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maig i juny

ARTESA DE SEGRE 

NAIXEMENTS (*vegeu nota)

dia 2 de maig: Leia
dia 4 de maig: Ziyad

DEFUNCIONS

31 maig: Pere Solans i Feixes (88 
anys), natural d’Alentorn

dia 2: Josep M. Sinca i Espinal (61 
anys), natural de Colldelrat

dia 3: Francisco Solà i Martí (79 
anys), natural de Vernet

dia 23: Ramon Bertran i Abelló (86 
anys), natural d’Artesa de 
Segre

dia 27: Maria Lladós i Bertran (89 
anys), natural de Baldomar

Cada dissabte
Mercat a Cubells, a la Plaça Fuste-
gueres, amb productes artesans i 
gastronomia (pa i pastes de Bellcai-
re, bisuteria de Vilanova de Meià, 
sabó artesà i safrà de Rubió,...)

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

8 d’agost
Al vespre, a l’Espai Transmissor del 
Túmul de Seró, Escape Room

A les 21 h, a l’aparcament dels cen-
tres Els Planells, Futbol a la Fresca 
amb la projecció del partit Barça-
Nàpols. Entrada gratuïta

14 d’agost
A les 21 h, a l’aparcament dels 
centres Els Planells, Futbol a la 
Fresca amb la projecció del partit 
Barça-Bayern Munich (si el Barça 

es classifica). Entrada gratuïta
22 i 23 d’agost

Dissabte tarda i diumenge matí, Fira 
de Sant Bartomeu en format ex-
cepcional amb protagonisme per a 
producció de proximitat i comerços 
locals. 
A partir de les 19 h de dissabte, ac-
tuació del Centre de Titelles de Llei-
da, seguit de l’espectacle A la fresca 
de la companyia Anna Confetti. 
El Gimnàs Altis organitza Ballem 
per la Fira (inscripcions al Gimnàs)

11 setembre
Diada Nacional de Catalunya

NOTA
Qualsevol activitat pot ser modifica-
da o anul·lada amb poca antelació. 
Alguns pobles organitzaran actes 
puntuals i amb limitacions en les da-
tes de les respectives festes majors.

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.

juny

ARTESA DE SEGRE    

A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana: 20,5°
Temperatura màxima: 34,5° 
   (dia 25)
Temperatura mínima: 7° (dia 10)
Dies amb precipitacions: 11
Precipitació màxima:  17 mm  
   (dia 3)
Total precipitacions: 75 mm

B) BALDOMAR 

Temperatura mitjana:   20,4°
Temperatura màxima:  34,7° (dia 25)
Temperatura mínima:   7,1° (dia 10)
Dies amb precipitacions: 16
Precip. màxima:        16,9 mm (dia 3)
Total precipitacions: 76,5 mm

VILANOVA DE MEIÀ

Temperatura mitjana:   19,2°
Temperatura màxima:   33,8° (dia 25)

Temperatura mínima:        7,9° (dia 5) 
Dies amb precipitacions: 15
Precipitació màxima:       18,9 mm 
                (dia 1)
Total precipitacions:        80,4 mm

FORADADA

Dies amb precipitacions:   8
Precipitació màxima:      17 mm 
              (dia 11)
Total precipitacions:        75,5 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.

Nota naixements
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editorial

NOTA: La Palanca està oberta a totes les col·laboracions, però ens reservem el dret 
de publicar-les. Només s’admetran els escrits signats amb el nom de l’autor o autors. La 
revista no fa seves, necessàriament, les opinions expressades pels seus col·laboradors.
Recepció	de	textos	per	a	la	propera	revista:	fins	dijous	3	de	setembre

Amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de 
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Noguerenc de l’any 1998.
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al millor reportatge local de 
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Temps de reinventar-se
A aquestes alçades no cal insistir 
en el fet que la situació actual és 
extremament complexa i preocupant 
a nivell mundial. Seria com presumir 
d’haver descobert la sopa d’all.
D’opinions n’hi ha per a tots els 
gustos. A nosaltres, ens agrada 
enfocar-ho en positiu. I és que, fins 
i tot de les situacions més difícils, 
sempre se’n pot aprendre. Amb 
això no pretenem frivolitzar ni treure 
importància a tot el que ens està 
passant. Ha mort gent i molts sec-
tors econòmics pateixen. Tampoc 
entrarem a valorar les actuacions de 
les diferents administracions perquè 
n’hi ha per donar i per vendre. Amb 
la perspectiva del temps, sí que cal-
drà fer les avaluacions respectives i 
exigir responsabilitats si s’escau.
Ara mateix preferim centrar-nos 
en la part positiva. I cal destacar la 
capacitat d’adaptació i de resiliència 
que tenim les persones, així com 
la gran imaginació que molta gent 
ha demostrat. També és rellevant la 
forma com ens hem espavilat amb 
les noves tecnologies, sobretot la 
gent menys avesada a utilitzar-les. 
També és cert que ha quedat en evi-
dència que no estem prou preparats 
per a una vida digitalitzada.
Volem centrar-nos sobretot en la 
capacitat de reinventar-nos. Molts 

negocis, acostumats a una rutina 
que ja els hi anava prou bé, s’han 
vist obligats a posar la imaginació a 
tota màquina. I hem vist iniciatives 
francament sorprenents.
Aquesta capacitat que hem demos-
trat, però, no hauria de ser una cosa 
excepcional sinó més aviat la nor-
ma. Hauríem d’estar constantment 
millorant les nostres vides. És clar 
que això requereix un esforç sostin-
gut que sovint ens fa decaure.
I La Palanca què? Doncs també. Al 
llarg dels gairebé 40 anys de la nos-
tra història hem anat intentant millo-
rar, tot i que segur que ho podríem 
fer millor. Per cert, podreu compro-
var aquesta evolució en l’exposició 
que el Club de Lectures Artesenc ha 
muntat sobre la revista.
Un exemple: aquest mes encetem 
una nova secció que ens evocarà 
aspectes de l’Artesa de fa 50 anys, 
quan fa poc temps que ens ha 
deixat un col·laborador històric, 
Ferran Sánchez Agustí.
Per contra, ens manca poder atrau-
re col·laboracions de gent més jove 
o recuperar aquelles entrevistes 
que ens ajudaven a conèixer millor 
certes persones del nostre entorn. 
Si algú s’hi apunta, té les portes 
obertes. Ja ho sabeu, reinventar-se 
o morir. Mai tan ben dit.
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noticiari

A l tancament d’aquesta edició, 
l’Àrea Bàsica de Salut d’Arte-

sa de Segre havia registrat set nous 
positius per coronavirus durant l’ona-
da de rebrots. D’aquests, dos casos 
es troben ingressats i en estat greu, 
però ambdós eren persones que es-
taven ingressades prèviament i que 
no se’ls va fer la prova perquè pre-
sentaven símptomes sinó pel fet de 
trobar-se en un centre hospitalari. 
Així mateix, la gravetat del seu estat 
es deriva de la patologia prèvia i no 
de la Covid. La resta, cinc, han estat 
casos que segueixen o han seguit el 
tractament a domicili amb símptomes 
lleus o asimptomàtics. La responsa-
ble del CAP, Pepi Estany, ha explicat 
que “són casos controlats perquè no 
hi ha contactes estesos i han estat 
fàcils de seguir, només hi havia fami-
liars”. De tota manera, recorda que 

“la situació al voltant no és bona, i 
se’ns pot disparar, cal ser molt pru-
dents”.

Les noves mesures restrictives 
acordades pel Govern de la Ge-
neralitat el divendres 17 de juliol a 
la Noguera, el Segrià, Barcelona i 
l’Àrea Metropolitana són bona mos-
tra d’aquesta situació complicada al 
voltant del municipi d’Artesa. 

L’anunci de restriccions genera-
litzades a tota la Noguera va posar 
en peu de guerra els alcaldes, que en 
una reunió amb el delegat del Govern 
a Lleida van manifestar la despropor-
cionalitat de les mesures. Finalment, 
a la nit el jutge de guàrdia de Lleida 
excloïa Artesa i diversos municipis 
més de les restriccions, argumentant 
que la situació en aquests indrets 
no les justificava i el dilluns següent 
el mateix president, Quim Torra, es 

disculpava amb els alcaldes en una 
reunió per videoconferència a la qual 
van assistir la consellera d’Agricultu-
ra i el delegat del Govern a Lleida, 
però no la consellera de Salut, que 
va argumentar que havia d’atendre 
la crisi derivada de l’aparició de més 
brots a la zona de Girona.

“Es va fer evident que les mesu-
res eren innecessàries i el mateix 
president ha demanat disculpes”, ha 
explicat l’alcalde d’Artesa, Mingo Sa-
banés, en acabar la reunió.

“Som els primers interessats a 
prendre mesures quan sigui neces-
sari, però són molt perjudicials per 
l’economia i si no és imprescindible, 
no s’han de prendre”, va afegir, indi-
cant que “els bars i restaurants es-
taven molt espantats, aquell anunci 
de mesures era una mostra de des-
coneixement del territori i manca de 

Artesa registra nous positius per Covid-19 
en l’onada de rebrots però queda fora de la 
zona amb restriccions extraordinàries

Reunió de Torra amb els alcaldes per demanar disculpes i obertura de les piscines | Jordi Bedmar, Dolors Bella
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noticiari
sentit comú”.

 
Sabanés va dir que per 

ara no hi ha hagut multes per incom-
plir les restriccions, segons van infor-
mar els Mossos en una reunió amb 
l’alcalde. 

Precisament en aquesta reunió 
Sabanés va demanar a la policia ca-
talana que reforci la vigilància a Arte-
sa en aquest sentit i en el de la regu-
lació del trànsit, especialment mentre 
estigui de baixa la vigilant municipal, 
recordant que segueix en vigor un 
conveni entre aquest cos policial i 
l’ajuntament.

MERCAT PLE I PISCINES OBERTES

A finals de juny es van incorporar 
al mercat setmanal les parades de 
roba, les últimes que faltaven, i tant 
aquest com el Tot d’Aquí ja tenen 
les mateixes parades que abans de 
la crisi. Per altra banda, el 4 de ju-
liol es van obrir les piscines d’Artesa 
i la setmana següent ho van fer les 
d’Alentorn. Cal demanar cita prèvia i 
tenen aforament més limitat. En re-

ferència a la represa d’activitats, tant 
Estany com Sabanés coincideixen a 
apel·lar a la responsabilitat ciutada-
na, ja que el tancament ha de ser l’úl-
tim recurs. “Veig persones de risc pel 
carrer sense mascareta, no només 
són els joves”, lamenta la respon-
sable del CAP. I lluny de la idea que 
aquesta segona onada és menys vi-

rulenta, recorda que “fins ara la mitja-
na d’edat dels rebrots era de 45 anys, 
però està pujant, i si puja, la gravetat 
dels casos també s’incrementarà”. 
Per tot plegat, demana esforçar-nos 
en la prevenció, ja que “hem d’acabar 
fent vida el més normal possible, en 
la mesura que a nivell sanitari es pu-
gui actuar, no s’ha de tancar”.

Des del 28 de juny, amb les parades de roba, el mercat ja està complet | D.B.

Ctra. Agramunt, 12      Tel. 973 400 081      25730 Artesa de Segre (Lleida)
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La fi del desconfinament al juny 
ha fet possible reprendre l’activi-

tat cultural en el nou format adaptat 
a les restriccions i mesures de se-
guretat sanitària, bàsicament dis-
tàncies i control d’aforament. La pri-
mera proposta va ser el 20 de juny 
amb Kissu, una obra de titelles so-
bre les aventures d’un cadell de llop 

que es perd i va a parar al món dels 
humans, de la qual van gaudir unes 
80 persones. L’endemà, les Zebrass 
Marching band van oferir dos passis 
del seu variat repertori, que inclou 
adaptació de cançons tradicionals, 
composicions pròpies, temes de 
música jamaicana i repertori de jazz 
tradicional de New Orleans, del qual 

van gaudir 137 persones en total.
El calendari seguia el 26 de juny 

amb l’obra de teatre Impro Side 
Story, al carrer Bisbe Bernaus, i el 3 
de juliol amb una sessió de cinema a 
la fresca, ambdues molt concorregu-
des. Si l’evolució de la pandèmia ho 
permet, hi haurà més actes a l’agost 
i setembre (vegeu pàgina 4).

Artesa reprèn l’activitat cultural

Actors i públic de Kissu, a dalt, i actuacions de Zebrass i Impro Side Story i cinema a la fresca, a baix | J. Farré, D. Bella

noticiari
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La tarda del 23 de juny la Flama 
del Canigó va arribar a Artesa 

de la mà de diferents entitats espor-
tives. Per una banda, L’AE lo Búnker 

i el CUDOS van agafar la que havia 
dut el club Xafatolls de Mollerussa i 
la van portar als municipis d’Artesa i 
Foradada. Per l’altra, el club Atlètic de 

l’Espluga de Francolí la va agafar de 
la plaça del Progrés per seguir fent-la 
viatjar cap al sud. No hi va haver avi-
tuallament per motius sanitaris.

Arribada de la Flama del Canigó
L’arribada de la Flama del Canigó va ser, com cada any, la part més esportiva de la revetlla de Sant Joan | AE lo Búnker

Dates a recordar
Recollida d’objectes voluminosos

Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de 
recollida dels objectes (973 40 00 13)

- Pobles agregats i Artesa de Segre: dilluns 3 
d’agost i dilluns 7 de setembre 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 renovació 
al centre d’entitats, i dimecres 13 de novembre 
recollida (mateix horari). Cal demanar hora a 
l’Ajuntament. També 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

*
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L ’Espai Transmissor de Seró va acollir l’11 de juliol la 
vetllada d’observació astronòmica titulada Esteles i 

Estels. L’entrada era gratuïta i l’aforament, limitat. | JF

Observació astronòmica a 
l’Espai Transmissor de Seró

E l Mercat Tot d’Aquí va acollir la presentació de la 
cervesa artesana de Cerveses Ponent Imperial 

Stout el 12 de juliol, amb una tapa de La Bicicleta. | DB

El Mercat Tot d’Aquí presenta 
una nova cervesa artesana

E l cicle Records del Present va dur a Artesa el testi-
moni de Ramon Piqué, que va ser detingut el juliol 

de 1992 en el marc de la que es va anomenar Operació 
Garzón. Va oferir una xerrada l’11 de juliol. | JF

Testimoni d’un detingut en 
l’Operació Garzón l’any 1992

E l col·laborador de La Palanca Enric Kahn va ofe-
rir el diumenge 5 de juliol al migdia una xerrada al 

Mercat Tot d’Aquí en què va parlar de les diferències 
entre la societat europea i la mexicana. | JF

Enric Kahn ofereix una xerrada 
sobre la societat mexicana

noticiari
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La Comunitat de les Hortes d’Artesa de Segre i 
Montsonis informa que a partir de dilluns 22 de 
juny els rebuts de la Comunitat estaran dipo-
sitats al Banc de Sabadell. Recordar-vos que 

l’oficina d’Artesa de Segre atén els dilluns, di-
mecres i divendres.

Comunitat de les Hortes

Pagament de rebuts dels regants

La iniciativa de l’Autofutbol, que 
consistia en veure partits de 

futbol a l’aparcament de l’Institut i 
l’Escola Els Planells des del vehicle 
propi, no va tenir bona resposta de 

públic. Hi cabien 150 vehicles, però 
primer dia, el 19 de juny, enmig d’una 
gran expectació mediàtica, n’hi van 
anar una vintena i el segon, el dia 
30, alguns menys. Pels pròxims par-

tits del 8 i 14 d’agost, els impulsors 
de la iniciativa l’han reconvertit en 
Futbol a la Fresca, amb entrada gra-
tuïta i servei de barra, on cal portar 
la pròpia cadira.

Poca afluència de públic a l’AutoFutbol tot i 
la gran expectació mediàtica que va generar

El dia 19 hi va haver més expectació mediàtica que resposta de públic, que va minvar una mica més el dia 30 

*
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noticiari

E ls Bombers Voluntaris d’Artesa han fet nombrosos 
serveis les últimes setmanes. Al juny, van ser acti-

vats per un rescat a Vilanova de Meià el dia 23 i incen-
dis a Llimiana i la Donzell els dies 24 i 26. Al juliol, el 
dia 3 van aprofitar una tarda quieta per reparar i provar 
el canó d’aigua al parc, mentre que els dies 12, 13 i 14 
van tenir sortides en incendis a Cubells i Sanaüja, a Ar-
tesa per la tempesta (vegeu pàgines 24 i 25) i a Clua en 
un rescat. El dia 22 van sortir en un accident de trànsit 
a primera hora i en un incendi a Cubells a la tarda.

Nombrosos serveis al juny i 
juliol dels Bombers Voluntaris

L ’Ajuntament ha informat que si l’evolució de la pan-
dèmia no fa canviar de plans, la Fira de Sant Barto-

meu es farà amb un format més reduït i de menys dura-
da. Serà la tarda del dissabte 22 i el matí del diumenge 
23 d’agost, i l’objectiu és donar vitalitat i protagonisme 
als autònoms, productors km0 i de proximitat i comer-
ciants que s’han volgut sumar a la iniciativa. Ja s’ha fet 
una primera reunió per saber qui hi estaria interessat. 
La possibilitat que s’hagi de suspendre fa que no es 
pugui pensar en un format gran, així que s’ha proposat 
treure la botiga, aquells qui en tenen, al carrer.

La Fira de Sant Bartomeu 
tindrà un format reduït, més 
breu i de menys parades

L ’Ajuntament ha hagut de convocar una plaça tem-
poral per a la funció d’agutzil, ja que la persona ti-

tular ha causat baixa. Les instàncies sol·licitant la feina, 
acompanyades de currículum vitae, es podien presen-
tar a l’Ajuntament mateix fins al 27 de juliol.

Vacant a la plaça d’agutzil

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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baldomar
EMD Baldomar

TEMPORADA DE PISCINA

E l 8 de juliol es va obrir la piscina 
de cara al públic, amb la màxima 

normalitat possible. Tal com s’ha-
via parlat amb el Consell Comarcal, 
per obrir calia esperar a principis de 
juliol i en una fase del desconfina-
ment no tan restrictiva. Aquest any, la 
instal·lació es tanca als migdies, fet 
que ens permet fer una desinfecció 
general a tot l’espai quan no hi ha 
usuaris. També es desinfecta al ves-
pre, un cop s’ha acabat la jornada. 
L’aforament ha variat una mica, però 
no canvia gaire respecte l’any ante-
rior. Hi ha distàncies marcades amb 
les gandules, fet que aporta un cert 
ordre que ens ajuda a tenir un espai 

obert en aques-
ta difícil situació. 
Tot i així, les co-
ses canvien molt 
ràpidament i ens 
haurem d’adap-
tar a les circum-
stàncies.

PUOSC

Ja s’ha resolt 
el PUOSC 

2020-24, en el qual hem tingut una ca-
ra i una creu: ens han aprovat el pro-
jecte d’arranjament dels carrers Cal-
vari i Noguera, amb un ajut del 95% 
sobre un pressupost de 128.756’94 
euros per executar el 2021. Per con-

tra, ens han tombat l’adquisició de 
Cal Masia per eixamplar la carretera, 
tenir un petit magatzem i gestionar 
la promoció del poble. De totes ma-
neres, aquest projecte en cap cas el 
volem deixar de banda. Tocarà anar a 
poc a poc, però pas a pas i endavant.

ceràmiques · banys · materials de construcció
Prefabricats Lleida
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la noguera
TORRA INAUGURA OBRES A MONTGAI

E l president de la Generalitat, Quim Torra, va inaugu-
rar a Montgai el dia 26 de juny diferents obres del Pla 

de Barris, amb una inversió de prop de 2 milions d’euros. 
Entre elles hi havia el pavelló multifuncional i l’edifici de 
La Fassina, seu del nou centre de serveis per a la gent 
gran, que entrarà aviat en servei. Torra també va inaugu-
rar la bibliocabina i va visitar Lo Carreró.

NOVENA EDICIÓ DEL PROJECTE JOVA

La novena edició del projecte Joves i Valors (JoVa), 
organitzat per l’Oficina Jove del Consell Comarcal, 

es manté aquest estiu, tot i que amb algunes novetats 

i un descens de la participació a causa de la Covid-19. 
Hi prendran part una setantena de joves d’entre 12 i 17 
anys de 8 municipis. El projecte els permet fer voluntariat 
per millorar espais del seu municipi a partir de les seves 
propostes i les necessitats dels respectius ajuntaments.

ATENCIÓ ALS TEMPORERS A LA NOGUERA

E ls Serveis Socials del Consell Comarcal han endegat 
un servei per acompanyar les persones que arriben 

a la comarca per treballar a la fruita, una campanya en-
guany molt condicionada per la pandèmia. El nou servei 
assessora sobre com treballar adaptant-se a les mesu-
res sanitàries, ajuda a planificar l’estada i els atén perso-
nalment per facilitar l’adaptació. Treballarà als municipis 
amb més temporers, Albesa, Menàrguens i Torrelameu, 
però també farà seguiment en altres poblacions. 
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publi reportatge

El projecte, encapçalat per la Montse i la Teresa, ja implica tres de les seves filles i una altra germana

L ’abril de 1995 la Montse i la Te-
resa Vall van obrir Aquí Natura, 

una petita herbodietètica que oferia 
serveis d’estètica. Els començaments 
van ser durs perquè la medicina na-
tural estava poc integrada en la so-
cietat, i no hi havia tanta conscièn-
cia de cura de la salut com ara. Dins 
dels esforços per fer-ho funcionar, la 
Montse es va formar en alimentació i 
dietoteràpia i això va disparar la de-
manda fins al punt d’haver d’ampliar 
el local l’any 2003. Dos anys després 
van seguir creixent per oferir tallers 
de creixement personal, ioga, reiki i 

pilates i nous productes, però no va 
quallar i l’any 2010 es va tornar a l’es-
pai i l’oferta anterior.

En aquesta fase també hi va tenir 
un paper clau la crisi del 2008, quan 
va descendir la demanda i es van 
adonar que calia especialitzar-se per 
marcar la diferència. La Montse es va 
formar com a naturòpata a l’Institut 
Heilpraktiker de Barcelona, on es va 
diplomar el 2012, i també s’ha format 
com a tècnica superior en Massatge 
Esportiu d’Estiraments, Cyriax i Moxa 
i com a terapeuta floral a l’Escola Aula 
de Bach a la capital catalana.

L’esforç va donar resultat i va 
permetre ampliar l’oferta del centre 
i impartir cursos de formació d’estè-
tica i massatges a través del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC). As-
seguren que va ser una experiència 
tan enriquidora que les va animar a 
impartir cursos a l’Aquí Natura, i en 
altres centres de Ponts i Balaguer. 
També han col·laborat amb les Ar-
tesenques Actives amb sessions de 
com aplicar les plantes medicinals en 
patologies cròniques i amb la setma-
na cultural de Santa Maria, on l’estiu 
passat van oferir un taller d’alimenta-

Aquí Natura, 25 anys de canvis i evolució  
per seguir fomentant la salut i el benestar
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publi reportatge
ció Holística.

Amb aquest bagatge, ara poden 
afirmar que estan especialitzades 
en un ampli ventall de teràpies que 
inclou tractament podal, les Flors de 
Bach, el massatge, la nutrició i l’auri-
culoteràpia. La Montse té cura de les 
persones en tots els sentits, des de 
les Flors de Bach per gestionar les 
emocions fins a l’auriculoteràpia per 
recuperar l’equilibri de l’organisme 
o la cinesiologia per dialogar amb el 
cos. Domina massatges per afavo-
rir el benestar com el neurosedant i 
les pedres volcàniques per relaxar el 
sistema nerviós, el descontracturant 
muscular i el ritual Aquí Natura, amb 
essències i minerals, entre d’altres. 

Per la seva banda, la Teresa és 
l’experta en tractament podal. Es va 
formar a l’escola Milà de Barcelona i 
va fer diversos cursos amb el mètode 
Mari Carmen Sánchez a Madrid. Trac-
ta el peu diabètic, esportiu, infantil i 
laboral, les ungles encarnades, ulls 
de poll, durícies, fongs i berrugues, i 
també la pell seca i les callositats, els 
talls i el fresat d’ungles, tot plegat ava-
lat per 27 anys d’experiència. També 
va a diverses residències d’avis a Ba-
laguer, Tàrrega, la Fuliola, Barbens i 
Vilanova la Barca, entre altres.

Ara, després 25 anys, estrenen lo-
cal i segueixen obrint nous horitzons 
cap a “un nou estil de vida”,  el seu 
lema, en referència a tenir cura de la 
salut globalment, des d’una nutrició 
conscient i amb aliments de qualitat 
fins al benestar emocional, tractant la 
persona holísticament, com un tot, per 
aconseguir-ne la millor versió. Com 
que no només es tracta de tenir cura 
de nosaltres sinó també de l’entorn, 
aposten pels productes a granel. El 
nou local, al carrer de Balmes, té un 
espai zen on fan tallers, conferències 
i sessions de coach. A més, han creat 

dues línies de marca pròpia, una de 
sabons artesans i una de combinats 
d’infusions.

La història d’aquestes dues do-
nes, a les quals se suma l’esforç de 
la seva germana Olga, coach per a 
dones emprenedores, i de les seves 
filles Irina, Ariadna i Andrea, amb les 
quals formen l’equip de màrqueting i 
marca pròpia, es caracteritza per la 
passió i la vocació a la seva profes-

sió. Tot plegat es mostra amb el nou 
logotip, que simbolitza que la Montse i 
la Teresa van agafades de la mà com 
a germanes, amigues i mares. De fet, 
durant aquests anys la Montse ha es-
tat mare quatre vegades i la Teresa, 
dues. Són emprenedores i superen 
les situacions difícils amb actitud de 
superació, com recentment amb l’es-
tat d’alarma, durant el qual s’han tor-
nat “més fortes que mai”.

El benestar global també inclou l’entorn, amb producte ecològic i plàstic zero
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el cap informa

Continuem tenint casos de 
malalts i infectats pel corona-

virus SARS-CoV-2, aquest virus que 
es transmet per contacte directe 
amb la persona infectada. 

Ens podem infectar i emmalaltir 
si toquem els objectes o les super-
fícies on hi pot haver quedat el virus 
i després ens toquem els ulls, el nas 
o la boca o si inhalem el virus per 
proximitat amb la persona infectada. 

Per això és tan important tapar-se 
la boca i el nas amb la mascareta, 
rentar-se les mans molt sovint i man-
tenir una distància de seguretat amb 
la resta de persones. 

Les persones infectades que no 
pateixen símptomes també poden 
transmetre el virus, ja sigui perquè la 
infecció no els en produeix o perquè 
encara no han aparegut. La infec-
ció es pot transmetre un o dos dies 
abans que apareguin els símpto-
mes, durant tot el període simptomà-
tic i fins a cinc o sis dies després.

Generalment, des que el virus 
es contrau fins que hi ha símptomes 
passen entre quatre i set dies, però 
aquest període es pot allargar fins a 
dues setmanes, i per aquest motiu 
és important l’aïllament de les perso-
nes que són contactes directes d’un 

malalt. 
Com sabem si estem 

infectats actualment? Per 
ara tenim dues proves 
de detecció de la malal-
tia, la PCR i el test ràpid 
serològic. La PCR es fa 
amb una mostra del nas 
i la gola, que el professio-
nal sanitari extreu amb 
l’ajuda d’un bastonet. La 
prova detecta el material 
genètic del virus i per-
met identificar i aïllar les persones 
amb símptomes compatibles amb 
la Covid-19 que donen positiu. En 
una persona que sigui contacte d’un 
malalt, el fet que la PCR li surti nega-
tiva no vol dir que pugui deixar l’aïlla-
ment, ja que com hem dit, el període 
d’incubació del virus es pot allargar 
fins a dues setmanes. 

El test ràpid serològic es fa amb 
una mostra de sang que s’extreu 
normalment del dit, i s’obtenen els 
resultats en uns 15-20 minuts. La 
prova permet detectar anticossos 
(immunoglobulines IgM i IgG) contra 
el virus SARS-CoV-2 a la sang i ens 
confirma la resposta del sistema im-
munitari contra el virus. 

Aquestes immunoglobulines no 

apareixen fins al cap d’entre set i 
15 dies de l’inici de la infecció, per 
la qual cosa no ens serveix de diag-
nòstic sinó de confirmació de la in-
fecció. Que surtin positives no vol dir 
que puguem infectar, ni tampoc que 
ja no ens puguem tornar a infectar.

Aquestes immunoglobulines tam-
bé es detecten en anàlisis de sang 
amb tècniques de laboratori. 

Per tot plegat, la implicació de 
la ciutadania és indispensable per 
a evitar les infeccions: Higiene de 
mans, distanciament físic i mascare-
ta obligatòria. 

Així mateix, et recordem que no 
vinguis al CAP, posa’t en contacte 
per telèfon o internet i t’atendrem. | 
CAP Artesa de Segre

Seguim amb la Covid-19, tot i la calor
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3 de juliol de 2020. Gran final First 
Lego League Espanya Digital 

Edition. Viatjant online, ens arriben 
aquestes paraules: “2n Premi a la 
Investigació per a l’equip... ADS 1r 
2a”. Crits, aplaudiments, alegria,... 
celebracions entre mascaretes. 

Entenem que la First Lego Lea-
gue es caracteritza bàsicament per 
quatre eixos principals: el treball en 
equip, la investigació per a la solució 
de reptes reals i de robòtica, la crea-
tivitat i la gestió emocional. 

En l’edició d’enguany ha estat 
aquest darrer eix, el de la gestió 
emocional, el que ha agafat una di-
mensió més rellevant. Fent un sen-
zill exercici de posar-nos en el lloc 
de l’altre, no es fa difícil imaginar el 
desgast emocional que ha suposat 
per aquest grup de nois i noies de 4t 
d’ESO confinar-se, haver d’acceptar 
que la possibilitat de viatjar a l’illa de 
Tenerife per a defensar el seu tre-
ball s’esfumava i retrobar la il·lusió 
per participar en l’edició online de 
la Gran Final First Lego League Es-
panya. El treball dels seus entrena-
dors, Montse Miralles i Jordi Trilla, hi 
té molt a veure. 

Havent fet aquest exercici indivi-
dual i col·lectiu de reconnectar amb 
la competició, els ADS 1r 2a van 
disposar d’una setmana per ajustar 
la programació del robot i per assa-
jar-ne la presentació en les condi-
cions imposades com a conseqüèn-
cia de la Covid-19. 

L’edició First Lego League Es-
panya City Shaper ha suposat la 
participació de més de 1.500 nois i 
noies en 40 tornejos. 63 equips van 
aconseguir passar a la Gran Final 

que s’havia de celebrar a Tenerife a 
finals de març i que finalment va ser 
substituïda per una edició online, en 
què cada equip presentava el seu 
treball als jutges per videoconferèn-
cia. 

L’equip ADS 1r 2a va rebre elo-
gis per la cohesió que mostrava, per 
la creativitat i les bones sensacions 
que transmetia, així com pel projecte 
científic que havien ideat per donar 
resposta al repte City Shaper. 

El 2n Premi a la Innovació supo-
sa un reconeixement per haver mar-
cat la diferència amb el projecte d’in-
novació, aportant idees i solucions 
aplicables al món real. 

El projecte presentat pels ADS 
1r 2a “Economia circular: ús de re-
sidus amb destí abocador com aïlla-
ment tèrmic insuflat en rehabilitació 
d’edificis” proposava la creació d’un 
material aïllant insuflable a partir de 
catèters usats d’inseminació porci-
na i serradures amb restes de PVC. 
Cap d’aquests dos materials base 
es recicla actualment i el seu destí 
és l’abocador. Per tant, el projecte 

es fonamenta en l’economia circular 
i en el reaprofitament d’uns residus 
que no tenen cap altre ús. 

El projecte proposa insuflar 
aquest material en les càmeres d’ai-
re ja existents per a la rehabilitació 
d’edificis d’Artesa de Segre. La idea 
es nodreix dels càlculs de la quan-
titat generada d’aquests residus en 
l’entorn proper, del comportament 
de les diverses opcions d’aïllants es-
tudiats en relació al refredament tèr-
mic, la humitat, l’acústica, la conduc-
tivitat i la inèrcia tèrmica, així com 
del volum de càmeres a aïllar en els 
edificis construïts a Artesa de Segre 
entre el 1979 i el 2006. 

Vist el treball i la presentació 
creativa i multidisciplinar, entenem 
que el premi dels ADS 1r 2a és ben 
merescut. Enhorabona, campions!

Agraïm la col·laboració i el suport 
a les famílies, a l’Ajuntament d’Ar-
tesa, a les empreses, entitats i a la 
comunitat educativa de l’Institut Els 
Planells. Heu tornat a lluitar la par-
ticipació en una final estatal. Quin 
gran equip! | Els Planells

ADS 1r 2a a la Gran Final de la FLL

institut els planells
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tema del mes

Una virulenta tempesta 
de 20 minuts desborda 
embornals i tomba arbres
Una forta tempesta va sorprendre 

Artesa la tarda del 13 de juliol. 
En qüestió de minuts el cel es va en-
fosquir i va caure una tromba de 45 
litres d’aigua en 20 minuts, que va 
superar fins i tot les previsions màxi-
mes de capacitat del clavegueram, 
que són de 30 litres en 15 minuts. La 
pluja va ser tan localitzada que en 
indrets tan propers com Foradada ja 
no va causar danys.

A pesar de la força de l’aigua, 
els desperfectes han estat menys 
dels que es podia esperar. Segons 
ha informat l’ajuntament, no hi ha 
hagut danys importants en edificis i 

instal·lacions municipals, i tampoc hi 
ha constància que n’hi hagi hagut en 
cases particulars, més enllà de bru-
tícia i inundacions.

Sí que hi ha hagut, però, desper-
fectes de menys magnitud que ja han 
estat arreglats, com a les piscines 
municipals d’Artesa, que l’endemà 
de la tempesta, el dimarts dia 14, no 
van poder obrir perquè calia reparar 
i netejar. Així mateix, a la Palanca la 
força del vent va tombar alguns ar-
bres, dels quals un va requerir inter-
venció urgent perquè amenaçava de 
caure sobre un cable de telèfon. Les 
hores i dies posteriors a la tempesta 

la brigada municipal, Protecció Civil i 
els Bombers Voluntaris van fer diver-
ses intervencions en aquest sentit.

POC COST ECONÒMIC

Tot i la vistositat dels danys, l’al-
calde, Mingo Sabanés, no s’ha mos-
trat preocupat pel cost econòmic. 
“Hi ha pocs desperfectes i els que 
hi hagi pogut haver els cobreixen les 
assegurances, ha estat més feina 
d’hores i de mà d’obra per netejar i 
enretirar branques i objectes arros-
segats”, ha explicat.

La força de l’aigua va ser tal que, 
a més de desbordar els embornals, 

La quantitat d’aigua va arrossegar terra i brutícia i va col·lapsar els embornals durant una estona | M. A. López
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tenia tanta pressió que va trencar 
tapes de clavegueram a la zona del 
polígon. “Hi havia tanta aigua i feia 
tanta pressió que les va acabar re-
bentant”, ha dit Sabanés.

De fet, l’alcalde ha explicat que 
quan es dimensiona la capacitat 
dels embornals i clavegueram es fa 
comptant uns màxims, ja exagerats, 
de 30 litres en 15 minuts. Tot i això, 
la tempesta del dia 13 va ser de 45 
litres en 20 minuts.

A banda dels tendals trencats i 
la brutícia, a les piscines també es 
va haver de reparar l’escenari que 
hi havia preparat per actuacions i 
espectacles culturals, que s’havia 

deixat muntat i es va fer malbé. Una 
altra instal·lació afectada va ser el 
pavelló, on hi va haver goteres que 
no han requerit intervenció especial. 
Val a dir que hi ha prevista una obra 
de reforma integral de la coberta del 
pavelló.

BRUTÍCIA I FANG

També va ser molt vistosa l’acu-
mulació de fang i brutícia, especial-
ment en zones com el carrer Roc 
del Cudós, on hi ha obres i va baixar 
encara més fang. A la carretera de 
Tremp, el servei de Carreteres de 
la Generalitat va haver d’intervenir 
en un tram d’uns 500 metres, entre 

Artesa i el Pont d’Alentorn, perquè 
havia baixat terra de la zona del ca-
nal i s’havia produït una acumulació 
d’aigua i brutícia.

Finalment, també hi va haver al-
gunes cases particulars inundades 
a la zona de la Secla, que van pro-
vocar queixes veïnals. Segons l’al-
calde, l’actuació que ja es va fer fa 
un temps de millora de clavegueram 
havia solucionat aquests problemes, 
que abans eren endèmics, i en el 
cas d’aquesta última tempesta “era 
imprevisible que pogués caure tanta 
aigua, no és que l’obra estigui mal 
feta sinó que va ser una pluja ex-
traordinària”.

Arbres caiguts, desperfectes a les piscines, inundació de garatge i goteres al pavelló | Bombers, Piscines, Montse Chinchilla
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cartes a la redacció

Un cop realitzades les dues ses-
sions d’AutoFutbol programa-

des, el 19 i 30 de juny, és l’hora de fer 
balanç. En primer lloc, sincerament, 
m’ha sorprès la poca assistència de 
vehicles: una vintena el dia 19 i una 
quinzena el dia 30, tot i que aquest dia 
hi havia més gent perquè va venir un 
grup de noies amb les seves cadires.

Penso, amb tota la humilitat del 
món, que la proposta era bona. Així ho 
han expressat i reflectit els nombrosos 
mitjans de comunicació que se n’han 
fet ressò. A més, m’ho han fet saber 
diverses persones a nivell particular. 
Amb tot, quelcom ha fallat. O bé orga-
nitzativament, o bé a nivell de l’usua-
ri final. Caldrà reflexionar-hi. L’única 
queixa de la qual he estat sabedor 
és el preu, que algunes persones tro-
baven excessiu (10 euros els adults, 
5 els menors de 18 anys i gratuït els 
menors de 5). Segurament aquest ha 
estat un factor determinant. En aquest 
sentit, a les crispetes del dia 19, i per 

suavitzar-ho una mica, hi vam afegir 
un entrepà petit el dia 30. Han dolgut 
les crítiques envers la recerca d’un 
benefici econòmic amb l’activitat. A 
tall informatiu, volem fer públiques les 
despeses de les dues sessions, que 
sumen més de 4.000 euros, desglos-
sades de la següent manera: 451,33 
euros WC ecològics, 290 euros difusió 
i propaganda, 132,77 euros ferreteria, 
250 euros electricista (preu d’amic, 
gràcies Sergi), 47 euros glaçons, 200 
euros entrepans, 587 euros personal, 
380,74 euros Movistar Satélite Bar, 
1.400 euros Circuit Urgellenc (preu 
d’amic, perquè inicialment s’havia 
pactat 1.500 euros, gràcies Pere) i 
uns 700 euros de la part proporcional 
del beure gastat. Els ingressos no han 
arribat als 1.000 euros: 387,50 euros 
entrades i barra del dia 19, 477 euros 
entrades i barra del dia 30 i 75 euros 
publicitat. Tot plegat dóna un resultat 
negatiu de poc més de 3.000 euros.

No es tractava de guanyar diners, 

que també, però tampoc de perdre’n 
tants. Amb tot, les experiències vis-
cudes, el fet d’haver posat, almenys 
durant uns dies, Artesa de Segre al 
mapa i, sobretot, les excepcionals 
persones conegudes, de les quals 
he après moltíssim, compensen so-
bradament les pèrdues econòmiques 
esmentades abans i els centenars 
d’hores dedicades al projecte per part 
d’un servidor. L’aventura, com fins ara 
l’hem coneguda, arriba a la seva fi. 
Però no és un adéu, sinó un fins aviat.

Ens retrobarem a la Champions 
el divendres 8 d’agost amb el Barça-
Nàpols, i si passem, el dia 14 d’agost 
amb el Bayern de Munich-Barça, amb 
un nou format que hem anomenat 
“Futbol a la Fresca”, amb entrada lliu-
re i cadires que caldrà portar de casa, 
tot i que també n’hi haurà un centenar 
de cedides pel Circuit Urgellenc.

Agrair el suport i implicació de 
l’Ajuntament, així com també el suport 
incondicional de la Penya del Barça 
d’Artesa de Segre i Comarca. | Josep 
Maria Sabartés i Guixés

Balanç Autofutbol
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esports

E l CUDOS ha intentat mantenir 
alguns dels actes vinculats a la 

celebració del 25è aniversari en con-
dicions compatibles amb les mesu-
res sanitàries que requereix la pan-
dèmia. El 27 de juny es va fer una 
sortida en BTT al Cadí i l’11 de juliol 
es va pujar els cims de Comalesbie-

nes i la Punta Alta, a la Vall de Boí.
A la sortida en BTT es pujava a 

la Torre del Cadí amb dues propos-
tes de ruta, una més llarga i l’altra 
més curta, amb sortida des de la 
Seu d’Urgell o des d’Andraén. Dues 
setmanes després va ser el torn de 
la secció de muntanya, amb una as-

censió a l’espectacular Punta Alta, 
de 3.014 metres, passant abans pel 
cim de Comalesbienes. La sortida 
va ser des de la presa de Cavallers, 
a la Vall de Boí. Per altra banda, el 
5 de juliol el club va netejar i des-
brossar el corriol d’accés al jaciment 
ibèric d’Antona. | CUDOS

El CUDOS comença l’estiu al Pirineu

esports

De dalt a baix, sortida en BTT al Cadí, ascensió als cims de Comalesbienes i la Punta Alta i neteja a Antona | CUDOS
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Retornant a la normalitat, el 27 de juny van començar 
les sessions de Ioga Altis a l’aire lliure, unes hores 

de meditació, asanes, nidra ioga, relaxació i posada en 
comú. L’activitat s’anirà fent al llarg de l’estiu. | Altis

Ioga a l’aire lliure

E l quart Torneig de Pàdel de Prima-
vera ha tingut 75 parelles. La gran 

majoria eren d’Artesa de Segre, Ponts 
i Vilanova de Meià, però també n’hi ha 
hagut de Barcelona, Reus, Lleida, La 
Seu d’Urgell, Organyà i Oliana. 

La Covid ha obligat a suspendre 
els partits des de mig març fins a mig 
de juny, i l’organització ha ajornat el 
torneig d’estiu pel mateix motiu. Els 
trofeus han estat patrocinats per Frui-
tes i Verdures Vilaseca de Ponts, als 
quals l’organització (les empreses 
Gestiona de Fraga i Clickandpadel i 
l’associació esportiva Mig Segre Pà-
del, agraeix la col·laboració.

Els guanyadors han estat: Cate-
goria masculina nivell avançat, final 
pendent; masculina nivell mitjà, To-
ni Menchon i Carmel Solans i Toni 
Guixés i Sergi Guixés; masculina 
nivell inicial Eduard i Josep i finalis-

tes els artesencs Jaume Caballer  i 
Albert Caballer; femenina nivell mitjà, 
Gemma Salva i Elvi Miquel i finalistes 
Mireia i Socòs; femenina nivell inicial: 
Marta i Sònia Comelles i finalistes 
Mònica i Maria; mixta nivell avançat, 
Maria Josep i Ramon   i finalistes 
Judit i Jordi; mixta mitjà Marc Saura 
i Rita Santacana i Romana i Vladko; 

mixta nivell incial: Eduard i Mònica i 
Francesc Palà i Susana March; in-
fantil: Campions Adrià Escolà i Arnau 
Viladevay i Edgar Ampurdanés i Joan 
Puigpinòs.

L’organització agraeix a les pare-
lles la participació i també als ajunta-
ments que han cedit les pistes munici-
pals pels partits. | Mig Segre Pàdel

Torneig de 
Pàdel

Alguns dels premiats en les diverses categories que té el torneig
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HORARI ESPECIAL COVID-19 De dilluns a divendres de 10 a 13 hores amb cita prèvia, només devolució i préstec

notícies

NOVEL·LA

Retrat de Shunkin. Junichiro Taniza-
ki. Viena.
En complir nou anys, Shunkin, una ne-
na rica i malcriada, es queda cega i el 
futur esplendorós com a dama d’alta 
societat desapareix tot d’una. Es torna 
encara més capritxosa i només permet 
que la serveixi un criat, en Sasuke, 
que es desviu per complaure-la. A par-
tir d’aleshores la seva relació evolucio-
narà d’una manera imprevisible.

El clamor de los bosques. Richard 
Powers. AdN.
Premi Pulitzer 2019. Llibre pels qui ja 
no creuen en la contraposició autoim-
posada entre la humanitat i la resta de 
la creació i que esperen la possibilitat 
regeneradora de tornar a casa. Si els 
arbres poguessin parlar, ens dirien: 
“escolta, hi ha quelcom que has de 
sentir”.

Un país estrany. Muriel Barbery. Edi-
cions 62.
El sisè any d’una guerra que té en 
dansa els humans i els elfs ha portat 
Petrus, un elf, a creuar el pont invisi-
ble per unir-se a dos humans i els tres 
es preparen per la darrera batalla, que 
decidirà la identitat del món futur.

Heidi, Lenin i altres amics.  Joanjo 
Garcia. Bromera.
Història a cavall entre la València de 
finals del segle XX i començaments 
del XXI, relatada des de les entranyes 

d’una Blanca jove que somnia amb 
una cara i un cos diferents, en defi-
nitiva, una vida diferent, i una Blanca 
adulta que té por tot allò que l’envolta.

Jugar-s’hi la vida: amb Oriol Co-
mas i Coma com a personatge. 
Màrius Serra. Ara Llibres.
Uns crits i una trencadissa de vidres 
condueixen els mossos a una esce-
na que els deixa horroritzats: un jove 
i una anciana morts i xops estesos a 
terra i portes i finestres tancades per 
dins. Un veí del barri posarà el seu ins-
tint de deducció al servei del cas, que 
acaba tenint connexions insospitades.

NOVEL·LA JUVENIL

Gilan, la princesa de les serps.  
Maria Skiadaresi. Pagès.

El dia dels trífids. John Wyndham. 
L’Altra.

Quan un toca el dos. Anna-Greta 
Winberg. L’Altra.

La guerra dels botons: un relat 
de la gran guerra. Avi. Bambú.

NOVEL·LA ANGLÈS

Sheltering rain. Jojo Moyes. Hodder 
and Stoughton.

The Da Vinci code. Dan Brown.  
Transworld.

CÒMIC

Time bomb. Paul Gulacy, Jimmy Pal-
miotti, Justin Gray. Dolmen.

CONEIXEMENTS 
ADULTS

La mandra. Oriol Quintana. Fragmenta.

L’ansietat: la companya incòmo-
da, l’amiga necessària.  Salvador 
Gallart, Francesc Abella, Ermengol Tolsà. 
Pagès.

Relats amb tracte. Isabel-Clara Simó 
[et al]. Consell Comarcal del Solsonès.

Gorgs de Catalunya. Ivan Belarre. 
Alpina.

Un nòmada per l’Empordà: una 
guia de la Costa Brava. Joan de 
Déu Prats. Somos Libros.

Els mapes en la Guerra Civil Es-
panyola: 1936-1939. Institut Cartogrà-
fic de Catalunya.

INFANTIL

El bosc. Mariona Cabassa. Barcanova.

L’esbojarrada expedició de l’Ole-
guer i l’Albert. Lomp. Baula.

A menjar... amb els monstres!   
Agnese Baruzzi. Vicens Vives.

El naixement d’una papallona.  
Chiara Piroddi. Vicens Vives.

A dormir, petita balena!  Bàrbara 
Castro Urío. Zahorí.

Nenes que van imaginar allò im-
possible (i ho van aconseguir). 
Tony Amago, Nuria Rodríguez. Animallibres.

El país dividit. Dugomier. Base.

Els barrufets i la màquina de so-
miar. Peyo. Base.

No estic de mal humor.  Suzanne 
Lang. Símbol. 

Tot el que cal per fer una casa 
en un arbre. Carter Higgins. Libros del 
Zorro Rojo.

El pingüinet. Tony Mitton. Corimbo.

NOVETATS   
JUNY

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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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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Fa uns dies em van arribar rumors 
que el Cafè del Poble tancava 

les portes, la qual cosa em va portar 
a submergir-me, com d’altra banda 
he fet moltes vegades, en records 
de la meva infància i de la meva jo-
ventut. Concretament, en els que te-
nen relació amb el Cafè del Poble o, 
com es deia també aleshores, Cafè 
del David.

La història d’un poble s’escriu a 
partir de fets culturals, polítics, so-
cials, esportius... Aquesta és la his-
tòria oficial, la que queda escrita. 
Però, sens dubte, les mil anècdotes 
viscudes per la gent del poble ajuden 
a configurar una altra història. És la 
història oral, la que a diferència de 
l’altra té diferents versions, perquè 
cadascú té el seu record particular 
d’allò que va passar. El que un va 
viure, veure, li van dir o va sentir fa 
molts anys; amb el temps s’ha anat 
modulant i, si finalment ho explica, 
pot ser diferent del que conti un altre 
que va viure, veure, li van dir o va 
sentir el mateix fet.

Aquestes vivències abans s’ex-
plicaven al carrer, a les botigues i als 
bars. I dic abans perquè avui, amb 
les xarxes socials, és molt diferent. 
O potser no tant. Fa unes setmanes, 
a la televisió en Peyu va dir que, en 
demanar-li a un amic on havia après 
una cosa concreta, la resposta va 
ser: al cafè.

VIDA DE CAFÈ

No veig gaire diferència entre el 
taulell del cafè del David de fa 50 
anys i el Twitter actual: persones 
expressant opinions respectuoses 
i ben fonamentades, altres dient 

autèntiques barbaritats o mentint a 
consciència i algunes, que a casa 
seva no gosaven obrir la boca, al 
bar no callaven perquè allà ningú 
no els impedia parlar encara que 
ningú se’ls escoltés. Ensabonades, 
insults i alguna baralla... Igual, exac-
tament igual, que al Twitter, només 
que aquest 
e n g r a n -
deix l’espai 
perquè ho 
sàpiga mol-
ta més gent 
i redueix 
el temps 
perquè se 
sàpiga en 
només uns 
segons. Vaja, com si el cafè ocupés 
tot el món.

Doncs jo al cafè vaig aprendre 
moltes coses perquè hi vaig viure, 
veure i sentir moltes anècdotes. De 

fet, nosaltres hi vivíem, al cafè, per-
què hi menjàvem, hi passàvem mol-
tes hores i al pis només hi anàvem a 
dormir. En aquest passat període de 
confinament a causa del coronavirus 
m’he decidit a escriure-les i he pen-
sat que podia ser interessant com-
partir-les a través de La Palanca, 

que no és ni Twitter 
ni la barra d’un bar.

Una de les pri-
meres que hi vaig 
aprendre és que 
en un cafè de po-
ble cal ser tolerant, 
cal comptar fins a 3 
(o millor fins a 10) 
abans de respon-
dre i d’actuar, cal 

no aixecar massa la veu si no és 
realment necessari. D’una altra ma-
nera, perdràs clientela segur. 

I ja sabem que... el negoci és el 
negoci!

El Twitter de fa 50 anys

cafè de poble
David Fusté i Guiu

“No veig gaire 
diferència entre 

el taulell del Cafè 
del David de fa 50 
anys i el Twitter”
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entitats
La feina d’entitats com Càritas 

és més necessària que mai en 
temps de crisi i dificultats. Així, quan 
es va decretar l’estat d’alarma vam 
tancar la seu Càritas perquè hi es-
tàvem obligats, però es va deixar un 
telèfon de contacte per si hi havia 
alguna necessitat. De fet, durant el 
temps de confinament hem fet diver-
ses ajudes de diferents tipus.

Una vegada finalitzat l’estat 
d’alarma, aquest mes de juliol hem 
tornat a obrir el servei de donació 
i recollida de roba usada, tant per 
atendre les persones que necessi-
ten quelcom i com també per aten-
dre les que ens porten roba i altres 
utensilis, gràcies a les quals podem 
ajudar. 

Obrim els dimarts de 5 a 8 h de 

la tarda, però l’atenció al servei de 
roba usada és diferent d’abans. Ara 
atenem de manera individual a cada 
persona.

Actuacions de Càritas durant la pandèmia

per què diem...

Fer figa vol dir defallir com en 
l’exemple que proposa el diccio-

nari de l’IEC, “les cames li fan figa” 
i també malmetre’s algun projecte o 
anar-s’en a norris una intenció, és a 
dir, no arribar a bon terme allò que 
ens havíem proposat tirar endavant. 
L’origen de la dita el trobem en un 
costum força popular a l’antiga Grè-
cia i posteriorment al món llatí; de 
fet és una superstició per allunyar el 
possible mal d’ull que algú volgués 
fer-nos patir. I des de Grècia i Roma 
va escampar-se por tota la Mediter- 
rània.

Es creia -i encara hi ha qui ho 
creu- que les bruixes, els bruixots, 
els fetillers o qualsevol altra per-
sona practicant de la màgia negra 
eren capaços d’enviar tota mena 
de malures a la seva víctima només 

amb la mirada. D’aquí l’expressió 
“mal d’ull”.

A fi de prevenir-se d’aquesta 
amenaça, que podia portar fins i tot a 
la mort, va 
estendre’s 
la creença 
que fent 
un gest 
determinat 
en passar 
per davant dels suposats malfactors 
s’allunyava el perill. Aquest gest, 
però, era diferent segons es tractés 
d’una dona o d’un home qui provo-
cava el mal.

Cal dir, abans però, que els antics 
pobles de les ribes mediterrànies te-
nien en gran consideració els temes 
relacionats amb el sexe i per això el 
gest al qual ens referim tenia aquest 

tipus de connotació, encara que ca-
lia que fos contrari al sexe de la per-
sona que l’enviava. Així, si es pas-
sava davant d’un suposat bruixot, 

amb la mà s’imitava, 
més o menys, l’òrgan 
sexual femení passant 
el dit polze entre el dit 
índex i el del mig (el 
del cor) de manera que 
sobresortís una mica 

entre els dos. Això era fer la figa. 
Si es tractava d’una bruixa, en 

canvi, el gest era diferent: s’alçava 
el dit del mig, ben erecte, entre l’ín-
dex i el quart (l’anular), allò que en 
llenguatge popular equivaldria a la 
frase puja aquí dalt!, dirigida a algú i 
que, en el fons, ve a tenir un signifi-
cat de negació a allò que manifesta 
el contrari.

... que algú o alguna cosa fa figa?
Albert Vidal

La dita té l’origen en 
una antiga creença 

sobre el mal d’ull

34 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Juliol i agost 2020 I Núm. 445



reflexionem
Mercè Nogues

La reflexió d’aquest mes és sobre 
la nostra responsabilitat i com-

promís davant les circumstàncies 
sanitàries que estem vivint actual-
ment.

Res és fàcil en aquests moments, 
ni pels dirigents, ni pel personal sa-
nitari, ni els empresaris, persones 
grans, jovent, infants, ni per ningú, 
però crec que com a persones adul-
tes hem de ser molt responsables, 
transmetre i ensenyar al jovent i in-
fants aquesta responsabilitat i com-
promís personal que tenim, ja que 
d’aquesta responsabilitat i d’aquest 
compromís en depèn que puguem 
continuar treballant, convivint, anant 
a l’escola, als parcs, etc. I puguem 
seguir aquesta nova normalitat que 
ja tenim emprada en les nostres vi-
des.

En cap moment pensàvem que 
podria passar un fet tan gran i greu 
que hagués estat capaç d’aturar tot 
el món, capaç de fer trontollar tota 
l’economia mundial, no podíem pen-
sar que se’ns podria aturar el nostre 
frenesí de vida. I de cop, tots confi-
nats. Què volia dir, confinats? 

Va ser una etapa de molta in-
certesa, dura, separats els uns dels 
altres, de moltes preguntes sense 

resposta. Una de les preguntes era: 
fins quan? 

No havíem viscut aquesta situa-
ció i no pensàvem poder resistir tant 
de temps confinats! Vàrem resistir 
d’una manera o altra, i ens vàrem 
adonar que l’ésser humà té molta 
resiliència (capacitat d’adaptació). 
No hem de defallir, sinó viure amb 
ganes de gaudir.

 S’està intentant que tot torni a 
rutllar: la nostra vida familiar, social, 
laboral... I per aconseguir-ho, és 
totalment necessari fer-nos respon-
sables de la nostra implicació en la 
societat. La societat som tots nosal-
tres, tu també.

L’ús de mascaretes, mantenir les 
distancies, la neteja personal i dels 
estris que toquem i de tots els llocs, 
en especial els que utilitzem pública-
ment... I tant, que és pesat, a més 
de fer la feina, haver de netejar con-
tínuament, però aquest és el nostre 
compromís i normes adquirides als 
nostres llocs de treball, que vam 
adquirir al tornar a obrir els nostres 
establiments per poder garantir unes 
condicions sanitàries adequades 
i poder continuar amb la il·lusió de 
sempre. 

Només complint-les aconsegui-

rem continuar i les complim per res-
ponsabilitat, per tu, per mi i per tot-
hom, perquè ens respectem i volem 
ser solidaris els uns amb els altres. 
Som necessaris.

No hem d’esperar que ens ho 
resolguin els altres, com si la cosa 
no anés amb nosaltres, no podem 
culpar la societat en general, els di-
rigents, que si interessa tota aques-
ta situació,.. És fàcil donar culpa 
i així sembla que nosaltres estem 
exempts de responsabilitat, però 
no és això. Nosaltres formem part 
d’aquesta societat, del nostre muni-
cipi, de la nostra comarca, de la nos-
tra província, de la nostra autonomia 
i entre tots ens en sortirem si remem 
tots en la mateixa direcció i al mateix 
temps, així arribarem a bon port. 

Sabem que és un virus de trans-
missió fàcil, tenim molta informació 
del departament de Salut i, al mateix 
temps, ignorància per ser un virus 
i una situació totalment noves. No 
dificultem la situació, ni les actua-
cions, entre tots ho hem de fer tot, 
depèn de cadascú de nosaltres, és 
la nostra vida, la nostra història i vo-
lem aprendre d’aquesta experiència. 
El teu granet de sorra és molt impor-
tant. Junts podem.

Responsabilitat davant la crisi sanitària

entitats

 

Segueix-nos
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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 Juliol i agost 2020 I Núm. 445



psicocàpsula

La resiliència és un concepte de 
moda dins de la psicologia i últi-

mament els mitjans de comunicació 
i publicitaris la utilitzen molt, però...
Realment, sabem què és? És la ca-
pacitat d’afrontar les adversitats de 
la vida, adaptar-se i fins i tot apren-
dre i transformar-se a través d’elles. 
Es construeix a través de les vivèn-
cies de patiment emo-
cional i ens ajuda a 
mantenir una estabi-
litat mental davant de 
les situacions estres-
sants.

Ser resilient no 
significa no sentir ma-
lestar o dificultat da-
vant de situacions adverses, sinó ser 
capaç de reconèixer el dolor, accep-
tar-lo i aprendre d’ell. Per tant, per 
potenciar la resiliència hem d’apren-
dre a identificar, acceptar i gestionar 
les nostres emocions. Aquest procés 
dependrà de la interpretació o valo-
ració que fem de les situacions que 
vivim. Les situacions en si mateixes 
no generen emocions, el que fa que 
sentim una emoció o una altra és la 
nostra valoració personal de la situa-
ció en concret.

Enumerem alguns consells per 
desenvolupar la resiliència. Un, evi-
tar veure les crisis com problemes in-
superables: a la vida hi ha moments 
bons i moments dolents. Cal ser 
conscients que tot passa i nosaltres 
podem triar com viure cada moment. 
Un altre és cuidar la nostra vida so-
cial: les relacions socials són un gran 
suport en moments adversos i ens 

ofereixen l’oportunitat d’aprendre, ja 
que podem observar les reaccions 
emocionals de les persones que ens 
envolten i aprendre d’elles o ajudar 
als demés.

També hi ajuda el fet d’establir-se 
objectius i dirigir-se cap a ells: és 
important tenir metes realistes que 
ens motivin i ens mobilitzin, així com 

tenir una visió 
positiva d’un/a 
mateix/a: viu-
re situacions 
adverses com-
porta una sen-
sació de forta-
lesa personal. 
Si ens fixem en 

les nostres qualitats i en com podem 
afrontar les situacions, ens farà sen-
tir més seguretat i augmentar l’auto-
estima.   

Un altre con-
sell és passar a 
l’acció o accep-
tar: si detectem 
que hi ha situa-
cions que ens 
generen ma-
lestar i podem 
fer alguna cosa 
per canviar-les, 
doncs som-hi! Si 
no podem fer res 
per millorar-les 
o canviar-les, 
doncs les hem 
d’acceptar de la 
millor manera 
possible. 

En el cas de 

la situació de pandèmia, moltes per-
sones s’han quedat estancades en 
emocions de ràbia, tristesa, impotèn-
cia... Cal permetre’s sentir aquestes 
emocions, però un cop sentides, cal 
mobilitzar-se i acceptar la situació. 
Individualment, hi podem contribuir 
seguint les recomanacions sanitàries 
i actuant amb responsabilitat, però 
poc més podem fer per canviar la si-
tuació. Per tant, és un bon moment 
per desenvolupar la resiliència, po-
dem per exemple reflexionar sobre 
què ens ofereix aquesta situació per 
aprendre com a persones i com a so-
cietat; podem aprofitar per conèixer-
nos i descobrir qualitats que no sa-
bíem que teníem, com la capacitat 
d’adaptació. Cadascú ha de trobar la 
seva manera de poder ser una mica 
més resilient en front d’aquesta si-
tuació, que no sabem quan acabarà.

La resiliència, una capacitat que pot ajudar a 
afrontar la situació actual

Anna Balcells i Molina

És la capacitat 
d’afrontar les 
adversitats i 

aprendre d’elles
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Has sigut un exemple de 
constància i treball per tots no-
saltres. Un home ple de petits 
detalls que ens demostraven 
com ens estimaves i cuidaves 
dia a dia.

Que allà on siguis sàpigues 
que hi ha una part teva en no-
saltres. 

La teva esposa, filla, fills, 
néts i nétes; t’estimem molt i et 
trobarem a faltar. 

La família voldria aprofitar 
per agrair les mostres de condol 
i suport rebudes aquests últims 
dies i el treball dels professio-
nals del CAP d’Artesa de Segre.

| La Família

Ramon Bertran Abelló

in memoriam
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Entre altres continguts, destaquen 
l’aniversari de l’Agrupament Es-

colta i Guia, tot i que s’hi troba a fal-
tar un reportatge de les activitats, i la 
figura de Jaume Campabadal, ree-
legit alcalde d’Artesa i nou president 
d’ERC.

PORTADA. Un parell d’imatges a 
la zona de les Eres, avui edificada, 
ens recorden que els escoltes van 
celebrar els principals actes del seu 
20è aniversari en aquest indret.

EDITORIAL. El tema a tractar 
quedava ben clar amb el títol: 20 
anys d’escoltisme. El text recordava 
alguns dels principis d’aquest mo-
viment, fundat per Baden Powell el 
1914. S’hi comentava que Artesa 
era un lloc privilegiat per a desenvo-
lupar-lo gràcies al seu entorn natural 
i es deia que aquells vint anys eren 
“motiu d’orgull per tot un poble”, per 
la qual cosa acabava donant les grà-
cies a les persones que ho havien 
fet possible.

OFICIS ARTESANS. Joan Fonta-
net i París dedicava la secció a An-
toni Fons, fuster. El Tonet del Sord, 
com el coneixíem la majoria, va 
néixer a Artesa el 1918 i son pare es 
dedicava a la construcció. Per això, 
amb 14 anys, va començar d’apre-
nent a la fusteria de cal Camaret. 
El 1936, amb 17 anys, es va haver 
d’incorporar a files, període que 
coincidí amb la guerra. Als 25 anys, 
va tornar a Artesa i va treballar en 
diferents fusteries: Sastrico, Cases 
i Canes. Després es va muntar pel 
seu compte, primer a ca la Carme-
ta del Col·lector (carrer Monges) i 
finalment va comprar un pati a l’avin-
guda Maria Anzizu on va edificar 
una casa i un taller als baixos. Fons 

qualificava l’ofici com a “sacrificat, 
perfeccionista i constant” i recorda-
va especialment una màquina ano-
menada “universal” que feia tot tipus 
de feines.

LOCAL. En l’article Les nostres 
colònies a Salgar, l’APA de la Llar 
d’Infants El Bressol ens oferia la crò-
nica, complementada amb vàries fo-
tos, d’un cap de setmana en aquest 
indret, compartit entre infants, mares 
i pares.

MORT A SARAJEVO. Quan els 
cau la careta és un text d’opinió sen-
se signar que sembla assumit per 
la revista en el redactat. Després 
de tres anys de guerra als Balcans, 

l’article s’apunta a la força de l’opinió 
pública per a fer front a la barbàrie i 
no té pèls a la llengua a l’hora d’as-
senyalar culpables: “Mentre els cas-
cos blaus de l’ONU (...) desarmaven 
amb tota la bona fe els musulmans 
de Bòsnia, els Estats Units, Alema- 
nya i Rússia venien armament ultra-
modern als serbis”.

FIRA DE SANT BARTOMEU. La 
secció té dues parts. En la primera, 
un text del Celler Vall de Baldomar 
argumentava la qualitat de les ter- 
res d’aquesta zona per al conreu de 
la vinya. Després explicava amb tot 
detall les característiques dels vins 
Cristiari, el rosat i el blanc, i en des-

fa 25 anys
Juliol de 1995
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

taca la collita del rosat de 1991 com 
a “essencial”. A l’altra pàgina s’hi 
publicava el programa de la Fira, 
prevista per als dies 26 i 27 d’agost. 
Al marge dels actes concrets, es 
destacava la III Mostra de Vins DO 
Costers del Segre, la VII Mostra de 
Productes Artesans i la XVI Fira del 
Meló.

EL CONGRÉS D’ERC. L’article 
Campabadal elegit president venia 
signat per la redacció. El que era 
aleshores alcalde d’Artesa va ser 
escollit president d’ERC en el 20è 
Congrés Nacional del partit celebrat 
a Manlleu aquell 9 de juliol. Campa-
badal formava tàndem amb Àngel 
Colom, que va ser reelegit com a 
secretari general, una figura que en 
aquella època dirigia el partit. Amb-
dós van superar els seus respectius 
oponents en les votacions. L’ampli 
reportatge s’esplaiava en els detalls 
del congrés i es complementava 
amb un parell d’imatges: la interven-
ció de Campabadal i un grup d’arte-
sencs que van acompanyar-lo.

FUTBOL SALA. Encara per aca-
bar la catorzena edició del campio-
nat d’estiu de futbol sala, la revista 
publicava les classificacions (equips 
i golejadors) dels dos grups en què 
estava organitzada la competició. 
Ho acompanyava amb la foto de 
l’equip Perruqueria Jou-Calçats Fité.

EN MEMÒRIA. En aquesta sec-
ció hi trobem un parell de defun-
cions. Primer, el text El Roman ens 
ha deixat, on es parla d’un artesenc 
que havia estat capità de vaixell i 
que s’havia retirat a Cartagena d’Ín-
dies. Per les referències, es tracta 
de Roman Rúbies, el fill petit de cal 
Cunes. Per altra banda, una nota 
d’agraïment de la família del difunt 
Domingo Cases i Camats.

OPINIÓ. El col·laborador Sícoris 

s’apuntava a la notícia política del 
mes amb l’article Campabadal, pre-
sident. A Artesa es va organitzar un 
autocar per a la militància i simpa-
titzants, que acompanyaren l’alcalde 
del nostre municipi sota el lema “Si 
voleu un president com cal, voteu 
el Campabadal”. Sícoris destacava 
que era el tercer president de les Ter- 
res de Ponent, després de Macià i 
Companys.

LITERATURA. La revista publica-
va la relació de les obres premiades, 
per categories, en la sisena edició 
del Premi de Narrativa Breu. El lliu-
rament de premis va tenir lloc el 7 
de maig. 

FULLS D’INFORMACIÓ MUNI-
CIPAL LOCAL. Aquell mes de juny hi 
va haver tres sessions del Ple. El dia 
17 es va constituir el nou consisto-
ri sorgit de les eleccions (6 ERC, 3 
CiU, 1 PP i 1 PSC) i Jaume Campa-
badal va ser reelegit com a alcalde 
amb 7 vots a favor. El dia 26 va tenir 
lloc el ple de repartiment del carti-
pàs municipal i el dia 29, on destaca 
l’absència dels tres regidors de CiU, 
va servir per aprovar diversos temes 
de tràmit ordinari.

PUBLICITAT INSTITUCIONAL. 
Encara sota l’eslògan genèric “Entre 
tots, millor”, la Generalitat reivindica-
va l’obra dels 15 anys de funciona-
ment de les institucions de govern 
catalanes tot anunciant que “Fa 15 
anys, entre tots, construïm Catalu- 
nya”.

HUMOR. Amb el títol La indigna-
ció d’en Quimet i en Cosme, Pere 
Serra ens presenta un parell d’acu-
dits totalment reivindicatius en con-
tra de la guerra i del genocidi que 
tenien lloc a Bòsnia.

DE LA VELLA ARTESA. A con-
traportada, la foto d’una orquestra 
local de 1931. El text, a més d’identi-
ficar-ne els membres, explica que és 
la que tocava a la Societat de Ball la 
Lluna, ubicada darrere el bar del Cír-
culo Agrícola Mercantil o Cafè dels 
Pagesos, avui Cafè del Poble. En 
destaca la competència que hi havia 
amb la Germanor, una altra societat 
ubicada al Cafè del Pau, avui seu de 
les oficines del BBVA. Gràcies a la 
col·laboració de Ramon Vila (un dels 
músics era el seu pare), hem pogut 
saber que el grup s’anomenava Or-
questrina Jazz.
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relats confinats
E l dia 1 d’abril ja superem els 

100.000 infectats i els 9.000 
morts. Tot i així sembla que la malal-
tia s’estabilitza, el nombre de con-
tagis s’atura i la corba s’aplana per 
donar-nos una treva. Hi ha científics 
que sostenen la teoria que per funes-
ta que sigui una epidèmia, sempre hi 
haurà individus el sistema immunitari 
dels quals generi anticossos que de-
rroten la malaltia. Nosaltres mateixos 
som la prova irrefutable que cap epi-
dèmia sorgida durant els últims milers 
d’anys han acabat amb la humanitat. 
Ves per on, el que ens farà guanyar 
aquesta batalla seran les ànsies de 
sobreviure. 

Dos dies després al món ja s’ha-
via registrat un milió d’infectats i més 
de 50.000 morts. I això que a l’Àfrica 
l’expansió del virus no ha fet sinó co-
mençar. Cal complir les mesures de 
prevenció establertes per les autori-
tats sanitàries per tal d’evitar conta-
gis. Amb la meitat de la població mun-
dial confinada, resulten esfereïdores 
les imatges de Guayaquil a l’Equador, 
on regna la indisciplina perquè la po-
blació fa poc cas de les restriccions 
del govern i es poden veure cadàvers 
amuntegats a la vorera del carrer o el 
president de les Filipines que ha or-
denat als policies i militars disparar a 
matar contra aquells que se saltin la 
quarantena. 

Apareixen nous entrebancs. Hi 
ha pacients que tornen a recaure i 
donar positiu quan ja se’ls havia do-
nat d’alta. Amb aquest allau de ma-
les notícies, s’agraeix qualsevol dada 
positiva i ens agafem a l’esperança 
per sortir d’aquesta crisi devastado-
ra. Quan les coses es posen magres, 
les mostres d’altruisme m’aclaparen 

d’allò més. Colpidors són els testimo-
nis dels malalts curats agraint la impli-
cació i dedicació del personal sanitari. 
Queda molt bé això de fer un aplaudi-
ment cada nit en homenatge als sani-
taris, però cal recordar les retallades 
dutes a terme des del 2008 pel PP a 
la comunitat de Madrid i per Conver-
gència a Catalunya. Els polítics de 
marres van fer 
negoci privatit-
zant la sanitat 
pública. Les ma-
rees blanques 
van sortir al ca-
rrer per denun-
ciar que les re-
tallades maten i 
ningú els va fer costat. Ara els titllem 
d’herois, perquè està en joc la nostra 
salut. Això no pot ser! Quan passi la 
crisi hem de fer un clam unànime a 
favor de la sanitat pública i que mai 
més es facin reduccions en aquest 
concepte, perquè els herois d’aques-
ta tragèdia no porten capa, sinó bata. 
La bata blanca o verda d’un hospital 
coberta per la granota de protecció. 
En aquestes hores amargues vull do-
nar el més sincer agraïment a tots els 
que arrisquen la seva vida per salvar 
la nostra, als qui permeten que tot 
segueixi funcionant amb certa nor-
malitat, a les empreses que impulsen 
iniciatives solidàries i a tothom que 
col·labora sense perdre l’esperança 
de superar l’epidèmia. 

El vintè dia de confinament a 
Espanya ja superàvem els 117.000 
contagis i les 10.000 morts, a més 
s’havien detingut 2.300 persones i 
s’havien posat 200.000 multes. El 
conseller d’Interior declara que a casa 
nostra s’han denunciat 40.000 perso-

nes per no respectar el confinament. 
Vatua l’olla, quina colla d’insensats! 
També cal mencionar els efectes 
col·laterals, és a dir, el creixement de 
la delinqüència entre les classes més 
desfavorides i les estafes per internet. 

Amb els nervis a flor de pell per 
culpa de l’estrès, sempre hi ha algun 
episodi grotesc com un home enfron-

tant-se a la policia 
amb una catana o un 
altre que dispara una 
pistola de fogueig a 
l’hora de l’aplaudi-
ment vespertí. Quin 
cúmul de despropò-
sits! Però el missatge 
que cal transmetre és 

resistir. Si s’ensorren els ànims, enca-
ra morirà més gent. L’únic positiu de 
la pandèmia serà que aprendrem a 
valorar més tot el que tenim al nostre 
abast. 

El Dijous Sant ja s’havien supe-
rat els 150.000 contagis i les 15.000 
morts. Tot i aquestes xifres s’observa 
una tendència a la baixa, que la plaga 
s’atura. En ser Setmana Santa s’han 
produït un fotimer de desplaçaments 
cap a les segones residències i en els 
controls s’han posat les botes amb els 
agosarats que no entenen que vivim 
una tragèdia. Paciència. No podem 
posar en perill la vida dels altres. Val a 
dir que al confinament han crescut les 
vendes per internet i s’han desfermat 
les picabaralles conjugals. La pandè-
mia serà una autèntica prova d’esforç 
entre parelles, perquè s’estan pro-
duint 15 separacions diàries. Per altra 
banda, suposo que també es produirà 
un baby boom dins d’uns mesos. 

Quan la primavera es deixa sentir 
en dies assolellats, t’envaeix el neguit 

Així vaig viure la crisi del coronavirus (i II)

“En aquesta 
tragèdia els 

herois no porten 
capa, sinó bata”

42 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Juliol i agost 2020 I Núm. 445



de no poder gaudir del plaer de pas-
sejar tranquil·lament per la voreta del 
mar. Tot i això s’ha d’allargar el con-
finament per tal de preservar vides 
humanes. Es veu que aquest virus és 
tremendament infecciós perquè avui 
he llegit que ha mort un forense que 
es va contagiar en practicar l’autòpsia 
a un cadàver. I a la ciutat de Londres 
han mort 20 conductors d’autobús. 
Estem davant un problema global de 
molt complexa solució. 

El dia 12, malgrat les nefastes xi-
fres, el govern ha decidit la tornada 
a la feina d’alguns sectors per revifar 
l’economia. Penso que la relaxació en 
l’entorn laboral pot ocasionar un rebot 
de l’epidèmia. Tant de bo m’equivo-
qui. La fi de la hibernació econòmi-
ca podria suposar un daltabaix pel 
sistema sanitari, amb una plantilla 
molt castigada física i emocionalment 
degut al desmesurat esforç realit-
zat durant les últimes setmanes. En 
aquests moments tan dramàtics ens 
recordem de l’egoisme i narcisisme 
d’aquells polítics que ens van deixar 
despullats davant la catàstrofe amb 
anys d’abusos i retallades. En canvi, 
són les persones normals i corrents 
les que mostren la vessant més so-
lidària amb iniciatives altruistes o ani-
mant-se els uns als altres gràcies a 
la tecnologia digital. El whatsapp i les 
videotrucades ho peten. Fan el con-
finament més suportable. L’humor és 
la millor forma de combatre aquest vi-

rus diabòlic i riure, la millor teràpia a 
la solitud forçosa. 

Durant la quarantena s’han pro-
duït un grapat de notícies curioses 
com que el premier britànic Boris 
Johnson, que es negava a declarar 
l’estat d’alarma per salvar l’economia 
del país, ara està ingressat a l’UCI 
d’un hospital londinenc. O un parell 
d’actrius de cinema porno que ofe-
reixen sexe gratis als descobridors 
de la vacuna. Extravagant, vaja. I per 
excentricitat, la del rei de Tailàndia, 
que s’ha refugiat a un hotel dels Alps 
bavaresos amb el seu seguici de 20 
concubines. 

Vull acabar aquest escrit en una 
data tan especial com el 23 d’abril, 
quan els catalans celebrem la festa 
de Sant Jordi, que passarà a la his-
tòria per ser la primera diada que no 
se celebra enmig de llibres, roses i el 
caliu de la gent. Ves per on, avui he 
deduït que al nostre cavaller li ha sor-
tit un altre enemic. Ja no és el drac fe-
rotge, sinó un de més petitó i insidiós, 
que no treu foc pels ullals, però que 
porta corona i es diu Covid-19. Tot el 
que fem per mantenir l’esperança és 
bo. 

A la nit, des del balcó de casa, 
observo el cel tatxonat d’estrelles, 
com si fos un tapís negre replet de 
diamants. Encisat per tanta bellesa 
penso que això no pot acabar així. 
Que mereixem seguir respirant per 
admirar el meravellós paisatge que 

ens envolta. Tot plegat, després de 
sis setmanes de confinament les da-
des són: 213.000 casos positius, amb 
un trist balanç de 22.000 morts. Al 
món s’han donat dos milions i mig de 
casos confirmats i un nombre de de-
cessos de gairebé 200.000 persones. 

Per fi un laboratori espanyol ha in-
ventat l’espectroscòpia infraroja que 
detecta la presència de virus en un 
lloc. Això ho canvia tot. Ara podrem 
esbrinar on és la Covid-19 i comba-
tre-la amb èxit. Amb el control de la 
pandèmia començarà la desescalada 
del confinament. Això donarà temps 
per trobar una vacuna efectiva d’una 
vegada per totes. 

Estic convençut que aviat s’aca-
barà el malson i podrem tornar a la 
vida normal, a la rutina diària. Per la 
meva banda, el primer que faré serà, 
amb la diàfana llum matinal de trenc 
d’alba, enfilar cap al meu racó favo-
rit en una cala solitària, sota els pins 
a redós d’un cingle rocallós i enfront 
de la mar. Enllà em dedicaré a es-
coltar una llarga estona la remor de 
les onades i la refiladissa dels ocells. 
Observaré bocabadat el vol de les pa-
pallones que semblen flors ballant a 
l’aire. I en copsar la fragilitat de la vida 
i la formosor de la naturalesa que ens 
envolta no podré evitar que un parell 
de llàgrimes de felicitat em regalimin 
galtes avall. | Ramon González Re-
verte, 61 anys, de Sant Carles de 
la Ràpita
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Josep Galceran

El/la corona és notícia

humor

La	Corinna	m’ha	deixat	en	pilotes!
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imatges d’ahir
Bartomeu Jové i Serra

1963

Cada any es feia una foto de tots 
els nois que conformaven la lle-

va (en dèiem “quinta”) i que havien 
d’anar a complir amb el servei militar 
o la “mili”. El grup celebrava un so-
par i a la nit s’anava a fer un tomb 
sorollós pel poble.

L’autor del retrat és el fotògraf 
Gatius. Es va fer a la plaça de l’Ajun-
tament, quan encara no estava ur-
banitzada i era un descampat sense 
arbres. Avui estaria desconeguda. 
Com a referència, tingueu en comp-

te que la casa que es veu al fons és 
cal Bolica.

Malgrat tot, la plaça sempre era 
un punt de trobada, com avui dia. 
S’hi jugava sovint a futbol perquè 
l’espai era molt gran. Recordo que 
l’endemà de la Festa Major estava 
plena de carros, ja que venien a cal 
Portomeu a carregar adobs per a 
sembrar. Era temps de sementera 
i, després de tres dies de festa, els 
pagesos es delien per treballar al 
camp. Més endavant en el temps, és 

el lloc on es va començar a instal·lar 
els cotxes de xoc.

No hem pogut identificar tots els 
protagonistes de la foto. D’esquerra 
a dreta, drets: el primer pot ser el 
Manolo, el que fuma és l’Emilio Ribó 
(de cal Ribera de Comiols), un des-
conegut, el Francesc Vidal (de cal 
Caumons), dos desconeguts, el Jo-
sep Betriu (recentment traspassat), 
el Ramon Ros, el Jaume Morera, el 
Miquel Puigredon, el Bartomeu Jové 
i un desconegut. Ajupits: dos desco-
neguts, el Solé de Vilves, el Ramon 
Ibars, dos desconeguts, el Jaume 
Farrando i un desconegut. 

La lleva de 1963
La foto dels nois de la lleva es feia a la plaça de l’Ajuntament, que no estava urbanitzada | Gatius, cedida per Emilio Ribó
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la foto

El cometa Neowise va ser descobert el 27 de març i aquests dies ha estat visible de la terra just després de fer-se fosc. 

El dia que va passar més a prop va ser el 23 de juliol i no es tornarà a veure fins d’aquí a 6.800 anys. | Ramon I. Canyelles


