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maig 

ARTESA DE SEGRE 

NAIXEMENTS (*Vegeu nota)

Sense dades del Registre Civil

DEFUNCIÓ

dia 14: M. Teresa Riart i Alés (64 
anys), natural de Montargull

VILANOVA DE MEIÀ 
DEFUNCIÓ

dia 11: Josep Torruella i Viñals (88 
anys), natural de Vilanova Meià

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,...)

24 de juny
A Foradada, obertura de les pisci-
nes municipals. Només amb abo-
nament de temporada, aforament 
limitat.

30 de juny
A partir de les 20 h, a l’aparcament 
dels centres Els Planells, Autofutbol 
amb la projecció del partit Barça-At. 
Madrid a les 22h. Accés amb entra-
da 10 euros (crispetes gratuïtes). 
Servei de furgoteca (vegeu pàg 13)

3 de juliol
A les 22 h, a la  Pl. Ajuntament, ci-
nema a la fresca. Organitza: Circuit 
Urgellenc

11 de juliol
A la tarda, a l’Espai Transmissor del 
Túmul de Seró, activitat Esteles i 
Astronomia

23 de juliol
A les 19 h, a la  Pl. Ajuntament, 
Festa de Sant Jordi amb l’especta-
cle familiar Un món (i un munt) de 
dracs de la companyia Tanaka Tea-
tre. Organitza: Ajuntament d’Artesa

31 de juliol
Al vespre, Vetllada Popular (per 
concretar)

A principis de juliol
Obertura de les piscines del muni-
cipi d’Artesa, amb data i condicions 
d’accés pendents de concretar 
(vegeu pàgina 8)

1 de juliol
A Cubells, obertura de les piscines 
municipals. Només amb abonament 
de temporada, aforament limitat.

4 de juliol
A Alòs de Balaguer, obertura de les 
piscines municipals. Només amb 
abonament de temporada, afora-
ment limitat.

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.

maig

ARTESA DE SEGRE    

A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana: 17,7°
Temperatura màxima: 31° (dia 22)
Temperatura mínima: 5°
   (dia 18)
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima:  16 mm  
   (dia 14)
Total precipitacions: 40,5 mm

B) BALDOMAR 

Temperatura mitjana:   17,8°
Temperatura màxima:  31,3° (dia 22)
Temperatura mínima:   5° (dia 18)
Dies amb precipitacions: 9
Precip. màxima:        15,7 mm (dia 14)
Total precipitacions: 41,4 mm

VILANOVA DE MEIÀ

Temperatura mitjana:   18°
Temperatura màxima:   31° (dia 22)

Temperatura mínima:        7° (dia 17) 
Dies amb precipitacions: 8
Precipitació màxima:       28,4 mm 
                (dia 31)
Total precipitacions:        98,1 mm

FORADADA

Dies amb precipitacions:   4
Precipitació màxima:      15,5 mm 
              (dia 10)
Total precipitacions:        44,5 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 ma-
re) a l’adreça de correu electrònic 
revista@lapalanca.cat. Si no es 
comuniquen expressament, no 
es podran publicar.
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Escombrem cap a casa
A poc a poc anem deixant enrere 
aquest període de temps tan estrany 
que hem viscut els darrers mesos, 
mentre les nostres vides van recu-
perant el ritme habitual, encara que 
res no acaba de ser com abans. La 
incertesa dificulta fer previsions que 
no siguin a molt curt termini, ja que 
tot pot canviar d’un dia a l’altre. Per 
exemple, les males perspectives que 
auguràvem en aquesta mateixa pà-
gina fa un mes sobre l’obertura de 
les piscines del nostre entorn sembla 
que no es donaran en la majoria dels 
casos. Ja veurem si haurà estat una 
decisió arriscada o no.
El cert és que tota aquesta expe-
riència ens hauria de servir d’apre-
nentatge de coses que potser no ha-
víem tingut gaire en compte. Però ja 
se sap, les persones som els únics 
“animals” que ensopeguem una i al-
tra vegada en les mateixes “pedres”. 
Des que va començar el desconfina-
ment i a falta d’altres activitats, molta 
gent haurà descobert que tenim un 
entorn força privilegiat on trobem in-
drets magnífics, amb una flora i una 
fauna prou interessants. Dins dels 
sectors més joves, molts han deci-
dit explorar-lo, a peu o en bicicleta. 
En aquest sentit, podríem dir que 
hem tornat mig segle enrere, quan 
poques cases tenien televisió i la ca-

nalla voltava per aquest món de Déu 
sense parar.
En aquest retrobament amb l’entorn, 
voldríem posar-hi especial èmfasi 
des de la perspectiva del consum. 
Ja sabem que l’economia és com 
un engranatge, que funciona millor 
si tots els elements treballen de for-
ma coordinada. El sector de comerç i 
serveis, excepte l’alimentació bàsica, 
ha estat molt perjudicat amb aquesta 
crisi sanitària. Així és que, si aquest 
sector se’n surt bé, contribuirà que 
el territori en conjunt tiri endavant. Si 
no, anirem coixos.
En aquesta línia, la majoria d’ins-
titucions s’esforcen per promoure 
el consum de proximitat i nosaltres 
ens volem sumar a la idea. Hem de 
centrar la despesa tant com es pugui 
en allò que tinguem més a prop. Si 
n’hi ha al municipi, per què anar-ho a 
buscar fora? Si no, millor dins la co-
marca o el país. I per què hem d’anar 
de vacances a l’altra punta del món 
quan el nostre sector turístic ha que-
dat tan tocat? Des del Pirineu fins a 
la costa, passant pels magnífics in-
drets de l’interior i l’extraordinari pa-
trimoni artístic i cultural de Catalun-
ya, podem triar i remenar. 
La proposta és clara i senzilla: ara 
més que mai, cal escombrar cap a 
casa!
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E l mes de juny hem passat per la 
fase 2 i una efímera fase 3 de la 

desescalada, per una etapa anome-
nada per la Generalitat de “represa” 
i hem acabat sortint de l’estat d’alar-
ma. Tot plegat s’ha traduït en canvis 
i reobertures més o menys visibles 
segons els casos. 

La reobertura de l’escola i l’insti-
tut el 8 de juny, per exemple, ha tin-
gut respostes diferents en funció de 
les edats de l’alumnat. La directora 
de l’escola, Sabina Casas, ha expli-
cat que “les primeres instruccions 
que vam rebre van generar por, ja 
que traslladaven tota la responsabi-
litat a les famílies”. La conseqüència 
va ser que en educació infantil, de 
90 alumnes només dos van anar a 
les classes d’acollida que s’oferien 
als matins. Hi va haver més partici-
pació en el grup d’acompanyament 

al canvi d’etapa per alumnes de 6è 
de primària, de 40 n’hi van anar 8. 

La participació més alta va ser a 
les tutories amb l’alumne i un dels 
dos pares, en què es comentava 
com havien passat el confinament. 
Hi van assistir un 75% de les famí-
lies, amb cita prèvia i amb separació 
entre cada tutoria per ventilar l’espai 
i perquè evitar aglomeracions.

Pel que fa al proper curs, la di-
rectora assegura que “de les indica-
cions que tenim ara n’hi ha que són 
factibles, com el màxim de 20 alum-
nes per aula, i n’hi ha que no, com 
el fet que només hi hagi un mestre, 
ja que es treballa molt amb especia-
listes i sovint han de coincidir dos. 
A banda de la incertesa, Casas es 
mostra molt satisfeta i agraïda amb 
les famílies i el professorat, als quals 
felicita perquè “hem aconseguit en-

tre tots acabar el curs dignament”.
Pel que fa a l’Institut, l’afluència a 

les classes, plantejades més com a 
acompanyament i acollida, ha estat 
d’entre el 30 i el 90% en funció del 
curs. La més baixa ha estat de 1r a 
3r d’ESO, i la més alta, a 2n de batxi-
llerat. Les classes eren d’un màxim 
de 10 alumnes que havien de signar 
una declaració de responsabilitats i 
havien de dur mascareta i guants. 

A més, l’assistència al centre es 
feia per torns, no tots els dies hi ana-
ven tots els cursos. Una altra me-
sura era deixar les aules buides 15 
minuts entre classe i classe. A banda 
de les classes, a partir del 15 de juny 
es va oferir la possibilitat de fer tuto-
ria amb un dels dos pares, sempre 
que no es pogués fer telemàtica.  

La directora, Ramona Solé, va 
recalcar el repte “d’atendre tothom” 

Les instal·lacions i serveis d’Artesa van 
recuperant l’activitat en les circumstàncies 
exigides per mantenir la seguretat sanitària

L’entrada a l’escola es fa de manera esglaonada i la biblioteca ofereix préstec i retorn | M. Àngels López, Dolors Bella

noticiari
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que tenen els centres públics i que 
s’ha evidenciat aquestes setmanes 
amb l’accés a mitjans telemàtics.

NOU ESTIL DE BIBLIOTECA

La Biblioteca també ha reobert 
però només pel servei de préstec i 
retorn de documents, que funciona 
amb cita prèvia. Els usuaris diuen 
quin llibre volen i el van a recollir i 
retornar el dia i l’hora convinguts. 

La responsable de l’equipament, 
Fina Solans, explica que més que 
una “reobertura” és un servei afegit, 
ja que el gruix de l’activitat continua 
oferint-se a internet. “Mantenim tot el 
que hem fet durant el confinament i 
encara ho estem ampliant”, explica. 
Les últimes setmanes, als contes 
amb la Glòria, les recomanacions de 
l’Eva Maza i l’Enric Kahn i a la resta 
d’oferta telemàtica, s’hi han sumat 
un taller de treballs manuals, cada 
15 dies, i un “mot amagat” amb Jordi 
Esteban, setmanalment. El préstec 
es veurà reforçat amb la preparació 
de cara a l’estiu de lots infantils amb 
una combinació de llibres i revistes, 
que es podran fer a mida o amb els 
suggeriments de la Biblioteca.

Solans també ha detallat les 
extremes mesures d’higiene a les 
quals se sotmeten els llibres: “els 
dels prestatges estan tots desin-
fectats, i els que ens els tornen els 

usuaris després d’un préstec els 
tenim 14 dies en una caixa aïllats”. 
Aquestes són les directrius publica-
des al Butlletí Oficial de l’Estat per 
a les biblioteques, i així se seguirà 
fent fins a nova ordre. Pel que fa a 
l’obertura de l’interior, no es contem-
pla com a mínim fins al setembre, ja 
que el límit d’aforament i les exigèn-
cies de desinfecció ho fan inviable.

TRÀMITS A L’AJUNTAMENT

També han obert les oficines de 
l’Ajuntament, que com informava el 
número de maig de La Palanca, han 
estat reformades per adequar-se a la 
Covid-19. S’hi pot anar només amb 
cita prèvia i cal complir mesures com 
dur el propi bolígraf. L’alcalde, Min-
go Sabanés, explica que hi han anat 
poques persones i que tot el que es 
pot es fa telemàtic, però que l’activi-
tat es va reprenent. A finals de mes 
també s’han tornat a concertar cites 
amb l’alcalde dos dies per setmana.

PISCINES

Sabanés ha aclarit que finalment 
sí que obriran les piscines els mesos 
de juliol i agost. L’accés serà només 
amb abonament i en tres torns, en 
principi sense entrades d’un dia, tot i 
que encara cal concretar-ho.

Pel que fa al mercat, poc a poc 
ha anat incrementant el número de 

parades i està previst que l’últim cap 
de setmana de juny s’hi afegeixin les 
de roba, les últimes que faltaven. 

Sabanés també ha confirmat 
l’exempció del 90% en l’impost de 
terrasses de bars i restaurants i 
l’ampliació gratuïta si hi ha disponi-
bilitat, mesura a la qual ja s’han aco-
llit alguns establiments. Pel que fa al 
descompte en l’impost de la brossa, 
s’ha de demanar i justificar que l’es-
tabliment ha estat tancat.

SENSE NOUS CONTAGIS

La responsable del CAP, Pepi 
Estany, ha explicat que de moment 
(dades a 19 de juny) no hi ha hagut 
nous casos a l’àrea bàsica d’Artesa. 
Continuen fent tests PCR a qui té 
símptomes, però han passat de 3 o 
4 al dia a 3 o 4 per setmana. A més, 
mig centenar d’usuaris han participat 
voluntàriament a l’estudi del Minis-
teri de Sanitat per calcular quantes 
persones que han estat exposades 
al virus i han generat anticossos. 
Constava de tres proves i acabava 
el 19 de juny. A falta dels resultats de 
l’última, tots havien donat negatiu. 

Pel que fa als propers mesos, 
tem que “la readaptació serà difícil” 
i insisteix que no s’ha d’anar al CAP 
com abans, sinó sempre trucar pri-
mer. “Primer truqueu, i us donarem 
indicacions”, recorda.

El mercat ha anat guanyant parades i públic, i l’Ajuntament ha obert al públic amb cita prèvia | Jordi Farré, Dolors Bella
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noticiari

E l 19 de juny es va celebrar la festa del Sagrat Cor al 
Castellot, amb la missa però sense repartir esmor-

zar per motius de seguretat i garanties sanitàries.

Celebració del Sagrat Cor, 
però sense repartir esmorzar

E l diumenge 7 de juny les persones 
que visitaven el mercat d’Artesa 

es van trobar amb una ambientació 
“especial”. Es tractava de la com-
panyia Miscel·lània Teatre, que va 

dur a terme un espectacle “itinerant” 
pels carrers de la població, en què 
s’aprofitava el context de les mesures 
sanitàries de la Covid-19 per fer-ne 
una lectura més còmica. La següent 

cita cultural va ser el concert del grup 
Zebrass previst pel diumenge 21 de 
juny, un espectacle gratuït, a l’aire lliu-
re i que requeria inscripció prèvia per 
controlar l’aforament.

La cultura surt al carrer

E l 16 de juny va començar el termini per sol·licitar 
les beques menjador, que finalitza el 3 de juliol. Se-

gons ha informat l’Ajuntament d’Artesa, per sol·licitar 
els ajuts cal recollir la sol·licitud a l’ajuntament o desca-
rregar-la de la pàgina web del consell (www.ccnoguera.
cat). Tot seguit cal demanar cita prèvia amb la treballa-
dora social o l’educadora social de referència en horari 
d’atenció al municipi i portar-la emplenada, signada per 
tots els membres computables, amb el volant de convi-
vència actualitzat i la resta de documentació que perto-
qui. Per la beca, es demanarà el DNI/NIE de l’alumne.

Ja s’ha obert el termini per 
sol·licitar les beques menjador 
pel curs 2020-2021

Els membres de Miscel·lània Teatre van repartir humor entre els visitants del mercat el 7 de juny | Jordi Farré, Dolors Bella
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Les fortes pluges fer rebentar a 
principis de juny una canona-

da d’aigües residuals a darrere del 
Cubtural, que va inundar el camí i 
un hort que hi ha en aquell sector. 
Degut a la toxicitat de les aigües, el 
Departament de Salut ha recomanat 
al propietari que no cultivi l’hort du-

rant un mínim de dos anys, segons 
ha explicat l’alcalde, Mingo Saba-
nés, que ha afegit que l’ajuntament 
assessorarà l’afectat per reclamar a 
l’empresa de la depuradora, que ja 
s’ha fet responsable de l’avaria.

La fuita va ser per un embussa-
ment a l’alçada del camp de futbol, 

i va tenir lloc dues vegades perquè 
la primera no es va detectar l’embús 
principal i quan va tornar a ploure, 
es va repetir. Des que s’ha reparat 
per segon cop, no ha tornat a pas-
sar. L’empresa ja ha sanejat el camí 
de l’horta afectat i no consten altres 
danys importants.

Fuita d’aigües residuals en un camí de l’horta
La fuita d’aigües residuals va inundar el primer camí de l’horta, sota el Cubtural | Aleix Criado
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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 6 
de juliol de 2020.

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

Renovació del DNI

Fins pròxim avís, no es renovarà el DNI a 
l’Ajuntament. Podeu adreçar-vos a l’oficina de 
Lleida, a la nova adreça al carrer de l’Ense- 
nyança, 2 (Comissaria Policia Nacional). L’ho-
rari, només amb cita prèvia, és de dilluns a di-
vendres de 9 a 20.30h per DNI i passaport, i de 
9 a 14.30 per TIE i documentació d’estrangers.

Ajuntament d’Artesa de Segre

Dates a recordar

noticiari

E ls voluntaris de Protecció Civil d’Artesa van fer una 
ruta pels pobles del municipi el 29 de maig i van 

fer tasques de vigilància al mercat el diumenge dia 31.

Intervencions del grup de 
voluntaris de Protecció Civil

E l juny ha estat intens als Bombers voluntaris d’Arte-
sa, amb sortides en un incendi a Vilanova de la Sal 

i un accident laboral, i amb una jornada de formació.

Formació i sortides dels 
Bombers voluntaris d’Artesa

E l pàrquing de l’institut va acollir el 19 de juny el primer 
autofutbol de Catalunya, una iniciativa per anar a veure 

el futbol amb el cotxe. El segon partit serà el Barça-Athletic 
del 30 de juny. Hi caben 150 vehicles, l’entrada val 10 eu-
ros per persona i inclou obsequi de crispetes. Hi ha servei 
de bar amb begudes, entrepans, hamburgueses i patates, 
l’ús del qual requereix portar mascareta, i WC ecològics.

Artesa crea el primer Autofutbol català per veure partits

*
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baldomar
EMD Baldomar

UNA PRIMAVERA 
ESTRANYA

Encara amb els efectes del con-
finament pel coronavirus, estem 

treballant per mirar d’obrir les pisci-
nes, sempre en la línia de consens 
que proposa el Consell Comarcal de 
fer-ho a partir de la fase 3 i en una 
data comuna amb les altres pisci-
nes de la comarca, cap a principis 
de juliol. Però serà una mica sobre 
la marxa, donades les dificultats del 
moment i esperant una millora gene-
ral. Si al final no pot ser, no serà.

Primavera tan estranya que 
aquest any la pluja i les temperatu-
res una mica al revés, han provocat 
la gran afectació de les vinyes pel 
tema del míldiu. Es tracta d’un fong 
que aquest cop ha avançat molt ràpi-
dament. Per postres, la vinya també 
va rebre la pedregada del dia 3 de 

juny, poc intensa però amb pedres 
força grosses.

Tot i així, aquest any tenim l’aigua 
garantida i el paisatge és espectacu-
lar. Colors tan verds amb tanta llum a 
finals de maig, no acostumen a ser-

hi. Gaudim-ne, i no deixem de pren-
dre les precaucions necessàries per 
evitar els nous contagis, per també, 
poder gaudir de la nova normalitat 
practicant activitats, aquest equilibri 
necessari.

Notícies de l’EMD
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E ls municipis d’Alòs, Cubells i 
Foradada tenen previst obrir 

les respectives piscines municipals 
aquest estiu, tot i que ho faran en 
condicions molt diferents del que sol 
ser habitual. A tot arreu hi haurà res-
triccions importants en l’aforament, i 
l’entrada no serà amb tiquet d’un dia 
sinó només a través d’abonaments 
per tot l’estiu i les dutxes i vestidors 
estaran tancats.

A més, per controlar l’afluència 
de persones alguns dels municipis 

contemplen la possibilitat d’establir 
torns horaris fixos associats a cada 
abonament.

A Alòs, la data prevista d’obertura 
és el 4 de juliol. L’alcalde, Lluís Sol-
devila, va explicar que “l’aforament 
màxim serà d’una cinquantena de 
persones, així que pot quedar petit 
i pot ser necessari restringir l’entra-
da”. Entre les mesures que caldrà 
prendre, tot i que estan pendents 
que es vagin concretant els proto-
cols, hi ha la desinfecció dues ve-

gades al dia, prendre la temperatura 
dels usuaris a l’entrar i el control de 
l’aigua diverses vegades al dia.

Les de Foradada tenien previst 
obrir el dia 24 de juny, mentre que a 
les de Cubells s’ha fixat com a data 
l’1 de juliol. “Haurem de fer control 
d’aforament però no creiem que cal-
gui restringir l’entrada, ja que hem 
calculat que es pot acollir un cente-
nar de persones i aquesta és la xifra 
habitual d’usuaris”, va explicar l’al-
calde, Josep Regué.

Alòs, Cubells i Foradada obriran les piscines 
municipals, però en condicions especials

municipis

La Fundació Castells Culturals de 
Catalunya ha anunciat que s’ha 

vist obligada a suspendre el Festi-
val Música als Castells previst per 

aquest estiu. Aquest històric esde-
veniment hauria arribat enguany a 
la 31a edició, però l’organització ha 
pres la decisió “per salvaguardar la 

salut dels assistents, així com la dels 
treballadors i artistes que participen 
d’aquests concerts”, segons ha ex-
plicat en un comunicat.

Suspès el Festival Música als Castells d’aquest any
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la noguera
CONCURS DE CARTELLS ANTITABAC

Un cartell d’una alumna de 6è de primària de l’escola 
Dos Rius de Camarasa ha guanyat el IV Concurs 

de Cartells Antitabac i serà la imatge de les campanyes 
institucionals del Consell Comarcal contra el consum de 
tabac dels propers mesos. El concurs ha tirat endavant 
malgrat la pandèmia, tot i que n’ha patit les conseqüèn-
cies, ja que el tancament de les escoles ha fet baixar la 
participació al concurs.

CONSELLS DELS MOSSOS PER EVITAR 
ROBATORIS DE BICICLETES

L ’arribada del bon temps sol anar associada a un in-
crement del robatori de bicicletes, per la qual cosa 

els Mossos d’Esquadra de la Noguera fan arribar una 
sèrie de consells a la ciutadania. En aparcar al carrer, re-
comanen escollir espais més freqüentats perquè la bici-
cleta quedi a la vista, aparcar-la on permeti lligar-la com 
a mínim pel quadre i per una roda, i utilitzar una tanca 
segura i fiable (com les de tipus “U” rígida). Si es deixa 
al garatge o traster, també cal lligar-la i evitar deixar les 
claus en un lloc accessible. A més, recomanen identifi-
car la bicicleta: totes tenen un número de bastidor únic i 
exclusiu, normalment situat al quadre, sota la caixa del 

pedaler, que recomanen anotar i tenir a mà per indicar-lo 
en cas de robatori. A més, s’hi pot fer gravar el número 
de DNI o qualsevol altra referència.

NOVA ALCALDESSA A PONTS

Solés Carabassa Closa és la nova alcaldessa de 
Ponts després de la moció de censura, on formarà 

govern amb els quatre regidors del grup republicà i els 
dos representants de PontsXCAT. 

PROMOCIÓ DE LA NOGUERA ALS TRENS 
DE FERROCARRILS CATALANS 

E ls trens de Ferrocarrils Catalans de la Generalitat 
llueixen des del 15 de juny publicitat dels atractius 

turístics de la Noguera, donat que aquesta és una de les 
comarques on l’organisme gestiona equipaments turís-
tics. Els vinils cobriran els trens fins a l’octubre.

EXPOSICIÓ AL MUSEU DE LA NOGUERA

Després de l’aturada forçosa per la Covid-19, el Mu-
seu de la Noguera reobre la sala d’exposicions tem-

porals amb l’exposició “Ossos, un viatge a l’època me-
dieval de la mà de l’antropologia física”. La mostra ens 
acosta a aquesta disciplina fonamental per a conèixer 
els nostres avantpassats. 
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el cap informa

És la pregunta que tots ens fem i 
a la qual no donarem resposta, 

perquè no tenim una bola de vidre. 
I si la tinguéssim, tampoc creiem en 
això. Com a científics que som, es-
coltem i llegim les poques evidències 
que tenim de la Covid-19 i de l’evolu-
ció que es preveu que faci el maleït 
virus, el coronavirus SARS-COV2. 
En això ens hem de basar per adap-
tar-nos a les circumstàncies que ens 
anirem trobant.

En el moment d’escriure aques-
tes línies, podem dir que la situació 
de la malaltia a la nostra àrea bàsica 
de salut està controlada, però això 
no ens farà abaixar la guàrdia. 

Hem de continuar fent diagnòs-
tic i control de qualsevol sospita de 
contagi, així com de tots els possi-
bles contactes, per tal d’evitar que 
apareguin rebrots. 

També hem de continuar atenent, 
com havíem fet abans i com hem fet 

durant tota la pandèmia, totes les ur-
gències i emergències. 

A més, hem de reprendre l’aten-
ció de totes les persones amb ne-
cessitats sanitàries agudes i el se-
guiment de les que tenen malalties 
cròniques. Així mateix, cal continuar 
fent totes les activitats de prevenció 
a partir del punt on les havíem deixat 
i, especialment, sense oblidar una 
de les més importants: la vacunació 
a totes les edats, des dels més petits 
als més grans, passant pels adoles-
cents, les embarassades, les perso-
nes que pateixen algun tipus d’im-
munosupressió, i també els adults 
sense malalties. I en definitiva totes 
les activitats que havíem fet abans.

Hem fet molts canvis forçats en la 
forma que us atenem, als quals tots 
ens hem hagut d’adaptar amb rapi-
desa, tant vosaltres com a usuaris, 
com nosaltres com a professionals.
Molts d’aquests canvis ja estava pre-
vist que es fessin a llarg termini, de 
manera que només s’han accelerat 
i, per tant, han vingut per quedar-se. 

Són l’atenció telefònica, les @con-
sultes, les videotrucades, la retirada 
de tot el paper que puguem,...

D’altres atencions, les que reque-
reixen d’una exploració física, d’una 
prova concreta, d’una cura,... Les 
continuarem fent, ja sigui al CAP, al 
consultori o al domicili, sempre amb 
el màxim de garanties d’higiene i 
control de contagis. De la mateixa 
manera, continuarem sense fer totes 
activitats que suposin un risc alt de 
transmissió de la Covid-19, bàsica-
ment comunitàries i grupals. 

Hi haurà tres principis bàsics que 
mantindrem com a professionals i 
que hem de mantenir tots els ciu-
tadans: higiene de mans, distancia-
ment físic i mascareta obligatòria en 
llocs públics sempre que el distan-
ciament físic no sigui possible.

Finalment, et recordem que 
d’acord amb els nous paràmetres i, 
no has de venir directament al CAP. 
Posa’t en contacte amb nosaltres 
per telèfon o internet i t’atendrem.| 
CAP Artesa de Segre

... i ara què?

 

Segueix-nos
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entitats
Benvolguts conciutadans:

Amb uns de mesos de re-
tard per culpa de la pandèmia, ens 
plau comunicar-vos que, gràcies a la 
col·laboració i esforç de molta gent, 
s’han assolit la majoria de millores 
a l’església per les quals el grup 
d’Amics de la Parròquia vam dema-
nar, ja fa un any, la vostra col·labo-
ració. 

La relació de millores i tre-
balls que s’han dut a terme al llarg 
d’aquests mesos és la següent:

- Neteja de les façanes i vitralls 
exteriors del temple.

- Neteja dels vitralls interiors.
- Neteja del terra.
- Neteja de les catifes de l’altar 

major.
- Neteja dels bancs de fusta.
- Tractament anticorcó de la tari-

ma i del revestiment de fusta al vol-
tant de l’altar major.

- Tractament anticorcó dels con-
fessionaris.

- Protecció dels baixos de les 

portes d’entrada i substitució dels 
poms vells.

- Pintura de l’entrada, del bap-
tisteri i de diferents panys de paret 
vora l’altar major.

- Pintura i neteja del racó de làm-
pades votives.

- Pintura de la barana de ferro del 
baptisteri.

- Neteja i reforç dels bancs de la 
capella del Santíssim.

- Neteja de la vidriera de la cape-
lla del Santíssim

- Canvi de testos i plantes de l’al-
tar major, del Sant Crist, del baptis-
teri i de la capella.

No cal dir que tot això ha estat 
possible gràcies a la col·laboració 
generosa de molta gent. Des d’aquí 
els ho volem agrair de tot cor.

Encara que seria llarg enumerar 
a tots els que han aportat el seu es-
forç, no volem deixar d’agrair a Mn. 
Antoni, per part de la Parròquia, i al 
sr. batlle, per part de l’Ajuntament, la 
seva bona disponibilitat sempre que 

ens ha calgut un cop de mà.
Dins del nostre compromís inicial 

de transparència i bon ús dels recur-
sos obtinguts, fem públic el resum 
d’ingressos i despeses que hi ha 
hagut al llarg d’aquest procés, que 
consta d’ingressos i donatius per va-
lor de 8.202,00 € i despeses i millo-
res amb un cost de 7.651,11 €. 

Els comptes més detallats els tin-
drà Mn. Antoni i queden a disposició 
de tothom qui els vulgui examinar.

Volem dir-vos també que conti-
nua oberta, com fins ara, la possi-
bilitat de fer aportacions pel man-
teniment, neteja i conservació del 
temple a través del punt d’ingrés del 
Banc de Sabadell que hi ha instal·lat 
al costat de la capella del Santíssim.

Finalment, reiterem el nostre 
agraïment a tots els artesencs i ar-
tesenques que amb la vostra col·la-
boració heu fet possible que gaudim 
d’un temple més digne i ben arreglat. 

Moltes gràcies a totes i a tots!
| Amics de la Parròquia

Finalització de millores a l’Església Parroquial

Estimats amics i amigues: espe-
rem que vosaltres, les vostres 

famílies i amistats estigueu bé i por-
teu el “distanciament” el millor possi-
ble. Per part de l’equip del Marque-
sat tots estem bé i esperançats per 
poder reprendre les nostres activi-
tats el més aviat possible, però això 
sí, de manera segura.

Al juny vàrem fer una videocon-
ferència (com podem veure estem 

molt moderns) i  sospesàrem la si-
tuació actual i probable en els pro-
pers mesos; veient  era difícil realit-
zar les nostres activitats de manera 
segura i legal, acordàrem suspendre 
les activitats del curs d’aquest any.

La web del marquesat (www.mar-
quesat.cat) serà ara  encara més, el 
nostre punt de trobada i lloc on plas-
mar les nostres idees i suggeriments 
i estar en contacte amb vosaltres.

Desitjant que aquest parèntesi 
de les nostres activitats sigui el més 
curt possible, us fem arribar una for-
ta abraçada de part de tot l’equip del 
Marquesat.

Endavant Marqueses i Marque-
sos i fins ben aviat, amb la il·lusió 
de sempre. | Ramon Bernaus, Ra-
mon I. Canyelles, Josep Ma Ma-
ta-Perelló, Paquito Gessé i Josep 
Roqué

Terres del Marquesat suspèn de manera indefinida les 
activitats que tenia programades per aquest curs
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Després de gairebé 40 anys 
exercint la docència, el mestre 

Antonio se’ns jubila aquest estiu i el 
curs vinent ja no el tindrem a l’esco-
la.

El recordarem especialment pel 
seu rigor, pel seu raonament lògic, 
com a home de ciències que estima 
i coneix molt bé la nostra llengua.

Per altra banda, com a bon co-
neixedor de l’art en general i espe-
cialment de la pintura, va encarar 
la seva tasca docent i professional 
com ho fa un autèntic artista: amb 
seny i amb rauxa, amb intel·ligència 
i amb passió. En el cap un objectiu; 
en el cor un repte. 

El mestre Antonio ha estat un 
mestre de territori, arrelat a tot allò 
que l’envolta. La seva forma d’en-
tendre l’aprenentatge ha obert els 
ulls i l’ànima del seu alumnat i tam-
bé de companys i companyes, per 
estimar i comprendre l’entorn pro-
per en què vivim. La història local, 
la geologia, la botànica i la micolo-
gia, la fauna, les tradicions populars 
o la llengua pròpia són algunes de 
les llavors autòctones que el mestre 
ha anat sembrant en nosaltres.

Queda lluny aquell curs 82-83, 
quan va començar a exercir justa-
ment a l’escola d’Artesa. Ens cons-
ta que no va ser un curs fàcil, però 
també que el va superar amb sol-
vència. Després va estar destinat 
durant tres cursos a Batea, d’on 
sabem que guarda bons records i 
bones amistats.

El curs 86-87 va aconseguir la 
plaça definitiva a Artesa, amb la 
Rosa i el Ramon, i ja no se n’ha 
mogut. Durant uns anys varen ser 

els tres tutors inseparables de la se-
gona etapa. Això va ser així fins al 
curs 96-97, amb l’última promoció 
que va arribar fins a 8è degut a la 
LOGSE. Junts varen seguir els pas-
sos d’altres que els van precedir i hi 
afegiren el seu granet de sorra amb 
noves iniciatives: teatre per Nadal, 
setmanes culturals, jocs florals, sor-
tides a l’entorn, experiments diver-
tits…

A més, durant els 10 primers 
cursos va coincidir amb una perso-
na de referència a la seva vida, la 
seva mare Montserrat, amb la qual 
va compartir claustre fins que es va 
jubilar el 1996.

En tombar el mil·lenni va fer un 
pas més en el seu compromís amb 
l’escola i va passar a formar part de 
l’equip directiu, primer amb el Car-
los i després amb el Ramon com a 
directors. I com n’estaven de tran-
quils deixant a les seves mans la 

secretaria!, tant la part administrati-
va com l’econòmica. Tothom a l’es-
cola sabia del seu rigor i que vetlla-
va fins a l’últim cèntim. En aquesta 
funció directiva també va coincidir 
amb la Roser i la Núria.

Durant tot aquest temps va com-
paginar gairebé sempre la tasca de 
secretaria amb una tutoria a cicle 
superior, cosa gens fàcil. Algunes 
persones que han compartit cicle 
i claustre amb ell durant anys han 
esdevingut més que companys i 
companyes, de forma que ha sem-
brat una bona amistat.

Fa dos cursos va deixar l’equip 
directiu per tornar als orígens en 
la seva funció de tutor. Ara que-
den enrere desenes de promocions 
d’alumnes, de companys i com-
panyes, de famílies, de vivències, 
d’iniciatives... I això deixa una gran 
petjada a tots els nivells.

En definitiva, estem parlant d’un 

Gràcies, mestre Antonio

escola els planells
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mestre i professional que sempre 
ha posat per davant de tot el bé co-
mú i ha valorat aquelles persones 
que l’han precedit: les ha escoltat, 
admirat i ha après d’elles. I d’una 
persona profundament crítica, que 
sempre ha buscat una perspectiva 
diferent per encarar les situacions i 
les dificultats.

No sabem com t’hauràs imagi-
nat la teva jubilació, Antonio, però 
sabem que fa anys que hi penses, 
sobretot a mesura que veies com 
antics companys i companyes ana-
ven arribant a la fi de la seva carrera 
docent. Tenim la certesa, però, que 
mai t’hi hauries vist, ni en el pitjor 
dels escenaris, en les circumstàn-
cies actuals. Ningú no es mereix un 
comiat amb el distanciament social 
que ens ha tocat viure aquest curs, 
però tu encara menys. Esperem po-
der-t’ho compensar quan puguem 
i acomiadar-te com cal i com et 
mereixes. Mentrestant, t’hauràs de 
conformar amb el nostre immens 
agraïment i escalf. 

Et desitgem 
que tinguis mol-
ta sort en aques-
ta nova etapa, 
a c o m p a n y a n t 
la teva famí-
lia, que sempre 
has cuidat tant. 
Esperem que 
gaudeixis de la 
vida de “pagès 
jubilat” que tant 
t’agrada, que 
vegis el Barça 
a c o n s e g u i r 
grans èxits, que 
puguis ampliar 
la teva pinacote-
ca particular, vi-
sitar els museus que tant t’agraden, 
descobrir nous pintors emergents, 
trobar les boleteres abans que nin-
gú, trepitjar de nou les aules univer-
sitàries per continuar aprenent, que 
és la teva autèntica passió... Gau-
deix com mai de les teves grans 
converses on sempre hi ha algun 

racó per encabir-hi les històries de 
la mili, del bàsquet, de Batea, del 
Palau d’Anglesola, de Baldomar... 
I guarda tots aquests moments de 
vida en la teva bona memòria i en el 
teu gran cor per a continuar-nos en-
riquint, ara més enllà de les aules.

| Escola Els Planells
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tema del mes

Un ple telemàtic aprova 
el pressupost amb més 
inversió dels últims anys
L ’Ajuntament d’Artesa va celebrar 

l’1 de juny el primer ple telemàtic 
de la seva història. El consistori no 
s’havia reunit des d’abans del confi-
nament i hi havia temes que s’havien 
convertit en urgents, sobretot l’apro-
vació del pressupost però també el 
nomenament d’un nou regidor que 
estava pendent des d’una renúncia 
de principis d’any. A banda de la for-
ma, el ple també va ser històric pel 
contingut, ja que precisament el pres-
supost aprovat contempla una de les 
partides en inversió més grans dels 
últims temps. Es va aprovar amb 
els vots a favor de l’equip de go-

vern d’Esquerra Republicana (ERC) 
i Junts per Artesa (JxA), mentre que 
els regidors d’Artesa Pel Canvi (APC) 
s’hi van abstenir.

El regidor d’Hisenda, Josep Maria 
Farré (JxA), va ser l’encarregat de 
presentar i defensar el pressupost al 
ple. En declaracions a La Palanca, 
tant ell com l’alcalde, Mingo Sabanés 
(ERC), han destacat la bona entesa 
a l’hora de preparar el pressupost. 
Sabanés ha assegurat que “ha estat 
una bona negociació, fàcil i sense 
dificultats”, i Farré ha afegit que “els 
tècnics el van proposar i nosaltres 
ens vam posar aviat d’acord”. Els 

dos han indicat que els regidors d’al-
gunes àrees havien demanat modifi-
cacions, que en alguns casos s’han 
incorporat, i que el procés ha estat 
relativament ràpid. 

El portaveu d’APC, Pere Martí, va 
justificar l’abstenció pel retard de mig 
any en l’aprovació, en què “la Covid 
no és excusa, el pressupost s’ha de 
tenir a punt a finals de l’any anterior”, 
i perquè és “de continuïtat” respecte 
del 2019. “Hi veiem moltes partides 
copiades, l’única diferent són les in-
versions perquè hi ha subvencions 
que s’havien d’agafar o es perdien”, 
va dir. Martí lamenta per exemple 

Captura de pantalla d’un moment del ple de l’1 de juny, que es va poder seguir en directe però no va quedar enregistrat

24 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Juny 2020 I Núm. 444



tema del mes #temadelmes

que la partida per edificis antics com 
els de la carretera que amenacen 
ruina no es modifiqui, ja que “és in-
suficient” i el 2019 no es va fer ser-
vir precisament per això. En aquest 
punt suggereix apostar per penalitzar 
els propietaris, que està legalment 
permès, ni que la quantitat que s’ob-
tingués fos poca. “No es fa per ino-
perància, per no fer el tràmit, perquè 
l’eina legal hi és”, afirma. APC tam-
bé voldria una aposta més clara per 
les renovables: “sí que es posen led, 
però res més, veiem que als edificis 
públics no hi ha sostenibilitat, al seu 
moment es va parlar molt del pèl·let 
però ara aviat valdrà igual que el ga-
soil”. Tampoc estan d’acord amb les 
partides protocol·làries per visites 
d’autoritats i similars: “són obsole-
tes, però hi destinen 10.000 euros, 
quan en altres ajuntaments ja estan 
anul·lades”. “L’abstenció és un vot de 
confiança, a veure si ens deixen par-
ticipar més”, conclou.

El pressupost de l’Ajuntament 
d’Artesa per l’any 2020 és de prop de 
4,5 milions d’euros (4.482.554 euros, 
concretament), dels quals un 26% 
són inversions, un total de 1.156.000 

euros. D’aquests, més de la meitat, 
un 60%, corresponen a subvencions. 
La magnitud de la partida d’inver-
sions es fa evident comparant-la amb 
l’any anterior, en què era de 300.000 
euros i representava el 7% del pres-
supost, que era de 3.650.000 euros.

SUBVENCIONS 

La quantitat de les inversions es 
deu a dues subvencions FEDER per 
substituir tot l’enllumenat per led. Es 
farà en dues fases, una de 384.000 
euros (dels quals 192.000 els aporten 
els fons europeus FEDER, 96.000 la 
Diputació i 96.000 l’Ajuntament) i una 
de 140.000 (en la mateixa proporció, 
70.000 FEDER, 35.000 Diputació i 
35.000 Ajuntament), i permetran que 
tot el municipi tingui aquest sistema, 
que ara només és a Vernet i en una 
part de Vilves. A aquestes dues parti-
des cal afegir-n’hi una de 50.000 eu-
ros, aportats íntegrament per l’Ajun-
tament, per muntatge. 

La contrapartida serà l’estalvi 
energètic, que sobre el paper pot ser 
de fins al 50%. Farré ha explicat que 
la despesa municipal en electricitat 
és de 250.000 euros anuals però que 

no confien que l’estalvi sigui de la 
meitat, ja que a banda de l’enllume-
nat aquesta quantitat inclou edificis 
públics i altres despeses que no es 
veuran afectades pel canvi. “Hem de 
seguir millorant l’eficiència, apostant 
per les renovables”, indica.

En aquest punt Farré lamenta que 
per acceptar aquestes subvencions 
es va haver d’estalviar molt l’any pas-
sat, ja que “l’Ajuntament no té liquidi-
tat”. La part positiva és que la partida 
de despeses financeres del pres-
supost és només de 33.000 euros 
en tot l’any i la de passius financers 
(amortització de crèdits) també és re-
duïda, 177.000 en crèdits del sector 
públic i 90.000 en crèdits de bancs. 
De tota manera, la manca de liquidi-
tat alenteix les obres i Farré es mos-
tra convençut que “cal canviar-ho, si 
no haguéssim tingut el romanent de 
tresoreria de 400.000 euros de l’any 
passat, no hauríem pogut acceptar 
les subvencions”.

A banda de les led, una altra inver-
sió important i també subvencionada 
és una nova captació d’aigua a Clua, 
que rep 95.000 euros de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, el 90% del cost. 

La inversió més forta és per la canviar tots els llums del municipi per led, com els que ja hi ha a Vernet | Marc Ticó
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L’obra ha d’acabar amb els proble-
mes d’abastiment que pateix el poble 
a l’estiu, però és complicada perquè 
“en aquella zona tots els pous surten 
contaminats de metalls pesants i l’ai-
gua que trobem no és potable”.

L’ACA també aporta una altra 
subvenció de 91.000 euros que co-
brirà el 90% del cost de millora de 
camins amb àrids reciclats, que es 
preveu que doni per fer uns 25 quilò-
metres de camins. “El municipi té 200 
quilòmetres, costaria un milió d’euros 
fer-los tots, així que els anem fent ca-
da any i optimitzant al màxim la sub-
venció”, explica Farré.

L’altra partida important és per ur-
banitzar la plaça 1714, 124.000 euros 
que aporten a parts iguals Diputació i 
Ajuntament. Les obres ja estan adju-
dicades i just han començat.

Amb finançament íntegrament 
municipal s’ha fet l’abastament d’ai-
gua de Clua (posar comptadors i 
reparar trams de canonades fetes 
malbé), que ha costat 24.000 euros, 
i es reformarà el pati de l’Escola Els 
Planells. Té un cost  total de 50.000 
euros, però la fase d’aquest 2020 
són 21.000. També val 50.000 euros 
l’obra per una nova connexió d’aigua 
a Montargull. “Ara agafa l’aigua que 
sobra de Tòrrec i no n’hi ha prou, 
la canonada es trenca molt sovint 
i a més suposa dependre d’un altre 
municipi”, explica Farré. L’obra ha 
de permetre agafar l’aigua de Torre-
blanca amb una xarxa que ja abas-
teix Montmagastre i Vall-llebrera. “No 
tenim subvenció però és millor que el 
projecte de reparar el sistema actual, 
que valia 140.000 euros i que no era 

garantia d’abastiment perquè depe-
nia del que sobrava a Tòrrec”, matisa. 

La residència de gent gran rebrà 
una inversió de 35.000 euros, 20.000 
per renovació de mobiliari com corti-
nes i matalassos, i 15.000 per fer-hi 
un centre de dia. “Estava projectat 
al nou edifici, però de moment no és 
viable perquè encara calen 300.000 
euros per acabar-lo, i si ho fem a la 
residència es poden optimitzar ins-
tal·lacions que ja hi ha fetes, com 
la cuina”, indica Farré. Pel que fa a 
l’edifici nou, es deixarà tancat i inaca-
bat a l’espera de finançament, ja que 
“la llar de jubilats també funciona bé 
tal com està ara”, afegeix.

El pressupost contempla diver-
ses partides obertes per si s’aconse-
gueixen subvencions, algunes més 
segures que altres. Una de les més 

Alguns dels indrets on s’inverteix són la plaça 1714, la residència, el pati de l’escola i el senill

26 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Juny 2020 I Núm. 444



tema del mes

Els castells de Montmagastre (dalt) i Antona (baix), també rebran inversions | Eduard Serradell, Marc Ticó

probables és una aportació de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro 
(CHE) per netejar i esbrossar tot el 
tram del pas del Senill per Artesa, 
que s’intentarà “estirar” per netejar 
també la zona de la Palanca al Se-
gre. També s’han deixat obertes les 
partides del clavegueram de Vall- 
llebrera, que ascendeix a 200.000 
euros, i la coberta del pavelló, que té 
concedit el PUOSC 2020-2024 però 
que encara no s’ha convocat. “Són 
1.140.000 euros i s’endú les quatre 
anualitats, però volem fer un projecte 
global, no una reforma que s’hagi de 
desfer quan se’n faci una altra, i això 
són molts diners”, explica. De fet, el 
projecte integral per reformar tot el 
pavelló, coberta inclosa, són uns 6 

milions d’euros. “S’anirà fent quan 
hi hagi diners, però almenys es farà 
amb visió global i coherència”, indica.

En matèria cultural hi ha una ac-
tuació d’urgència al campanar de la 
canònica de Sant Miquel de Mont-
magastre (vegeu foto superior), que 
val 48.000 euros i té una subvenció 
de 15.000 euros del Departament 
de Cultura. El projecte de reforma 
integral són 600.000 euros i també 
s’anirà fent quan hi hagi diners. L’al-
tra inversió destacada en patrimoni 
és la restauració del castell d’Antona, 
on es destinen 15.000 euros (11.500 
de la Diputació i 3.500 de l’Ajunta-
ment). En ambdós casos, per reduir 
despeses, es contactarà amb entitats 
locals com els Amics del Castell de 

Montmagastre o el CUDOS per fer 
treballs de trasllat de material i neteja 
de camins.

Per fer front a les despeses de la 
Covid-19 es reserven 30.000 euros.

A banda de les inversions, hi ha 
una partida de 25.000 euros “de con-
tingència”, per imprevistos, i les par-
tides de personal (897.000 euros) i 
despesa corrent (1.670.000 euros) 
es mantenen similars a l’any passat. 
Les transferències corrents (serveis 
transferits, com la brossa), ascen-
deixen a 250.000 euros.

Finalment, al ple també va pren-
dre possessió Marc Ticó com a regi-
dor de Junts x Artesa en substitució 
de Jaume Caballer, que havia renun-
ciat al febrer.
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psicocàpsula

Ser mare o pare no és una tasca 
fàcil i ningú ens ensenya com 

s’ha de fer, ni tenim llibre d’instruc-
cions que puguem llegir i posar en 
pràctica...  Hi ha moltes qüestions a 
tenir en compte, però si tenim i co-
neixem els ingredients bàsics que 
afavoreixen el desenvolupament i el 
benestar emocional dels nens i ne-
nes, tenim molt guanyat. 

Tot seguit enumerem les princi-
pals necessitats dels nens i nenes.

En primer lloc, les necessitats 
d’afecte i estimulació: és important 
proporcionar experiències senso-
rials, emocionals i afectives que 
permetin al nen o nena construir un 
vincle segur on desenvolupar-se. És 
a dir, comprendre les seves neces-
sitats i respondre-hi. És fonamen-
tal que intentem connectar amb els 
sentiments i pensaments del nostre 
fill o filla, però no des de la nostra 
visió d’adult, sinó des de la seva. Els 
nens i nenes no s’enfaden o ploren 
per empipar-nos, sinó perquè real-
ment els ha afectat alguna cosa i no 
saben com gestionar-ho. Per tant, 
una qüestió que és primordial és en-
tendre el seu punt de vista i mirar la 
situació des del seu prisma, per po-

der acompanyar-los i ensenyar-los a 
gestionar les emocions. 

També cal destacar les neces-
sitats educatives: els nens i nenes 
han d’aprendre del món que els en-
volta, han d’integrar normes i regles 
que els permetin conviure amb la 
resta de persones. I és fonamental 
que els proporcionem experiències 
d’aprenentatge i que amb les nos-
tres actituds i 
comportaments 
tinguin un model 
a seguir. Aquí 
també s’engloba-
ria la transmissió 
de valors com el 
respecte, la to-
lerància, la gene-
rositat, la justícia, l’esforç, etc. 

Un altre tipus són les necessitats 
socialitzadores: els nens i nenes, en 
funció de les avaluacions que van 
rebent del seu entorn familiar, van 
desenvolupant el seu autoconcepte 
i la seva autoestima. Per tant, serà 
important valorar i transmetre mis-
satges positius per tal  que se sen-
tin capaços d’aconseguir allò que 
es plantegin. Si constantment reben 
missatges negatius: “ets dolent, no 

fas mai res bé, ets molt empipado-
ra, ja ho faig jo que tu vas molt lent, 
ets massa manaire, ets un gandul, 
etc.” aquests acabaran formant part 
de la seva identitat i s’aniran relacio-
nant amb el seu entorn d’acord amb 
aquestes etiquetes.

Finalment, la necessitat de pro-
tecció és una necessitat bàsica i 
molt important. Els nens i nenes 

necessiten sentir-se 
protegits dels con-
textos externs que 
puguin fer-los mal o 
alterar el seu procés 
de creixement i des-
envolupament. Per 
tant, cal protegir-los 
d’aquests ambients 

que poden ser perjudicials. 
Normalment, si aquestes neces-

sitats estan cobertes, els nens i les 
nenes gaudeixen d’un bon desenvo-
lupament i benestar emocional, es 
converteixen en persones segures, 
amb valors, amb una bona autoes-
tima i amb capacitat d’establir rela-
cions sanes amb el seu entorn. 

| Anna Balcells Molina, Psi-
còloga i psicoterapeuta, Nº 
Col·legiada 20605

Què necessiten els nens i nenes dels seus 
pares i mares?

Anna Balcells i Molina

És fonamental 
proporcionar-

los experiències 
d’aprenentatge
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E l passat 8 de juny, i després de 
prop de tres mesos aturats per 

la Covid-19, el CENG Artesa va re-
prendre l’activitat a peu de pista.

Durant aquest mes de juny, s’es-
tan portant a terme entrenaments 
amb grups reduïts i amb exercicis 
individuals, mantenint les distàncies 

i sense contacte físic entre jugadors. 
L’activitat està sent un èxit i ha per-
mès el retrobament dels basquetbo-
listes.

Malgrat que la Federació Cata-
lana de Bàsquet va donar la com-
petició per finalitzada, el CENG ha 
volgut reiniciar els entrenaments per 

tornar, a poc a poc, a la normalitat.
Al juliol, el club artesenc té previst 

organitzar unes estades esportives, 
amb un format diferent de les dels 
altres anys, i està acabant de definir 
l’activitat a mesura que les autoritats 
sanitàries van informant de les me-
sures que cal prendre. 

El CENG reprèn els entrenaments

Els entrenaments es fan en grup reduïts i amb exercicis individuals, sense contacte físic entre jugadors | CENG

esports
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E l 12 de juny es va constituir for-
malment el club de futbol Olím-

pic Artesa de Segre Club Esportiu, 
que militarà a 4a catalana. Amb 
aquesta denominació es recupera el 
nom que va tenir el primer equip de 
futbol del municipi d’Artesa, format 
el 1922.

La junta directiva està formada 
per nou persones, encapçalades per 
Jaume Gonzàlez com a president, 

Adrià Farré, de secretari, i Carme 
Barril, que n’és la tresorera.

La previsió és de disposar apro-
ximadament d’uns 20 jugadors, tots 
formats al futbol base d’Artesa, dels 
quals encara se n’ha concretat pocs 
noms. En la part tècnica, l’equip 
comptarà amb un jove entrenador, 
Nil Baró, de 22 anys. Carles Pérez 
actuarà com a segon entrenador i 
també com a delegat.

Artesa de Segre té un nou club de futbol

La Covid-19 ha paralitzat la ce-
lebració del 25è aniversari del 

CUDOS, que tenia programada una 
activitat al mes el 2020 i per ara 
només ha pogut fer les de gener i 
febrer. Una de les més esperades, 
la trobada i acte central, prevista a 
l’agost, ja és pràcticament segur que 
es farà l’any 2021, quan hi hagi més 
garanties.

Una altra cita emblemàtica afec-
tada per la pandèmia és la cursa 
de muntanya Lo Meló, que s’havia 
de fer l’1 de maig i es va postposar, 

provisionalment, a la fira del Meló. 
El president, Josep Roca, ha expli-
cat que tot apunta que si la fira es 
fa, la cursa també es faria, però que 
estan pendents tant de la concreció 
del protocol de curses de muntanya 
per part de la Federació com de la 
confirmació que es fa fira.

El que sí que s’ha fet aquest mes 
ha estat l’entrega de les dessuado-
res commemoratives del 25è ani-
versari que el club ha regalat aquest 
any a totes les persones sòcies. I 
precisament la xifra de membres del 

club és una altra de les notícies del 
mes, ja que s’està a punt d’arribar al 
rècord, amb gairebé un centenar.

Pel que fa a l’activitat estricta-
ment esportiva, amb la convocatòria 
de les primeres competicions els so-
cis han tornat a entrenar amb ganes, 
com el grup que va coincidir en BTT 
i va acabar fent una ruta que uneix 
totes les parròquies dels pobles del 
municipi, amb 114 quilòmetres i prop 
de 3.000 metres de desnivell. En 
cursa de muntanya, la primera cita 
és a Esterri d’Àneu el 25 de juliol.

El CUDOS concretarà en breu quines 
activitats de club es tornen a convocar 
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Artesa de Segre - 25730

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

Recollida a domicili

pere_jubete@hotmail.com

Pere Jubete 
Llicència nº 3

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa 

amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor

Tel. 617 410 668
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esports

Després de 87 dies de confina-
ment, el dilluns dia 8 de juny 

vam tornar a obrir les nostres ins-
tal·lacions amb molta il·lusió i moltes 
ganes de tornar-hi per la nostra part, 
seguint rigorosament les normes 

establertes. Han estat uns dies fan-
tàstics i emotius, amb una gran res-
posta per part dels socis, als quals 
volem agrair la confiança que han 
mostrat en nosaltres compartint les 
activitats, les bones estones, les ria-

lles... I posant-nos en bona forma. 
Sense vosaltres res seria igual. Grà-
cies als monitors pel vostre suport i 
entrega incondicional. Som un gran 
equip. Gràcies a tothom. | Club Es-
portiu Gimnàs Altis

El club Altis reobre les instal·lacions
Les activitats presencials al gimnàs s’han reprès mantenint mesures de seguretat | Club Esportiu Altis
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relats confinats
Estem vivint un autèntic malson. 

Una situació esgarrifosament 
inèdita i imprevisible. Amb l’obligació 
moral de romandre confinats a casa 
arran del coronavirus, que pertany al 
grup SARS-CoV-2 i que provoca una 
malaltia anomenada Covid-19. Els 
símptomes més comuns són lleus, 
semblants al d’una grip, com males-
tar general, tos o febre. En els casos 
més greus pot causar pneumònia i 
complicacions respiratòries. L’índex 
de letalitat entre els infectats és del 
4%. 

Tan aviat com les autoritats xine-
ses al desembre del 2019 van adme-
tre l’inici de la malaltia a la ciutat de 
Wuhan, jo ja intuïa la gravetat. Abans 
que la OMS declarés la pandèmia al 
febrer del 2020, sabia el que podria 
passar perquè he visitat els mercats 
d’algunes ciutats xineses i he com-
provat la manca d’higiene. Malaura-
dament ara sofrim les mesures ex-
cepcionals que s’han hagut d’adoptar 
arreu per combatre aquest virus tan 
contagiós. Efectes de la globalització. 
Tothom tancat a les seves llars. Els 
carrers buits. Només autoritzats a sor-
tir de casa per motius essencials com 
anar a comprar aliments o en busca 
de medicines, mentre, amb l’angúnia 
de la incertesa, cada dia assistim im-
potents a l’increment de la xifra d’in-
fectats i de defuncions. Una bogeria. 
Sembla l’escenari d’una pel·lícula 
catastrofista de ciència-ficció amb les 
persones convertides en els actors 
que pateixen les conseqüències. Tant 
de bo! 

Com aturar la propagació del Co-
vid-19? Seguint les recomanacions 
dels experts de quedar-se a casa. 
L’objectiu de l’aïllament és reduir el 

nombre reproductiu del virus, és a 
dir, la mitja que cada persona infecta-
da pot arribar a contagiar. Romandre 
en reclusió és un acte de civisme, de 
responsabilitat social. No val a badar. 
Estem lluitant per salvar vides. Una 
mesura dràstica, però necessària. 
Tant de bo tothom fes el mateix! Per 
això critico la frivolitat d’alguns ciu-
tadans, com els 
i rresponsables 
madrilenys que 
van fugir cap a 
les zones de pla-
tja en decretar-se 
la quarantena o 
els barcelonins 
que van enfilar 
cap a la sego-
na residència de 
muntanya. 

D’ençà el dijous 12 de març, el dia 
que va començar el confinament, a 
La Ràpita es van suspendre tots els 
actes públics i es van tancar els equi-
paments municipals, així com alguns 
accessos per carretera per limitar la 
mobilitat. Quan vaig pel carrer a bus-
car el pa, em sorprenc de veure-ho 
tot tancat a pany i forrellat. Sembla un 
poble fantasma.

Quan et topes amb algú incons-
cientment t’allunyes a la distància de 
seguretat. A mesura que es dispara el 
nombre de víctimes, has de buscar la 
forma d’evadir-te. Jo passo les hores 
devorant llibres o veient pelis a dojo. 
Fins i tot miro de distreure’m escrivint 
algun relat sobre els episodis relle-
vants de la meva vida. Almenys du-
rant una estona m’oblido de l’angoixa. 
Si l’esperança va ser la darrera que 
va sortir de la mítica caixa de Pando-
ra, durant aquesta època d’incertesa 

encara ens queda la literatura i l’es-
criptura. 

Vaig resistir fins el cinquè dia d’aï-
llament. Però necessitava moure’m, 
així que vaig estendre una vella catifa 
a la sala d’estar sobre la qual realit-
zar una exhaustiva taula d’exercicis, 
reminiscències de joventut, quan fre-
qüentava un gimnàs de Tae-Kwon-

Do. Una prova de so-
lidaritat, perquè cada 
persona aïllada ajuda 
a salvaguardar la vi-
da del proïsme. Nin-
gú és immune. Cal 
ser altruista i tothom 
ha de mantenir la 
reclusió. Només així 
aconseguirem vèncer 
al Covid-19 i podrem 
retornar a la normali-

tat, tot i que les coses ja mai més se-
ran iguals. Sempre hi haurà un abans 
i un després del coronavirus. 

Després d’una setmana de confi-
nament, els hospitals estan saturats, 
per això el Govern acaba d’anunciar 
la pròrroga de l’estat d’alarma durant 
quinze dies. Segons els experts el pic 
de l’epidèmia arribarà dins d’un mes. 
Vatua l’olla, no sé si resistirem tant 
confinament! Amb el degoteig de brè-
tols que passegen o agafen el cotxe 
per marxar cap a les segones resi-
dències, veig complicat poder supe-
rar aquest tràngol que ens traurà de 
polleguera. Temps al temps! 

Totes les cadenes de TV expliquen 
les odissees dels espanyols a l’es-
tranger per tornar a casa. Es queixen 
que els consolats no els ajuden en els 
tràmits o les companyies aèries no 
contribueixen massa a repatriar-los... 
és un campi qui pugui. Europa, amb 

Així vaig viure la crisi del coronavirus (I)

“És fort que els 
metges hagin 
de triar quins 

pacients deixen 
morir”
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les fronteres tancades i milions de 
persones confinades a les llars, ha 
esdevingut l’epicentre del brot, que es 
va iniciar a la Xina a finals de desem-
bre. La ràpida expansió del virus pel 
continent nord-americà i les singulars 
condicions de l’assegurança mèdica 
als Estats Units feia témer que aviat 
aquest país encapçalaria el nombre 
de defuncions. La situació pot quali-
ficar-se de dramàtica arreu i tràgica 
en alguns llocs. A Espanya el coro-
navirus ja s’ha cobrat 1.720 víctimes 
i la xifra de contagiats ha augmentat 
fins els 27.000. Però, tot i així, no po-
dem abaixar la guàrdia. Hem de ser 
prudents i obeir les recomanacions 
d’aïllament, perquè la fase més agu-
da del contagi encara està per arribar. 
Resistirem és el lema que més s’es-
colta aquests dies. 

Vivim amb neguit, pendents de les 
notícies, comprovant les mostres de 
solidaritat d’arreu com les empreses 
tecnològiques que s’afanyen en la 
fabricació de material de protecció i 
respiradors en 3D. Qualsevol gest de 
suport és poc contra aquesta malal-
tia que afecta als més vulnerables: 
els ancians. El que s’escolta sobre 
les residències d’avis, que expiren 
en solitud per culpa de la manca de 
salubritat, resulta esfereïdor. També 
és fort que els metges hagin de triar 
a quins pacients amb malalties cròni-
ques deixen morir per alliberar llits a fi 
d’atorgar-los a qui té més esperances 
de vida. O que les infermeres aguan-
ten el mòbil a cau d’orella dels vellets 
per tal que s’acomiadin dels seus fa-
miliars. 

Davant aquest esgarrifós allau 
en pèrdues de vides humanes, 
només puc recordar i agrair l’àrdua 
tasca dels sanitaris, siguin metges 
i infermers, homes i dones que llui-

ten desesperadament, més enllà de 
l’imaginable contra aquesta maleïda 
pandèmia. Són els herois i heroïnes 
anònims d’una tragèdia que afecta 
a tothom i ells són els professionals 
responsables d’atendre els infec-
tats i evitar l’expansió exponencial 
del Covid-19. Sovint treballen sense 
l’adequat equipament de protecció: 
bates, mascaretes, guants... Ells són 
el nostre exèrcit contra el coronavi-
rus, perquè sens dubte estem vivim 
una situació més pròpia d’una guerra 
que d’una malaltia infecciosa. El propi 
New York Times els ha definit com a 
kamikazes per anar a treballar sense 
el EPI adequat. 

Al desè dia de confinament ja hem 
superat les 2.000 morts. I el pitjor 
encara ha de venir. La virulència del 
Covid-19 desconcerta els experts i 
ha agafat a tothom desprevingut. Són 
colpidors els testimonis dels sanita-
ris queixant-se de les maratonianes 
sessions, de l’extenuant horari, de les 
mancances de material de protecció. 
Cal posar a l’abast dels professionals, 
que s’enfronten al virus amb coratge, 
tot el material necessari per evitar 
la tragèdia, per salvaguardar vides, 
perquè quan només portem 10 dies 
de confinament les dades a Espanya 
són esfereïdores: 50.000 contagiats i 
3.500 morts. Déu n’hi do! Tot i així, les 
autoritats volen transmetre un missat-
ge de confiança i diuen que la malal-
tia segueix els paràmetres previstos. 
Per si de cas, jo em rento les mans 
a tothora amb sabó. Tantes vegades 
que no seria estrany que em surtin 
escates. 

Emocionalment resulta molt dur, 
tot això. La velocitat de propagació 
és alta i la taxa de mortalitat eleva-
da. Sembla un càstig diví, una plaga 
bíblica perquè després de la xacra 

de la violència masclista, van arribar 
els devastadors efectes del temporal 
Glòria i ara el coronavirus dels co-
llons. Déu meu, dóna’ns un respir! 

Tot i així tinc l’esperança que aviat 
veurem la llum al final del túnel, però 
cal reconèixer que la situació és molt 
complexa i de difícil solució, perquè 
els països veïns estan cometent els 
mateixos errors que Itàlia i Espanya 
al començament de la pandèmia. Les 
xifres de morts són preocupants i no 
deixen de créixer. Quan compren-
drem que ens enfrontem a un proble-
ma global que ens afecta a tots? Es-
tem davant una epidèmia d’extrema 
gravetat. Si deixem que es propagui 
com un incendi i arriba a les zones 
pobres del Tercer Món, el virus aca-
barà amb la vida de milions de per-
sones. Provocarà una crisi humani-
tària sense precedents ni pal·liatius. 
Aquest patogen tan insidiós, que s’ha 
encaparrat en destruir la civilització 
humana, és un enemic invisible, des-
conegut i letal. Hem de ser conscients 
que ens enfrontem a un problema de 
vida o mort. Ens queda molt de pati-
ment per viure. Sense la col·laboració 
de tots és una guerra perduda. 

El dijous 23, dotzè dia de confina-
ment, ja s’havien superat els 4.000 
morts i 60.000 infectats, malgrat 
que aquesta xifra es pot multiplicar 
per mil. Estem pagant les mesures 
d’austeritat de la darrera dècada i els 
més perjudicats és el personal sani-
tari amb 5.000 afectats. L’error de 
la privatització ha quedat palès amb 
aquesta crisi. 

Tot plegat hem d’assumir que la 
situació és molt greu, de fet aquest 
episodi constituirà una pàgina negra 
de la història, amb conseqüències 
imprevisibles de cara al futur. La pan-
dèmia suposarà un repte majúscul. 
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Ningú sap quina situació econòmica 
ens trobarem quan s’acabi la crisi, 
perquè l’epidèmia està tenint un efec-
te devastador en el mercat laboral. 
La Seguretat Social ha registrat quasi 
un milió de baixes durant el mes de 
març. Una davallada històrica i sen-
se parangó. Amb el país paralitzat i 
sense turisme, ja veurem quina serà 
la factura que haurem de pagar. Viu-
rem temps difícils en els quals tots 
haurem de col·laborar. L’esforç serà 
ingent. Dels polítics no en vull ni par-
lar, ja arribarà l’hora de fer balanç. Ara 
l’únic important és salvar vides. No és 
una qüestió política, sinó una obliga-
ció cívica, un deure humanitari. S’han 
d’unificar esforços per trobar una va-
cuna aviat, perquè els hospitals es 
troben desbordats amb pacients pels 
passadissos. Tanmateix els militars 
donen un cop de mà per aplacar la 
pressió. 

A mesura que passa el temps i 
creix el nombre de contagiats i morts, 
és curiós veure com afloren les mos-
tres de solidaritat i d’unitat: l’aplaudi-
ment diari al personal sanitari, metges 
i infermeres jubilats incorporant-se a 
la feina, gent que fa mascaretes de 
forma altruista, taxistes que fan ser-
veis de franc, empreses que donen 
menjar als més necessitats, tinto-
reries que renten gratis la roba dels 

cossos de seguretat... Milers de per-
sones aportant el seu granet de sor-
ra per alleujar el confinament, un toc 
d’humor per aixecar l’ànim de la gent, 
fins i tot la guàrdia urbana felicita l’ani-
versari dels xiquets a través dels al-
taveus dels cotxes-patrulla. Entre tots 
ho superarem. Sense dubte. 

A les dues setmanes del confina-
ment a Espanya les xifres segueixen 
a l’alça: 73.000 infectats i 6.000 morts. 
Aclaparat, observo que a la resta del 
món estan igual. 
L’eclosió del Co-
vid-19 als EUA l’ha 
convertit en el país 
amb més contagis i 
s’ha batut el rècord 
en la venda d’ar-
mes de foc. Tothom 
vol estar preparat 
per l’Apocalipsi. Quan era jovenet, la 
gent vivia atemorida per una possible 
guerra nuclear, ja que tant els EUA 
com la URSS disposaven d’un arse-
nal nuclear capaç de provocar l’extin-
ció de l’espècie humana. Ves per on, 
no cal armament tan sofisticat per ani-
hilar-nos, un diminut virus està some-
tent a la humanitat a una crisi sense 
precedents en la història, ja que tots 
els països del món s’han vist afectats 
en major o menor grau. 

Cada dia les coses estan pitjor. 

Les perspectives pinten malament. 
L’últim dia de març vam sobrepas-
sar els 94.000 contagiats i els 8.000 
morts. Vivim pendents de les actua-
litzacions de dades, confiant que, 
un cop superat el pic d’infeccions, la 
quota de contagis s’aplani, s’estabilit-
zi i comenci a baixar. Si aquesta pan-
dèmia es converteix en una malaltia 
estacional que Déu ens agafi confes-
sats! 

En aquestes amargues hores no 
tinc paraules de 
consolació. Només 
expressar les me-
ves condolences 
als familiars de les 
víctimes, sobretot 
pel personal sani-
tari que en una en-
comiable demos-

tració dels valors humans han perdut 
la vida treballant al costat dels seus 
pacients. I un sincer agraïment als 
militars difunts mentre desenvolupa-
ven una lloable tasca professional de 
desinfecció d’instal·lacions o controls 
a les carreteres. Tan bon punt millori 
la situació, s’hauria d’aixecar un mo-
nument a tots aquells que s’han bol-
cat en ajudar els altres amb una rajola 
de marbre on figuri el nom dels herois 
que han perdut la vida lluitant contra 
el Covid-19.  (continuarà)

“un diminut 
virus està 

sometent a la 
humanitat”

relats confinats
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reflexionem
Mercè Nogues

H i havia una vegada quatre llavors 
que, portades pel vent, van anar 

a parar a un petit clar de la selva. Allà 
van quedar amagades a terra, espe-
rant la millor ocasió per desenvolu-
par-se i convertir-se en un preciós ar-
bre. Però quan la primera va començar 
a germinar, van descobrir que no seria 
tasca fàcil. Precisament en aquell clar 
hi vivia un grup de micos, i els més 
petits es divertien llançant plàtans a 
qualsevol planta que veiessin créixer. 
A més d’aprendre a llançar plàtans, 
mantenien el clar lliure de vegetació.

La primera llavor es va emportar 
un cop de plàtan de tal calibre, que va 
quedar gairebé partida per la meitat. 
I quan va explicar la desgràcia a les 
altres, totes van coincidir que el millor 
seria esperar sense créixer que aquell 
grup de micos canviés de residència.

Totes menys una, que pensava que 
almenys havia d’intentar-ho. I quan ho 
va fer, va rebre un cop de plàtan que la 

va doblegar per la meitat. Les altres es 
van unir per demanar-li que hi deixés, 
però ella estava completament deci-
dida a convertir-se en un arbre, i una 
vegada i una altra tornava a provar de 
créixer. A cada nova ocasió, els micos 
milloraven una mica més la punteria a 
costa de la petita planta, que tornava a 
quedar doblegada.

Però la llavor no es va rendir. Amb 
cada cop de plàtan ho intentava amb 
més força, tot i que les companyes li 
suplicaven que esperés que no hi ha-
gués perill. Així, durant dies, setmanes 
i mesos, la planta va patir els atacs, 
doblegant-la sempre per la meitat. 

Fins que un dia no es va doblegar. 
Va rebre un cop, i després un altre, i 
després un altre més, i cap va arribar a 
doblegar-la. I és que havia rebut tants 
cops, i s’havia doblegat tantes vega-
des, que estava plena de durs nusos 
i cicatrius que la feien créixer i des-
envolupar-se més forta que la resta. 

Així, el fi tronc es va anar fent gruixut 
i resistent fins a superar l’impacte d’un 
plàtan. I llavors era ja tan forta que els 
petits micos no van poder arrencar-la 
ni amb les mans. I allà va continuar, 
creixent, creixent i creixent.

Gràcies a l’extraordinària força del 
tronc va poder seguir superant totes 
les dificultats, fins a convertir-se en 
el més majestuós arbre de la selva. 
Mentrestant, les seves companyes 
seguien ocultes a terra com sempre, 
esperant que els terrorífics micos mar-
xessin sense saber que precisament 
els micos eren els únics capaços d’en-
fortir-los troncs a força de cops de plà-
tans, per preparar-los pels problemes 
que trobarien durant el creixement.

REFLEXIÓ

Les adversitats ens ajuden a fer-
nos més forts per resoldre els proble-
mes que ens van sortint durant la vida. 
Intentem trobar la part positiva de tots 
els obstacles i creixem amb determi-
nació i il·lusió.

Les quatre llavors
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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

Alegría. Manuel Vilas. Planeta. 
Des del cor de la memòria, un home 
que arrossega tants anys de passat 
com il·lusions de futur, il·lumina, a tra-
vés dels seus records, la seva història, 
la de la seva generació i la d’un país. 
Una història que a vegades fa mal, 
però que sempre acompanya. A mig 
camí entre la confessió i l’autoficció, 
una cerca esperançada de l’alegria.

Oxen: la primera víctima. Jens 
Henrik Jensen. Duomo.
Alguns dels homes més influents de 
Dinamarca moren en estranyes cir-
cumstàncies i Niels Oxen, un soldat 
d’elit retirat, és el principal sospitós. 
L’única connexió és que els gossos de 
les víctimes van ser penjats poc abans 
de la mort dels amos...

La catadora de Hitler. V.S. Alexan-
der. Barcelona.
Enmig de la bellesa dels Alps, Magda 
s’oblida de la guerra i del perill de la 
seva nova feina, però la calma s’esfu-
ma quan un capità de les SS intenta 
convèncer-la que el Führer ha de mo-
rir i ella es converteix en la peça més 
important d’un complot que posarà a 
prova la seva intel·ligència i lleialtat.

Tony Takitani. Haruki Murakami. Em-
púries.
Tony Takitani ha crescut aïllat, entre 
burles dels companys, i molt sol, per-
què el seu pare, trompetista de jazz, 

marxa sovint de gira. És bon dibuixant 
i es guanya bé la vida il·lustrant cober-
tes de revistes. Un dia coneix una noia 
i la seva solitud acaba. Relat sobre la 
necessitat d’afecte i els lligams amb el 
passat il·lustrat per Ignasi Font.

El viatger. Ulrich Alexander Boschwitz.  
L’Altra.
Nova i terrorífica mirada a l’Alemanya 
dels anys 30, retrat dels efectes de-
vastadors del nazisme a partir de con-
verses i reflexions sobre el terreny que 
constitueix un testimoni tan impactant 
com necessari.

NOVEL·LA JUVENIL

Una cançó de molt lluny. A F. Ha-
rrold. Blackie Books.

La llegenda del bosc. Jara Santa-
maría. B de Block.

El cas de la dama esquerrana: 
un misteri de l’Enola Holmes.  
Nancy Springer. Estrella Polar.

L’enigma de l’Idzumo. Josep Maria 
Ibarra. Maçanet de la Selva.

NOVEL·LA ANGLÈS

The riddle of third mile. Colin Dex-
ter. Pan Books.

Strip Jack. Ian Rankin. Orion.

POESIA

Segunda antología de poesía 
española. Félix López. La Galera.

Auguris d’innocència = Auguries 
of innocence. Patti Smith. La Breu.

CONEIXEMENTS
El meu elefant no vol anar a dor-

mir. Cee Neudert. Joventut.

Sopars fàcils, ràpids i sans: 68 
receptes. Inés Butrón. Cossetània.

Farsa y artificio. Melanie Smith. Ma-
cba.

Tresors naturals de Catalunya: 
els 182 espais naturals prote-
gits. Juan Manuel Borrero. Cossetània.

Camins de salut: recursos in-
finits per a una vida més salu-
dable. Associació Salut Desperta; Clara 
Biosca Rovira (coord.). Pagès.

Els de cinc rius a Catalunya: lli-
bre d’aprenentatge de català 
per a la comunitat panjabi.  Ga-
gandeep Singh Khalsa. Plataforma per la 
Llengua.

100 escapades misterioses per 
Catalunya. Jordi Desvilar. Cossetània.

Una pintura filosòfica: Antoni 
Tàpies i l’informal. Giuseppe Di Gia-
como. Afers.

21 lecciones para el siglo XXI.  
Yuval Noah Harari. Debate.

La crisi com a triomf del capita-
lisme: anàlisi del passat i pers-
pectives marxistes.  Josep Fontana. 
Tres i Quatre.

El final de l’imperi espanyol a 
Amèrica: la trajectòria liberal del 
general Sardà. Vicenç Pascual i Rodrí-
guez. Abadia de Montserrat.

INFANTIL

Entre pans. Jèssica Grau i Olga López. 
Andorra.

El senyor tigre es torna salvatge. 
Peter Brown. Andana.

NOVETATS   
JUNY
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per què diem...

La frase s’utilitza amb dos mati-
sos lleugerament diferents de 

significat. Per una banda, s’aplica 
per fer referència al fet que algú es 
troba en una situació complicada o 
en un embolic difícil de resoldre. Per 
altra banda, l’expressió també es fa 
servir quan s’està ficat en algun as-
sumpte il·lícit per aconseguir-ne un 
benefici. 

En qualsevol cas, la frase es re-
fereix a tenir entre mans un tema 
complex que obliga a haver de dis-
posar de gran mobilitat, que pot ser 

tant física com mental, per atendre 
totes les variants que puguin plante-
jar-se al llarg del fet.

L’origen el trobem en un antic joc 
de pilota, molt popular en el segle 
XIX, en el qual un jugador, que for-
mava part de tres equips diferents, 
competia en tres partits contra tres 
oponents de manera simultània.

Òbviament, això l’obligava a anar 
a gran velocitat d’una banda a l’al-
tra del camp de joc, que al seu torn 
també s’havia dividit en tres zones 
diferents, per arribar a temps per 

contestar cadascun dels moviments 
dels contraris i també per decidir i 
encertar quin era el cop més adient 
en cada cas.

Els jugadors que s’hi dedicaven 
eren molt populars i gaudien de gran 
consideració entre els aficionats a 
l’esport, de manera semblant al que 
ara passa amb alguns futbolistes. 

De tota manera, eren molt pocs 
els professionals que arribaven a 
aquest grau d’aptitud, i de fet és per 
aquest fet que d’aquí també se’n de-
riva la seva merescuda fama.

...trobar-se (o ficar-se) en un tripijoc?

Albert Vidal
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E l protagonisme del mes corres-
pon al nou consistori d’Artesa, 

però a nivell “fotogràfic” l’alcalde 
Jaume Campabadal no només apa-
reixia en la foto de la portada, sinó 
també en tres més a l’interior.

PORTADA. La imatge del fotò-
graf Joan servia de presentació de 
les 11 persones que havíem de regir 
els destins del nostre municipi durant 
els següents quatre anys. A jutjar per 
les cares somrients, ningú no diria 
que en els mesos anteriors algunes 
d’aquestes mateixes persones ha-
víem protagonitzat un dels episodis 
més singulars de la nostra història 
municipal.

EDITORIAL. El títol no ofereix 
dubtes: El nou consistori. Aquell 17 
de juny es va constituir el nou ple mu-
nicipal resultant de les eleccions. La 
secció comentava les especulacions 
que la gent havia fet prèviament res-
pecte a la dificultat en la governabilitat 
segons els resultats i que això hauria 
pogut contribuir a la majoria absolu-
ta d’ERC. No obstant, en aquell ple 
hi va haver correcció per part de tots 
els grups i “va predominar el seny i el 
bon sentit de les paraules”.

OFICIS ARTESANS. Joan Fonta-
net, autor de la secció, entrevistava 
un oncle seu: Joan Fontanet, ferrer. 
El protagonista va néixer el 1928 a 
Artesa i era el més gran de quatre 
germans. A partir dels 12 anys ja va 
començar a treballar en diferents fei-
nes. Finalment, va començar l’ofici de 
ferrer, primer a Bellcaire, després a 
Artesa (ferrer Reig) i a Balaguer, fins 
que va haver de fer el servei militar. 
En tornar, va treballar a Cal Campa-
badal uns 10 anys, on va completar 
el seu aprenentatge. Posteriorment, 

va viure diferents etapes: va llogar 
el taller del Reig, va formar societat 
amb el Maig i va estar a l’atur fins que 
va treballar al Taller La Noguera, on 
ja es va jubilar. Fontanet recordava, 
entre altres coses, els canvis que ha-
vien facilitat aquesta pesada feina i 
com de perillós era ferrar cavalls.

AGRAÏMENTS. Els grups locals 
del PP i d’ERC van publicar sengles 
notes breus d’agraïment pels suports 
rebuts en les eleccions municipals 
d’aquell 28 de maig.

FUTBOL. La redacció ens expli-
cava una Nova gesta dels veterans. 
Aquell equip de futbol havia quedat 
campió de grup durant tres anys con-

secutius. I aquella temporada havia 
arribat a les semifinals del Torneig 
de Veterans de Catalunya, on s’ha-
via d’enfrontar amb equips d’Osca, 
Tarragona i Castelló. L’article inclou 
una petita entrevista a l’entrenador 
Payans, que destacava la unitat dins 
l’equip i un gran respecte envers els 
contraris.

ESCOLTISME. El títol del text, 
Hem fet els vint, fa referència al vintè 
aniversari de l’Agrupament Escolta 
i Guia Mare de Déu del Pla, altra-
ment conegut com a Cau. En dues 
pàgines s’explicava els orígens de 
l’escoltisme a Artesa, els seus eixos 
educatius i la forma d’organitzar-se. 

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

Per celebrar l’esdeveniment, el grup 
de Truc (17-19 anys) havia organitzat 
una acampada de tres dies a Artesa 
mateix el cap de setmana del 14 al 
16 de juliol, el programa de la qual es 
detalla al final. Reproduïm la imatge 
que acompanya l’article, la qual crec 
recordar que correspon a l’inici d’una 
ruta en bicicleta duta a terme aquell 
any precisament pel grup de trucai-
res.

COOPERATIVA D’ARTESA IN-
FORMA. A les pàgines centrals, la re-
dacció publicava l’article Assemblea 
anyal, que aportava informació sobre 
aquest acte de la Cooperativa, cele-
brat el 27 de maig a la Dàlia Blanca, 
on es va presentar la memòria, el 
balanç i l’estat de comptes de 1994. 
El president, Francesc París Folch, 
va destacar que es tractava d’un 
any clau degut al trasllat al polígon 
industrial i a la modernització de les 
instal·lacions, una inversió de 400 
milions de pessetes finançada amb 
crèdits a llarg termini subvencionats. 
També afirmava que calia aconseguir 
ser competitius a partir de tres pilars: 
reducció de costos, qualitat total i for-
mació. Completen el text diverses fo-
tos i alguns gràfics que ens mostren 
un augment en el volum de vendes 
de gairebé tots els productes,  amb 
un increment global de gairebé el 
12% respecte a 1993.

COMARCA. El títol és Fantasmes 
a Foradada i el text, sense signar, fa 
referència a les candidatures presen-
tades a Foradada en les eleccions 
municipals, de les quals només una 
estava formada per persones del mu-
nicipi, la de CiU. Les altres tres, ERC, 
PP i PSC, eren persones descone-
gudes a Foradada. Aquestes can-
didatures, anomenades fantasmes, 
poden presentar-se amb un únic can-
didat o candidata si cal a municipis 

de menys de 250 
habitants, on les 
llistes són obertes. 
Encara avui dia hi 
ha partits que ho 
practiquen.

VIDA POLÍTI-
CA. El títol és Cam-
pabadal per presi-
dent. La redacció 
informava que en 
un sopar de simpatitzants d’ERC a 
Artesa aquell 17 de juny, on hi havia 
el secretari general, Àngel Colom, 
aquest havia anunciat la candidatura 
del recentment reelegit alcalde d’Ar-
tesa com a president del partit en el 
Congrés que s’havia de celebrar el 9 
de juliol a Vic, en el qual hi hauria una 
altra candidatura.

SOCIETAT. L’article La presta-
ció social substitutòria a l’Ajunta-
ment d’Artesa no està signat, però 
una vegada llegit queda clar que és 
obra dels objectors de consciència 
d’aquell moment. Ens informaven de 
dues actuacions en relació amb el 
nostre entorn: la neteja de La Palan-
ca (març) i la font de la Trilla (abril), 
zones molt afectades per les riuades 
del novembre anterior. Es lamenten 
que, passada la Pasqua, a la zona 
d’esbarjo de La Palanca hi tornava 
a haver restes d’una “espècie animal 
no gaire racional”. En les dues fotos 
que complementen el text es veu la 
gran quantitat de deixalles que es 
van recollir en ambdós indrets.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNICI-
PAL LOCAL. Aquell mes de maig hi 
va haver tres sessions del ple, on to-
tes les propostes van ser aprovades 
per unanimitat. A primers de mes, 
una d’extraordinària per aprovar els 
nomenaments dels membres de les 
meses de les eleccions municipals. 
A finals de mes, una altra, amb dos 

dels quatre punts de l’ordre del dia 
relacionats amb l’obra d’abastament 
d’aigua a les masies de Sant Marc, la 
Vedrenya i Montmagastre. En el ple 
ordinari del dia 8 destaca l’aprovació 
de les al·legacions al Mapa Escolar 
de Catalunya, proposades pel Con-
sell Escolar Municipal.

LA INVESTIDURA. Un parell de 
fotos del fotògraf Joan ens il·lustren 
sobre l’acte de constitució del nou 
consistori municipal d’Artesa, en què 
l’alcalde Campabadal va obtenir 7 
vots a favor (6 ERC i 1 PSC). Tots els 
grups van oferir-se per col·laborar i 
l’alcalde va convidar-los a fer poble.

PUBLICITAT INSTITUCIONAL. 
En aquest número hi trobem dos 
anuncis de la Generalitat amb l’eslò-
gan genèric “Entre tots, millor”. A la 
pàgina 16, es proposava fer de Cata-
lunya un país atractiu per invertir i per 
viure: “Entre tots, obrim Catalunya al 
món”. A la pàgina 23, la vella aspira-
ció encara avui no aconseguida de 
l’equilibri territorial: s’argumentava 
que calia continuar treballant per a 
què la gent pogués viure en condi-
cions a qualsevol lloc del país, “Entre 
tots, fem un país millor per viure”.

HUMOR. En aquesta ocasió tro-
bem els personatges Quimet i Cos-
me a contraportada. Sota el títol Van 
a Madrid, hi apareixen tres converses 
que tracten sobre la política local i un 
viatge a Madrid.

  I 43



MOBLAT
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Josep Galceran

Nous morrions contra la Covid-19

humor

Els vicis adaptats a la nova normalitat.
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imatges d’ahir
Bartomeu Jové i Serra

1944

No coneixem l’any exacte de la 
imatge, però l’hem situada cap 

al 1944, quan feia pocs anys que ha-
via acabat la guerra “incivil”. La gent 
que havia sobreviscut havia patit un 
gran daltabaix dins de cada família i 
tothom tenia encara molt present la 
desfeta.

La instantània és a la carretera 
d’Agramunt, a l’encreuament amb 
el carrer Balmes. Aleshores s’hi po-
dia passejar tranquil·lament pel mig, 
sense cap perill, ja que no hi pas-
sava vehicles.

A l’esquerra, a la casa de la 
cantonada amb el carrer Balmes, 
s’aprecien les destrosses dels bom-
bardeigs de la guerra. Llavors era 
cal Piqué, però avui dia és cal Llinàs.

Com hem explicat altres vega-
des, en aquella època, a manca d’al-
tres oportunitats de lleure, estava 
de moda “ramblejar” per la carretera 
durant els dies festius. La gent es 
mudava i es passejava amunt i avall: 
nois i noies, famílies... fins i tot algun 
guàrdia civil amb la seva família. 

Se saludaven, es deien quatre 
coses i aquesta era la forma habi-
tual de passar una part del temps de 
lleure dels diumenges.

Posteriorment, amb una mica de 
sort si hi havia orquestra, el jovent 
es retrobava al ball. 

També es podia anar al cinema 
Coliseum, al carrer de les Monges, 
que s’havia inaugurat pocs anys 
després de la guerra i també cone-

gut popularment com el “cine de la 
Mansueta”.

A causa de l’antiguitat de la imat-
ge, resulta difícil identificar-ne les 
persones, però sabem que el més 
alt era el Cirilo Castellana, que fou 
alcalde d’Artesa entre l’octubre de 
1943 i el febrer de 1952. Al centre, 
amb ulleres, hi veiem el Pepe Rose-
ll, propietari d’una important botiga 
de roba a la plaça del Ball.

El primer per l’esquerra sembla 
l’Enric del carrer Calvari. A més, 
darrere la foto hi ha escrits els se-
güents noms i atributs: Antoni Guiu, 
Bepeta Guiu, Providència Artigues 
(bossa de mà), Dolors Solà (vestit 
negre), Maria Serentill (vestit blanc) i 
Ramona Carbasse.

El jovent d’aquest gran poble
La foto es va fer als voltants de 1944 a l’encreuament entre la carretera d’Agramunt i el carrer Balmes | Bartomeu Jové
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la vie en ROS
Fem la teva llar diferent

www.ros1.com

#totaniràbé
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la foto

El 19 de juny es va estrenar l’autofutbol, pioner al país, que permet veure el futbol des del cotxe a l’aparcament de 

l’institut. Era el Sevilla-Barça, valia 10 euros per cap i hi havia servei de bar. El pròxim partit serà el dia 30 | Jordi Farré


