exposició sobre ‘La Palanca’

E l fet d’haver de condicionar qual-
sevol acte “a l’evolució de la pan-

dèmia” obliga a reinventar i a impro-
visar, i això és precisament el que ha 
passat tant amb la celebració de la 
Diada Nacional de Catalunya com de 
la Festa Major, de la qual al tanca-
ment d’aquesta edició encara no se 
n’havia pogut confirmar cap acte. 

La Diada, va mantenir l’acte més 
representatiu d’Artesa, la hissada de 
l’estelada a la Roca del Cudós, però 

l’aspecte de l’esplanada, sense pú-
blic, era d’allò més insòlit. L’Ajunta-
ment el va anunciar només unes ho-
res abans matisant que seria un acte 
sense públic i que es podria seguir 
per les xarxes socials, deixant oberta 
la possibilitat que la ciutadania s’hi 
volgués acostar, sempre sota la seva 
responsabilitat i respectant les limita-
cions. En el seu parlament, l’alcalde, 
Mingo Sabanés, va lamentar la re-
pressió de l’estat i va fer referència a 

la possible inhabilitació de Torra, un 
acte inadmissible “en ple segle XXI”. 

Pel que fa a la festa major, l’Ajun-
tament ha confirmat que serà del 23 
al 27 de setembre, amb un progra-
ma “que s’està acabant de treballar i 
concretar” i que “es farà extensiu en 
els propers dies”, amb actes per tots 
els públics, amb aforament limitat i 
inscripció prèvia per nuclis estables. 
L’alcalde va reconèixer que “serà 
complicat” i que serà “de mínims”.

Panoràmica i detall de la hissada de l’estelada en una celebració insòlita de la Diada Nacional de Catalunya | Jordi Farré

La Covid transforma la celebració de la 
Diada i deixa la Festa Major a la corda fluixa
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La biblioteca està en fase de re-
presa, adaptant-se a les restric-

cions i tornant a oferir, a poc a poc, 
els seus serveis. L’aforament és 
limitat, els punts de lectura i estudi  
compleixen el distanciament i cal 
dur mascareta ben posada i nete-
jar-se les mans. A l’entrar es controla 
la temperatura i s’anoten les dades 

personals per tenir un registre en el 
cas d’haver-hi algun positiu.

Els usuaris no poden tocar cap 
document, sinó que el personal de la 
biblioteca els acompanya i els hi en-
senya, i tots els documents retornats 
o bé consultats a la biblioteca s’apar-
ten 48 hores. La zona infantil està 
oberta amb moltes restriccions: hi 

ha tres taules separades, cada una 
per una unitat familiar de com a molt 
de quatre persones i no poden inte-
raccionar. Cada nen pot consultar un 
màxim de cinc llibres i els menors 
de 14 anys han d’anar acompanyats 
d’un adult. Totes aquestes mesures 
poden anar canviant en funció de 
com evolucioni la pandèmia.

La Biblioteca torna progressivament a la normalitat

L ’associació de Puntaires d’Artesa va contribuir a 
amenitzar el mercat Tot d’Aquí del diumenge dia 2 

d’agost amb una mostra de punta al coixí. | DB

Puntaires al mercat Tot d’Aquí

Entre els nombrosos serveis dels Bombers d’Artesa 
a l’agost hi ha un incendi de contenidors (foto), di-

versos rescats i suport a serveis d’altres parcs.| Bombers

Serveis dels Bombers Voluntaris

noticiari
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E ls canvis en la normativa i les res-
triccions per la Covid van fer que 

la celebració del Sant Jordi d’estiu, el 
23 de juliol, tornés a estar en dubte 
fins a l’últim moment. Finalment a Ar-

tesa es va celebrar, però menys del 
que és habitual. Alguns establiments 
van posar parades de llibres i roses, 
i a la tarda es va poder fer l’espec-
tacle Un món (i un munt) de dracs. 

La regidoria de cultura va lamentar 
que aquest fos un dels primers sec-
tors on s’apliquessin les restriccions, 
quan són activitats on es poden ga-
rantir les mesures de seguretat.

Una parada de llibres al carrer i un moment de l’espectacle cultural a l’aire lliure, a la tarda  | Dolors Bella

Artesa aconsegueix celebrar Sant Jordi

E l grup Demanem Perdó a Santa Cecília va ser l’enca-
rregat de posar música a la Vesprada Popular orga-

nitzada el divendres 31 de juliol. L’esdeveniment va ser a 
la plaça del Ball i es va habilitar zona de pícnic perquè qui 
volgués portar-se el menjar de casa pogués sopar allà tot 
escoltant la música d’aquesta formació local.

Vespre popular amb Demanem 
Perdó a Santa Cecília

L’actuació va ser a la plaça del Ball  | Jordi Farré
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baldomar
EMD Baldomar

ESTIU 2020

La pandèmia de la Covid obliga 
a prendre decisions complexes 

per combinar les mesures restricti-
ves amb els moviments de les per-
sones, un difícil equilibri que s’ha de 
buscar per intentar conviure amb la 
situació. L’obertura de les piscines, 
que inicialment es presentava amb 
força dificultat, ha funcionat força bé. 
El que dèiem, millor una zona amb 
control, que anar per lliure pel terme. 
A més, el CAP d’Artesa anava infor-
mant que la situació dins de l’àrea 
era de control, amb pocs infectats, 
però amb el risc d’augmentar si no 
es prenien les mesures adequades.

Així mateix, la Comissió de Fes-

tes va organitzar 
un programa de 
Festa Major amb 
diverses acti-
vitats, sempre 
amb la distància, 
les condicions 
i el control ne-
cessaris,  al po-
liesportiu, espai 
obert a l’aire lliu-
re. Va anar molt bé el concert del dia 
21, amb el Duet l’Escorça, però da-
vant les recomanacions i la situació 
global, la Comissió va decidir sus-
pendre actes com les havaneres, el 
sopar de germanor i les actuacions 
del Mag Marc i el Pau de Ponts.

Aquest estiu el poble ha estat 
ple de gent. Recordava als estius 
d’abans, que es passaven més al 
poble. Últimament també s’han llo-
gat cases a persones que volen que-
dar-se a Baldomar. El virus aturarà 
el despoblament al món rural?

 

Segueix-nos
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municipis
L ’ajuntament de Cubells s’ha vist 

obligat aquest estiu a repetir la 
iniciativa que ja va dur a terme l’any 
2015 per aconseguir mantenir l’es-
cola Sol Naixent oberta, un servei 
que es considera vital pel municipi 
i que està en perill de desaparèixer 
per manca d’alumnat matriculat.

En concret, pel curs 2020-2021 
faltaven dos alumnes, de manera 
que el consistori ha ofert una casa 
a un lloguer assequible a la família 
que es comprometi a dur els fills, 
que han de tenir entre 3 i 12 anys, al 
centre educatiu i garantir-ne així la 
permanència.

Segons van informar des de 
l’Ajuntament, es tindria en comp-

te que un dels progenitors tingués 
ingressos i un mitjà de transport i 

s’oferiria també ocupació a l’altre 
progenitor.

Cubells busca alumnes per mantenir l’escola

La casa ha ofert amb un lloguer assequible per mantenir l’escola | Aj. de Cubells

Dos vins del celler Rubió de Sòls 
i un del celler del Montsec van 

ser premiats al 25è Concurs de Vins, 
Escumosos i Vermuts de Catalunya 
Girovi’20. El concurs va ser el 20 de 
juliol a Girona i hi participaven mos-
tres de totes les D.O. catalanes. 

Tots els premiats són vins blancs 
i ho són dins la categoria Vi Blanc 
Fusta. Destaca el vi del celler Rubió 

de Sòls Rubiòls de l’any 2016, que 
es va endur una de les màximes dis-
tincions de la categoria, una medalla 
Gran Or. El vi Sòlsxarrel del 2018 del 
mateix celler va rebre una medalla 
d’or també en aquesta categoria.

Per la seva banda, el Montsec 
Sauvignon Blanc 2018 del Celler del 
Montsec es va endur una de les me-
dalles d’argent.

Medalles per vins de Rubió i Artesa al Girovi’20

Un moment del concurs
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Artesa de Segre - 25730

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

Recollida a domicili

pere_jubete@hotmail.com

Pere Jubete 
Llicència nº 3
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la noguera
REUNIÓ DE TORRA AMB ALCALDES DE LA 
COMARCA PER INFORMAR DE LA COVID

E l president de la Generalitat, Quim Torra, es va re-
unir telemàticament el 30 de juliol amb els alcaldes 

d’Àger, Albesa, Algerri, Alòs, Artesa, les Avellanes i Ba-
laguer per informar-los de l’evolució de la pandèmia i de 
les mesures restrictives. Nombrosos alcaldes van criticar 
que s’apliquessin les mateixes mesures en indrets amb 
mínima o nul·la incidència de la malaltia que en altres on 
la situació era crítica, i van demanar més coneixement 
del territori.

PREVENCIÓ DE LES AGRESSIONS SEXUALS

E l consell comarcal impulsa una campanya contra les 
agressions sexuals a les dones i al col·lectiu LGBTI 

sota el lema “El meu no, és el teu no. Protegim-nos de 

les violències sexuals”. Es reparteixen mascaretes per 
tal que el jovent es “protegeixi” i rebutgi actituds con-
tràries a les relacions sexuals lliures i consentides.

MOR UN JOVE AL PANTÀ DE CAMARASA

Un jove de 22 anys va morir ofegat al pantà de Ca-
marasa l’11 de setembre a la tarda, quan s’estava 

banyant amb un grup d’amics, va saltar d’un pont i no va 
poder sortir de l’aigua. S’hi van desplaçar diverses dota-
cions de bombers, que van trobar el cos a la nit.

ÚS DELS ORDINADORS AMB SEGURETAT

L ’oficina de relacions amb la comunitat dels Mossos 
d’Esquadra de la Noguera ha emès un document 

amb consells sobre l’ús segur dels ordinadors, especial-
ment rellevant en un moment en què se’n fa més ús.

  I 17



informe
Tot i que ja ha estat esmentada 

en nombroses ocasions, hem 
d’insistir en la peculiar idiosincràsia 
geogràfica del municipi d’Artesa de 
Segre, que amb gairebé 176 quilò-
metres quadrats, és l’onzè més gran 
de Catalunya i amb 21 nuclis de po-
blació (22, si comptem la Vall d’Ariet, 
deshabitada de fa anys), és un dels 
que en té més del nostre petit país.

En aquest article pretenem fer una 
breu aproximació a l’evolució pobla-
cional dels esmentats nuclis, entre 
els anys 2003 (vegeu la Palanca nú-
mero 251, de febrer de 2003) i 2020. 
En aquests 17 anys, en el global 
municipal els efectius humans aug-
menten de 40 habitants (l’1,13%), de 
3.555 l’any 2003 a 3.595 l’any 2020.

La conclusió a la qual arribem és 
demolidora: els pobles es buiden, 
amb tot el que això comporta de cara 
a l’equilibri territorial i socioeconòmic 

del municipi.
Una anàlisi més acurada ens 

permet observar que, amb les ex-
cepcions de la ciutat d’Artesa de Se-
gre (que guanya 276 habitants, un 
10,38%), el nucli de la Clua (que en 
guanya 2, un 13,3%) i el de Comiols 
(que presenta la mateixa població en 
ambdues dades), la resta de nuclis 
perden població, alguns de manera 
molt remarcable.

Ens volem fixar, primer, en els 
quatres “grans”: Alentorn, Baldomar, 
Tudela de Segre i Seró. 

D’aquests, Alentorn és l’únic 
que aconsegueix mantenir-se pel 
damunt de la cota psicològica dels 
100 habitants, tot i que en perd 33 
(el 21,29%). Els que més han patit 
el despoblament han estat Baldomar 
i Seró, el primer amb una pèrdua de 
56 habitants (el 40%), dada que ens 
permet afirmar que el fet de ser EMD 

no ha estat un catalitzador prou im-
portant, almenys a nivell demogràfic; 
pitjor encara li ha anat a Seró, que 
perd 51 habitants (un 45,95%), aquí 
la construcció del Túmul tampoc ha 
acabat de ser un revulsiu poblacio-
nal. I per acabar, Tudela de Segre, 
que arrabassa la tercera posició a 
Seró en perdre només un 29% de la 
població (29 habitants).

Pel que fa a la resta de nuclis, 
destaca que n’hi ha tres amb un des-
cens de població igual o superior al 
50%: Sant Marc de Batlliu que perd el 
60,87% (14 habitants), Vall-llebrera 
que davalla el 55,56% (20 habitants) i 
la Vedrenya que redueix el 50% de la 
població inicial (8 habitants). La resta 
de nuclis, menys tres, presenten pèr-
dues superiors al 25%: Vilves amb 
una disminució del 47,92% (23 habi-
tants), Vernet que davalla el 44,74% 
(17 habitants), Montmagastre que 

Els pobles del municipi es buiden
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informe
perd el 43,48 (10 habitants), Collfred 
que minva un 40,63% (13 habitants),  
Anya amb una disminució del 35,90% 
(14 habitants) i Montargull que perd 
el 25,49% (13 habitants). Colldelrat, 
El Pont d’Alentorn i Folquer són els 
únics que decreixen per sota del 
25%: un 22,58% (7 habitants) el pri-
mer, un 19,23% (5 habitants) el se-
gon, i un 16,67% (1 habitant) el ter-
cer. La manca de dades al 2003 no 
ens permet constatar la segurament 
forta davallada de Vall-llebrerola i 
l’exponencial creixement de la Colò-
nia La Fàbrica.

Cal tenir present, per últim, que 
molts habitants empadronats als nu-
clis resideixen de manera permanent 
a Artesa i que conserven l’empadro-
nament al nucli per motius sentimen-
tals i/o econòmics (subvencions als 
nuclis a tant per habitant...). Si po-
guéssim tenir dades d’aquest factor 
corrector, el “drama” seria encara 
molt més significatiu.

Cal assenyalar també l’important 
nombre de persones empadronades 
a Artesa ciutat que, de manera habi-
tual, no hi resideixen: estudiants i tre-
balladors que viuen en ciutats més 
grans com ara Lleida, Barcelona... 
I que, com abans dèiem, mantenen 
l’empadronament per motius sen-
timentals i/o econòmics (impostos 
municipals més baixos, per exemple 
en el cas dels vehicles...). També hi 

ha un nombre, petit però, de perso-
nes que resideixen a Artesa de Se-
gre i mantenen l’empadronament en 
altres municipis.

Un estudi detallat cas per cas, se-
ria un excel·lent motiu per un treball 
de recerca de l’Institut o, fins i tot, 
d’un treball de final de carrera.

Voldria acabar fent un crit a les 
diferents administracions perquè, de 

manera urgent, emprenguin mesu-
res correctores per evitar que molts 
indrets de Catalunya acabin sent 
només noms sobre els mapes i la 
despoblació ferotge afecti l’equilibri 
territorial i socioeconòmic de moltes 
zones i, alhora, del global de Cata-
lunya. 
| Josep M. Sabartés i Guixés, 
geògraf

Font: Padró Municipal d’Artesa de Segre i elaboració pròpia 
* Vilves i Colònia la Fàbrica, junts 
** Vall-llebrera i Vall-llebrerola, junts 
SD: Sense dades
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apunt històric
La història es repeteix, però mai 

és una còpia exacta. L’estiu de 
l’any 1884 Artesa era confinada, 
“acordonada”, per culpa d’una epi-
dèmia de còlera. 

El còlera era una malaltia rela-
tivament nova a Europa. Era ori-
ginària de l’Índia, on és endèmica al 
delta del Ganges, i va arribar per pri-
mer cop l’estat espanyol, en època 
moderna, l’any 1833 per Vigo en un 
vaixell anglès procedent de Portu-
gal. Des de 1816 fins a l’actualitat se 
n’han comptabilitzat set pandèmies 
(segons l’OMS). El 1852, gràcies als 
treballs de John Snow, considerat el 
pare de l’epidemiologia moderna, es 
va trobar la relació amb l’aigua con-
taminada amb femtes. Aquí la pan-
dèmia més greu va ser la cinquena 
(de 1881 a 1896), que es creu que 
va provocar unes 120.000 morts a 
tot l’estat. És durant aquesta pan-
dèmia que Robert Koch identifica (fi-
nals de 1883 o bé inicis de 1884) el 
bacteri que la produeix (Vibrio Cho-
lerae). Els remeis de l’època incloïen 
“el agua de Seltz, el champaña he-
lado, el hielo, el agua clorofórmica, 
la cocaína,...” (Enciclopèdia Espasa)

El còlera és una malaltia cara 
d’erradicar. Cal fer sistemes d’aigua 

potable i de sanejament i tractar-la 
amb clor o fluor. Als països desenvo-
lupats ha estat pràcticament erradi-
cada, però sobretot a l’estiu, cal vigi-
lar amb l’aigua de fonts no tractades. 
Avui en dia el tractament consisteix 
a rehidratar per recuperar els líquids 
perduts (fins a 6 o 7 litres per dia), 
però no és suficient i s’hi afegeix a 
més un compost salí per recuperar 
sals. En els casos més greus es pot 
recórrer a antibiòtics orals.

L’historiador artesenc Marcel·lí 
Pedrós, que properament publicarà 
un llibre sobre el general Borges, ex-
plica sobre l’epidèmia de 1884 que 
“aquell estiu, una epidèmia de còlera 
afectava diversos països europeus. 
En els diaris, amb el títol de “El Có-
lera”, es publicava una relació dels 
morts a diverses ciutats europees”.

A Espanya, les províncies més 
afectades per l’epidèmia de “cólera 
morbo” van ser Alacant, Lleida i Tar- 
ragona. A l’agost, Artesa de Segre 
es convertia en un punt de referèn-
cia informativa per tota la premsa, i 
al llarg de dos mesos va ocupar les 
pàgines dels diaris tant de Catalu- 
nya com d’Espanya.

Les autoritats a Lleida no vo-
lien confirmar que l’epidèmia fos de 

còlera i parlaven d’alguns casos de 
“enfermedad sospechosa” a diver-
ses poblacions de la província com 
Artesa, Balaguer i Montsonís. El ple 
de l’ajuntament anul·lava la fira del 
24 d’agost.

El governador de Lleida informa-
va que hi havia “algunos casos de 
cólicos, pero sin caracter sospecho-
so”. Els diaris, els dies següents, 
continuaren donant informació sobre 
els efectes de l’epidèmia. A Artesa 
de Segre hi havia set casos de “có-
lera esporádico”, sis dels quals es 
trobaven bé i una dona havia mort. 
El governador enviava una comissió 
formada pel seu secretari i els met-
ges Castells i Combelles per analit-
zar la situació i al cap de pocs dies 
informava que la malaltia de “cólicos 
malignos” era endèmica en aquella 
població per les dolentes condicions 
de l’aigua, i donava les instruccions 
pel sanejament i desinfecció d’habi-
tacions i proposava un punt fora de 
la població per aixecar una barraca 
que servís com a hospital.

Al setembre de 1884 a Artesa es 
comptabilitzaven set morts, dos ho-
mes i cinc dones, i encara hi havia 
cinc malalts que mostraven una mi-
llora gràcies als metges i a les roga-

Any 1884, Artesa de Segre confinada!
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tives fetes per l’Església. Un capellà 
que havia enviat el bisbe organitza-
va una processó per anar a buscar 
la verge de Salgar i portar-la fins a 
Artesa. A Balaguer apareixien més 
malalts. Artesa, Anglesola i Balaguer 
foren les poblacions de Lleida amb 
més malalts.

El 6 de setembre el Butlletí Oficial 
de la Província (BOP) de Lleida pu-
blicava un butlletí extraordinari amb 
l’informe de dues pàgines del doctor 
Úbeda, enviat especial de la Direc-
ción de Sanidad de Madrid redactat 
el 3 de setembre. Fins llavors, els 
afectats havien estat 14, dels quals 
9 eren del sexe femení. N’havien 
mort 7, entre ells una monja de les 
Germanes Dominiques, la carnisse-
ra i l’ordenança de Telégrafos. Úbe-
da citava com a possibles causes 
la deficient alimentació, basada en 
vegetals i l’aigua del riu. Dies abans, 
a Ponts una malaltia havia provo-
cat la mort de molts porcs que eren 
llançats al riu, l’aigua infectada arri-
bava més avall, a Artesa, i la consu-
mia la població 

El 9 de setembre la junta de Sa-
lud Pública de Lleida, encapçalada 
pel diputat provincial Manuel Morlius, 
davant les informacions publicades 
a la premsa, redactava un document 
de queixa negant que l’epidèmia fos 
de còlera, tan sols s’havia constatat 
un mort per còlera. 

Les poblacions de Balaguer i 
Artesa eren acordonades i això va 
provocar protestes i queixes. Nica-
sio Giron y Blanco enviava una carta 
des d’Artesa amb data 14-9-1884 
al diari El Globo explicant la situa-
ció: “Desde las cinco de la tarde de 
ayer se encuentra acordonada esta 
población y su término municipal, 
habiéndose establecido un lazareto 
en las afueras de la población, y en 

el cual se ha de sufrir siete días de 
cuarentena”. Més endavant afirma-
va “excuso decir a usted el inmenso 
perjuicio causa esta disposición á los 
intereses generales de la población 
y particulares de cada uno, pues ais-
lado un punto que vive precisamente 
del pequeño movimiento industrial y 
mercantil, es quitarle los recursos 
de su existencia; así es que si esto 
durara, no extrañaría que en breve 
plazo se dejarán sentir los efectos 
del hambre y la miseria”.

El B.O.E de 12 octubre de 1884 
publicava una comparativa dels 
morts a Artesa de Segre en els me-
sos d’agost i setembre: el 1883 ha-
vien mort 16 persones i el 1884, 32. 

El diari La República negava que 
fos el còlera, l’epidèmia que havia 
afectat Artesa. “Ya se habrán con-
vencido los de Artesa de Segre que 
hay alguien á quien le ocurre y le 
conviene convertir en cólera morbo 
asiático una gastro-enteritis.”

Els industrials i comerciants d’Ar-
tesa enviaren un comunicat al dele-
gat d’Hisenda de Lleida queixant-se 
dels perjudicis que causava la qua-
rantena que s’havia ordenat

    El 15 d’octubre els veïns i pro-
pietaris enviaren un nou comunicat 

al governador de Lleida expressant 
les mateixes queixes i demanaven 
l’aixecament de la quarantena.

Els metges Castells i Cambelles 
també es queixaren de la quarante-
na, afirmant que els casos detectats 
eren conseqüència de gastroenteri-
tis, de tifus i de “cólera esporádico”.  
El BOP del 4 d’octubre informava 
que Artesa de Segre estava neta de 
l’epidèmia i la direcció general de sa-
nitat aixecava “el acordonamiento”.

| Josep M. Espinal, Marcel·lí 
Pedrós

apunt històric

Horari
De 18 a 20.30h 

Setembre: dilluns dia 21 i 28
Octubre: dilluns dia 5 i 12
                divendres dia 16 i 30
A partir del novembre, horari 
normal, tots els divendres

ADF Sant Mamet
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el cap informa

Entre les 10 prioritats del pla es-
tratègic de l’Organització Mundial 

de la Salut (OMS) hi ha la lluita contra 
els moviments antivacunes. 

És una elecció molt encertada 
perquè aquests col·lectius amenacen 
greument els progressos en salut pú-
blica aconseguits en els dar-rers 20 
anys. Val a dir que hi hem d’afegir els 
moviments negacionistes i les pseu-
dociències, que animen de manera 
irresponsable a la desobediència 
respecte del seguiment de mesures 
contrastadament eficaces per lluitar 
contra la pandèmia.

Les mesures de salut pública, en-
tre elles la vacunació, són una eina 
immillorable per disminuir les des-
igualtats en salut. La vacunació evita 
entre 2 i 3 milions de morts a l’any i 
es podrien evitar 1,5 milions de morts 
més si millorés la taxa mundial de 
cobertura. Encara queden 19,5 mi-
lions de lactants de tot el món que 
no reben les vacunes bàsiques. Una 
part important de no vacunats són 
persones que, tot i tenir accés a les 
vacunes, en són contràries i no les 
volen perquè en dubten de l’eficàcia i 
seguretat. A Espanya representen un 
8,9% de la població. 

El creixement d’aquest col·lectiu 

antivacunes es deu a idees fraudu-
lentes de persones amb interessos 
econòmics, comercials o per a l’ob-
tenció de fama, ja que els mitjans de 
comunicació i les xarxes es fan gran 
ressò de qualsevol actuació que facin 
aquests grups. 

Òbviament, la fama no aporta ne-
cessàriament saviesa ni rigor a les 
persones. Però, en canvi, els confe-
reix una gran responsabilitat, donat 
que com a personalitats públiques 
són creadores d’opinió entre la ciuta-
dania. També tenen aquesta respon-
sabilitat els mitjans de comunicació i 
nosaltres mateixos, quan fem córrer 
aquestes informacions per les xar-
xes.

Promoure la vacunació és una 
causa que paga la pena, de manera 
que tota la ciutadania ens hauríem 
d’implicar en promoure la millora de 
la vacunació, cadascú al nostre en-
torn. A continuació detallem els prin-
cipals arguments per fer-ho.

Per començar, les vacunes són un 
els productes sanitaris més segurs 
que hi ha: passen controls de segu-
retat molt exigents per ser aprovades 
i sempre estan sota vigilància, fins i 
tot després de comercialitzar-se.

A més, les vacunes no produeixen 

les malalties que prevenen. Conte-
nen parts mortes o atenuades dels 
microorganismes que no poden pro-
duir la malaltia, i elements adjuvants 
demostradament innocus per la salut.

Finalment, les vacunes no pro-
dueixen autisme ni cap altra malal-
tia. Això és una fal·làcia interessada 
que ha estat totalment descartada en 
l’àmbit científic. És veritat que la pos-
sibilitat d’algun efecte advers, la gran 
majoria lleus, mai es pot descartar, 
perquè el risc zero no existeix, però 
el balanç benefici - risc és rotunda-
ment favorable a l’ús de les vacunes.

Des del total respecte als valors i 
creences de la ciutadania, cal rebut-
jar els antivacunes perquè posen en 
perill la seva salut, la dels seus fills i 
la dels fills dels altres. La protecció 
de la salut és un principi ètic i un va-
lor moral de rang superior al dubte 
vacunal, perquè no hi cap la llibertat 
individual per sobre del bé col·lectiu. 

Ens sumem a la petició de les 
societats científiques de “responsa-
bilitat col·lectiva per no difondre ni 
donar veracitat o credibilitat a teories 
acientífiques, conspiradores i obscu-
rantistes, que ens recorden èpoques 
pretèrites feliçment superades”. | 
CAP Artesa de Segre

L’amenaça contra la salut pública
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tema del mes

Les obres de la 2a variant 
començaran l’any que ve
La segona variant d’Artesa de 

Segre serà una de les prime-
res obres de la reforma de l’eix Ar-
tesa-Isona i la Generalitat en vol 
començar les obres l’any vinent. El 
secretari d’Infraestructures i Mobili-
tat, Isidre Gavín, va presentar el pro-
jecte a l’equip de govern municipal 
el 8 d’agost.

La variant farà un quilòmetre de 
longitud i s’estendrà per la partida 
Calivent, des de la planta potabilit-
zadora, on s’enllaçarà amb la variant 
actual, fins a l’estació de la ITV, on 
enllaçarà amb la carretera de Tremp, 
la L-512. El pressupost previst, pen-
dent d’actualitzar, són 3,5 milions 
d’euros.

L’obra s’emmarca en la reforma 
de l’eix Artesa-Isona, que es vol im-
pulsar com a principal porta d’entra-
da als Pallars. El projecte té un pres-

supost global de 185 milions d’euros 
i contempla la reforma de tot el port 
de Comiols, amb quatre túnels, tres 
viaductes i dues petites variants a 
Folquer i a Benavent. A més, en tots 
els trams amb fort pendent, tant en 
sentit Artesa com en sentit Isona, hi 
haurà doble carril. Es preveu que es-
tigui acabada el 2025.

QUEIXES A ARTESA

La presentació del projecte ha 
despertat veus contràries a Artesa, 
especialment al sector del comerç, 
que temen la pèrdua de clients per 
la reducció del trànsit i que critiquen 
que ja hi ha la variant de la C-14 
mentre en altres poblacions, com 
Ponts, encara no en tenen cap. 

L’alcalde, Mingo Sabanés, va 
lamentar aquestes queixes i va re-
cordar que el projecte ja va estar a 

exposició pública fa nou anys, i que 
“llavors només l’Ajuntament hi va 
al·legar, demanant que passés més 
a prop del nucli d’Artesa i que hi ha-
gués bons accessos, precisament 
dues modificacions que incorpora el 
projecte que s’ha presentat ara”.

Sabanés va assegurar que “en-
tén” la preocupació i que per això es 
treballa ja ara en un conveni amb els 
Pallars per promocionar el comerç. 
“Aquí la bona notícia és que s’ha es-
collit l’eix Artesa-Isona com a princi-
pal porta d’entrada als Pallars, això 
farà que augmenti el trànsit i si es fa 
bé pot suposar més visites a Artesa, 
hauria sigut pitjor que s’hagués es-
collit un altre eix, com Àger, llavors 
ens hauríem quedat sense res”, va 
afegir.

Aquesta tesi també és la que va 
defensar Gavín, que va afegir la mi-

La carretera de Tremp al seu pas per Artesa i els terrenys on es construirà la segona variant | D. Bella, M. Regué
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tema del mes #temadelmes

llora de la qualitat de vida que supo-
sa. “Qui vulgui parar ho farà encara 
més perquè no es trobarà la conges-
tió de trànsit que es forma ara”, va 
dir, incidint que “la qualitat del pro-
ducte d’Artesa està consolidada i el 
motiu per parar ja hi és”.

“A Artesa hi ha un problema, i no 
petit, que és un nivell de congestió 
terrible i un nucli urbà que dóna poc 
marge als vehicles per aturar-se 
i aparcar”, va indicar, de manera 
que “genera inseguretat als veïns 
i dissuadeix els potencials clients, 
que no paren per la congestió que 

veuen”. En aquest sentit, Gavín va 
elogiar la millora en seguretat tant a 
dins d’Artesa com en tot l’eix fins a 
Isona.

“Al port de Comiols s’eliminen to-
tes les corbes de radi curt, de mane-
ra que s’aconsegueix una velocitat 
més regular, i hi haurà doble carril en 
tots els pendents forts”, va explicar, 
dues millores especialment signifi-
catives pels vehicles pesants. 

En referència a aquest punt, 
Gavín va esmentar la Cooperativa 
d’Artesa, “una empresa molt potent 
del municipi amb molt trànsit de ca-

mions cap als Pallars i que es veu-
rà molt beneficiada per les obres”, 
afegint que “el titular de la retallada 
de cinc minuts en el trajecte és total-
ment reduccionista, ja que la millora 
real és molt superior, tant en temps 
com, sobretot, en seguretat”.

TRAMITACIÓ

Gavín va dir que ara s’està actua-
litzant econòmicament el projecte de 
la variant d’Artesa per fer un preu de 
licitació realista, i que la intenció és 
adjudicar-la a temps per poder ini-
ciar les obres l’any vinent.

La segona variant anirà de la potabilitzadora a la ITV passant per la partida Calivent | Departament de Territori i Sostenibilitat
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Aquest any hem fet la 13a tra-
vessa BTT (bicicleta tot te-

rreny) amb una gran volta al Pirineu 
Català de 16 etapes amb sortida i 
arribada a Artesa. A la taula resum 
de la pàgina següent s’indiquen els 
finals d’etapa, el quilometratge re-
corregut, el desnivell positiu pujat i 
el que considero més destacable de 
cada jornada. La ruta seguida ha es-
tat arribar al Pont de Suert tot pas-
sant per la subcomarca de la Ter- 
reta i per la cabanera mil·lenària de 

la serra de Sis. Del Pont de Suert a 
Bagà hem travessat el Prepirineu, 
l’etapa de Bagà a Puigcerdà ha estat 
per enllaçar amb la Gran Travessa 
del Pirineu Català (GTPC), que hem 
seguit fins l’Aran, i des d’allà hem re-
tornat cap a Artesa en 3 etapes. 

La cota màxima de la travessa 
vam assolir-la a les mines abando-
nades de Liat a la Val d’Aran, gaire-
bé a 2.400 metres d’alçada. Sempre 
que hem pogut, hem seguit camins 
i senders no asfaltats i hem mirat 

d’evitar les carreteres. L’equipatge 
que hem portat ha estat el mínim i 
l’allotjament l’hem fet gairebé sem-
pre en règim de mitja pensió en ho-
tels, la majoria de dinars els hem fet 
en ruta amb un pícnic que demanà-
vem a l’hotel.

Poc després d’acabar la travessa 
vam coincidir fent un beure al refugi 
del Gerdar amb uns excursionistes 
del País Basc. Quan els vam dir que 
portàvem 14 etapes pedalades pel 
Pirineu Català, tots sorpresos ens 

Gran volta amb BTT pel Pirineu Català

esports

Sortida de la primera etapa de la travessa (dalt esquerra) i diverses imatges de les diferents etapes | Joan Roca
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van dir: “Catalunya no és tan gran!” 
Vam somriure. 

Aquest any, la travessa l’hem fet 

Xavier Solsona, Dominic Aldavó, Pe-
pe i Joan Roca, socis del CUDOS. A 
la primera etapa ens va acompanyar 

en Josep Martos, i durant tres eta-
pes, el company d’altres travesses 
Jorge Castro. | Joan Roca

Corriol a l’ermita d’Arboló i dades 

detallades de cada etapa de la 

travessa | Joan Roca
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E l 4 de setembre de 1995 obria el 
Gimnàs Altis, i si hi ha un nom 

propi associat, és el de la Mercè No-
gués. Es defineix com una persona 
amb il·lusió, que gaudeix cada mo-
ment, a qui agraden els reptes, entu-
siasta i lluitadora. “Podem aconseguir 
el que ens proposem, posant-hi l’es-
forç que calgui. Crec amb les meves 
possibilitats i les dels altres, i damunt 
de tot he decidit ser feliç”, assegura.

El gimnàs va començar com un 
espai al primer pis d’un edifici del ca-
rrer Marcel·lí Farré amb un circuit de 
fitness i aeròbic. Es va anar ampliant 
amb vestidors i tres sales més, les de 
ioga, tatami i infantil, uns 400 metres 
quadrats aproximadament, fins a ofe-
rir un complet ventall d’horaris i activi-
tats per totes les edats i nivells. 

A banda de les activitats al Gim-
nàs, l’Altis ha destacat per l’organit-
zació d’esdeveniments. El 2007 va fer 
la 1a Marató d’Aeròbic Intercomarcal 
amb la participació de molts gimna-
sos, i acostuma a organitzar, o com 
a mínim participar de, les activitats 
d’Artesa com caminades, sortides 
de ioga a l’aire lliure, la fira, festivals, 
trobades, ballades de zumba, visita a 

la residència de gent gran,...  Fa 17 
anys que col·labora amb la Marató de 
TV3 amb un festival del qual es dóna 
la recaptació íntegra. 

La Mercè encapçala un equip sen-
se el qual el projecte no seria pos-
sible i al qual dóna gràcies. “Tinc la 
mateixa il·lusió que en començar, per 
mi l’edat no era ni és fre. Faig el que 
m’apassiona, comparteixo molt bones 
estones i tinc un gran equip al costat, 
persones responsables i implicades 
amb les quals hem aconseguit molt i 
continuem amb moltes ganes. És una 
feina fantàstica, m’omple, un lloc ple 
de bona gent i bon humor amb la fina-
litat comú de guanyar en qualitat de 
vida”.

La pandèmia els ha tocat de 
prop: “no havíem tancat cap dia en 
aquests 25 anys perquè creiem que 
l’activitat física ha de ser contínua, 
així que quan 13 de març ens van dir 
que havien de tancar per normativa, 
ens vam quedar sorpresos. Com po-
dríem resistir 15 dies tancats? Doncs 
en vam estar 87”. Les instal·lacions 
van tancar, però no l’activitat: s’ofe-
rien classes i material per internet i 
van celebrar Sant Jordi, concursos,… 

“Ens vam reinventar per estar en con-
tacte constant amb els socis i sòcies, 
ens vam donar suport mutu i tan aviat 
com vam poder, hi vam tornar”, afir-
ma. 

“Estem molt contents de la res-
posta dels usuaris, de la confiança 
que ens fan, junts ens hem adaptat a 
la nova normalitat seguint sempre les 
normes recomanades. I continuem 
amb la nostra tasca, amb les activitats 
d’enfortiment, entrenament funcional, 
zumba, pilates, “bike”, hipopressius, 
ioga, “Gim-Or”, “Strong/Power”, “Total 
Body” i classes personalitzades, amb 
un gran ventall d’horaris, ja que “els 
socis i sòcies són la nostra prioritat”.

La celebració dels 25 anys serà 
molt diferent del que havien pensat, 
però també important i emotiva, ja 
que “ens fa molta il·lusió estar aquí 
després de 25 anys però no és el 
moment de fer celebracions multitu-
dinàries, cal ser responsables i tenir 
seny. Cada dia celebrem poder tornar 
a estar junts i haver tornat a obrir”.

Gràcies a tothom per estar al nos-
tre costat i confiar en nosaltres. És el 
nostre, el vostre 25è aniversari. Mol-
tes felicitats sempre. | Gimnàs Altis

25è aniversari del Gimnàs Altis
Celebració del 25è aniversari i activitats com les classes de ioga a l’aire lliure | Altis
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Encara costa, i molt, posar 
paraules a tot el que ha passat. 
Així que ara no parlarem del que 
ha passat, sinó del que tenim.

Vam compartir amb tu molts 
moments entranyables i divertits 
que ara s’han convertit en inobli-
dables.

Partides de cartes en què 
tots volíem guanyar, tu inclòs.

Jocs a la granja acompanyats 
de ruixades de mànega, i quan 
no teníem mànega, també ser-
via un vas d’aigua o un glaçó... 
el cas era riure.

Anar tots ben amuntegats al 
Jeep vermell per anar junts a do-
nar menjar als gossos i gats.

Les sortides del diumenge al 
matí als voltants d’Artesa, per 
nosaltres petits safaris plens 
d’aventures.

Les classes de conduir a par-
tir del moment  que arribàvem al 
volant.

Els viatges amb el camió.
Hem jugat amb tu molt, mol-

tíssim... moltes vegades com si 
fossis un de nosaltres, moltes 
vegades feies la funció de líder, 
en cap cas de padrí.

Hem descobert amb tu:
L’estimació pel que fas. Així, 

amb el teu exemple, hem pogut 
veure que quan estimes la teva 
feina i les persones que n’han 
format part, no hi ha jubilació, 
ni situacions complicades que 
trenquin aquest lligam.

La passió. En el teu cas, pel 

futbol i en primer lloc per l’Arte-
sa, aquesta passió que fa que 
en qualsevol moment, encara 
que la teva situació personal si-
gui complicada, puguis connec-
tar amb l’alegria amb una notí-
cia tan senzilla com “l’Artesa ha 
guanyat”.

L’estimació a la família. El 
més important per tu era que els 
teus estiguessin bé i contents. El 
teu caràcter a vegades era fort, 
però renunciaves al moment a 
tot allò que ens pogués treure el 
somriure. La nostra felicitat era 
la teva raó de ser.

L’amor per tota la vida. La Tà-
nia, amb ella vas formar la nos-
tra família. Us cuidàveu, a cops 
us complementàveu... us vèiem 
com una parella inseparable. 
Ara n’estem segurs. 

Tots els qui et vam conèixer 
i vam tenir la sort d’entrar més 
enllà de la teva aparença de 
posat seriós i a cops marcant 
distància, recordarem sempre 
el teu agraïment, les ganes de 
complaure, de compartir, d’es-
tar sempre envoltat de persones 
estimades, l’entusiasme per les 
coses que t’importaven...

Per aquelles coses estranyes 
que a vegades té la vida.

Tu, que has estat una perso-
na que ha passat hores i hores a 
la carretera d’aquí cap allà amb 
el camió. Tu, que dedicaves el 
temps lliure a fer un beure als 
bars del poble, a trobar-te amb 

les teves amistats, a anar al fut-
bol. Tu, que sempre tenies una 
paraula pels nens i consideraves 
el dia 5 de gener com un dels 
dies més importants de l’any. Tu, 
que quan senties que arribava  
algú de la família se t’il·lumina-
va la cara. Ens vas deixar quan 
tot estava tancat, separats els 
uns dels altres, cadascú a casa 
seva. Sense possibilitat de com-
partir el teu comiat amb totes 
aquelles persones que van for-
mar  part de la teva vida.

El nostre sincer agraïment a 
tots els que amb la vostra amis-
tat, les vostres salutacions,... 
vàreu contribuir a la felicitat del 
seu dia a dia.

Agraïm el bon tracte rebut en 
tot moment pel personal sanitari 
del CAP i de les ambulàncies. I 
el nostre reconeixement a la se-
va metgessa, les infermeres i les 
persones de la Nova Farmàcia 
que van aconseguir que se sen-
tís cuidat, acompanyat i estimat.

 
| La Família

Josep Betriu i Ariasol

in memoriam
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La família de Ferran Sánchez 
i Agustí agraeix profundament a 

tots els familiars, amics i a tot-
hom, les mostres d’estimació i 

condol rebudes per la seva pèr-
dua.

Agraïment

Nati de Cal Martimà
El dia 17 de juliol, a punt de 

fer els 100 anys, vam acomiadar 
la Nati, la mama pels fills, i la pa-
drina, pels néts i les nétes, les 
joves, el besnét i les besnétes, i 
per la resta de família.

Nosaltres, la família, sempre 
la recordarem per totes les quali-
tats que tenia. Hospitalària, li en-
cantava tenir gent a casa i estar 
envoltada de família. Ho donava 
tot. Li agradava molt parlar, era 
molt sociable i tenia un somriure 
i bones paraules per tothom.

I era activa com la que més! 
No sabia estar-se quieta. Sem-
pre feia feina a casa, a l’hort, els 
conills, la botiga, amb els padrins 
a casa, la bàscula a qualsevol 
hora del dia o de la nit, els néts i 
les nétes a l’estiu, i sempre amb 
alegria i molta energia.

Quan es va anar fent gran 

no va canviar. Continuava acti-
va, però també es deixava cui-
dar. Cada dia a missa, i si podia, 
aprofitava per xerrar amb les 
amigues al sortir o a la placeta 
els vespres d’estiu. La seva ment 
desperta i intel·ligent la va man-
tindre al dia fins pràcticament els 
seus últims anys. S’havia sabut 
adaptar perfectament a l’evolu-
ció dels temps, de la vida i dels 
mals moments que li va tocar 
viure des de ben petita. 

Per tot això i per com va ser 
en vida, l’hem estimat sempre de 
manera incondicional i la recor-
darem amb tendresa i sobretot 
amb un gran somriure, com el 
que tenia ella. 

Aprofitem aquestes línies per 
fer dos agraïments molt sentits i 
sincers. En primer lloc, al perso-
nal del CAP d’Artesa de Segre, 
que la visitaven tant a la consul-

ta com a casa i li dedicaven el 
temps que ella necessitava per 
quedar-se tranquil·la i sentir que 
estava bé. I en segon lloc, però 
no per això menys important, a 
totes i cadascuna de les perso-
nes que treballen a la residència 
Verge del Castell de Cubells, que 
van tenir cura d’ella i li van donar 
totes les atencions i amor que va 
necessitar durant gairebé tres 
anys i fins a l’últim sospir. Mai no 
n’estarem prou agraïts.

 | La família

Nati Puigarnau i Sala
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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 mes passat parlava de “per-
sones” al referir-me al taulell 

del Cafè del David, fa 50 anys. En 
aquells temps, però, als bars com 
el nostre només hi anaven homes. 
Vull dir que mai no hi anaven do-
nes. Aquest és un altre dels canvis 
radicals que hi ha hagut al llarg del 
temps. Avui, sortosament, pots en-
trar en qualsevol bar d’Artesa i ben 
segur que hi trobaràs de tot. Però 
abans, en un poble era molt difícil 
trobar-hi alguna dona, i encara més 
en un cafè de jugar a cartes com era 
el Cafè del David.

Recordo, però, algunes excep-
cions: els dissabtes i els diumenges 
d’estiu, quan trèiem taules al carrer, 
podies veure matrimonis prenent un 
refresc. Gairebé sempre, l’home de 
la parella era un client habitual que 
la tarda del diumenge hi portava la 
senyora, encara que no a dins, sinó 
a fora del cafè.

Això de les taules al carrer, però, 
va anar de més a menys. En els anys 
60, amb el “boom” econòmic del final 
de la dictadura, tothom va començar 
a poder comprar cotxes, però el 
trànsit a la carretera encara era molt 
diferent del que va ser després. Un 
diumenge a la tarda, i ja no diguem 
els dies de la Festa Major, les tau-
les del David es tocaven amb les 
del Marciano (avui Sicoris) i aques-
tes amb les del Casino (BBVA), 
fins que aquest va tancar. I per l’al-
tra vorera, amb les del Copacabana 
(Opticàlia). Ambdues voreres de la 
carretera eren plenes de taules. Lla-
vors eren més amples que ara i no hi 

havia massa perill amb els vehicles 
que circulaven.

El tema del perill a la carretera 
d’Agramunt, per cert, em recorda 
al Mallol, l’amo de la teulera (que 
era on actualment hi ha el taller de 
l’Opel), amb el seu Coupé, tot un cot- 
xe esportiu en aquella època. Feia 
marxa enrere a tota velocitat des 
d’on estava aparcat al davant ma-
teix de la Fonda de la Palma (Ràdio 
Mateu) fins al garatge del Peret del 
Flores (Ferreteria Capell) per girar 
carrer Balmes avall cap a casa se-
va. Tot per estalviar-se d’anar fins al 
Banc Central (Banc de Santander), 
girar a l’esquerra i tornar pel carrer 
de les Monges, respectant les nor-
mes de circulació però fent un camí 
“massa llarg”. Per un noi de la meva 
edat, presenciar aquesta maniobra 
era tot un espectacle. I no ho havia 
fet una sola vegada, no, sinó més 
aviat unes quantes.

Però tornem a les excepcions de 
les dones que entraven al cafè. N’hi 
havia una que cada migdia venia a 
prendre el cafè amb el seu marit, 
al qual li deien “el Millonari” i ja us 

asseguro que en feia pinta. A mi em 
semblava tota una senyora, tant pel 
seu vestir com pel seu posat, però la 
meva orella, sempre ben oberta, ha-
via sentit dir que no era tan senyora. 
Es veu que no eren casats i vivien 
“en pecat”!

Finalment, n’hi havia que venien 
a buscar el marit perquè tornés a 
casa i deixés de jugar-se els diners 
a les cartes! En aquests casos l’en-
trada d’una dona al cafè produïa si-
tuacions més aviat tenses. No cal dir 
que alguns s’aixecaven de la taula i 
sortien amb el cap cot. Altres, però, 
fent-se l’home, com tocava en un ca-
fè d’homes, li deien: “Vés, tira cap a 
casa, que jo ja vindré!”

No us penseu, però, que les do-
nes d’Artesa no feien “twitter” pel fet 
de no anar al cafè. Res més lluny de 
la realitat. El feien igual que els ho-
mes: a la perruqueria de l’Enriqueta, 
a l’estanc de cal Leon, a ca la Pal-
mira, a la peixateria de la Flora o en 
altres botigues. Quina sort que avui 
en dia el món ha canviat: per bé o 
per mal, homes i dones podem fer 
safareig tots junts a tot arreu!

Les dones al 
cafè

cafè de poble
David Fusté i Guiu
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per què diem...

L ’expressió es refereix a alguna 
cosa del tot impossible, ja que 

cap setmana té tres dijous. Segons 
el saber popular, té l’origen durant 
el període històric del Renaixement, 
entre els segles XV i XVI, quan l’és-
ser humà començà a sentir-se atret 
per les arts i les ciències després de 
la fosca etapa de l’Edat Mitjana.

El cas és que, segons sembla, 
possiblement a la Itàlia il·lustrada i 
un dels països que més esforços de-
dicà al coneixement, algú plantejà el 
repte teòric sobre la viabilitat de fer 
la volta al món en un any. Hi hagué 
un munt de discussions entre els sa-
vis locals, ja que dur-ho a la pràctica 
representaria un viatge ple de difi-
cultats i perills, sens dubte.

Malgrat això, dos candidats s’ofe-
riren per provar fortuna, sempre en 
pro de la ciència. Es convingué que 
ambdós sortissin el mateix dia, l’un 

en direcció a orient i l’altre cap a 
occident, de manera que cadascun 
d’ells tornaria pel mateix indret d’on 
l’altre havia sortit. El dia d’arribada, 
un any després, s’esqueia en dijous.

Els dos agosarats viatgers deu-
rien passar mil i una peripècies al 
llarg del tra-
jecte, però 
tingueren cura 
d’anotar rigo-
rosament en 
un quadern 
els fets vis-
cuts dia a dia, 
de manera que no pogués haver-hi 
dubte sobre el temps invertit en el 
viatge... Però, sorpresa! Malgrat la 
minuciositat de les seves anotacions 
i convençuts l’un i l’altre que havien 
arribat el dijous previst després de 
365 dies justos, resultà que el que 
havia anat cap a l’est tornà el dime-

cres abans i el qui havia anat cap a 
l’oest, arribà l’endemà divendres.

El conflicte féu trontollar el món 
científic, ja que no es trobà cap so-
lució al problema, per la qual cosa 
es convingué que l’única explicació 
plausible era que aquella setmana 

havia tingut tres dijous. 
I així quedà registrat.

Després hem sa-
but que malgrat que 
els dos viatgers ha-
vien vist sortir el sol 
les mateixes vegades, 
l’efecte de rotació de la 

Terra va fer que en anar en direcció 
oposada es portessin dos dies de 
diferència malgrat comptar el mateix 
nombre de dies.

Molt més tard, el 1872, Jules Ver-
ne publicaria la coneguda novel·la 
La volta al món en 80 dies, basada 
en aquest mateix fenomen.

... la setmana dels tres dijous?
Albert Vidal

“L’única explicació 
era que aquella 
setmana hagués 
tingut tres dijous”
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reflexionem
Mercè Nogues

Fa algun temps va néixer una pe-
tita eruga que amb certa dificul-

tat s’arrossegava per terra d’un lloc 
a un altre. Un dia, cansada d’arros-
segar-se, va decidir enfilar-se a un 
arbre. 

L’eruga es va enfilar i va grimpar, 
però relliscava, queia i no aconse-
guia avançar. Tot i això, no va cedir 
en la seva obstinació i pas a pas, a 
poc a poc, va aconseguir pujar. Va 
arribar a una branca des de la qual 
podia veure tota la vall. Des d’aque-
lla branca, respirava pau.

Es va quedar immòbil, observant 
el món que l’envoltava, i va sentir 
que la vida era massa bonica per 
no transformar-se amb ella. Estava 
cansada i al mateix temps agraïda 
de la seva vida com a eruga, però 
sabia que havia arribat el moment 
de convertir-se en un altre ésser.

L’eruga es va quedar adormida 
sentint una gran pau al seu voltant i 
pensant que el seu destí era ser al-
guna cosa més que una simple eru-
ga. Va dormir, i va dormir el temps 
suficient per convertir-se en un altre 
ésser.

Quan va despertar se sentia atra-
pada en una cuirassa pesada que 
no li permetia moure’s. Va sentir que 

a l’esquena hi havia crescut quel-
com una mica estrany, amb esforç 
va moure el que semblaven unes 
enormes ales blaves i la cuirassa 
es va trencar. Ja no era una eruga, 
era una papallona blava. No obstant 
això, havia estat eruga tant de temps 
que no es va adonar que ja no ho 
era.

La papallona blava va baixar per 
l’arbre fent servir les petites potes, 
tot i que ara tenia ales. Carregava 
amb el pes d’aquelles grans ales 
blaves, un pes que a poc a poc con-
sumia les seves forces, creia seguir 
sent una eruga i seguia vivint com si 
ho fos. Però les ales no li permetien 
moure’s sobre el sòl amb tanta agili-
tat com abans.

Se li va acostar una bella i sabia 
papallona blanca, i li va dir: “Què 
et passa?” “No em puc enfilar fins 
a aquesta branca. Una cosa que 
abans, encara que amb molta di-
ficultat, sí que podia fer”. “Tot i que 
no et puguis enfilar fins a la branca... 
Potser hi pots volar. Si no fas servir 
les ales, desgastaràs les potetes”, 
va dir la papallona blanca alçant el 
vol mentre obria les seves sàvies 
ales i s’allunyava amb elegància.

La papallona blava va  reflexionar 

sobre les seves paraules. En aquell 
instant va començar a entendre 
que ja no era una eruga, que potser 
aquelles pesades ales podien ser 
d’utilitat.

Les va obrir de nou i aquesta 
vegada les va mantenir obertes, va 
tancar els ulls i va sentir com el vent 
les acariciava. Va sentir que aque-
lles ales ara formaven part d’ella i 
va acceptar que ja no era una eru-
ga, per la qual cosa no podia seguir 
vivint com a tal, arrossegant-se per 
terra.

Aquest conte de transformació 
ens recorda que vivim en un món 
canviant, en un món en constant 
evolució i que nosaltres som part 
d’aquest món dinàmic i formem part 
d’aquesta evolució. Però de vega-
des, encara que ens hàgim trans-
format i tinguem la força per evolu-
cionar, no ho acabem d’acceptar per 
diferents motius, com por, vergonya, 
culpa ...

Aquesta història ens parla de 
transformació i de la manca d’ac-
ceptació. La veritat és que algunes 
vegades tenim més poder del que 
volem veure i malgastem energia re-
sistint-nos al canvi, amb la mirada al 
passat, intentant ser qui ja no som.

La papallona que es pensava que era una eruga

  I 35



TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES

36 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I setembre 2020 I Núm. 446



HORARI ESPECIAL COVID-19 De dilluns a divendres de 10 a 13 hores amb cita prèvia, només devolució i préstec

notícies

NOVEL·LA

L’espia del Ritz. Pilar Rahola. Columna
Barcelona, 1942. Nazis, espies i una 
orquestra que toca al Ritz els somnis 
d’una ciutat derrotada. 

Mar d’estiu: una memòria medi-
terrània. Rafel Nadal. Univers
Una aproximació sentimental al Me-
diterrani, als petits plaers de la vida, i 
una invitació a descobrir les històries 
dels llocs i les persones que l’habiten. 

Y Julia retó a los dioses. Santiago 
Posteguillo. Planeta
Júlia està a la cúspide del seu poder, 
però la traïció i la divisió familiar ame-
nacen de fer-ho perdre tot. 

Boulder. Eva Baltasar. Random House
La protagonista és una dona atreta per 
la solitud com per un imant que treba-
lla de cuinera en un buc. 

Lo mejor de ir es volver. Albert Es-
pinosa. Grijalbo
Història sobre els records, el perdó i 
l’amor que transcorre el 23 d’abril, dia 
del llibre i les roses, entre Barcelona i 
les illes d’Ischia i Menorca.

El mal de Corcira. Lorenzo Silva. Des-
tino
Un home de mitjana edat apareix nu i 
brutalment assassinat en una solitària 
platja de Formentera. Segons diver-
sos testimonis, se l’havia vist amb di-
ferents joves en locals d’ambient gai.

L’Enigma de l’habitació 622. Joël 
Dicker. La Campana
Una nit de desembre, un cadàver re-
posa al terra de l’habitació 622 d’un 
hotel de luxe als Alps suïssos. La in-
vestigació policial no es tancarà mai i 
el pas del temps farà que moltes per-
sones oblidin el que va passar.

El mensaje de Pandora. Javier Ser-
ra. Columna
Relat apassionant, tendre i oportú, que 
ens endinsa de manera esperançado-
ra en la història de la nostra civilització 
a través dels seus canvis més crítics.

Paraula de jueu. Martí Gironell. Co-
lumna
El mestre d’obres Pere Baró rep l’en-
càrrec de reconstruir el pont de Besa-
lú. Una riuada l’ha destruït i posa en 
risc l’expansió i la posició comercial de 
la ciutat.

Ca la Wenling. Gemma Ruiz Palà. Proa
Novel·la que celebra el trencar el gel, 
el mirar als ulls, el començar una con-
versa. Perquè és possible transformar 
el “lost in translation” en unes ganes 
boges de fer-se entendre.

NOVEL·LA JUVENIL

El jardí secret. Frances Hodgson Bur-
nett. Viena

No demanis llobarro fora de 
temporada. Andreu Martín, Jaume Ri-
bera. Fanbooks

Ni en el millor dels meus somnis. 
Nina Kenwood. Fanbooks

Like: blau. Gemma Pasqual i Escrivà. 
Barcanova

La crida del bosc. Jack London. L’Al-

tra Tribu

Ella. Núria Pradas. Bambú

Em diuen Tres Catorze.  Andreu 
Martín. Cruïlla

Entre dos blaus. Arturo Padilla. Bar-
canova

Cassandra. Madeleine Féret-Fleury, 
Marushka Hullot-Guiot.  Barcanova

POESIA

L’espai profund. Lluís Calvo. Proa

Estimar Nick Kamen. Raquel Casas. 
El Cep i la Nansa.

POLÍTICA

M’explico: de la investidura a 
l’exili. Carles Puigdemont amb Xevi Xir-
go. La Campana

Entre togues i reixes: escrits de 
judici i presó. Joaquim Forn. Enciclo-
pèdia

El referèndum inevitable: del ju-
dici endavant. Carles Mundó. Pòrtic

Persistim: cartografia de l’1-O: 
el relat d’un pres polític.  Gemma 
Aguilera, Jordi Turull. Columna

Cataluña año cero: el proceso, 
el juicio y la sentencia.  Ernesto 
Ekaizer. Espasa

El encargo: un abogado en el 
juicio del procés. Javier Melero. Ariel

Carregades de raons. Dolors Bassa 
i Montse Bassa. Ara

BIOGRAFIA

A propòsit de no res. Woody Allen. 
Alianza

NOVETATS   
SETEMBRE

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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fa 25 anys
PORTADA. Un parell de fotos 

del fotògraf Joan de la Fira de Sant 
Bartomeu: inauguració a càrrec de 
Gabriel Balcells, responsable d’Agri-
cultura a Lleida, i els melons, llavors 
importants protagonistes.

EDITORIAL. A partir de recents 
accidents prop d’Artesa, la secció es 
plantejava És perillosa la carretera? 
La reflexió se centrava en les condi-
cions en què es condueix.

OFICIS ARTESANS. Sota el títol 
Duo del Segre, músics, Joan Fonta-
net París dedicava la seua secció a 
Francisco Coma (acordió) i Manolo 
García (bateria). Van formar part del 
grup Nuevos Ritmos, que es va des-
fer. La formació del duo fou el 1973. 
Després de 22 anys, tenien intenció 
de continuar.

CONSELLS SANS. Aquí parla-
rem de natura i salut és el títol de 
l’article de Teresa i Montse Vall, que 
aconsellaven com combatre la cel·lu-
litis i les varius.

OPINIÓ. Gerard Raïchs i Sala 
signava com a “objector retirat” la 
reflexió Aprendre a estimar el teu 
poble. Una de les idees principals és 
que “primer som individus, després 
família i finalment poble”.

FUTBOL SALA. Només es publi-
ca la foto de l’equip guanyador del 
Campionat d’Estiu de Futbol Sala: 
Calçats Cercós.

FESTA MAJOR. Del programa 
en destaco l’exposició “100 anys de 
cinema a Artesa” al Museu del Mont-
sec, les orquestres (Gerunda, Gira-
sol, Marabú, Tàndem i Janio Martí), 
l’espectacle del Màgic Andreu i les 
actuacions de grups locals: Duo del 

Segre i Joan Car-
bonell (4t Sopar 
de Germanor), 
Majorettes d’Arte-
sa i el grup d’ani-
mació All i Oli.

FIRA DE 
SANT BARTO-
MEU. La Fira per 
dins és el resum 
d’una conversa 
de la redacció 
amb el regidor 
responsable de 
la Fira, Josep 
M. Mayora, que 
detallava la com-
plexitat d’orga-
nitzar-la. Com a 
anècdota, desta-
cava la dificultat 
de trobar algun 
personatge re-
llevant per a la 
inauguració, perquè la majoria fan 
vacances a l’agost.

COMARCA. L’església de San-
ta Maria d’Anya és un article de 
Joan-Ramon González Pérez, res-
ponsable del Servei d’Arqueologia 
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Són 
molt interessants les seues reflexions 
sobre els criteris a tenir en compte en 
la restauració de patrimoni històric a 
partir de l’exemple d’Anya.

MÚSICA ALS CASTELLS. El 
programa incloïa 10 actuacions en 
diversos castells de les comarques 
lleidatanes. El cicle començava l’1 
de juliol a Montsonís amb el Cor Ma-
drigal. El 5 d’agost, a Montclar, ac-
tuava el Grup Europeu de Cambra.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNICI-
PAL LOCAL. Tots els punts de l’ordre 
del dia del ple del 31 de juliol es van 
aprovar per unanimitat. Tots eren te-
mes relacionats amb projectes, certi-

ficacions i obres a Artesa i diferents 
pobles. La secció incorporava un 
anunci sobre els Cursos de Català 
per a Adults.

LOCAL. Un parell de fotos d’An-
tònia Estrada ens mostren les obres 
de l’asfaltat de la carretera de Ponts.

AGRAÏMENT. La família Ri-
bes-Novau agraïa les mostres de 
condol per la defunció d’Antoni Ribes 
i Marsol.

HUMOR. A pàgina sencera, el 
Quimet i el Cosme, asseguts en un 
banc, reflexionaven amb ironia sobre 
la Fira del Meló i l’evolució del sector 
primari a Artesa.

DE LA VELLA ARTESA. Seguint 
la línia musical del mes anterior, la 
revista publicava la imatge d’una or-
questra de 1934: Orquestrina Jazz 
Germanor. Tocaven a la societat de 
ball Germanor (al Cafè del Pau, avui 
BBVA) sota la direcció d’Alfons Clua.

Agost de 
1995
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

PORTADA. Les imatges són de 
la Festa Major de Boada, on es-
trenaven gegantons apadrinats pels 
Gegants de Tarroja.

EDITORIAL. Amb el títol Reivindi-
car el que és nostre, la secció feia re-
ferència a diversos fets en relació a 
aquell 11 de setembre, en què desta-
cava la Marxa per la Independència.

OFICIS ARTESANS. Joan Fonta-
net París escrivia Antoni Amigó, sau-
rí. Nascut a Marcovau el 1934, es va 
dedicar a la pagesia molt aviat, però 
feia 10 anys que exercia com a saurí.

FOLQUER. En l’article Una Festa 
Major diferent, Amat Bernaus i Mar-
qués parlava d’aquesta festa a Fol-
quer. Dinar de germanor i sobretaula 
amb l’acordionista Carulla. A la nit, 
sopar a la Casa Gran.

LA DIADA. Sícoris signava El 
missatge de l’11 de setembre, on 
combinava la crònica dels actes 
d’aquell any a la Roca del Cudós 
amb reflexions patriòtiques.

BOADA. Terra de Festes Majors 
és un article de Francesc Borràs i 
Xavier, dels Amics de Boada. Ex-
plicava els actes de la festa al po-
ble i qualificava el conjunt de festes 
majors d’estiu com a “fet social” no 
exempt de competència.

CAMP. Joan Fontanet i París in-
formava dels avantatges que signifi-
cava el Registre Vitícola Comunitari, 
portat a terme en els països de la 
Comunitat Europea.

ELS CENT ANYS DEL CINEMA. 
M. Cirera signava Estimat cinema, 
article sobre el centenari del setè art. 
Ho enfocava de forma emotiva i evo-
cava records d’infantesa i joventut.

AGRAÏMENT. 
La família Mateu 
agraïa les mos-
tres de condol 
per la defunció 
de Dolors Pasto-
ret Coders.

DE LA VE-
LLA ARTESA. 
La Fira, d’Amat 
Bernaus i Mar-
qués, és un inte-
ressant text des-
criptiu sobre els 
personatges que 
hi podíem tro-
bar antigament. 
Més endavant, 
a la pàg. 21, la 
secció amplia la 
informació del 
mes passat so-
bre l’Orquestrina 
Jazz Germanor 
amb el nom dels seus components.

SOLIDARIS AMB BÒSNIA. La re-
vista se solidaritzava amb qui treba-
llava per acabar amb el conflicte de 
Bòsnia, especialment amb els mit-
jans de comunicació.

LOCAL. Jaume Farrando i Alés, 
del Museu del Montsec, proposava 
l’elaboració d’un projecte museístic 
en l’article El Museu com un element 
vertebrador de l’economia local. Re-
lacionava la promoció del patrimoni 
amb el turisme i l’economia.

OPINIÓ. Elisabet Juanola Soria, 
de l’Àmbit Maria Corral, reflexionava 
sobre els pros i contres de la diversi-
tat humana en l’article L’home esde-
vé notícia quan és conflictiu.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNICI-
PAL LOCAL. En el ple extraordinari 
del 16 d’agost, absència dels regi-
dors de CiU i PSC. Els temes de trà-
mit van ser aprovats per unanimitat, 

però dues mocions van tenir l’abs-
tenció del regidor del PP. Un anunci 
informava sobre normes de la recolli-
da de residus.

ESPORTS. Un breu informava 
de la participació de l’artesenc Pere 
Besora Torra en el Campionat de Ca-
talunya de Ral·lis d’Asfalt i a la Copa 
Renault. També es publicava un pa-
rell de fotos del pas de “Volta Ciclis-
ta” (quina?) per Artesa.

PUBLICITAT INSTITUCIONAL. 
Anunci de la Generalitat “Entre tots 
fem Catalunya capdavantera en qua-
litat de vida”.

HUMOR. Un parell d’acudits de 
Quimet i Cosme, sobre el Barça i la 
pesseta.

IMATGES D’AHIR. Magí Serra i 
Piqué comentava la imatge Convent 
de les Monges 1920 i identificava les 
25 alumnes de diferents edats que hi 
apareixen.

Setembre 
de 1995
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cartes a la redacció

Benvolguts,
amb el present escrit volem po-

sar de manifest l’esforç, la constàn-
cia i el compromís de l’equip de Pro-
tecció Civil d’Artesa de Segre que, 
de manera voluntària i altruista, ha 
ajudat el nostre municipi en diverses 
tasques de suport i ha vetllat pel cor- 
recte compliment de les mesures de 
seguretat derivades de la Covid-19. 
Unes mesures i normatives sovint 
canviants i fins i tot, en algunes oca-
sions, confoses.

Entre altres, volem recordar al-
gunes de les tasques que han dut 
a terme, com: portar medicaments 
o la compra a persones dels pobles 
que no es podien desplaçar durant 
el confinament, vigilar que tothom 
complís les normes bàsiques de dis-
tanciament i mascareta, felicitar els 
més petits de les cases el dia del 
seu aniversari, dur a terme tasques 
de vigilància en actes culturals, su-

pervisió durant les hores de mercat, 
ordenar el trànsit rodat, etcètera.

Quedarà gravat a la nostra 
memòria el dia 13 de març, en què 
es va decretar l’estat d’alarma per 
pandèmia mundial. Una situació que 
mai abans 
cap de no-
saltres havia 
viscut. Una 
gestió que 
gairebé no 
sabíem ni 
com havíem 
d ’ a b o r d a r. 
Ens vam 
trobar tots 
aquella mateixa tarda i, aquell pri-
mer dia, els components de l’equip 
de Protecció Civil us vau posar com-
pletament a disposició de l’Ajunta-
ment. I així ho heu fet sempre. La 
coordinació ha estat evident en tot 
moment, hem treballat colze a colze, 

constructivament, des del respecte 
absolut a la situació, a la normativa 
i amb el compromís amb el nostre 
municipi.

Per aquest motiu, els membres 
d’aquest consistori, des de cadascu-

na de les regidories, 
us volem donar les 
gràcies per la vos-
tra tasca i esperem 
poder comptar amb 
vosaltres per tots els 
reptes i escenaris 
que se’ns plantegen 
i que ens aniran ve-
nint en els propers 
mesos.

Moltes gràcies per tot i per tant.
Arribar junts és el principi. Man-

tenir-se junts és el progrés. Treballar 
junts és l’èxit. (Henry Ford). 

Artesa de Segre, 3 de setembre 
de 2020. 
| Ajuntament d’Artesa de Segre

Carta d’agraïment a Protecció Civil d’Artesa

“Des del primer dia 
de l’estat d’alarma, 
l’equip s’ha posat 

a disposició de 
l’Ajuntament”
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relats confinats
Estat d’alarma! La Roser, feinejant 

per la cuina, va escoltar aquelles 
paraules com qui sent ploure. Fins 
que el seu cervell va processar el 
missatge i es va adonar que era re-
al i aquí, en el seu país! No a l’altra 
punta de món! Immediatament, “don 
Google”: estat d’alarma? (mira que 
haver passat dels seixanta i no sa-
ber-ne el significat!) 

I a partir d’aquí tot es va desen-
cadenar! Tots els canals de televisió 
no parlaven de res més i les imatges 
es repetien: una bogeria per comprar 
queviures i moooolt paper de vàter 
(que irracionals som els humans).

Llavors sí... La Roser ho va as-
similar i la seva angoixa es va tras-
lladar als prestatges de la saleta, a 
la tauleta de nit i fins i tot a aquelles 
capses oblidades a les golfes amb 
un cartell que hi posava “Llibres”. 

Sí, perquè el neguit de la Roser, 
en entendre-ho tot i interioritzar la 
paraula maleïda, “confinament”, no 
era altre que descobrir com n’estava 
ella de preparada per a passar una 
temporada confinada a casa si es 
tancaven les llibreries i la biblioteca.

Quan va poder comprovar el re-
bost literari amb què comptava, va 
respirar més tranquil·la. Al prestatge 
de la saleta hi havia aquells llibres 
que un dia havia llegit i que l’havien 
emocionat especialment, sí ... I a 
més a més els havia classificat per 
grau de satisfacció personal que li 
havia produït la seva lectura. A la 
primera pàgina de cadascun d’ells: 
“bé”, “molt bé”, “súper” ... I alguna 
anotació especial: “per plorar”, “per 
aixecar l’ànim”, etc. 

Va córrer cap a la seva habita-
ció i a la tauleta de nit en tenia tres 

d’inacabats per manca de temps ... 
Sempre anava tan enfeinada! O no? 
Noooo! Perquè quan encetava una 
lectura no la deixava així com així, 
encara que hagués de manllevar ho-
res de feina o de son.

I va ser llavors que va recordar 
que feia dos dies que havia comprat 
l’últim d’en Chufo Llorens i que en-
cara de-
via ser al 
seient de 
d a r r e r e 
del cotxe 
al garatge 
i va córrer 
com una 
possessa 
per res-
catar-lo... 
I sí, el va 
trobar allí, reposant. “L’edat no per-
dona!”, va pensar. Mira que oblidar 
en Chufo al seient de darrere!, amb 
la il·lusió que l’havia comprat. L’últi-
ma novetat d’aquell autor ja molt co-
negut i llegit per ella.

El gènere de novel·la històrica 
era la seva lectura preferida: en qui-
na mesura? Més novel·la? Més his-
tòria?... No ho sabia pas dir! 

La Roser va començar el confina-
ment amb la història de la Lucie i en 
José. Li agradaven especialment les 
històries de dones valentes, dones 
que havien superat moments perso-
nals i històrics molt tràgics, heroïnes 
al cap i la fi.

Les estones de lectura eren úni-
ques i màgiques. Quan la Roser 
feia el dinar o endreçava, ho feia 
amb l’ànsia d’acabar per poder re-
trobar-se amb la Lucie i la seva for-
talesa, perquè una altra cosa que li 

passava sovint és que quan tenia 
un llibre entre mans, no se’n sabia 
allunyar fàcilment (si més no, men-
talment) i així els personatges pas-
saven a ser part del seu dia a dia i 
sovint, davant d’algun dubte o pro-
blema, rumiava com ho resoldria 
una d’aquelles dones valentes. 

I quan alguna pena l’angoixava 
en treia ferro 
pensant en 
les veritables 
tragèdies que 
havien viscut 
aquells perso-
natges al llarg 
de la història. 

Una altra 
mania que te-
nia la Roser 
era que, així 

que avançava en la lectura, aquesta 
es feia més lenta, més meticulosa. 
Sí ... A poc a poc, com aquella men-
ja que s’assaboreix lentament per 
allargar-ne el plaer, i també perquè 
d’aquella manera anava especulant 
sobre el desenllaç. 

Aquells dies, però, tot i l’immens 
plaer que li proporcionaven les dosis 
de lectura, ara a la terrassa, ara a 
la butaca, ara al llit, la Roser tenia 
un neguit; l’obra d’en Chufo Llorens 
(per ella catalogada de magnífica) 
arribava a les acaballes .... 

“I ara què?”, “com m’alimentaré? 
sense una història nova per desem-
bolicar”.

Que la biblioteca estigués tanca-
da era un drama! I la petita llibreria 
de confiança, també! Ella s’hi pas-
sava estones mirant i tocant els lli-
bres, rellegint les contraportades, 
amb les ulleres de veure-hi de prop 

El rebost literari

“Estava preparada per 
passar una temporada 
confinada a casa si es 
tancaven les llibreries 

i la biblioteca?”

42 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I setembre 2020 I Núm. 446



a la punta del nas. Cal dir que la do-
na era certament rareta; podia triar 
també els llibres per la portada, la 
fotografia, el volum. Molt sovint amb 
un cop d’ull ja en tenia prou! I l’au-
tor, és clar, si n’havia llegit d’aquell 
autor i li havia agradat, ja n’era una 
assídua.

Les seves amigues més “moder-
nes” li parlaven de llibres digitals. Di-
gitals? Ni parlar-ne! Allò era massa 
fred, asèptic i sense ànima. La Ro-
ser havia de tocar, abraçar, acariciar 
el paper, olorar-lo! També podia re-
llegir totes aquelles obres que en el 
passat l’havien emocionat i que ella 
havia puntuat curosament ... Però 
no era el mateix!

Va buscar la petita carpeta on 
guardava totes les recomanacions 
literàries que li feien persones amb 
els mateixos gustos, retalls de diaris, 
fulletons i petites anotacions d’obres 
de les quals n’havia sentit a parlar 
de passada en alguna conversa. 

I després de molt rumiar va de-
cidir encomanar un llibre perquè li 
duguessin per missatgeria. És clar... 

com no hi havia caigut abans! El re-
curs de triar-lo “online” i fer-lo dur a 
casa també era una possibilitat, tot 
i que no li agradava massa (feia de 
barrut),

Però final-
ment es va 
decidir i en 
només 18 ho-
res justes ja te-
nia l’encàrrec a 
la porta de ca-
sa. Una nova 
història a les 
seves mans a 
punt d’encetar! 
Va desemboli-
car el paquet amb cura. Allà dins hi 
havia un tresor! L’última obra d’en 
Falcones! 

Estat d’alarma, confinament! La 
Roser va somriure, va riure, va es-
clafir i va ballar abraçada a la seva 
nova novel·la per llegir. I llavors va 
fer seves les paraules que havia lle-
git en un punt de llibre: “Quan pen-
so en tots els llibres que em queden 
per llegir, tinc la certesa de ser en-

cara feliç” (Jules Renard) . | Carme 
Cortadelles, 62 anys, d’Artesa de 
Segre

RELATS CONFINATS

Amb aquesta finalitza la publica-
ció de les obres participants al cer-
tamen Relats Confinats organitzat 
per l’Ajuntament d’Artesa de Segre 
durant el confinament, en el qual re-
cordem que es van presentar quatre 
obres que hem anat publicant en els 
números de maig, juny, juliol-agost i 
setembre de La Palanca.

Dates a recordar
Recollida d’objectes voluminosos

Cal trucar prèviament a l’Ajuntament per infor-
mar del lloc de recollida dels objectes (973 40 
00 13)

- Pobles agregats i Artesa de Segre: dilluns 5 
d’octubre de 2020.

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

Renovació del DNI
Dimecres 11 de novembre, de 10 a 12h, es podrà 
tramitar la renovació al Centre d’Entitats, i diven-
dres 13 de novembre, recollida (mateix horari). 
Cal demanar hora a l’Ajuntament. La renovació 
també es pot fer a l’oficina de Lleida, C/Ense- 
nyança, 2 (Comissaria Policia Nacional). 
Només amb cita prèvia, de dilluns a divendres 
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

“Quan penso en tots 
els llibres que em 
queden per llegir, 

tinc la certesa de ser 
encara feliç”

*
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Josep Galceran

Culonavirus

humor

Amb tants mesos d’inactivitat i bons aliments, han augmentat molt els casos de “culonavirus”.
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imatges  
Bartomeu Jové i Serra

1971

La plaça de l’Ajuntament (alesho-
res plaça Espanya) es va urba-

nitzar el 1969. En aquesta imatge 
la veiem sense gent, sense cotxes i 
sense tants arbres com avui dia.

La foto està molt ben enquadrada 
entre dos carrers principals (Balmes 
i Maria Anzizu) i inclou llocs com 
l’església, el Castellot, l’Acadèmia 
Balmes... Enmig queden els carrers 
Tarragona i Segre, entre els quals 
hi havia el corral de cals Moliners. 
A l’esquerra, el magatzem d’adobs 
de cal Portomeu. El carrer Balmes 
encara era estret entre els carrers 
Monges i St. Antoni M. Claret.

L’edifici més destacat és l’Ajunta-
ment, per on han passat molts bat-
lles i regidors que han fet el possible 
per a millorar el municipi. Si els car-

rers, els edificis o les parets parles-
sin, quantes històries i vivències ens 
explicarien!

De la plaça també se’n deia la 
“plaça del quartel”. Encara que no 
surt a la foto, a l’esquerra hi havia 
la caserna de la Guàrdia Civil (avui 
Cubtural), on hi havien viscut unes 
10 famílies. Els nois es van integrar 
molt a Artesa amb el futbol i altres 
activitats. Les noies hi van fer amis-
tats i en recordem almenys qua-
tre que es van casar amb fadrins 
d’aquí. També ens ve a la memòria 
el sergent De Pablo, que va fer molts 
amics. Portava la gestió de la caser-
na, on tenien una emissora de ràdio, 
i enviava “partes” diaris al governa-
dor. 

En l’edifici que albergà l’Acadè-

mia Balmes, fundada el 1943, des-
taca la lluerna coberta de quatre ca-
res. De dia donava llum a l’escala, 
però de nit i en dies assenyalats, els 
potents focus que hi va instal·lar el 
propietari, senyor Plens, il·lumina-
ven la nit artesenca. L’Acadèmia va 
formar diverses generacions d’arte-
sencs i molta gent encara recorda el 
mestre Xandri.

En aquella època encara es vivia 
en la mancança de recursos socials, 
situació que s’arrossegava d’una 
molt llarga època de postguerra, de 
la qual en duraven els efectes. Poc 
a poc, però, la gent es va refer amb 
voluntat de superació. Amb el seu 
treball, el seu disseny i les seves 
idees, moltes persones van contri-
buir a crear una Artesa més moder-
na. Deixeu-vos portar per la imagi-
nació!

Si els carrers parlessin
La plaça de l’Ajuntament es va urbanitzar l’any 1969, quan es deia plaça Espanya | Foto cedida per Pepe Tugues
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la foto

La commemoració de la Diada Nacional de Catalunya a Artesa va lligada a la hissada de l’estelada a la Roca del Cudós, 

que aquest any s’ha reconvertit en un acte sense públic retransmès en directe per les xarxes socials | Ajuntament d’Artesa


