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abril 

ARTESA DE SEGRE 

NAIXEMENTS (*Vegeu nota)

dia 2: Agnès
dia 7: Yanis
dia 9: Nerill
dia 15: Kamar

DEFUNCIONS

11 març: Enriqueta Marsà i Bernadó 
(92 anys), natural de Montargull

dia 9: Joan Caelles i Coscollola (92 
anys), natural de la Baronia de 
Rialb

dia 9: Ramona Lladós i Pané (106 
anys), natural d’Anya

dia 12: M. Rosa Blanch i Pla (87 
anys), natural d’Artesa de 
Segre

dia 12: Marcel·lí Jou i Sabartés (88 
anys), natural d’Anya

dia 16: Rosa Vilaseca i Peralba (91 
anys), natural de Tòrrec

dia 17: Carme Tortajada i Palau (102 
anys), natural de Penelles

dia 20: Joan Camats i Bernat (88 
anys), natural de Sant Salvador 
de Toló

dia 27: Antoni Serra i Olives (78 
anys), natural de Tudela de 
Segre

dia 28: Maria Marbà i Serra (87 anys), 
natural de Seró

dia 30: Josep Betriu i Ariasol (78 
anys), natural d’Artesa de 
Segre

23 de juny
Artesa de Segre, possibilitat de fer 
alguns actes de Sant Joan, pen-
dents de confirmació

Mes de juny 
Al municipi d’Artesa de Segre, sus-
peses la resta d’activitats progra-
mades

Festes majors 
Suspeses les Festes Majors de juny 
i juliol al municipi d’Artesa de Segre

Actes del Cubtural ajornats
25 de novembre: teatre, La nena 
dels pardals
Sense data, any 2021: teatre, Una 
història real

7 de juny
Cancel·lada la cursa de muntanya 
Trail Lo Bunker a Foradada

Mesos de juliol, agost i setembre
Suspeses totes les Festes Majors 
i Setmanes Culturals de l’estiu i 
ajornades fins al 2021 les Jornades 
Culturals Lo Pas Nou al municipi de 
Vilanova de Meià

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.

abril

ARTESA DE SEGRE    

A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana: 12,8°
Temperatura màxima: 24° (dia 26)
Temperatura mínima: 1°
   (dies 4 i 5)
Dies amb precipitacions: 10
Precipitació màxima:  32 mm  
   (dia 21)
Total precipitacions: 76 mm

B) BALDOMAR 

Temperatura mitjana:   12,6°
Temperatura màxima:  22,6° (dia 25)
Temperatura mínima:  -0,6° (dia 5)
Dies amb precipitacions: 18
Precip. màxima:        31,6 mm (dia 21)
Total precipitacions: 83,5 mm

VILANOVA DE MEIÀ

Temperatura mitjana:   12,6°
Temperatura màxima:   23,5° (dia 25)

Temperatura mínima:        2,4° (dia 3) 
Dies amb precipitacions: 15
Precipitació màxima:       38,3 mm 
                (dia 21)
Total precipitacions:        117,1 mm

FORADADA

Dies amb precipitacions:   8
Precipitació màxima:      33 mm 
              (dia 21)
Total precipitacions:        95 mm

Actes
cancel·lats / ajornats

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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editorial
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Recepció	de	textos	per	a	la	propera	revista:	fins	dijous	11	de	juny

Amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de 
Lleida i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
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Un estiu a l’ombra
Això és el que segurament ens es-
pera aquest estiu: buscar l’ombra i 
la fresca com poques vegades ho 
haurem fet a la nostra vida. Tot de-
pendrà també de la calor que faci.
En aquest progressiu retorn a la nor-
malitat dins de la pandèmia que es-
tem passant, ens trobarem que du-
rant molt de temps res no serà igual 
com abans. Per cert, s’ha començat 
a utilitzar l’expressió “nova normali-
tat”, un concepte certament contra-
dictori. Si és normal, ja no és nou, i 
si és nou, ja no és tan normal, no?
Però tornem al tema de l’estiu, que 
el tenim a la cantonada. D’entrada, 
serà complicat gestionar l’assistèn-
cia a les platges, on es concentra 
molta gent durant aquest període.
I a les nostres contrades? Obriran 
les piscines? En el moment de tan-
car edició només sabem del cert que 
a Vilanova de Meià han decidit no 
obrir les del seu municipi. Per altra 
banda, no està confirmat, però sem-
bla ser que tampoc no obriran les 
tres del municipi d’Artesa, tot i que 
les tindran a punt per si de cas. I és 
possible que passi el mateix a Alòs, 
Cubells i Foradada. Però ens han 
arribat notícies que potser no n’hi 
haurà cap en funcionament a tota la 
Noguera.
Obrir-les amb les limitacions que es 

preveuen fan que la majoria de mu-
nicipis de la comarca, petits i amb 
recursos limitats, no puguin assu-
mir-ne les dificultats que això com-
porta. I si n’obre alguna, pot haver-hi 
una afluència massiva de gent de la 
resta de la comarca que signifiqui un 
problema afegit.
Si, a més, una de les primeres co-
ses que hem vist és que això de la 
“distància social” (un altre concepte 
contradictori en si mateix) resulta 
molt difícil que es compleixi, les pors 
dels responsables municipals són 
més que comprensibles.
Preparem-nos doncs a viure un es-
tiu com aquells dels nostres padrins i 
padrines. Haurem de buscar les om-
bres i ens haurem de refrescar al riu, 
si és que es pot. Gràcies a l’aire con-
dicionat, potser no ens caldrà anar 
al celler o als baixos de les cases 
per estar a la fresca com feien ells. 
I també tenim dutxes refrescants, 
mentre que en altres èpoques ni tan 
sols hi havia aigua corrent i una du-
txa o banyera era un luxe a l’abast 
de poca gent.
En fi, ens caldrà molta paciència! 
Tenim per endavant un horitzó des-
conegut que pot durar força temps. 
Mentrestant, mantinguem la “distàn-
cia solidària”.
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noticiari

E ls propietaris d’una de les cases 
la façana de les quals es troba 

en mal estat a la carretera de Ponts 
van instal·lar-hi xarxes de protecció 
a mitjans de maig. Aquest és un dels 
tres edificis de la carretera que es 
troben en aquesta mateixa situació i 
que suposen un risc per la seguretat 
de persones i vehicles, ja que se’n 
podria desprendre alguna part.

L’alcalde d’Artesa, Mingo Saba-
nés, ha explicat que els tres edificis 
són de diferents propietaris. Un, al 
qual s’ha actuat, és propietat de par-
ticulars, mentre que els altres són 
d’un banc i d’una immobiliària, res-
pectivament. L’actuació que s’ha dut 

a terme aquest 
mes és només 
provisional, per 
evitar que si hi 
ha algun despre-
niment caigui a la 
calçada o a la vo-
rera, però caldrà 
veure quina ac-
tuació definitiva 
s’hi acaba fent. 

L’alcalde va 
afegir que els altres dos propietaris 
també han estat requerits per l’Ajun-
tament, un ha dit que actuaria però 
encara no ho ha fet i l’altre, no ha 
contestat. Sabanés va matisar que 

en cas que no compleixin amb l’obli-
gació de fer el manteniment dels 
edificis, la Generalitat, com a titular 
de la carretera, els requerirà de nou 
i podran ser sancionats.

Instal·len xarxes en 
una de les façanes 
que amenacen ruïna

Tasques de col·locació de les xarxes | Natàlia Cardona

E ls Bombers Voluntaris d’Artesa van fer dues sortides 
el dia 26 d’abril per incidents sense conseqüències 

greus. La primera va ser al matí, per un avís de foc a Bal-
domar, tot i que era una crema controlada, i la segona 
va ser per un foc en un contenidor a Artesa, a la tarda.

Sortides dels Bombers 
Voluntaris a Artesa i Baldomar

E ls dies 29 i 30 d’abril es va fer una recollida solidària 
d’aliments a Artesa organitzada des del consell co-

marcal per poder atendre l’increment de famílies neces-
sitades que havia generat la pandèmia de la Covid-19.

Recollida d’aliments
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La pandèmia va agafar la Biblio-
teca Joan Maluquer i Viladot ben 

bé per sorpresa: un dia parlàvem 
del coronavirus com una realitat 
mig llunyana i, de cop, havíem de 
tancar. L’únic recurs virtual que te-
níem a l’abast era eBiblio, el servei 
de préstec de continguts digitals del 
Sistema de Lectura Pública de Cata-
lunya, el qual, tot i ser molt complet, 
vam creure que no era suficient. 

Així, en molt pocs dies, vam crear 
una biblioteca virtual paral·lela a la 
física. Com que els usuaris no po-
díeu venir, ni nosaltres podíem obrir, 
entràvem a casa vostra, oferint-vos 
una proposta variada d’activitats per 
a totes les edats. Ho van fer possi-
ble les ganes, la bona predisposició, 

el talent i la generositat de perso-
nes com la Glòria, que cada dia ens 
ha llegit un conte, l’Eva Maza, amb 
les seves recomanacions literàries, 
l’Enric Camats (Enric Kahn) amb els 
seus poemes i reflexions, l’Alba Alàs 
amb l’hora del conte des de casa i 
altres col·laboradors més esporà-
dics, com l’Elisenda Roca i els seus 
microrelats. Us oferíem aquests 
continguts a través de les xarxes so-
cials.

Fem una molt bona valoració 
d’aquesta etapa, i ho demostren les 
visites al nostre bloc, 5.000 al març i 
6.500 a l’abril, i les visualitzacions a 
Instagram, també amb molt èxit.

Al tancament d’aquesta edició 
hem sabut que la Biblioteca té pre-

vist reobrir el dia 1 de juny, tot i que 
encara cal concretar horaris i mesu-
res que es prendran. De tota mane-
ra, els usuaris amb documents pres-
tats poden estar tranquils perquè els 
préstecs s’han renovat automàtica-
ment fins a l’1 de juliol.

CANCEL·LACIÓ DEL PREMI DE 
NARRATIVA BREU 2020

Per altra banda, enguany no es 
podrà celebrar el premi de Narrativa 
Breu, ja que el pic de la pandèmia va 
coincidir amb la data límit d’entrega 
d’obres i el moment que s’haurien 
hagut d’enviar al jurat, però segons 
ha informat la Biblioteca, aquestes 
gestions no van ser possibles en ple 
confinament.

Activitats telemàtiques, cancel·lació del Premi 
de Narrativa Breu i reobertura de la biblioteca

noticiari

A rtesa participava aquest curs 
2019-2020 per primera vegada 

a les Aules de Formació de la No-
guera, amb una xerrada al mes des 

de l’octubre. Les dues últimes, d’abril 
i maig, i l’entrega de diplomes, s’han 
hagut de suspendre. Les xerrades 
cancel·lades eren “Cap a on va la 

medicina? Les teràpies avançades”, 
amb la pediatra Margaret Creus, i 
“Gel, glaç i gel. Obres d’art de la na-
tura (glaciologia)”,  de Jordi Camins.

Suspensió de les sessions de les Aules de Formació

Col·laboradors com la Glòria, l’Eva o l’Enric, han fet possibles les activitats telemàtiques de la Biblioteca | Biblioteca
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L ’Institut Els Planells ofereix el CFGM de Gestió Ad-
ministrativa amb l’especificitat de Comerç Exterior, 

que capacita per fer tasques de suport administratiu en 
l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, 
entre altres. La preinscripció és del 2 al 8 de juny.

Cicle formatiu de Comerç 
Exterior de l’Institut Els Planells

A finals d’abril, i a pesar d’estar encara en confina-
ment, aquest era l’aspecte del marge d’un dels 

camins de l’horta d’Artesa, amb una acumulació de 
deixalles que mostrava l’incivisme doble, per incomplir 
el confinament i per embrutar l’entorn.

Acumulació de deixalles al 
marge d’un camí de l’horta

Les primeres setmanes de maig 
el riu Segre presentava un as-

pecte força diferent del qual ens té 
acostumats, molt més cabalós i amb 
més força. El motiu van ser les plu-

ges i, de retruc, el desembassament 
dels pantans que hi ha riu amunt, 
especialment el de Rialb, ja que és 
el més gran. Concretament, a Rialb 
la maniobra de desembassament va 

tenir lloc el dia 13 de maig. Segons 
va informar la Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre, es van desembas-
sar 150 metres cúbics per segon en-
tre les 8 del matí i les 7 de la tarda.

El desembassament de Rialb i les últimes 
pluges transformen la imatge del Segre

Aspecte del riu Segre al seu pas per Artesa, a l’alçada del pont de Vernet | Dolors Bella i Jordi Farré

A l juny es farà el primer ple de 
l’Ajuntament d’Artesa des que 

es va declarar l’estat d’alarma. Tot i 
que s’han fet reunions de l’equip de 

govern i altres trobades per mitjans 
telemàtics, no s’ha celebrat cap ple 
perquè no hi havia assumptes ur-
gents. L’alcalde, Mingo Sabanés, ha 

confirmat que la pròrroga dels pressu-
postos s’allargaria massa i cal apro-
var els nous, i que també cal fer la 
presa de possessió d’un nou regidor.

L’Ajuntament farà el primer ple post-confinament al juny

E l 15 de maig es va sortejar el premi del concurs 
Relats Confinats organitzat per l’Ajuntament, que 

era un abonament de temporada al Cubtural. S’hi van 
presentar quatre relats que podreu anar llegint a La Pa-
lanca (els dos primers, en aquest mateix número). Va 
guanyar David Bachiller, veí de Lleida de 39 anys.

L’Ajuntament sorteja el premi 
dels Relats Confinats
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noticiari

L ’historiador de Vilanova de Meià 
Ferran Sánchez i Agustí va mo-

rir el passat 15 de maig als 69 anys 
d’edat. Mestre, escriptor, investiga-
dor històric, conferenciant, jutge de 
pau, polític, tertulià... Ferran Sàn-
chez era un home inquiet i prolífic, 
un pou de ciència, el qual va ser 
col·laborador de la revista La Pa-
lanca des dels seus inicis als anys 
1980, amb la secció “Des del Mira-
dor del Montsec”, fins a l’actualitat.

Nascut a Sallent (Bages), on re-
sidia i on va ser regidor pel PSUC 
i també jutge de pau, tenia arrels 
familiars i casa a la Coma de Meià, 
i no perdia l’oportunitat de pujar a 
Vilanova els caps de setmana i ca-
da cop que podia. Sempre estava 
a punt per participar i col·laborar en 
moviments associatius i culturals 
tant del Bages com de la Noguera.

Deixa un llegat format per una 

dotzena de lli-
bres i centenars 
d’articles en pu-
blicacions pe-
riodístiques, de 
temàtiques his-
tòriques diverses 
com les Guer-
res Carlines, la 
Guerra Civil i el 
Maquis, així com 
d’història local de 
Sallent, Vilanova 
de Meià i Arte-
sa de Segre. Va 
col·laborar molt 
activament amb 
Josep Lladonosa 
a Història d’Arte-
sa i amb La Pa-
lanca a La Guerra Civil a Artesa.

Capítol a part mereixen els seus 
llibres sobre el Maquis, moviment de 

resistència armada al franquisme, 
del qual es va convertir en un dels 
màxims especialistes a nivell estatal.

Mor Ferran Sánchez i Agustí

  I 11



baldomar
EMD Baldomar

CONFINAMENT  

A Baldomar hem estat passant 
el confinament com a tot arreu, 

resignats, amb les persones grans 
a les cases i algun que altre viat-
ge a l’hort. Diversos voluntaris han 
estat a punt per col·laborar, si calia 
ajudar veïns que necessitessin al-
guna cosa, informats des del Baldo-
mar-Informatiu, on es pengen totes 
les recomanacions i normes que el 
dia a dia fabrica, i amb el suport del 
CAP i Protecció Civil. Aquesta pan-
dèmia, a part de la por que ha por-
tat al territori, provocarà canvis molt 
grans en l’organització de la nostra 

vida. Caldrà reorientar, reorganit-
zar, replantejar moltes coses, per 
donar sortida a les necessitats que 
portarà nova normalitat. Ens en sor-
tirem, però sempre que siguem més 
empàtics, més cooperatius, més de 
comunitat, i ens mirem menys el 
melic. El desconfinament que limita 
els desplaçaments dins del municipi, 
ens afavoreix en ser part del munici-
pi més gran de Catalunya de menys 
de 5000 habitants.

ROSES DE SANT JORDI

E l dia de Sant Jordi, a iniciativa de 
persones voluntàries, es va po-

der repartir una rosa feta a mà a ca-
da casa del poble habitada durant el 
confinament, així com a les dues tre-
balladores de la plantilla de l’EMD, 
també acompanyada d’un punt de 
llibre. Va ser un altre emotiu detall, 
molt agraït pel veïnatge.

ANIVERSARI NENES

Aquests dies hem pogut cele-
brar l’aniversari de la Daniela i 

de la Clàudia, germanes que han fet 
2 i 6 anys respectivament. Gràcies a 
l’Ajuntament d’Artesa i Protecció Ci-
vil, se’ls va fer una sorpresa des de 
sota de casa.
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Les restriccions i les mesures de protecció que obliga 
a prendre la Covid-19 han portat l’Ajuntament de Vi-

lanova de Meià, municipi que incrementa considerable-
ment el nombre d’habitants durant l’estiu per les sego-
nes residències, a prendre diverses mesures de cara als 
propers mesos. Una serà no obrir cap de les piscines del 
municipi, tampoc a la casa de colònies, com va acordar 
el ple al maig, precisament perquè no hi ha garanties de 
poder mantenir les mesures de seguretat.

A més, s’han suspès les festes majors a tots els nuclis 
del municipi, les setmanes culturals de Gàrzola i Santa 
Maria i les jornades culturals del Pas Nou, que queden 
ajornades fins al 2021.

Vilanova de Meià confirma que no obrirà les 
piscines per les restriccions de la Covid-19

municipis

Imatge de les piscines de Vilanova | Ajuntament de Vilanova
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la noguera
CARTES I ROSES DE JOVES MIGRANTS A 
LA GENT GRAN DE LES RESIDÈNCIES

E l grup de joves migrants sols de la Noguera va pro-
posar als seus educadors donar cartes i roses per 

Sant Jordi als padrins de les residències de Balaguer. 
La iniciativa neix amb intenció de mantenir el contacte 
i continuar l’intercanvi de cartes entre joves i residents.

ELS MOSSOS ALERTEN DEL RISC 
D’ESTAFES I ALTRES CIBERDELICTES

L ’augment de l’ús d’internet durant el confinament ha 
potenciat una delinqüència més tècnica i vinculada 

al món dels sistemes informàtics. Els ciberdelinqüents 
utilitzen excuses com informació actualitzada de la crisi 
sanitària, protocols d’actuació, remeis, vacunes i ofertes 
de serveis relacionats amb les últimes notícies sobre la 
pandèmia. Per evitar ser-ne víctimes, estigueu atents als 
missatges de correu electrònic o missatgeria instantània 
(whatsapp, etc) sobre Covid-19, si rebeu un missatge 
que no esperàveu i que us convida a descarregar o ac-
cedir a un enllaç, eviteu-ho i descarregueu només apli-
cacions de fonts oficials, i, en general, avalueu abans 
de clicar un enllaç o de descarregar un fitxer. Per evitar 
escampar els fraus, no difongueu continguts no contras-
tats, no compartiu informació que pugui provocar alarma 
social i consulteu mitjans oficials per contrastar.

MOCIÓ DE CENSURA A PONTS

ERC Ponts i PontsXCAT van registrar una moció de 
censura contra l’alcalde Josep Tàpies (JuntsxCat), 

després que aquest decidís trencar el govern municipal 
entre JuntsXPonts i PontsXCat deixant en minoria l’ac-
tual equip de govern. La cap de llista republicana Solés 
Carabassa Closa serà la candidata a alcaldessa formant 
govern amb els quatre regidors del grup republicà i els 
dos representants de PontsXCAT. 

EL PROJECTE FER SEGUEIX DES DE CASA

E l projecte FER: Futurs Emprenedors Rurals per fo-
mentar l’emprenedoria en l’alumnat de cicle superior 

de primària continuarà amb activitat des de casa, segons 
va acordar l’equip que el gestiona en una reunió aquest 
mes de maig. A més, de cara al proper curs s’obrirà a 
més escoles. Aquest curs n’hi han participat 30 a tot Ca-
talunya i sis a la Noguera, entre elles Els Planells.

REFORÇ EN LA NETEJA DE CONTENIDORS

E l Servei de Recollida de Residus de la Noguera ha 
reforçat les mesures per garantir la higiene i la salu-

britat dels contenidors de residus de tota la comarca a 
causa de la Covid-19. Amb el suport dels ajuntaments, 
aquests dies s’han desinfectat els contenidors a tots els 
municipis, tasca que es fa diverses vegades a l’any.
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el cap informa

Des del 25 de febrer, data en què 
es va aïllar el primer cas de co-

ronavirus (Covid-19) a Catalunya, 
els serveis de salut s’han reorganit-
zat per tenir prou capacitat per aten-
dre tots els malalts de Covid-19 amb 
l’atenció i la qualitat necessàries. 

Als hospitals, tots els profes-
sionals, de qualsevol especialitat, 
van passar a atendre bàsicament 
malalts de Covid-19. Els quiròfans 
van deixar de fer cirurgia programa-
da per reconvertir-se en UCIs. 

Ara, a poc a poc van reprogra-
mant visites i intervencions que con-
sideren més urgents.

I l’atenció primària, com s’ha 
adaptat a aquesta situació?  

Hi ha algunes activitats que s’han 
seguit fent durant el confinament, 
com urgències i emergències, se-
guiment de pacients descompen-
sats o que requereixin atenció per 
les seves patologies i situacions vi-
tals (final de vida, etc.), seguiment 
de l’embaràs, seguiments de baixes 
laborals, seguiment i control dels 
tractaments crònics, lliurament de 
material sanitari important per a la 
salut del  pacient, analítiques que els 
professionals consideren imprescin-
dibles, vacunacions de nadons fins 
als 15 mesos i de les persones que 
per la seva fragilitat no es poden 
ajornar,...

Per a fer-ho, s’ha potenciat l’es-
pai La Meva Salut i l’@econsulta en 
tots els tràmits possibles, als quals 
s’ha fet adaptacions per agilitzar-los 
i evitar papers: resultats de proves, 
baixes, comunicats i altes, renovació 
i nous tractaments, ...

També se segueix fent l’atenció 

telefònica i domiciliària sempre que 
es requereix. 

Així mateix, l’atenció primària ha 
fet seguiment de totes les persones 
amb possible Covid-19 i dels seus 
contactes, tant a domicili com l’alta 
hospitalària, i ha donat suport i ha fet 
seguiment de l’atenció sanitària a la 
residència d’avis.

En la nova situació, hem de se-
guir. Sense preveure tornar a la si-
tuació prèvia però havent d’integrar 
una quantitat de feina relacionada 
amb la Covid-19, hem d’adaptar l’or-
ganització i reorientar l’activitat cap 
a l’atenció a tots els problemes de 
salut de la població i la prevenció de 
malalties. 

Per això us proposem que tru-
queu abans de venir (per classificar, 
orientar, resoldre i prioritzar). Farem 
la valoració del problema per part 
del professional més adequat i us 
atendrem per telèfon, videoconsulta, 
al CAP o a domicili segons calgui, a 
criteri del professional

Continuem sense fer les activi-

tats que poden suposar un risc de 
transmissió del Covid-19, com són 
vacunacions escolars, activitats co-
munitàries i activitats grupals. 

Finalment, hem adaptat els es-
pais del CAP i reorganitzat els pro-
fessionals en funció de les necessi-
tats.

AGRAÏMENTS

Volem agrair el suport de tota la 
població i la paciència de tots els 
que us heu quedat a casa. Ha sigut 
la millor mesura per a contenir el vi-
rus.

Tota l’ajuda que hem tingut en 
l’obtenció i fabricació d’EPIS (ele-
ments de protecció individuals). 

Els voluntaris que s’han ofert per 
a tasques d’acompanyament a la 
gent gran i als que ho han necessi-
tat.

Els regals que ens han endol-
cit aquests dies, i els dibuixos dels 
nens que ens donen molta força.

Continuem, tot anirà bé...   
I recorda: “no vinguis, truca”. 

Com ens transformem al CAP

Poc a poc, el CAP reprèn l’activitat, però hi ha hagut canvis que es mantindran
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La pandèmia del coronavirus ha 
fet que la Federació de Bàsquet 

doni per acabades les diferents lli-
gues de la temporada 2019/20.

Els darrers partits es van jugar el 
8 de març i la paralització de tota la 
competició esportiva durant aquests 
dos mesos i mig fa inviable repren-
dre-la.

Amb dos terços de campio-
nat disputats, diferents equips del 
CENG estaven al capdamunt de la 
seva classificació, amb moltes pos-
sibilitats de quedar campions.

Les preminis femenines CENG 
Independentsoft duien 11 victòries i 
cap derrota. Els infantils masculins 
CENG Fisart eren líders amb 17 vic-
tòries i 2 derrotes. A destacar també 
els dos subcampionats assolits per 
Nadal pels dos equips minis CENG 
Ros i CENG Autoxami, que aquesta 
segona volta competien a la lliga de 
Barcelona A2, realitzant un bon pa-
per. Un altre equip que portava una 
bona trajectòria era el sènior CENG 
Segrevest, quart a la classificació de 
Territorial i que la propera tempora-
da ascendirà a 3a Catalana.

ACTIVITATS EN CONFINAMENT

L’aturada de competicions i en-
trenaments presencials no ha impe-

dit que el club seguís actiu. S’han 
anat realitzant videoconferències 
de tots els equips, oferint exercicis 
i rutines d’entrenament també online 
i fent activitats socials com ara un 
concurs de dibuix per als membres 
de l’Escola. La guanyadora d’aquest 
concurs va ser la Laia Gabarró Lle-
na, amb el dibuix que acompanya 

aquest article.
El club resta a l’espera de com 

evolucioni l’epidèmia de cara a les 
estades esportives que s’havien de 
dur a terme al juliol. Es manté l’es-
perança de poder organitzar alguna 
activitat presencial perquè els nos-
tres esportistes puguin combatre el 
mono de bàsquet.

El CENG finalitza les competicions

L’obra guanyadora del concurs de dibuix, de Laia Gabarró | CENG

esports
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E l CE Artesa de Segre ha acabat 
la temporada en tercera posició, 

tot i que encarava la fase final amb 
opcions d’acabar segon i disputar 
la promoció d’ascens, com ja va fer 
l’any passat. El president, Carles 
Serra, ha explicat que “ara anàvem 
tercers però teníem més bon calen-
dari que els rivals i havíem recuperat 
jugadors lesionats, de manera que 
les opcions d’acabar segons eren 
moltes”. 

Així, Serra fa una valoració molt 
positiva dels resultats esportius, es-
pecialment perquè “la categoria era 
de les més fortes dels últims anys, 
amb rivals potents com el Borges, el 
Balaguer, el Solsona o el Lleida B”, 
i destaca que “feia 30 anys que no 
érem el primer equip de la Noguera”. 
Tot plegat fa encarar amb optimisme 
la temporada 2020/21, tot i que la 

part econòmica els preocupa. 
“Tothom té problemes després 

d’aquesta crisi i podem patir una da-
vallada d’ingressos tant de patroci-
nadors com de venda d’entrades de 
partits importants que no s’han jugat 
que temem que es pot arrossegar 
fins a la pròxima temporada”, afirma.  

Precisament de cara a la propera 
temporada, les últimes informacions 
que els ha passat la federació són 
que es reprendrien els entrena-
ments al setembre per començar la 
competició a l’octubre.

EFA

Per la seva banda, alguns equips 
de l’Escola de Futbol Artesa, com el 
Benjamí A, que anava segon empa-
tat a punts amb el primer, estaven 
fent una molt bona temporada que 
tampoc han pogut acabar, ja que es 

va donar per tancada el 23 d’abril. 
El coordinador, Joan Bota, ha desta-
cat que l’any era bo tant pel nombre 
de jugadors i d’equips que s’havien 
format, destacant per exemple el pri-
mer equip femení de l’escola, com 
pels resultats que anaven tenint.

“Esperem que per l’any vinent es 
mantingui la xifra de jugadors i que 
puguem fer una bona temporada”, 
ha explicat.

Pel que fa a resultats finals en els 
respectius grups, els Prebenjamins 
A i B han quedat 3r i 9è, els Benja-
mins A i B han quedat 2n i 10è, l’Ale-
ví ha quedat 13è, el Femení Infantil 
ha quedat 9è, els Infantils A i B han 
quedat 14è i 7è, els Cadets A i B han 
quedat 4t de primera i 8è de segona, 
i el juvenil ha quedat 7è. Durant el 
confinament, l’escola ha ofert entre-
naments telemàtics.

El final avançat de la temporada deixa 
el CE Artesa sense opcions d’ascens
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La fase 0 del desconfinament, 
que permetia fer esport al mu-

nicipi, va ser molt ben rebuda pels 
socis del CUDOS que viuen al muni-
cipi d’Artesa, ja que és un dels més 
extensos de Catalunya i tenien gran 

varietat de terreny on reprendre els 
tan esperats entrenaments a l’ai-
re lliure amb bicicleta i en cursa de 
muntanya i caminades.

Tot i això, en les darreres setma-
nes també s’han hagut de prendre 

decisions difícils, com la cancel·lació 
dels actes del 25è aniversari, que se 
celebrava aquest 2020 amb una ac-
tivitat cada mes. A més, la cursa Lo 
Meló, ajornada provisionalment fins 
a l’agost, és encara una incògnita.

El CUDOS recupera el seu “hàbitat”
Viure en un dels municipis més extensos de Catalunya va beneficiar molts socis del CUDOS durant la fase 0 | CUDOS

 

Segueix-nos
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esports

Durant tot aquest temps de con-
finament, des del Club Esportiu 

Altis Artesa de Segre hem anat fent 
arribar als nostres socis i a altres 
persones que també ens ho han 
demanat, a través de les xarxes 
socials, classes diàries de diferents 
activitats: tonificació amb diversos 
mètodes i nivells, Aero Altis, Ioga, M. 
Pilates, Hipopressius, Steps, Zumba 
en família, classes d’activitats infan-
tils… Cada setmana un repte moti-
vador.

A més, hem fet propostes par-
ticipatives com el vídeo del dia 20 
d’abril, el de Sant Jordi, el concurs 
amb premi a la fidelitat... 

I sempre sense deixar de for-
mar-nos professionalment.

Hem estat, estem i estarem al 
costat de les persones que han ne-
cessitat el nostre suport tant físic, 
psíquic com moral, estant sempre 
connectats i pendents dels moments 
que cada persona estava vivint. 

Ho continuarem fent fins que ens 

permetin tornar a les nostres activi-
tats i  instal·lacions habituals.

Gràcies a tothom pel vostre su-
port. Fins molt aviat! 

| Equip Club Esportiu Altis Ar-
tesa de Segre

El club Altis 
es manté 
“connectat”

Decoració i activitats al gimnàs pel dia de Sant Jordi | Altis
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Fa unes setmanes que com a so-
cietat hem hagut de viure una 

situació sense precedents. Vàrem 
tancar les portes de l’escola sense 
saber quan tor-
naríem, i totes 
i tots ens hem 
hagut d’adaptar 
a una situació 
nova que no 
està sent fàcil. 
Un confinament 
estricte ha para-
litzat el contacte 
presencial, ens ha pres les esto-
nes d’intercanvis i aprenentatges i 
el nostre dia a dia al centre. Però 
també ens ha fet més forts i més 
conscients, i ens ha permès valorar 
la importància de les petites coses. 

Des del primer dia, les persones 
que formem el claustre de l’escola 

Els Planells hem volgut i volem es-
tar al costat de les famílies durant 
aquest temps d’incertesa i, com a 
mestres i personal vinculat a l’esco-

la, hem vetllat 
pel benestar 
dels nostres 
alumnes i les 
seves famílies. 

Més enllà 
de les tasques 
acadèmiques, 
hem volgut 
a c o m p a n -

yar-los emocionalment i oferir tots 
aquells recursos que creiem que 
poden ajudar-los a fer front a la difí-
cil situació de pandèmia.

 Entre d’altres coses, l’escola ha 
creat un espai virtual on s’ofereixen 
recursos i suport emocional a les fa-
mílies per gestionar els efectes que 

pot produir el confinament. 

REPLANTEJAMENT

La crisi sanitària ha arribat tam-
bé al món educatiu, i això fa replan-
tejar el sistema d’aprenentatge i 
obre la porta a noves necessitats a 
les quals haurem de fer front, però 
no ens espanta. Som conscients 
que hi haurà canvis, i els afronta-
rem amb la mateixa il·lusió i voca-
ció de sempre. Potser caldrà que 
ens reinventem, però no perdrem 
l’essència de seguir al costat dels 
nostres alumnes i oferir-los tot allò 
que estigui al nostre abast perquè 
segueixin aprenent i creixent com a 
persones. 

Des d’aquestes línies, una 
abraçada molt forta per a tothom, 
i esperem retrobar-nos de nou ben 
aviat. | Escola Els Planells

Seguim educant, seguim aprenent

escola els planells

“No ens espanta 
replantejar el sistema 

d’aprenentatge i haver 
de fer front a noves 

necessitats”
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tema	del	mes

Arriba el desconfinament
A dalt, reformes a l’Ajuntament i a baix, dues imatges ben diferents dels primers dies d’obertura dels bars | D.B.

Després d’un mes i mig llarg de 
confinament, el 4 de maig va 

començar la desescalada, dividida 
en quatre fases. En la fase zero es 
podia sortir a passejar i fer esport 
dins el límit del terme municipal i a 
qualsevol hora entre les 6 i les 23 
hores en municipis de menys de 
5.000 habitants. Tots dos requisits 
van afavorir Artesa, un dels munici-
pis més grans de Catalunya i també 
amb menys de 5.000 habitants, per 
la qual cosa l’àmbit de moviment era 

gran i la llibertat horària, també.
A les ganes de sortir de casa s’hi 

va sumar el bon temps, i la mesu-
ra va ser molt ben rebuda. A més, 
a la fase zero va reobrir el mercat, 
el diumenge 3 de maig, tot i que 
només amb planter i parades de 
fruita i verdura, i alguns comerços, 
tot i que amb requisits importants i 
amb cita prèvia en molts casos. La 
fase u, en la qual ens trobem al tan-
cament d’aquesta edició, va arribar 
l’11 de maig, i els canvis més subs-

tancials van ser l’obertura de bars 
i restaurants, amb servei només a 
les terrasses, la possibilitat de fer 
reunions de fins a 10 persones i la 
llibertat de circulació dins els límits 
de la regió sanitària, tot i que amb 
limitacions en algunes activitats.

ESTÍMULS ECONÒMICS

La represa progressiva de l’acti-
vitat ha fet evidents les ja temudes 
conseqüències econòmiques de la 
crisi sanitària tant en famílies com en 
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tema	del	mes #temadelmes

Els primers dies de mercat, el 3 de maig (esq) i el 10, quan també va obrir el mercat Tot d’Aquí | M.A. López, J. Farré, D. Bella

negocis, i han estat moltes les admi-
nistracions que han anat anunciant 
mesures. A Artesa, l’alcalde, Mingo 
Sabanés, ha explicat que per ajudar 
els bars i restaurants, sempre que la 
situació ho permeti, se’ls autoritzarà 
ampliar la terrassa i se’ls reduirà un 
90% l’impost en aquest concepte. A 
més, estudien aplicar aquest any als 
negocis que hagin hagut de tancar 
durant la pandèmia el tipus domès-
tic d’impost de recollida de la bros-
sa, més econòmic que l’habitual per 
aquestes activitats, tot i que Saba-
nés ha avançat que “és complicat 
perquè n’hi ha que no han tancat, 
o altres que ho han fet pocs dies, i 
costarà justificar-ho”. La Federació 
d’Empresaris de la Petita i Mitjana 
Empresa de Catalunya ha compta-
bilitzat a Artesa 37 ERTOS amb 362 
persones afectades.

Pel que fa al mercat, Sabanés in-
dica que les primeres setmanes han 
vingut aproximadament la meitat de 
parades de l’habitual, i no se’ls ha 
reduït la taxa perquè “ja és simbòli-
ca”. Les parades de roba “encara no 

se sap quan vindran, potser a la fa-
se dos, però no està assegurat”, ha 
afegit. El 10 de maig també va obrir 
el mercat Tot d’Aquí, només amb al-
gunes parades d’alimentació, i el dia 
24 se n’hi van afegir d’artesania.

Altres espais que aniran reobrint 
són la biblioteca i l’Espai Transmis-
sor del Túmul de Seró, el dia 1 de 
juny. En ambdós casos el funcio-
nament serà diferent d’abans, amb 
més limitacions d’entrada de públic i 
horaris, entre altres.

PAVELLÓ I PISCINES

Pel que fa als espais esportius, 
Sabanés ha dit que el pavelló està 
preparat per quan els equips que 
l’utilitzen puguin tornar a entrenar, 
i pel que fa a les piscines, de mo-
ment l’equip de govern ha acordat 
no obrir-les aquest estiu. De tota 
manera, “s’hi farà el manteniment 
i estaran preparades, ja que quan 
arribi la calor forta pot ser que tin-
guem més pressió i s’acabi optant 
per obrir-les”, afirma. Ara bé, amb 
les restriccions que es requereixen 

segons les últimes normatives publi-
cades, reconeix que resulta inviable 
obrir-les.

OFICINES DE L’AJUNTAMENT

Al tancament d’aquesta edició 
les oficines municipals encara es-
tan tancades, tot i que la previsió és 
obrir com a molt tard l’1 de juny i, si 
és possible, fins i tot abans. El motiu 
és que s’hi han hagut de fer obres, 
que encara no estan acabades, per 
adaptar l’espai als nous requisits. 
Així, a la planta baixa s’ha ende-
rrocat el taulell on s’atenia habitual-
ment i es faran els tràmits que re-
quereixin atenció presencial en una 
o dues taules separades de la resta 
d’espais per mampares. El consisto-
ri també té previst fer el primer ple l’1 
de juny (vegeu pàg. 10). 

Les arques municipals també 
han patit la crisi, per una banda per 
les davallades d’ingressos immedia-
ta (quotes de la llar bressol i l’escola 
de música, per exemple) i prevista 
(reducció d’impostos i taxes, conge-
lació de cànons,...), i per l’altra per 
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La diada de Sant Jordi va ser una de les dates assenyalades que encara va caure en ple confinament

l’augment de despeses, ja que 
ha calgut comprar material (masca-
retes, gels i guants) i fer adaptacions 
i reformes. Pel que fa a concessions, 
l’alcalde va dir que la intenció és re-
tornar la part proporcional del que 
han pagat els adjudicataris d’ins-
tal·lacions que han hagut de tancar, 
com les piscines, o no cobrar durant 
el temps que no han obert.

De cara als propers mesos hi 
haurà partides de despeses que 
disminuiran respecte d’altres anys, 

com les festes majors, que per ara 
estan cancel·lades en els mesos de 
juny i juliol i pendents de confirmar la 
resta, i la Fira de Sant Bartomeu, a 
la qual s’ha reservat una partida de 
30.000 euros.

Precisament en referència a la 
fira, Sabanés va dir que proposaran 
als comerços i industrials locals fer 
una fira “d’Artesa i comarca”, i que 
depenent de com responguin es ti-
raria endavant o no. “Pensem que 
podria afavorir el comerç, però són 

moments complicats per tothom i 
ells tenen l’última paraula”, va dir.

EVOLUCIÓ DE LA MALALTIA

A banda de les conseqüències 
socials i econòmiques, la lluita con-
tra el virus continua. Al CAP, des del 
15 de maig i segons criteri mèdic es 
fa el test PCR a les persones amb 
símptomes. El test detecta si s’està 
infectat en aquell moment, de ma-
nera que si hi hagués algun positiu 
podria estar contagiant, així que les 
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tema del mes

Ja sigui jugar amb germans i pares, col·laborar a casa o estudiar, tot s’ha fet millor amb confiança i bon humor

persones a les quals es fa queden 
en aïllament preventiu estricte du-
rant les 48 hores que triguen els re-
sultats. Si fossin positius, caldria fer 
la quarantena. Per ara, només una 
persona ha donat positiu, de les 3 
o 4 diàries a les quals es fa segui-
ment. També s’ha fet la prova a les 
persones usuàries i treballadores de 
la residència, que havia estat negati-

va fins al moment de tancar aquesta 
edició.

VIDA EN (DES)CONFINAMENT

Tot i que cada vegada sortim més 
de casa, les últimes setmanes enca-
ra han deixat imatges de la transfor-
mació de la vida quotidiana, com la 
celebració de la diada de Sant Jordi 
en confinament, com podeu veure 

a la pàgina anterior, o el bon humor 
dels veïns de la carretera d’Agra-
munt per animar les estones a casa, 
sobre aquestes línies. També sem-
bla que veurem durant força temps 
l’estudi i l’educació amb mitjans te-
lemàtics, i esperem que la solidaritat 
i el vincle amb les persones amb qui 
hem compartit tantes hores no s’ex-
tingeixin quan ho faci el virus.
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HORARI Reobertura preivista a	partir	de	l’1	de	juny,	possibles	modificacions en l’horari habitual, consulteu abans

notícies

NOVEL·LA

El cuaderno de las flores. Kayte 
Nunn. Maeva. 
Austràlia, 2017. Reformant casa de 
la seva àvia, l’Anna troba un diari i un 
quadern amb esbossos de flors, una 
fotografia i una bossa de llavors. 

Germà gran. Mahir Guven. Bromera. 
Premi Goncourt a la primera novel·la 
per una obra que alterna un humor 
imaginatiu i la gravetat imposada pel 
tema, el terrorisme, en la contundent 
història d’una família francosiriana 
tractant d’encaixar en una societat que 
no els ofereix gaires oportunitats. 

Benedicció. Kent Haruf. Periscopi. 
Meditació commovedora sobre les 
connexions i comiats que consti-
tueixen una vida construïda a partir de 
la història de les decisions i accions 
del protagonista, un home que sap 
que morirà aviat.

Gent del meu exili. Teresa Pàmies. 
Empúries. 
Pàmies, novel·lista, cronista i memo-
rialista, parla de les persones que la 
van acompanyar durant l’exili, reviu 
amb vitalitat i tendresa els moments di-
fícils i descriu la condició d’exiliat com 
un espai on encara és possible la lluita 
per l’alliberament personal i col·lectiu. 

L’esqueix de carn. Philippe Lançon. 
Angle. 
Philippe Lançon narra com va canviar 

quan va ser ferit en l’atemptat contra la 
revista Charlie Hebdo, en què van mo-
rir 12 companys i pel qual ell va passar 
9 mesos a l’hospital.

NOVEL·LA JUVENIL

The Perfectionists: Bones noies. 
Sara Shepard. Fanbooks. 

La cançó del cucut. Frances Hardin-
ge. Bambú. 

Fills de la setena onada. Salvador 
Macip. Fanbooks

El vermell mola. Lucia Zamolo. Taka-
tuka.

NOVEL·LA ANGLÈS

The King of torts. John Grisham. Ed. 
Arrow Books. 

The Good German. Joseph Kanon. 
Ed. Sphere.

ALTRES GÈNERES

Forats. Carla Fajardo. Fonoll. (poesia)

Llibert. Gemma Brió Zamora. Comane-
gra. (teatre)

Bushido: la senda del guerrero.  
Rob Levin. Babylon. (còmic)

CONEIXEMENTS

100 dones catalanes: inspira-
cions creatives. Antoni Gelonch. Vie-
na.

Transforma la teva salut: els 
bacteris intestinals i les hormo-
nes hi tenen la clau.  Xevi Verdaguer. 
Rosa dels vents.

Hannah Arendt: llibertat política 
i totalitarisme. Fina Birulés. Gedisa.

Perd pes i guanya salut. Pilar Ro-
drigáñez. Rosa dels Vents.

No puc no parlar. Erasme de Rotter-
dam. Edicions de la Ela Geminada.

El club de las 5 de la mañana: 
controla tus mañanas, impulsa 
tu vida. Robin Sharma. Grijalbo.

Sóc més de l’oest: lo #postulli-
bre2 del Sr. Postu. Fonoll. 

Curs de literatura catalana con-
temporània: conferències a la 
Universitat de Barcelona: 1965-
66 i 1977. Gabriel Ferrater. Empúries.
Mossos d’esquadra: els casos de 
ficció. Alrevés.

INFANTIL

Nombres salvatges. Bella Gómez. 
Edebé.

Grans aventurers. Alastair Hum-
phreys. Andana.

No tinguis por. Chris Haughton. Nu-
beOcho.

Un conte del gall fer: el cant d’en 
Flit. Generalitat de Catalunya. 

Et menjo a petons. Carmen Gil. Nu-
beOcho.

Guia Montessori de les emo-
cions. Marine Duvouldy. Larousse.

Els monstres també ploren.  Gui-
llaume Duprat. Zahorí.

Contes mandinkas.  Il·lustracions de 
Joana Mesegué i Tanit Castán. Wanáfrica.

El nostre circ. Fran Nuño. Takatuka.

El secret de les fades dels cris-
talls. Tea Stilton. Estrella Polar.

El Llop de Sorra. Asa Lind. Kalandraka.

NOVETATS   
ABRIL/MAIG

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

  I 29



30 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Maig 2020 I Núm. 443



reflexionem
Mercè Nogues

En una preciosa sabana africana, 
un lleó s’havia perdut del seu 

grup. Portava ja 20 dies caminant 
d’un costat a l’altre i no trobava els 
seus. Tenia fam i set, però també 
molta por per trobar-se sol.

Per fi va veure un estany d’aigua 
fresca i immediatament va córrer cap 
allà amb totes les seves forces. Es-
tava mort de set i necessitava molt  
beure una mica d’aigua. No obstant 
això, en arribar a la riba va veure so-
bre les aigües la imatge d’un lleó as-
sedegat. Llavors es va retirar. “L’es-
tany ja té amo”, va pensar.

Aquella nit es va quedar prop 
d’allà, però no s’atrevia a tornar a 
l’estany. Si apareixia el lleó que era 
amo del lloc, segurament l’ataca-
ria per ficar-se a la seva propietat. 
I ell no estava en condicions d’en-
frontar-se ningú. Va passar un dia i 
el sol cremava. Ja era tanta la set, 
que el lleó va decidir arriscar-se. No 
aguantava més. Així que es va acos-
tar cautelosament a l’estany i en arri-
bar a la riba va veure de nou al lleó. 
Era tanta la seva set que no li va 
importar. Va ficar el cap per prendre 
l’aigua fresca. En aquell moment, 

el lleó va desaparèixer: havia estat 
veient només el seu reflex. 

REFLEXIÓ

Quantes vegades tenim por de 
fer alguna cosa “per si...”? Quantes 
vegades no ens decidim a parlar, 
actuar, per “i si...”. Deixem aquest “i 
si...” i decidim-nos a parlar, a actuar, 
a viure gaudint d’allò que desitgem 
fer, sense que ens importi “i si...”.

A vegades, la prudència i la por 
són frens que no ens deixen actuar 
amb llibertat, ens priven de fer coses 
que ens agraden, però  quan ens hi 
enfrontem desapareixen. Pots fer-ne 
la prova!

El lleó temerós
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102 anys t’han donat per 
marcar moltes vides i repartir 
molt amor. Filla, néts, besnéts i 
família, només podem celebrar 
la sort d’haver-te tingut amb no-
saltres, i la pena que ens fa ha-
ver-te perdut en un moment com 
aquest. 

Sempre atenta, sempre cui-
dant-nos. 

T’estimem molt i et trobarem 
molt a faltar.

Volem aprofitar per agrair es-
pecialment la feina i l’atenció del 
personal de la Residència Muni-
cipal d’Artesa de Segre, que van 
estar amb ella fins a l’últim mo-
ment, i les mostres de condol i 
afecte rebudes.

| Família Bertran Reig

Carme	Tortajada	Palau

in memoriam
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El Consell de Redacció de 
La Palanca, en representació de 
totes les persones que hi col·la-
boren, volem expressar el nostre 

més sentit condol a la família del 
company Ferran Sánchez Agus-
tí, que ha estat un col·laborador 
de la revista pràcticament des 

dels seus inicis fins avui dia.

Nota	de	condol

En la plujosa nit del dilluns 20 
d’abril ens va deixar el nostre esti-
mat espòs, pare i avi Joan.

De fortes conviccions catòli-
ques i puntual assistent al primer 
ofici litúrgic dels diumenges, molts 
de vosaltres el coneixíeu en per-
sona i gairebé tots coincidirem en 
dir que dues de les seves millors 
virtuts eren l’honradesa i la seva 
il·limitada capacitat de treball. Mal-
grat que sempre ens deia “Home 
de molts oficis, pobre segur”, va 
desenvolupar una notable activitat 
com a emprenedor, mostrant en 
aquest camp una vessant polifa-
cètica, fet que el va convertir en un 
home força conegut dins la nostra 
comunitat. Tot assumint aquesta 
condició i amb voluntat de servei, 

va ser partícip de la política muni-
cipal durant dos mandats com a 
regidor, tasca que va exercir amb 
una gran dedicació i responsabili-
tat. Si més no, la seva gran afició 
va ser el futbol i de manera molt 
especial l’equip local: el CE Artesa 
de Segre, al qual va estar vincu-
lat fins a l’últim moment, primer en 
qualitat de jugador i després com a 
soci amb el carnet núm. 37; i si bé 
ja feia dos anys que havia deixat 
d’acudir al camp d’esports amb el 
seu inseparable cigar, sempre es 
mantingué al corrent de la seva 
trajectòria esportiva.

Molts agradables records ens 
queden i en aquest punt, la fa-
mília agraeix totes les sinceres 
mostres de condol rebudes en 

unes circumstàncies molt difícils. 
Reconeixement que fem extensi-
ble a l’equip de sanitaris del CAP 
d’Artesa de Segre per la màxima 
atenció possible prestada al nos-
tre benvolgut i valent Joan.

La teva dona Teresina i tots els 
fills i néts et tindrem sempre molt 
present. Descansa en pau.

Joan	Camats	Bernat
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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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poesia  
Ens regalem paraules 
silencioses, sonores, 

escrites en vers, 
narrades en veu 

Toquem les històries 
en punts arrelats 

Desplacem les mans 
i ens submergim en temps aturat 

Des d’una habitació 
ens transportem flotant en l’horitzó 

Sentim l’escalfor del llibre, 
l’emoció del plor, del somriure que ha de venir 

Estimar és gaudir de la diversitat, 
viure volant amb els peus arran de mar 

En aquest precís instant 
dringuem les copes celebrant la llibertat  

| Sònia Ribera Coma 

Entre lectors
El día que todo esto acabe, el personal sanitario de-

jará de ser un héroe, las personas que trabajan en los 
supermercados volverán a ser menospreciadas y los 
transportistas, como los basureros, entre muchos otros, 
volverán a ser olvidados. Los cuidados en el hogar se 
verán relegados, el compañerismo y la atención al pró-
jimo serán eliminados y nuestra vida será restablecida. 

Caída de la cima a la realidad.
Las personas se volverán a curar solas, porque se-

remos inmortales, las estanterías se volverán a reponer 
solas, gracias a las existencias infinitas, y la basura de 
las calles será imperceptible, porque nosotros nunca las 
ensuciaremos. En el país de los insensibles todas las 
personas viven su vida pensando en ellas mismas sin 
saber que hay gente que hace que su vida sea mejor. 
Y aunque algún día llegasen a saberlo, mucho tendrían 
que cambiar las cosas para que intentasen cambiar algo.

Caída de la cima al suelo, nuestra realidad.
El día que todo esto acabe nosotros habremos gana-

do, pero por lástima, volveremos a ser los mismos insen-
sibles de siempre.

| Enric Kahn

El país de los insensibles
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TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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per què diem...

La dita es refereix a algú que no 
para d’anar d’un lloc a un altre, 

generalment perdut, sense tenir clar 
cap a on es dirigeix. És una de les 
dites més “modernes” que hi ha, 
malgrat els anys que ja fa del seu 
origen,

El 29 era una línia de tramvies de 
la ciutat de Barcelona que no tenia 
parada de començament ni de final, 
és a dir, que feia un recorregut con-
tinuat en dos sentits passant per les 
rondes de Sant Pere, Universitat i 
Sant Antoni, pel Paral·lel, el passeig 
de Colom, d’Isabel II i del Marquès 
d’Argentera, actual Picasso, Arc de 
Triomf i altra vegada ronda Sant Pe-
re, etc. És a dir, que no parava de 
donat voltes. Per això se’n va dir de 
circumval·lació.

La primera línia de tramvies bar-
celonins fou inaugurada el 27 de 
juny de 1872. Eren vehicles tirats 
per cavalls i de dos pisos d’alçada 
que cobrien el trajecte que va des 
del mercat de la Boqueria fins la 
plaça dels Josepets, dalt de tot de 
Gràcia, aleshores encara municipi 
independent. L’èxit d’aquest tipus de 
transport col·lectiu féu que poc des-
prés s’iniciés una nova línia també 
des de la Boqueria, en aquest cas 
fins a la Barceloneta.

Dos anys després s’inaugurà el 
servei entre el Port i el Poble Nou i, 
tot seguit, un nou trajecte que con-
nectava Barcelona amb Sants a tra-
vés dels carrers Hospital, Carme, 
Riera Alta i avinguda del Paral·lel.

El 28 de febrer de 1877 nasqué 
la línia inicial de la que més tard 
seria la de circumval·lació entre les 

rondes, plaça de Catalunya, passeig 
de Sant Joan, actual Picasso fins la 
plaça Palau. 

El 20 de desembre de 1877 els 
cavalls foren substituïts per una mà-
quina de vapor entre Barcelona i 
Sant Andreu del Palomar.

La línia de circumval·lació, però, 
no es pogué inaugurar en sentit 
contrari fins molt més tard, el 31 de 
gener de 1893, quan es pogué urba-
nitzar l’espai que ocupava la muralla 
del mar, dotze anys després de la 
seva demolició. 

Així es completava l’esperada lí-
nia ciutadana de circumval·lació que 
permetia la correspondència amb 
altres línies i estacions de tren. Al 
mateix temps, s’establí una novetat: 
a la plataforma anterior s’hi situà una 
bústia perquè els viatgers hi deixes-
sin les seves cartes. Fins alesho-
res, calia anar a Correus per fer-ho, 
ja que encara no s’havien instal·lat 
bústies urbanes. Quan el tramvia 
arribava a la plaça Urquinaona, uns 
funcionaris buidaven les bústies, ja 
que allí hi havia una administració 
de Correus. Un altre punt de reco-
llida fou a la parada de l’Estació de 
França.

PRIMERA LÍNIA ELECTRIFICADA

La carismàtica línia fou la primera 
en ser electrificada el 1899, a la qual 
seguiren totes les altres fins al 1907, 
en què el procés es donà per aca-
bat. S’explica que el viatge inaugu-
ral, gratuït, fou molt poc concorregut 
pel temor que s’havia estès que es 
podia quedar enrampat en viatjar-hi 
per les grans espurnes que de tant 

en tant deixava anar el contacte de 
la perxa de ferro amb el cable con-
ductor; els vehicles duien com a re-
ferència la lletra C, justament per la 
inicial del seu recorregut. 

El 1911 s’inicià el procés de fu-
sió de les diferents companyies que 
operaven a Barcelona, unificant el 
sistema de reconeixement dels ve-
hicles amb el canvi de lletres per nú-
meros: al tramvia C li correspongué 
el número 29.

El progrés era imparable i les 
línies de tramvies continuaren am-
pliant-se fins abastar tota la ciutat, 
incorporant-s’hi nous i més moderns 
models de vehicles; per exemple, 
el 1943 se n’estrenaren uns amb 
portes automàtiques i entrada i co-
brament per davant i sortida per la 
part central. Foren coneguts popu-
larment amb el nom de “manoletes”, 
en referència a un dels toreros més 
famosos de l’època, Manuel Rodrí-
guez Sánchez, Manolete, per l’ele-
gància dels vagons i la seva vertica-
litat, atributs que els experts deien 
tenia el torero.

Poques variants van haver-hi 
en el recorregut al llarg del temps, 
només el pas per la Gran Via quan 
foren suprimides les vies de les ron-
des.

Així va ser fins que l’any 1967, el 
servei fou substituït per autobusos, 
recuperant així l’anterior recorregut 
per les rondes. El 1978 se suprimí 
el servei en un dels dos sentits i el 
1985, l’altre. 

El 29 havia estat vigent durant 
108 anys, sense parar de donar vol-
tes i més voltes.

... donar més voltes que el 29?

Albert Vidal
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psicocàpsula
Com esteu? Tots hem hagut de 

viure una situació excepcional, 
que mai ens haguéssim imaginat 
que passaria... 

Segurament, durant el confina-
ment les nostres emocions eren una 
muntanya russa: por, ràbia, tristesa, 
indignació, angoixa, nerviosisme... 
Emocions totalment normals en 
una situació extrema. Ens hem ha-
gut d’adaptar a viure sense sortir al 
car-rer i sense el contacte social que 
tant necessitem les persones. 

Però, i ara què? L’impacte emo-
cional segueix, i ara ens toca adap-
tar-nos a una nova realitat, una rea-
litat desconeguda.  

Els nens i nenes, als qui hem ha-
gut d’explicar que no podíem sortir al 
carrer perquè hi havia un virus que 
ens podia posar malalts, ara poden 
sentir por en haver de sortir. Pot ser 
que estiguin més nerviosos/es, que 
dormin malament, que estiguin una 
mica més irritables, etc. Caldrà que 
els hi expliquem detalladament la 
veritat, que el virus està més con-
trolat i que es pot sortir seguint les 
mesures de seguretat. Se’ls pot pre-
parar imaginant diferents situacions 
que ens podem trobar en sortir: 
trobar-se amb algun amic o amiga, 
veure la gent amb mascareta, etc. 
A més, si tenen por, perquè es sen-
tin més segurs/es poden sortir amb 
alguna joguina especial per ells/es  
que els pugui donar seguretat. Serà 
important també parlar molt de com 
s’han sentit en sortir i poder resoldre 
tots els seus dubtes i inquietuds. 

Els adolescents, que han anat 
prenent consciència de la gravetat 
de la situació, poden estar enfadats 

i mostrar conductes més agressives 
cap als familiars, fent-los responsa-
bles d’aquesta realitat amb falta de 
llibertat i frustrant. També pot ser que 
reaccionin amb tristesa i impotèn-
cia, que es sentin malament perquè 
pensen que no 
han fet res per 
contribuir durant 
aquesta pandè-
mia. Hi haurà 
a d o l e s c e n t s 
que no expres-
saran aquestes 
emocions i es 
refugiaran en els amics o les noves 
tecnologies. Per això serà important 
que la família mantingui converses 
amb ells/es, per tal que puguin ex-
pressar aquesta frustració, ràbia, 
tristesa, culpabilitat i puguin tenir 
una visió més optimista del present 
i futur.

Pel que fa als adults, ens hem ha-
gut d’adaptar a conviure amb totes 
les responsabilitats: familiars, feina, 
fills/es, presa de decisions, etc. Dins 
de quatre parets i segurament ara 
ens sentim una mica alleujats, ja 

que hi ha activitats que podem re-
prendre. També hi haurà altres senti-
ments, però, que poden aflorar, com 
la impotència, la frustració i el sen-
timent que ens ha passat quelcom 
injust. Sobretot, les persones que 

s’han vist afectades 
directament pel vi-
rus, que han perdut 
familiars, etc. 

Ara més que mai 
hem de fer un treball 
de viure en el pre-
sent, adaptar-nos 
a allò que vagi ve-

nint dia a dia, sense pensar exces-
sivament en el futur, ja que aquest 
és incert. Cal que repensem com a 
societat la manera que teníem de 
viure. Quines coses realment són 
les importants i què podem fer per 
organitzar-nos millor i prioritzar allò 
que necessitem. 

Una abraçada a tothom i molts 
ànims, ens en sortirem!

| Anna Balcells Molina,         
Psicòloga i psicoterapeuta, Nº 
Col·legiada 20605

Emocions del desconfinament

Anna Balcells i Molina

“Ens hem 
d’adaptar a allò 
que vagi venint 

dia a dia”
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A l marge de la portada i de les 
dues pàgines dedicades als re-

sultats de les eleccions municipals 
d’aquell mes de maig, sens dubte 
algunes seccions estan impregnades 
de referències polítiques, directes o 
indirectes.

PORTADA. Un nou muntatge, 
més senzill que el mes anterior, feia 
palès qui havia guanyat aquelles 
eleccions. La imatge d’Artesa és del 
fotògraf Joan.

EDITORIAL. El títol és A la por-
ta del tercer mil·lenni. Les eleccions 
municipals comportaven un mandat 
fins al 1999, acabament del segon 
mil·lenni. A partir d’aquest fet, la sec-
ció plantejava el “final d’una època 
involutiva” i de discòrdia que simbo-
litzava amb el trencament de l’àtom 
(final del segon mil·lenni). Per contra, 
augurava una “època evolutiva” i de 
solidaritat, simbolitzada per la fusió 
dels àtoms (inici del tercer mil·lenni). 
Jo diria que aquest auguri no s’està 
fent realitat amb les crisis que hem 
vist fins al moment.

OFICIS ARTESANS. En aquesta 
ocasió, Joan Fontanet donava veu a 
Fernando Galceran, calderer. El pro-
tagonista va néixer el 1921 a Alòs de 
Balaguer i la seua família, que ja es 
dedicava a l’ofici i d’aquí el nom de 
la casa, es va traslladar a Artesa el 
1929. Va començar a aprendre l’ofici 
amb 15 anys. Feien calders i regado-
res, posaven canaleres a les cases, 
s’ocupaven de les reparacions a les 
fassines, arreglaven les ensulfatado-
res, van instal·lar l’aigua a alguns po-
bles... A l’hivern hi havia molta feina 
perquè calia reparar les canonades 
rebentades per les gelades. Treballar 

amb coure, però, li va perjudicar la 
salut. En jubilar-se va deixar el nego-
ci en mans dels fills.

LOCAL. L’Associació de Pares 
(aleshores les mares no hi constaven 
a la denominació d’aquestes entitats) 
de la Llar Municipal d’Infants El Bres-
sol informava de les principals activi-
tats del segon trimestre: Carnestol-
tes, visita a la biblioteca municipal i 
taller de mones de Pasqua.

AGRAÏMENT. L’Anna de Montclar 
i la família Roma signen sengles no-
tes d’agraïment (la segona més cur-
ta) per les mostres d’interès envers 
els seus respectius familiars, el Da-
mià i el Ricard, que havien sofert un 

greu accident del qual sortosament 
se’n van sortir.

OPINIÓ. Sícoris rememorava el 
final de la 2a Guerra Mundial en l’arti-
cle Cinquanta anys després. Com diu 
al final, la seua intenció era contribuir 
a evitar la “poca memòria històrica”. 
Al llarg del text repassava els fets de 
forma sintètica i situava l’inici del pro-
blema al 1933, quan Hitler va assolir 
el poder a Alemanya, tot i que la guer-
ra va començar el 1939. En el balanç 
de les nefastes conseqüències, feia 
especial èmfasi al genocidi del poble 
jueu en els camps nazis d’extermini i 
recorda que milers de republicans es-
panyols van patir la mateixa dissort.

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

LOCAL. Tres imatges de la fo-
tògrafa Antònia, només amb dues 
línies de text, ens mostren obres en 
diferents carrers d’Artesa que es van 
veure durant els mesos d’abril i maig.

ELECCIONS MUNICIPALS. La 
redacció era contundent amb el tí-
tol: Esquerra arrasa a Artesa. ERC 
aconseguia la majoria absoluta amb 
6 regidories i Campabadal repetia 
com a alcalde. La resta es distribuïa 
així: 3 CiU, 1 PSC i 1 PP. L’article ve 
acompanyat de quatre fotos on es 
veuen els candidats a l’alcaldia quan 
anaven a votar. També s’hi publica-
va els resultats, per meses, i una 
comparativa amb els vots de 1987 i 
1991, on es constata que ERC i CiU 
van guanyar vots respecte als comi-
cis anteriors, mentre que PSC i PP 
en perdien. Per altra banda, també hi 
consten els resultats dels municipis 
de la rodalia, on l’hegemonia de CiU 
era incontestable: Alòs i Foradada, 5 
CiU; Cubells, 5 CiU i 2 ERC; Vilanova 
de Meià, 6 CiU i 1 PP.

LOCAL. Una notícia molt breu 
ens informava que la primera comu-
nió d’aquell any va coincidir amb les 
eleccions municipals. Reproduïm la 
imatge, del fotògraf Joan, on veiem 
el grup de nens i nenes amb Mn. Roc 
Salvia i Mn. Salvador Solsona.

PREMSA. La secció conté dos 
articles. El primer, Aproximació a la 
Unió Europea, està signat per Barto-
meu Jové, que ens explicava l’inte-
ressant viatge a Brussel·les, entre el 
22 i el 25 d’abril, que va organitzar 
l’Associació Catalana de la Premsa 
Comarcal (ACPC), patrocinat per la 
Comissió Europea i el Patronat Ca-
talà Pro Europa. Hi van anar 15 per-
sones, algunes de mitjans locals de 
Ponent, com Portaveu de Ponts o 
Nova Tàrrega, i el company Jové, en 
representació de La Palanca, es veu 

en algunes de les fotos que 
complementen l’article.

El segon article, sense sig-
nar, està dedicat a informar 
sobre l’assemblea anual de 
l’ACPC, que aquell any es va 
fer a Badalona el 6 de maig. 
El nou president era Rafel Ra-
fecas del mitjà El 3 de Vuit de 
Vilafranca del Penedès.

REDACCIÓ. Pel títol de 
la secció, crec entendre que 
l’article Diversificar és un text 
d’opinió propi de la revista, 
sense signar. Després d’al-
gunes giragonses entorn a la 
diversificació del temps perso-
nal i dels diners, l’article aca-
ba en el terreny polític per a dir-nos 
que cal separar la vida privada de la 
vida pública i que la política no ha de 
ser un fi sinó un mitjà. Francament, 
difícil d’interpretar tot plegat. 

FULLS D’INFORMACIÓ MUNICI-
PAL LOCAL. Tots els punts de l’ordre 
del dia del ple d’aquell 10 d’abril es 
van aprovar per unanimitat excepte 
un. La majoria eren temes relacionats 
amb obres i subvencions. El punt que 
no va comptar amb la unanimitat era 
la proposta de comparèixer davant 
del TSJC pel contenciós interposat 
per una veïna contra l’Ajuntament, ja 
que aquest havia declarat en ruïna 
un edifici seu del carrer Monges. Va 
tenir a favor els 5 vots d’ERC i els 2 
del PP, i en contra els 3 de CiU i 1 
del PSC.

INAUGURACIÓ. Aquell mes de 
maig, el conseller de Benestar So-
cial, Antoni Comas, va inaugurar la 
nova Llar de la Gent Gran, ubicada 
als baixos de la Residència. Només 
dues línies de text acompanyen el 
parell d’imatges del fotògraf Joan. 
A més del conseller, en una foto hi 
veiem l’alcalde i altres autoritats. No 

hi posa la data exacta, però tot això 
va passar en vigílies d’unes elec-
cions municipals. No recordo si en 
aquella època estava permès, però 
no deixa de ser curiós. A més, un al-
calde d’ERC i un conseller de CiU. Si 
més no, fa pensar tot plegat.

LITERATURA. La revista publi-
cava el text premiat en la categoria 
de 7è i 8è d’EGB del V Premi de Na-
rrativa Breu: Des del balcó, una inte-
ressant descripció d’Antoni Esteve i 
Arnau, de Tudela.

COMARCA. Només un titular i 
una imatge de la fotògrafa Antònia 
ens informaven de la inauguració de 
la Pe-nya Barça de Vilanova de Meià.

HUMOR. L’autor dels personat-
ges Quimet i Cosme, sota el títol A 
la recerca de la batuta de la banda 
municipal, ens presentava tres de les 
seues originals converses, en aques-
ta ocasió de caire polític.

IX SETMANA CULTURAL EN 
IMATGES. A contraportada i sense 
cap text, un total de vuit fotografies 
ens mostren diferents activitats realit-
zades a l’Escola Els Planells. Ves per 
on, en una hi surto.
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relats	confinats
E    stimada jo del futur, estic segura 

que recordaràs aquell moment 
que et va canviar la vida. Quan et 
vas aprendre a organitzar d’una 
vegada per totes, i quan vas saber 
utilitzar l’ordinador per alguna cosa 
més que per escoltar música mentre 
recollies l’habitació. Vas aprendre a 
valorar tot el que tenies, sense saber 
quan tot tornaria a ser com abans. 

Tot anava sobre rodes. La vida 
ens havia regalat per fi aquells mo-
ments de felicitat que tant havíem 
buscat. Ens havien retornat la inèr-
cia que havíem perdut i semblava 
que tot tornava a la normalitat. Però, 
de cop i volta, el rellotge es va atu-
rar. Va deixar de seguir el compàs, 
deturant-se en un silenci de blanca 
etern. Tot es deturà. Hom va parar. 
Tot. Absolutament tot es va quedar 
en silenci. Les fàbriques van deixar 
de funcionar, els bars van tancar, els 
adolescents es van quedar sense 
discoteques i els més grans sense 
les partides al bingo dels diumen-
ges. 

En un parell de mesos, els riures 
es van convertir en llàgrimes de pre-
ocupació. Les abraçades, en petons 
a distància, amb els “bona nit” con-
vertits en simples missatges, que 
abans eren hores de pel·lícules al 

sofà en companyia dels amics. Que-
dar els dissabtes a la tarda, per anar 
a menjar aquell gofre amb xocolata 
a la cafeteria de la cantonada va 
passar de ser el millor moment de la 
setmana a una prohibició. 

Vam aprendre el que realment 
era “trobar a faltar”. Perquè no no-
tar l’escalfor de les abraçades o el 
formigueig dels 
petons dels que 
més estimes 
s’estava conver-
tint en una tasca 
impossible, que 
a vegades ens 
veiem obligats a 
realitzar, malgrat 
saber les seves conseqüències. 

Els humans ens vam veure obli-
gats a apagar-ho tot per, més tard, 
fer-ho brillar amb més intensitat. 
I allà estàvem, intentant engegar 
aquell fil de llum que ens ajudaria a 
fer que el nostre rellotge tornés a te-
nir piles i les agulles tornessin al seu 
ritme habitual. 

Però malgrat tot, sabíem que tot 
tornaria a la normalitat, amb les ho-
res començant una nova anacrusa, 
i, al compàs següent, tots tornaríem 
a ser el que érem abans. Els carrers 
es tornarien a omplir de màgia, de 

gent ballant, corrent, brincant, pre-
parant-se per lluir el seu cos a l’es- 
tiu. Però, mentre això no passés, 
nosaltres érem la clau perquè al cap 
d’uns quants silencis de corxera, 
algun parell de tresets i alguna que 
altra alteració, la cançó de la vida tor 
- nés a estabilitzar-se, creant de nou 
la bonica melodia que ens mantenia 

de peu. 
I tot i que encara 

ara no hagi trepitjat 
les voreres del carrer 
oblidat, sé que algun 
dia o altre, podré tor-
nar a córrer per aga-
far l’autobús, faré 
voltes al poble amb 

patinet i saltaré pels camps aprofi-
tant cada segon fora de casa. 

I tu, el jo del futur, ho saps millor 
que ningú. Perquè el que tu vas viu-
re fa uns anys, quan sorties de les 
quatre parets en les quals havies 
estat tancada durant mesos, notant 
aquella sensació d’aire pur a la cara, 
és el que jo espero viure com més 
aviat millor. 

| Pseudònim: Cangureta04 
12 anys, Sant Feliu de Codines

Cronos

Vam aprendre 
el que realment 

era “trobar a 
faltar”
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L ’home tranquil és metòdic i li en-
canta tenir-ho tot mesurat. És per 

això que des que es va ordenar el 
confinament total a Itàlia perquè ha-
via esclatat un brot incontrolable del 
nou virus que les notícies explicaven 
que procedia de la Xina, va començar 
a planejar mentalment com afronta-
ria la seva quarantena. Quan el pre-
sident del Govern del país on vivia 
compareixia unes setmanes més tard 
per decretar l’estat d’alarma, l’home 
tranquil l’esperava puntual davant de 
la pantalla amb un bloc de notes i un 
llapis de punta fina a sobre la taula per 
escriure la llista de la compra mentre 
escoltava les mesures acordades, 
havent ja arranjat el teletreball i iniciat 
el seu particular arrest domiciliari. 

A la part de dalt de la quartilla qua-
driculada va escriure: LLISTA DE LA 
COMPRA. Així, amb caixa alta im-
pol·luta. Tres quarts d’hora després 
estava a només cinc minuts de camí 
de l’establiment de queviures que ha-
via triat per aprovisionar-se. Era el 
que havia trigat en escriure la llista di-
buixant punts, a mode d’apartats, pre-
vis a les paraules en caixa baixa dels 
productes que necessitava, vestir-se 
amb roba còmoda que després es 
trauria i posaria a la rentadora imme-
diatament i equipar-se amb els guants 
de plàstic fi, la mascareta quirúrgica 
que havia aconseguit i les ulleres de 
sol (havia llegit que el contagi podia 
succeir a través de les glàndules la-
crimals). Va sortir de casa disposat a 
enllestir el més aviat possible per evi-
tar riscos i després de tres minuts ca-
minant estava a cinc del supermercat 
seleccionat, que estava a només set 
de casa, segons el que havia calculat. 
L’havia triat perquè figurava a la llista 

d’instal·lacions desinfectades per part 
de l’ajuntament de la seva ciutat. 

Les llums d’alarma mental se li van 
encendre quan es va adonar que por-
tava vuit minuts caminant i que, per 
tant, feia tres que hauria d’haver arri-
bat al seu destí. La respiració a tra-
vés de la mascareta li embafava les 
ulleres de sol i el paisatge desolador 
dels carrers buits, en silenci sepulcral, 
només trencat per algun vianant aquí 
i allà, vestit de la mateixa manera es-
trafolària que ell o passejant el gos, o 
totes dues coses a l’hora, li entelava 
la vista i pertorbava la percepció. Va 
girar la cruïlla i va reconèixer les lle-
tres enormes del cartell de la botiga 
(Frescos del Mediterrani); però cami-
nava i caminava per la vorera i el rètol 
no s’apropava. Va provar d’escurçar 
el camí creuant pel mig de la calçada 
aprofitant l’escassetat de trànsit i sal-
tant per sobre dels cotxes aparcats. 
Malgrat tot, en girar la cruïlla, el su-
permercat seguia encara lluny, molt 
lluny. De cop i volta cada passa li re-
queria un esforç titànic. Avançava fins 
a tindre la meta a tocar dels dits, però 
en girar el darrer tombant tornava a 
ser sempre de forma automàtica al 
punt inicial del carrer. 

I enfrascat en aquesta lluita es va 
fer de nit i va tornar a sortir el sol. I va 
ploure i va fer vent. I va caminar per 
sobre una catifa de fulles cruixents i 
marronoses que havien caigut dels 
arbres davant seu mentre li sembla-
va sentir aplaudiments que brollaven 
dels balcons a sobre seu i que va in-
terpretar com alenades d’ànims en la 
seva odissea, cosa que li demostrava 
una vegada més que és en els mo-
ments més crítics quan surt el pitjor, 
però també el millor de les perso-

nes. I va seguir caminant fins que va 
sentir que les cames li feien figa i en 
comptes de girar la següent cruïlla va 
decidir asseure’s un moment per re-
cuperar l’al·lè abans de tornar a ser 
repel·lit. Anant amb cura que no li re-
llisqués per culpa dels guants va treu-
re la rebregada llista de la compra per 
repassar-la mentalment i, igual com 
acostumava a fer fa tant de temps a 
l’escola quan volia memoritzar quel-
com, va començar a recitar el que ha-
via escrit: “Quatre brics de llet desna-
tada, sis paquets de pasta variada de 
cinc-cents grams, una caixa de flocs 
de civada i piles petites, sobretot piles 
petites per al comandament a distàn-
cia”. 

Mentre taral·lejava, la cantarella 
va anar adquirint un ressò de mantra 
espiritual i, a mesura que el repetia, 
un cop i un altre, va anar notant com 
la barba li anava creixent per sota la 
mascareta fins a convertir-se en una 
mata de pèl llarga i hirsuta que va 
conquerir la peça de tela com el bosc 
i la vegetació conquereixen el terreny 
abandonat, corcant-la i fent-la desa-
parèixer de la seva boca, que seguia 
pronunciant i pronunciant en un estat 
que hom hagués qualificat de deliri. 

Encara ara, molts anys després 
de tot allò, a la mateixa cruïlla d’on ja 
mai més no s’ha mogut, la gent con-
tinua posant-li a la vora alguns dels 
articles que ha comprat especialment 
per a ell quan se’l creuen allí assegut, 
mentre entren i surten del supermer-
cat, recitant la llista de la compra, ja 
sense portar ningú guants de plàstic fi 
protegint les mans ni mascaretes qui-
rúrgiques tapant les boques; tot sota 
un sol radiant de primavera. 

| David Bachiller
39 anys, Lleida

Cercles concèntrics
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Josep Galceran

Informació	d’última	hora!

humor

S’ha	trobat	la	solució	definitiva	per	eliminar	el	bitxo	del	coronavirus.
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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 1 
de juny 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

informació
municipal	d’artesa

Eva Maza i Batlle

Ple ordinari de 3 de febrer de 2020

S’aprova, inicialment i per unani-
mitat, la modificació puntual número 
6 del POUM d’Artesa de Segre en 
relació als articles relacionats amb 
la classificació dels usos industrials 
i de la secció novena, zones indus-
trials, de la normativa del POUM 
d’Artesa de Segre.

S’aprova, per unanimitat, el reco-
neixement de triennis de les sol·lici-
tuds presentades per part d’alguns/
es treballadors/es laborals de l’Ajun-
tament.

El Ple acorda, per unanimitat, 
prendre coneixement de la renún-
cia al càrrec i de l’acta de regidor de 
l’Ajuntament d’Artesa de Segre, pre-
sentada pel senyor Jaume Caballer 
Brito.

APROVACIONS FETES DU-
RANT EL MES DE FEBRER

S’aprova la relació de factures, 
majors de 120,20 euros, pendents 
d’aprovació, corresponent a l’exerci-
ci comptable 2019 que ascendeixen 
a la quantitat total de 76.446,37 eu-
ros.

INFORMES D’ALCALDIA

S’acorda concedir els següents 
ajuts econòmics:

- El 90% de la despesa que pre-
senti mitjançant factures d’un import 
total de 4.452,25 euros a l’Orfeó Ar-
tesenc per fer front al dèficit del curs 
2019-2020.

- 300 euros (a justificar amb factu-
res) al Centre de recursos educatius 
per a deficients auditius, per fer front 
a la trobada de famílies d’alumnes 
amb deficiència auditiva que s’havia 
de realitzar el 25 d’abril a l’escola i 
l’institut Els Planells.

Mesos de febrer, març i abril de 2020

*
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la	foto

La combinació de primavera plujosa i poca gent trepitjant l’entorn natural a causa del confinament ha deixat estampes 

com aquesta, de la qual podem gaudir aquests dies en què ja es permet sortir a passejar i fer esport | Jordi Farré


