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març
ARTESA DE SEGRE 

NAIXEMENTS

dia 8: Lluc Vendrell i Camps, fill de 
Josep i Maria

Daniel, Jan, Ovidi i Eder

DEFUNCIONS

dia 6: Ramon Codina i Botanch (86 
anys), natural d’Albesa

ALÒS DE BALAGUER 

DEFUNCIONS

dia 26: Ramona Galceran i Blanch 
(98 anys), natural d’Alòs de 
Balaguer

Tot el mes
Exposicions de la Biblioteca Munici-
pal (Veure pàg. 36)

Cada dissabte
Mercat a la Pl. Fustegueres de 
Cubells

Cada diumenge
Mercat Tot d’Aquí al nucli antic

24 d’abril
A les 19:30 h, al Cubtural, Projec-
ció de l’òpera Otello, de Giuseppe 
Verdi. Entrada gratuïta. Organtza: 
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot

25 d’abril
A les 18 h, al Cubtural, espectacle 
familiar La llegenda de Sant Jordi, 
de la companyia La Roda Produc-
cions

8 de maig
A les 20 h, al Cubtural, concert Into-

cables, amb Gerard Quintana
15 de maig

A les 18 h, al Cubtural, sessió de 
cinema (per concretar)

18 de maig
Dia Internacional dels Museus

21 de maig
A les 17 h, a l’Àrea Activitats de la 
Biblioteca, reunió del Club de Lectu-
ra infantil

22 de maig
A les 18 h, al Cubtural, espectacle 
familiar Polzet, de Zum-zum Teatre

26 de maig
Club de Lectura d’adults de la 
Biblioteca

28 de maig
A les 18 h, a l’Àrea Activitats de la 
Biblioteca, taller infantil (re)Make Art 
(Reinterpretant l’Art)

agenda FONTS: Registre Civil 
d’Artesa de Segre, 
Arxiprestat d’Artesa de 
Segre i Ajuntaments 
de Foradada i de 
Vilanova de Meià.

temps

Agenda
ciutadana

Fonts: Ajuntaments d’Artesa de Segre, de Foradada i de Vilanova de Meià, i Servei Meteorològic de Catalunya.

març

ARTESA DE SEGRE    

A) PÇA AJUNTAMENT          

Temperatura mitjana:   9,4º
Temperatura màxima:     24,5º   
   (dia 30)
Temperatura mínima:      -4º 
   (dia 20)
Dies amb precipitacions:     1
Precipitació màxima:  12 mm (dia 8)
Total precipitacions:  12 mm

B) BALDOMAR               

Temperatura mitjana:      8,9º
Temperatura màxima:    23,3º (dia 30)
Temperatura mínima:      -4,9° (dia 20) 
Dies amb precipitacions:    2
Precipitació màxima:       2,6 mm 
                (dia 8)
Total precipitació: 2,7 mm

VILANOVA DE MEIÀ          

Temperatura mitjana:      9,5º

Temperatura màxima:  22,8º 
   (dia 3)
Temperatura mínima:       -3° 
   (dia 21) 
Dies amb precipitacions:     2
Precipitació màxima:         6,8 mm 
   (dia 6)
Total precipitació: 8,6 mm

FORADADA               

Sense dades

Actes
que sabem que es faran

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

Nota naixements Avís agenda
Qualsevol acte pot ser modificat 
o anul·lat amb poca antelació per 
les mesures sanitàries
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Pasqua sense Caramelles
Als artesencs i artesenques de so-
ca-rel, aquells que senten el territori 
com si fos part del seu propi cos, no 
els haurà passat per alt l’absència 
de les caramelles aquesta Pasqua.
Creiem que podem qualificar-ho 
d’un fet històric. Tot i que no ho 
tenim ben documentat, segurament 
ens hauríem de remuntar als temps 
de la guerra i als primers anys de 
la postguerra per trobar-nos amb 
una Pasqua sense caramelles. I 
és que estem parlant de la tradició 
més nostrada, que ha perdurat en el 
temps i no sense dificultats.
Per exemple, recordem Rossend 
Marsol Clua “Sícoris”, traspassat el 
2006, un dels redactors artesencs 
més incansables, que havia col·la-
borat molt a La Palanca, però també 
en altres publicacions com la revista 
Castellot o el programa de la Festa 
Major. Era gran entusiasta de les ca-
ramelles, a les quals va dedicar di-
versos poemes, i en algunes de les 
seves cròniques de la Pasqua ens 
recordava les dificultats per cantar 
durant el franquisme: “els agents de 
trànsit volien foragitar les caramelles 
de la nostra carretera i no en varen 
poder sortir davant la fermesa dels 
nostres fadrins”.
Si la memòria no ens falla, en 
alguna altra ocasió havia trontollat 
la sortida de les caramelles, bàsica-

ment per manca de cantaires, però 
sempre s’acabaven imposant les ga-
nes de mantenir viva la tradició. És 
més, els anys posteriors a aquests 
dubtes la rotllana acostumava a ser 
més gran gràcies a la crida que es 
feia per salvar les caramelles.
Tot i que en els seus inicis era una 
tradició masculina, el temps ha anat 
imposant la raó i la lògica, de forma 
que amb la incorporació de les do-
nes i la mainada a l’hora de cantar 
s’ha convertit en una activitat més 
familiar i que aglutina més gent.
Fins i tot l’any passat, en confina-
ment total per la pandèmia, va poder 
més la Il·lusió i es va organitzar una 
cantada, retransmesa per Ràdio 
Artesa, incloent els discursos del 
president de l’entitat i de l’alcalde. 
Molta gent, cantaires en actiu i altres 
ja retirats, es van posar la faixa i la 
barretina vermelles per sortir als bal-
cons i celebrar la Pasqua artesenca.
Enguany no. Res. Sabem que es va 
plantejar fer alguna cosa, però en 
aquesta ocasió potser va poder més 
l’esgotament mental que arrosse-
guem des de fa més d’un any amb 
la maleïda covid.
Esperem que la campanya de va-
cunació avanci a bon ritme, malgrat 
les dificultats que van sorgint, i ben 
aviat ens permeti recuperar certa 
normalitat. Amén.
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L ’increment de turisme de proxi-
mitat registrat arreu durant les 

vacances de Setmana Santa també 
s’ha notat a Artesa i comarca, una 
zona on ja sol augmentar l’activitat 
en períodes de vacances a causa de 
les segones residències, especial-
ment als pobles agregats i municipis 
propers. Aquesta Pasqua, però, la 
tendència s’ha accentuat.

Ho han notat en comerços de 
queviures, bars i restaurants, que en 
alguns casos afirmen que no havien 
tingut tanta feina ni en els anys an-
teriors a la pandèmia. El regidor de 
Turisme, Marc Ticó, també n’ha fet 
una valoració molt positiva.

En el cas del turisme rural, Ra-
mon Orpinell, responsable d’una 
empresa del sector, afirma que les 
60 places que disposen a Montso-
nís  en allotjament rural han estat 
al 100% de divendres a dilluns de 
Pasqua, i que també s’ha notat un 
augment en visites als castells de 
Montsonís i Montclar i de clients a 
la Botiga de Montsonís, tant per in-
formació com per restauració. En 
aquest sentit, afirma que el turisme 
rural ja havia presentat aquesta ten-

dència abans de la pandèmia, però 
sí que aprecia un increment d’activi-
tat en castells i restauració.

Dins dels atractius turístics mu-

nicipals destaca l’Espai Transmissor 
de Seró, on s’han programat activi-
tats especials aprofitant el turisme 
familiar de Setmana Santa.

noticiari
Artesa tanca una Setmana Santa amb rècord 
de visites en turisme i segones residències

Cues de l’operació tornada i activitat a l’Espai Transmissor | R. Giribet / iPAT
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noticiari

E l diumenge abans del dia de 
Rams, el 21 de març, van po-

der tornar a Artesa les parades del 
tradicional mercat dels diumenges. 
La represa de l’activitat va ser pos-
sible gràcies a la flexibilització de les 

restriccions degudes a la pandèmia, 
que es va acordar precisament la 
setmana abans de la Setmana San-
ta, quan es preveia que hi hauria 
més moviment.

Tot i que la novetat més destaca-

da va ser la fi del confinament co-
marcal (que es va tornar a imposar 
una vegada acabades les vacan-
ces), també hi havia altres canvis, 
com el fet de permetre mercats am-
bulants com el d’Artesa.

Torna el mercat dels diumenges
L’aixecament de restriccions va permetre reobrir el mercat dominical just abans de Setmana Santa | Dolors Bella

La Generalitat ha obert una línia de subvencions per 
fer reformes en habitatges de persones majors de 

65 anys i el consell comarcal col·labora per assesso-
rar en la presentació de sol·licituds, ja que s’ha de fer 
telemàticament. Es pot demanar més informació al te-
lèfon 973 44 89 33, de 9 a 13.30 h els dies laborables 
o enviant un correu a mllauet@ccnoguera.cat. Les aju-
des són per obres destinades a assolir les condicions 
mínimes d’habitabilitat, adequar a la normativa vigent 
les instal·lacions o adaptar l’interior de l’habitatge per 
a la millora de l’accessibilitat, i hi ha límits màxims d’in-
gressos dels sol·licitants i altres requisits.

La Generalitat obre una línia 
de subvencions per reformar 
habitatges de persones grans

E l 28 de març, diumenge de Rams, es va fer la bene-
dicció de palmes i palmons a la Parròquia d’Artesa, 

tot i que amb menys assistència de l’habitual. | Jordi Farré

Diumenge de Rams
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E l 3 d’abril al matí, Dissabte Sant, es va fer el Mercat 
de Pasqua, que va consistir en botigues al carrer 

i parades al carrer Bisbe Bernaus, organitzat per l’As-
sociació de Comerç i el Mercat Tot d’Aquí. | Marta Serret

Mercat Tot d’Aquí i botigues 
al carrer per Dissabte Sant

Un home de 43 anys i veí d’Artesa de Segre va ser 
detingut la matinada del diumenge de Pasqua 

acusat d’intentar calar foc a la porta de l’accés d’urgèn-
cies del CAP d’Artesa. L’home estava en estat d’em-
briaguesa i se l’acusa de danys i desordre públic per 
haver amuntegat fustes i palets a la porta del centre de 
salut amb la intenció de provocar un incendi. Personal 
del CAP va alertar la policia a quarts de dues de la 
matinada, i quan els Mossos hi van acudir l’home se’ls 
va enfrontar amb actitud desafiant, però va acabar re-
coneixent els fets. El detingut té una vintena d’antece-
dents i en l’incident no hi va haver ferits.

Detenen un home acusat 
d’intentar calar foc a la   
porta d’urgències del CAP

E l dissabte 10 d’abril cap a tres 
quarts de 7 de la tarda un Ci-

tröen C4 de color gris fosc es va 
incendiar just a la cantonada entre 
les Escoles Velles i la Residència de 
Gent Gran.

Per causes desconegudes, el 
vehicle va deixar de funcionar quan 
circulava pel carrer Escoles, fins que 
es va quedat aturat al lloc esmen-
tat. Quan el conductor va intentar 
tornar-lo a posar en marxa, va co-
mençar a incendiar-se.

Segons declaracions del mateix 
conductor, tot va anar tant ràpid que 
les dues persones ocupants del ve-
hicle només van tenir temps per sor-
tir-ne cames ajudeu-me. Tot i l’en-
surt, ambdues persones van resultar 
il·leses.

En un primer moment es va in-
tentar apagar les flames amb els ex-
tintors de la residència, però el foc 
era molt virulent i la columna de fum 
negre aviat es va fer ben visible des 
de tot arreu. Al cap de poca estona 

van arribar-hi els Bombers Volunta-
ris que, i la seva intervenció va per-
metre extingir el foc. 

Posteriorment es va procedir a la 
retirada del vehicle i a la neteja del 
terra. També hi van intervenir efec-
tius de Protecció Civil i dels Mossos 
d’Esquadra.

El succés, que aplegà un gran 
nombre de persones encuriosides, 
només va afectar un tram de la faça-
na de les Escoles Velles, que va 
quedar força ennegrida.

Avaria i incendi d’un cotxe al carrer Escoles
L’espectacularitat de l’incendi va aixecar gran expectació, però no va causar danys personals | Ramon Giribet, Josep M Espinal
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E l dimecres 30 de març vam con-
cloure el curs d’Alfabetització en 

català i coneixement de l’entorn del 
Servei de Primera Acollida ofert pel 
Consell Comarcal a persones immi-
grants que viuen a Artesa de Segre. 
En aquesta edició, les nacionalitats 
de les persones assistents han estat 
de Brasil i del Senegal.  

El curs de la Secretaria de Treball, 
Afers Socials i Família l’organitza 
el Consell Comarcal, concretament 
el  Servei d’Atenció a la Immigra-
ció de la Noguera i Serveis Socials 
d’Atenció Primària,  es materialitza 
des del Centre de Formació Pro-
fessional ACSER i es realitza amb 
fons socials europeus. L’Ajuntament 
d’Artesa facilita l’espai i el material 
audiovisual.

Els alumnes d’aquest curs han 

decidit demanar des d’aquestes lí-
nies que els parlem en català, que 
no passem directament a parlar-los 
en castellà pel simple fet de ser d’un 
altre país, que els hi donem temps i 

si cal, repetim el missatge en català 
les vegades que convingui. Us ani-
mem a fer-ho.

| Regidoria d’Afers Socials de 
l’Ajuntament d’Artesa de Segre

Cloenda del curs d’Alfabetització en català

Foto de grup dels participants del curs d’aquest any | Regidoria d’Afers Socials

L ’11 d’abril la sala gran del Cub-
tural va acollir la representació 

de l’obra de teatre Gossos, escrita i 
dirigida per l’argentí Nelson Valente 
i protagonitzada per Mercè Aràne-
ga, Sandra Monclús, Joan Negrié i 
Albert Pérez. Hi van assistir una vui-
tantena de persones que van gaudir 
d’un espectacle còmic i dramàtic 
que reflexionava, sense abandonar 
l’humor, sobre la felicitat i el sentit 
que donem a les nostres vides.

Durant la monòtona celebració 
del seu 40è aniversari amb el seu 
marit i els seus sogres, la Laura ex-
plica l’experiència fugaç però demo-
lidora d’aquell matí al metro, quan 
un desconegut li ha somrigut i li ha 

dit a cau d’orella que “la seva vida 
és una merda”. Aquella llavor germi-
narà i acabarà bombardejant la su-
posadament assentada vida familiar, 

de manera que els protagonistes es 
veuran abocats a revisar certs plan-
tejaments que convertiran la seva 
plàcida llar en un camp de batalla.

Representació de l’obra de teatre ‘Gossos’ al Cubtural

L’obra parteix de la celebració d’una festa d’aniversari | Ajuntament d’Artesa
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noticiari

A l tancament d’aquesta edició hi 
havia vuit casos actius de dife-

rent gravetat de covid-19 a l’Àrea Bà-
sica de Salut (ABS) d’Artesa de Se-
gre. La xifra és inferior a la dotzena de 
casos als quals s’havia arribat abans 
de Setmana Santa, que feien témer 
que amb l’augment de la mobilitat per 
vacances encara es dispararien més.

Així doncs, no només s’ha aconse-
guit aturar el repunt, sinó que fins i tot 
s’ha pogut fer baixar la xifra de perso-
nes afectades. Des del CAP d’Artesa, 
Pepi Estany explica que “alguns dels 
motius poden ser la conscienciació 
i l’ús de mesures de seguretat, així 
com també el fet que el percentat-
ge de població de risc vacunada va 

augmentant”. Concretament, el 15 
d’abril s’havien vacunat amb una dosi 
el 91,1% de les persones de més de 
80 anys, un 82,6% de les quals tenien 
ja també la segona. Pel que fa a la 
franja de 70 a 79 anys, un 37,2% ja 
tenien la primera dosi. Al grup de 60 
a 69 anys, que es vacuna en diferents 
punts del territori, un 14,7% de la fran-
ja de 66 a 69 ja ho havia fet amb una 
dosi, percentatge que era del 39,3 en 
les persones de 60 a 65.

Els casos detectats en les últimes 
setmanes presenten dos punts en co-
mú. Un és la relació entre persones 
afectades, que ha estat principalment 
de vincles familiars, tot i que també 
s’ha detectat algun cas de contagi en 

l’àmbit laboral. L’altre aspecte comú 
és que la immensa majoria dels casos 
positius corresponien a la soca brità-
nica del virus.

Tot i l’augment de casos de les 
darreres setmanes en comarques 
de la nostra regió sanitària, com 
el Segrià o el Pla d’Urgell, a l’ABS 
d’Artesa la tendència es manté en 
la línia moderadament positiva de la 
resta de Catalunya, on tampoc s’ha 
notat un increment vinculat a la Set-
mana Santa. 

A data 15 d’abril a Artesa hi ha-
via un índex de risc de rebrot de 292 
punts i el total de persones mortes 
per la pandèmia des que va co-
mençar era de sis.

Baixen els casos de covid a Artesa tot i el 
repunt dels dies abans de Setmana Santa

Ja s’ha instal·lat el contenidor de recollida d’oli de 
cuina usat a l’illa de contenidors de la cruïlla entre 

l’avinguda Ma Anzizu i el carrer Balmes. | Marta Serret

Contenidor de reciclatge d’oli 
a l’illa del carrer Balmes E l Cubtural va acollir el dissabte 10 d’abril al matí la 

conferència Els lligams entre pornografia i prostitu-
ció i els seus perills, a càrrec de la directora de cinema i 
documentalista Mabel Lozano, organitzada per l’Institut 
Català de les Dones. | Dolors Bella

Conferència sobre els lligams 
entre prostitució i pornografia
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ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa 

amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor

Tel. 617 410 668
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noticiari

La revista Sàpiens del mes de 
març és un especial dedicat a la 

cacera de bruixes a Catalunya, que 
es completa amb un Atles (www.
sapiens.cat/cacera-bruixes.html) 
a partir de les dades recollides per 
l’historiador Pau Castell Granados 
sobre els judicis per bruixeria a Ca-
talunya i Andorra entre els segles XV 
i XVIII.

Hi consten un parell de casos del 
nostre entorn més immediat. Un és 
Joan Duys i Quitèria, de Lluçars, del 
qual només sabem que el 1512 va 
ser jutjat amb una dona a Lleida, on 
residien. L’altre correspon a tres do-
nes de Montclar que van ser jutjades 
a la baronia de Montclar (1616-1617) 
i condemnades a la forca. Només se 
sap el nom de Magdalena Cuberes 
“Salvadora”.

A la Noguera hi consten 18 per-
sones jutjades (17 dones i una des-
coneguda) i un caçador de bruixes, 

Cosme Soler “Ta-
rragó”, de Mas Tar- 
ragona (Baronia 
de Rialb). Hi ha 
sis judicis sense 
informació. La 
resta van acabar 
en cinc execu-
cions, cinc des-
terraments, un 
abjurament i una 
absolució. El cas 
més rellevant fou 
a Castelló de Far-
fanya, on el 1616 
foren jutjades nou dones.

Fora d’aquest estudi, recordem 
un cas proper de mitjan segle XIX, 
explicat en el llibre Teresa, la bruixa 
de la Vansa (Ajuntament de Vilanova 
de Meià, 2004), escrit per Delfí Solé i 
Ferran Sánchez i il·lustrat per Antoni 
Borrell (vegeu La Palanca n. 265).

A més, tenim referències de 

bruixeria en topònims com el barranc 
i la “casilla” de les Bruixes (Artesa), la 
plana del Roc de les Bruixes (Baronia 
de Rialb), el carreró de les Bruixes 
(Cabanabona), la placeta de les 
Bruixes (Vilanova de Meià)... I també 
llegendes com L’era del Gabarrenc 
(Artesa), El bosc de Comiols, L’era de 
les bruixes (Cubells)...

No eren bruixes, eren dones

La “casilla” de les Bruixes, al costat del barranc | R. Giribet

Artesa de Segre - 25730

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

Recollida a domicili

pere_jubete@hotmail.com

Pere Jubete 
Llicència nº 3
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baldomar
EMD Baldomar

ACTE VANDÀLIC
El divendres dia 26 de març la 

pintura mural del safareig obra de 
Toni Borrell va patir una agressió 
vandàlica. L’atac va consistir en fer 
unes pintades al damunt del fresc. 
Des de l’EMD de Baldomar volem 

denunciar aquesta mena d’actes 
que es van repetint arreu, malgrat 
que no tenen cap explicació ni supo-
sen cap satisfacció per l’autor. 

Simplement ha predominat la in-
decència, la qual desitgem que no 
quedi impune.

DIVENDRES SANT
Aquest any, tot i la pandèmia, 

s’ha pogut recuperar el viacrucis de 
Divendres Sant amb un recorregut 
més curt i amb les mesures adequa-
des. Es va desenvolupar pels carrers 
de la Mesquita, Planers i del Calvari.

Novetats de l’EMD

A l’esquerra, acte vandàlic al safareig i a la dreta, viacrucis de Divendres Sant | EMD Baldomar
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municipis

Segons ha informat la Fundació 
Castells Culturals de Catalunya  

en un comunicat, el Festival Música 
als Castells, que aquest estiu arriba-
va a la 32a edició, no se celebrarà 

“a causa de la situació de descon-
cert i incertesa provocada per la 
pandèmia”. La covid-19 ha portat la 
fundació a prendre aquesta decisió 
per protegir la salut dels assistents, 

dels treballadors i dels artistes que 
participen d’aquests concerts que 
any rere any recorren la geografia 
catalana de la mà dels seus castells, 
entre ells el de Montsonís.

Castells Culturals suspèn el 32è Cicle de Música als Castells

L ’església de Sant Isidre  de 
Tòrrec és un edifici d’una sola 

nau, de planta rectangular, amb l’ab-
sis rectilini encarat a llevant. Data 
del segle XIX i segurament, l’actual 
temple, és fruit de la remodelació i 
ampliació d’una església més anti-
ga, barroca.

Amb el pas del temps, l’edifici 
presentava un cert deteriorament 
que feia necessària una ràpida ac-
tuació per tal de poder reparar les 

parets interiors malmeses a cau-
sa de la humitat i la substitució del 
paviment, també en molt mal estat 
i insegur pels fidels que assistien a 
l’església.

Dins les línies d’ajuts que l’any 
2019 oferia l’Institut d’Estudis Iler-
dencs i la Diputació de Lleida, l’Ajun-
tament de Vilanova de Meià va sol·li-
citar una subvenció per procedir a 
les obres de remodelació d’aquest 
temple i que comptaven amb un 

pressupost de 19.347,22 €.
Per la seva part i a fi de dur a 

terme aquesta actuació, l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs va concedir una 
subvenció de 17.090,05 € per a la 
restauració i remodelació del patri-
moni cultural i per poder efectuar 
l’obra de repicat de paraments in-
teriors i substitució de paviment de 
l’església de Sant Isidre de Tòrrec. 
 | Ajuntament de Vilanova de 
Meià

Obres a l’església de Sant Isidre de Tòrrec
Les obres han consistit en repicar els paraments interiors i substituir el paviment de l’església | F. Cardona Fonoll
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EXPOSICIÓ SOBRE EL POBLE GITANO

E l consell comarcal ha acollit aquest mes una expo-
sició sobre el poble gitano amb motiu del seu dia 

internacional, el 8 d’abril. La mostra 600 anys del Poble 
Gitano a Catalunya  promou la història, l’art i la cultura 
gitanes, i les aportacions d’aquest poble a la societat ca-
talana des que hi va arribar l’any 1415. L’activitat forma 
part de les accions que implementa el Servei d’Atenció al 
Poble Gitano de l’Àrea de Serveis Socials consell, reco-
llides al Pla integral del poble gitano 2017-2020. 

VOLUNTARIAT A CREU ROJA

C reu Roja fa una crida al per captar persones volun-
tàries que vulguin ajudar a fer tasques de socors, 

emergències, formació, primers auxilis, assistència en 
catàstrofes… L’únic requisit és tenir més de 18 anys. Les 
persones interessades poden posar-se en contacte amb 
Creu Roja Noguera al telèfon 973225795 o escriure un 
correu electrònic a lanoguera@creuroja.org

PROMOCIÓ TURÍSTICA

E l projecte Noguera Turisme suposa una nova etapa 
de promoció turística per mitjà d’una plataforma que 

aglutina l’oferta turística dels 30 municipis de la comar-
ca. La imatge de la campanya parteix d’una pintura de 
l’artista d’Àger Benet Rossell que ha inspirat el logo i els 
colors de la campanya.

TALLER D’AUTODEFENSA FEMINISTA

L ’Oficina Jove del consell comarcal organitza el 24 
d’abril un taller d’autodefensa feminista. És presen-

cial i s’hi treballaran “tècniques físiques i psicològiques 
per reafirmar-nos en les nostres decisions i ens ajudin 
a sortir il·leses en situacions de perill”, segons afirma la 
formadora que l’impartirà, Paula Ibáñez Camprodon.

la noguera
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apunt d’història

Qui més qui menys, ha vist en Jo-
sep, també, qui més qui men-

ys, sap que és un dels cada vegada 
menys nombrosos supervivents de 
l’anomenada Lleva del Biberó. Ja sa-
beu, aquells nanos massa joves per 
moltes coses de la vida, però no per 
anar a lluitar en una guerra que havia 
començat un no tan llunyà juliol de 
1936.

Nascut el 8 de desembre de 1920 
i natural de Colldelrat, és quintat a 
Manresa, on s’havia de presentar del 
23 al 28 d’abril de 1938. No s’hi va 
presentar, i és que de ben segur ja 
sabia que Catalunya havia quedat 
aïllada de la resta de territori republi-
cà, i que la guerra no pintava massa 
bé pel govern legítim.

La qüestió és que pren el camí 
de l’emboscat alhora que busca arri-
bar a França amb altres companys 
d’iniciativa, iniciativa truncada per les 
forces del govern que busquen grups 

com el seu, de desertors, i, és que 
si una cosa sabem, és que la gue-
rra necessita sang per alimentar-se, 
i aquesta començava a ser massa 
jove. És empresonat a La Seu d’Ur-
gell, camí escollit per tornar a casa 
després que el grup d’emboscats fos 
dissolt a la Serra del Cadí pels volts 
de la segona setmana de maig de 
1938, des d’on tenia pensat seguir el 
curs del Segre com a camí de torna-
da.

El tema és que aquell emboscat 
estava jurant bandera al juny i es diri-
gia cap al Front del Pallars, pels volts 
de Bóixols i Sant Romà d’Abella. On 
sembla ser que tenia un destí relati-
vament tranquil tot vigilant els preso-
ners fets per la 68 Brigada Mixta, po-
sició realment allunyada del front, qui 
sap si per causa de la seva natura-
lesa d’antic emboscat. En qualsevol 
cas, és una suposició prou raonable.

Però aquesta tranquil·litat no és 

pas eterna, ja que a l’octubre de 
1938 els fan baixar fins a Fraga (Sant 
Romà d’Abella - Coll de Nargó - Ar-
tesa de Segre - Tàrrega - Mollerus-
sa - Arbeca - Seròs), en ple Front del 
Segre, on ja al novembre participarà 
en una de les maniobres de diver-
sió amb les quals es pretenia ajudar 
unes forces que estaven arribant al 
límit de l’esgotament a la Batalla de 
l’Ebre.

Tindran prou èxit, i és que a part 
de desviar tropes dels revoltats del 
front de l’Ebre també capturen al-
guns presoners franquistes abans de 
tornar a creuar el Segre per Serós. 
I és que cal no oblidar que aquest 
tipus de maniobres, les de diversió, 
rarament tenen la intenció d’ocupar 
una zona de manera permanent.

Malgrat aquest èxit de maniobra, 
descrit a nivell global, ell sí que pa-
garà un preu, i és que serà ferit a la 
cama esquerra, ferida que l’acom-

Josep Serra Cardeñes, el biberó d’Artesa
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Oriol Miró Serra

panyarà fins a Aranda de Duero. 
Però sigueu pacients, ja hi arriba-
rem, a aquest punt.

I és que la sort és variable, i no 
sabem quan, però li arriba a ell el 
torn de ser fet presoner, aquest cop 
per les forces revoltades del Gene-
ral Franco, fent una primera parada 
a Lleida per iniciar el trajecte cap 
al camp de concentració d’Aranda 
de Duero via Saragossa. D’aquest 
camp en sortirà després d’haver 
aconseguit els avals necessaris i 
exigits als residents d’aquella mena 

“d’allotjament”.
Però no cregueu que havia aca-

bat el seu patiment, que no havia 
estat poc: en Josep havia complert 
amb la república, però no amb el 
franquisme, i havia de fer el corres-
ponent temps de “mili”.

Per sort, i gràcies al grau elevat 
de cultura, és destinat a funcions 
d’oficina a Logroño, des d’on, i no po-
dem concretar el moment, serà tras-
lladat a Mataró. Allà es llicenciarà del 
servei militar l’any 1945. Del 1938 al 
1945, set anys de mili, set anys fora 

de casa per causa no desitjada, tota 
la joventut fora de casa, el seu esti-
mat Colldelrat.

I poc més podem dir referent a 
aquells anys tan durs, anys no obli-
dats, i és que l’Agrupació de Super-
vivents de la Lleva del Biberó-41, 
fundada l’any 1983 va rebre el premi 
a la seva feina de memòria constant 
l’any 1999 en forma de creu de Sant 
Jordi. Premi que tots sabem que no 
els tornarà la joventut, però premi 
més que merescut, i és que el seu 
sacrifici no fou pas petit.

Recreació històrica de la Guerra Civil feta a Tudela de Segre | Biblioteca d’Artesa
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A finals del franquisme i a l’ini-
ci de la transició, a Catalun-

ya, especialment a les ciutats més 
grans, el jovent reclamava “Llibertat, 
Amnistia i Estatut d’Autonomia”. Ho 
feien amb crits i pancartes. Era el 
desig i l’anhel d’aquella època.

Era un temps en què els estu-
diants havien “inventat un altre es-
port”, que consistia en córrer davant 
dels “grisos”. Calia estar ben entre-
nat, de forma que no tothom hi podia 
“competir”. Només ho podien practi-
car els que estaven més en forma, ja 
que els policies que corrien darrere 
també eren joves i forts. Això sí, ells 
havien de suportar el pes de la pis-
tola, del casc i de la porra que esgri-
mien a la mà.

Una part d’aquesta època coin-
cideix amb l’etapa del ministre fran-
quista Manuel Fraga Iribarne (Infor-
mació i Turisme, 1962-1969). Era 
considerat un “ministre estrella” per 
les seves vehements aparicions a 
la televisió, que controlava. Va ser 
l’autor de la famosa frase “La calle 
es mía”. I era veritat. Estudiant que 
podien agafar, cap a la presó... i li 
treien les ganes de córrer per sem-
pre.

De tot plegat ens vénen a la 
memòria algunes anècdotes que hi 
tenen relació. La primera, quan els 
“grisos” perseguien els estudiants 
per les Rambles de Barcelona. Es 
colaven pel carrer Hospital i per un 
de molt petit, Sant Rafel, on s’ama-
gaven en un bar, quiets, i no els po-
dien trobar.

A la Facultat de Sociologia de 
la UAB hi havia gent de molts llocs 
de Catalunya, també de Lleida. El 

dia menys pensat, s’hi organitzava 
una assemblea d’estudiants. Aquell 
dia no hi havia classe i el professor 
s’havia de quedar quiet, sense dir 
res. S’acordava el dia i el lloc per a 
manifestar-se i... a córrer! També es 
presentaven en algunes emissores 
de ràdio per tal de llegir els missat-
ges dels pamflets.

Al Passeig de Gràcia hi havia un 
botiguer que quan volia sortir i veia 
un grup d’estudiants corrent amb les 
cames al cul, tornava a entrar i espe-
rava que passessin tots els “grisos”.

Recordem que el 1975 Raimon 
ja cantava una cançó de revolta on 
deia “Jo vinc d’un silenci antic i molt 
llarg”. Ja més endavant, fa uns 30 
anys, va sortir un autocar de Bala-
guer, ple de jovent, per anar a una 
manifestació a Barcelona. Natural-
ment, també hi havia autocars d’al-
tres poblacions. Duien pancartes, 
senyeres i unes mascaretes negres 
amb les inicials MDT (Moviment de 
Defensa de la Terra). Bàsicament 
eren nois, però també s’hi veien al-
gunes noies. No volien barallar-se 
amb ningú, només defensaven uns 
ideals catalanistes. Baixaven per les 
Rambles i uns policies els esperaven 
a l’alçada de l’estàtua de Colom. Es 
van escapolir com podien, uns pels 
carrers estrets del barri antic i altres 
per la dreta. Corrien una estona i a la 
nit, cap a casa.

A l’octubre de 1996, Àngel Colom 
i Pilar Rahola, que havien vingut a 
Artesa a fer adeptes, van separar-se 
d’ERC i van fundar el Partit per la In-
dependència (PI), que duraria fins al 
1999, quan es va dissoldre pels mals 
resultats a les eleccions municipals.

En aquells temps va haver-hi 
moltes mogudes com aquestes. Són 
reflex de l’ambient polític d’una èpo-
ca.

Respecte l’Estatut d’Autonomia 
de 1979, hi van participar persones 
de tots els partits en l’anomenada 
comissió dels 20, però els dipu-
tats Miquel Roca (CDC), Jordi Solé 
(PSUC) i Eduard Martín (PSC) van 
dirigir-ne l’elaboració. Això sí, l’an-
helat Estatut va néixer descafeï-
nat. Avui en diríem “light”. El 2010 
va arribar la sentència del Tribunal 
Constitucional que retallava el nou 
Estatut de 2006. I finalment, des de 
2017, amb l’aplicació de l’article 155 
de la Constitució espanyola, ens 
hem quedat només amb “Llibertat i 
Amnistia” perquè l’Estatut va quedar 
definitivament mutilat.

Per acabar, val a dir que aquest 
escrit no va de política, encara que 
ho pugui semblar. Només expliquem 
històries viscudes, abans que no es 
perdin en la boira del temps. El lec-
tor es pot formar la seva pròpia opi-
nió al respecte. Si ens atorga la seva 
credibilitat, quedarem molt agraïts.

| Bartomeu Jové i Serra

Llibertat, amnistia...

opinió

  I 21



opinió

L legir, escriure, la música i, fins i 
tot, les persones em transmeten 

emocions, sensacions que es van 
movent dins meu sense ser-ne del 
tot conscient. Aleshores, em pregun-
to, per què? Per què em calma la 
visió d’un paisatge; per què m’apas-
sionen converses que, segurament, 
oblidaré i que no puc atrapar perquè 
se les ha quedat el temps; per què 
m’enamora la veu de qui em parla 
quan és quelcom que no puc arri-
bar ni a acariciar...? La llista de les 
preguntes sense una resposta única 

ni fàcil és infinita. Per aquest motiu, 
m’adono que estem envoltats de co-
ses sense sentit; que el món va tan 
de pressa que ens aferrem i creiem 
el que sigui per a continuar sobre-
vivint, existint, ja que és l’únic que 
ens dóna seguretat. Personalment, 
m’agrada aferrar-me a l’amor: al que 
veig efectuat en i entre les altres 
persones, al que em donen els i les 
que m’estimen i al meu propi, el fo-
namental. A més, encara que pugui 
semblar utòpic, m’agrada creure en 
la voluntat de les persones; en què, 

tot i que el món està bombardejat 
per múltiples injustícies que es tro-
ben fora del nostre control, hi ha per-
sones que estan disposades a com-
batre-les, canviar-les. Així mateix, el 
canvi és el que ens fa humans, el 
que sempre tindrem entre les nos-
tres mans per molt que se’ns arru-
guin. Per tant, potser allò important 
no és tant el perquè d’allò que sen-
tim, sinó el fet que ho estem sentint, 
el fet de gaudir del moment present 
entenent que no és etern. 

| Júlia Ribera Coma

Àgape

ANTONI AMIGÓ I PONS
Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Control de corrents subterranis sota casa

Ctra. d’Agramunt, 117 - Mòbil 660 349 648

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE

Saurí - Radiestesista
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el cap informa

L ’objectiu principal de la vacu-
nació contra la COVID-19 és 

aconseguir la immunitat de grup, ja 
que quan una part important de la 
població té els anticossos propor-
cionats per la vacuna, el virus queda 
bloquejat, baixa la seva propagació 
i els contagis es redueixen fins a un 
nombre residual. Ja hem vist en les 
residències i entre els professionals 
sanitaris el descens espectacular de 
contagis que hi ha hagut.

La vacuna contra la Covid-19 
és la principal eina per fer front a la 
pandèmia, sense oblidar les mesu-
res com la distància de seguretat, la 
rentada de mans, la mascareta i la 
ventilació d’espais tancats, que no 
podrem deixar fins que tinguem una 
proporció de població vacunada im-
portant. 

Les vacunes van arribant, però 
no totes de cop, cal fer una prioritza-
ció seguint les indicacions del Minis-
teri de Sanitat i en funció del risc de 
patir una covid greu.

COM HO ANEM FENT?

Es van crear uns equips de vacu-
nació amb professionals de fora de 
l’ABS que van vacunar a les residèn-
cies, als professionals sanitaris i als 
treballadors essencials.

Actualment aquests equips es-
tan vacunant les persones de 60 a 
69 anys, ho fan de manera centralit-
zada al CAP de Tàrrega i al Pavelló 
11 de Setembre. Hi ha altres punts 
arreu del territori, però cap a la nos-
tra comarca. Es pot demanar hora a 
través de la següent adreça https://
vacunacovid.catsalut.gencat.cat. 

Al CAP no podem vacunar aques-

ta franja d’edat, excepte de manera 
puntual. 

Al CAP hem vacunat a les perso-
nes grans dependents i els seus cui-
dadors, les persones del programa 
ATDOM, les persones de 80 anys i 
més i actualment (durant la setmana 
del 12 i del 19 d’abril) esperem aca-
bar de vacunar a les persones de 79 
a 70 anys. 

Vacuna’t per formar part de la so-
lució! 

Les vacunes són segures i qual-
sevol risc derivat és molt inferior al 
risc de patir complicacions greus per 
la malaltia. 

Per qualsevol consulta estem a 
la vostra disposició a través de la @
consulta, correu electrònic, telèfon o 
de manera presencial al CAP. 

Trobareu més informació a ht-
tps://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-
a-z/v/vacuna-covid-19/ciutadania/ | 
CAP Artesa de Segre

La vacunació contra la Covid-19

A dalt, una de les persones vacunades i a baix, comparativa del percentatge de 

persones vacunades en els diferents sectors a Artesa, Lleida i Catalunya | CAP
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L ’aparcament d’autocaravanes si-
tuat al costat de l’escola i l’insti-

tut ha estat especialment ple durant 
totes les vacances de Setmana San-
ta i això s’ha notat també als carrers 
i comerços d’Artesa. Des que es va 
inaugurar el setembre de 2017 l’es-
pai s’ha anat donant a conèixer entre 
els usuaris d’aquests vehicles, i com 
que el lloguer d’autocaravanes s’ha 
disparat aquestes vacances, també 
ho han fet les visites a Artesa.

L’aparcament té sis punts de 
connexió elèctrica, tot i que hi caben 
moltes més autocaravanes. A més, 
també hi ha els serveis de descàrre-

ga d’aigües grises i negres i recàrre-
ga d’aigües netes, tot de manera 
gratuïta.

Tant la ubicació com els serveis 
són els punts forts d’aquest equi-
pament, mentre que els usuaris en 
lamenten la falta d’ombra a l’estiu 
i, sobretot, l’incivisme. Les queixes 
per les molèsties que provoquen els 
cotxes de jovent que hi va a embor- 
ratxar-se i a escoltar música són una 
de les crítiques més freqüents.

El regidor de turisme de l’Ajunta-
ment d’Artesa de Segre, Marc Ticó, 
explica que coneixen el problema i 
que té difícil solució. “Només es pot 

arreglar amb conscienciació ciuta-
dana i evitant l’incivisme”, indica, tot 
i que afegeix que estudien la possi-
bilitat d’habilitar altres punts al mu-
nicipi, més tranquils, on els usuaris 
d’autocaravanes puguin anar a dor-
mir i deixar l’espai actual com a punt 
de servei d’aigües i electricitat. “No 
hauria de ser així, però entenem que 
els usuaris també busquin tranquil·li-
tat”, ha assegurat.

A pesar d’aquest inconvenient, 
el balanç que n’han fet les perso-
nes que hi han estat aquests dies 
ha estat, en conjunt, molt positiu. Un 
d’ells, en declaracions a La Palanca, 

tema del mes

L’aparcament de caravanes 
situa Artesa al mapa del 
“nou” turisme de proximitat

L’aparcament, situat al costat de l’escola i l’institut, a la carretera de Montsonís, va estar ple totes les vacances | D. Bella
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tema del mes #temadelmes

va afirmar que “fa uns mesos que 
visc a la furgoneta i em moc per tot 
Catalunya, m’agrada la llibertat que 
em dóna”, i va afegir que del pàr-
quing d’Artesa li havia agradat “la 
bellesa de l’entorn i els serveis que 
hi ha aquí mateix, just ara vinc de 
comprar croissants”.

IMPACTE AL COMERÇ I SERVEIS

Precisament botigues i establi-
ments de restauració són els primers 
beneficiats per aquest increment de 
visites. Des de la cafeteria l’Eixida 
afirmen que “hem notat molta més 
gent totes les vacances, la majoria 
suposem que era de turisme rural, 
però també de l’aparcament” i afe-
geixen que “amb la restricció d’hora-
ris d’obertura al públic i el predomini 
del servei per emportar, aquest tipus 
de clientela ens ajuda molt”.

Des del supermercat PlusFresc, 
un dels més propers a l’aparcament, 
també han notat un increment es-
pectacular de clients aquestes va-

cances. “Hi ha hagut més gent que 
mai, no només tenint en compte el 
temps de pandèmia, sinó també 
abans”, asseguren. En resposta a 
la pregunta de si han notat l’impac-
te de l’aparcament, afirmen que “la 
presència de persones de segones 

residències és habitual en vacan-
ces i caps de setmana, però això ha 
estat una altra cosa, hi havia molta 
gent de fora, grups de jovent, colles 
d’amics, famílies... No sabem si eren 
del pàrquing o de turisme rural, però 
no eren els habituals”.

IDEES DE FUTUR

Vist l’èxit d’aquest tipus de turis-
me i tenint present la construcció de 
la segona variant, l’Ajuntament vol 
potenciar aquest espai i el conjunt 
de comerços i serveis d’Artesa com 
a motiu d’aturada i entrada al poble.

“La idea és plantejar l’entrada a 
Artesa com l’aturada en una àrea de 
servei de l’autopista, és a dir, posar 
un indicador a la variant i des d’allà 
accedir a l’aparcament on, amb un 
plafó preferentment digitalitzat per 
poder-lo actualitzar més fàcilment, 
indicar els serveis permanents i les 
ofertes temporals, tant de comerç 
com de turisme i restauració”, expli-
ca el regidor de turisme.

L’espai, inaugurat l’estiu de 2017, té connexió elèctrica i servei de recàrrega d’aigües netes i descàrrega de brutes | D. Bella

Regulació

• L’ús de l’aparcament és gratuït, 
però cal seguir una sèrie de 
normes bàsiques, com ara no 
superar l’estada màxima de 48 
hores, respectar l’entorn i no 
malbaratar l’aigua.
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Es parla molt sobre criança i 
educació respectuoses i hi ha 

força polèmica, ja que hi ha moltes 
persones que pensen que és per-
metre als/les fills/es tot el que volen 
sense posar cap tipus de límit. Però 
realment és així? Què significa una 
criança respectuosa?

Vivim en una societat on les ne-
cessitats dels nens i nenes no es 
tenen massa en compte, els adults 
hem marcat les nostres normes so-
cials i rutines diàries i aquestes ne-
cessitats infantils no hi acaben d’en-
caixar: horaris estrictes, presses o 
exigències laborals, entre d’altres. 
Els nens i nenes necessiten tot el 
contrari, necessiten temps per jugar, 
temps per estar amb nosaltres, per 
aprendre, per observar, etc. A més, 
són persones i necessiten que se 
les tracti amb respecte, amor i sentit 
comú. 

És bastant habitual exigir i manar 
diferents coses als nens i nenes que 
nosaltres com a adults no fem. Els 
exigim que mengin coses que pot-
ser nosaltres no mengem, els exigim 
que realitzin les tasques escolars, 
tasques de casa, que no utilitzin tant 
les pantalles quan nosaltres estem 
enganxats al mòbil, a l’ordinador o 
a la televisió, que es portin bé a tot 
arreu i que no s’enfadin, ni plorin, ni 
saltin tant si estan contents, en defi-
nitiva, que ens facin cas en tot i que 
suprimeixin les seves emocions. 

La criança respectuosa parteix 
de la base que els nens i nenes són 
persones i com a tals tenen drets, 
opinions i desitjos. Els adults no som 
superiors a ells i elles pel simple fet 
de tenir més edat, ni pel fet de ser el 

seu pare o mare. Els infants es me-
reixen que els tractem d’igual a igual, 
tenint en compte els seus desitjos, 
les seves necessitats, els seus sen-
timents i emocions. Això no significa 
que no se’ls hi ensenyi unes normes 
socials i no s’estableixin uns límits, 
al contrari, els límits són totalment 
necessaris, els donen seguretat, ja 
que així saben com han de proce-
dir i què poden esperar de les situa-
cions, però hi ha moltes maneres de 
transmetre aquests límits, exigint i 
manant o de manera respectuosa i 
amb amor.

Si volem practicar una educació 
respectuosa, en primer lloc, serà 
molt important mirar-nos a nosaltres: 
què fem, com actuem, com expres-
sem les nostres emocions, com ens 
relacionem amb els altres; ja que, 
com he comentat, no podem exigir 
una cosa als nostres fills i filles que 
nosaltres no practiquem. Els nostres 
fills i filles ens observen i aprenen de 
nosaltres, així que si no volem que 
estiguin tantes hores fent ús de les 
pantalles haurem de controlar-nos 
nosaltres en primer lloc, si no volem 
que cridin no haurem de cridar, si vo-
lem que mengin verdura, n’haurem 
de menjar nosaltres, i si volem que 
ens tractin amb respecte, els hau-
rem de tractar així a ells/es. Per tant, 
el nostre exemple serà clau.

En segon lloc, caldrà que tin-
guem en compte les seves neces-
sitats i desitjos, connectant amb el 
nostre nen/a i posant-nos en el seu 
lloc. Hi haurà moltes vegades que 
amb una mica de previsió o flexibilit-
zació les podrem satisfer. Per exem-
ple, si ens demanen jugar 5 minu-

tets més, o si ens demanen menjar 
alguna cosa del seu gust o anar a 
algun lloc, doncs, perquè no? Si les 
circumstàncies ho permeten, podem 
ser flexibles i complaure els seus 
desitjos en algunes ocasions. 

Si, en canvi, considerem que no 
podem per “X” motiu, doncs els ho 
haurem d’expressar des del respec-
te i amb afecte, entenent que se-
gurament es frustraran i enfadaran 
perquè no han pogut obtenir allò que 
volien. 

En aquestes ocasions, serà im-
portant que els acompanyem en la 
frustració, sense ignorar els seus 
sentiments i estant presents. Així 
podran aprendre que a la vida, en al-
gunes ocasions podem tenir allò que 
volem i en d’altres, no, i que és nor-
mal sentir-se enfadat, frustrat o trist 
quan no aconseguim allò que volem.

L’educació respectuosa, per tant, 
és acompanyar els petits i petites a 
transitar per la vida, estant presents 
i demostrant que els estimem pel sol 
fet d’existir i no només quan fan el 
que nosaltres, com a adults, volem.

| Anna Balcells Molina, Psi-
còloga Clínica, número de col·le-
giada 20605

Educació i criança respectuoses

psicocàpsula
Anna Balcells i Molina
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Entre el 22 i el 28 de març es va 
celebrar la 100a edició de la 

Volta Ciclista a Catalunya, que en 
la seva 5a etapa va passar pel mu-
nicipi d’Artesa. Aquesta etapa, entre 
la Pobla de Segur i Manresa, era la 
segona més llarga (201,5 km) i al 
principi els corredors s’ho van aga-
far amb calma, perquè van arribar al 
port de Comiols (3a categoria) amb 
més de mitja hora de retard sobre 
l’horari previst. Després, a l’alçada 
de Folquer, la cursa va seguir per la 

C-1412b i no va passar per Artesa.
El guanyador de l’etapa fou 

l’alemany Lennard Kämna, que va 
aconseguir 39 segons d’avantatge 
a la meta. Pel que fa a Comiols, el 
neerlandès Koen Bouwman va coro-
nar primer davant del gran grup i es 
va emportar els tres punts que li van 
permetre quedar tercer en la classifi-
cació final de muntanya.

El guanyador d’aquesta edició 
fou el britànic Adam Yates, seguit 
dels seus companys d’equip Richie 

Porte i Geraint Thomas (Ineos Gre-
nadiers), de forma que van aconse-
guir un triplet històric.

La Volta es va córrer per prime-
ra vegada el 1911, però no s’ha ce-
lebrat en diverses ocasions: entre 
1914 i 1919 (I Guerra Mundial), en-
tre 1921 i 1922, entre 1937 i 1938 
(Guerra Civil) i el 2020 (pandèmia). 
És una de les curses per etapes 
més antigues del món i està inscrita 
a l’UCI ProTour, màxima categoria 
mundial de curses ciclistes.

La Volta passa pel municipi d’Artesa
Els ciclistes van passar per Comiols i Folquer i l’esdeveniment va aixecar força expectació | Jordi Farré
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Aquest any es compleixen sis 
anys de la construcció de la 

pista de pàdel d’Artesa, situada a 
l’entrada de la població venint des 
de Balaguer, davant de la benzinera. 

L’any 2015 es va construir i inau-
gurar la pista i fou una novetat per 
les nostres contrades, primer per 
l’esport en si, desconegut fins ales-
hores per la majoria d’artesencs, i 
també perquè el sistema de reserva 
i obertura de la pista funcionava de 
manera domòtica i es podia reservar 
per internet a qualsevol hora. 

Passats aquests anys, l’afició al 
pàdel ha crescut entre persones tant 
d’Artesa com de poblacions del vol-
tant, i ja s’han jugat més d’un miler 
de partits a la pista. 

El pàdel va néixer a Mèxic als  
anys 70 i va arribar a Espanya als 
80, concretament a Marbella, on es 
va construir la primera pista. Des 
de llavors, el creixement d’aquest 
esport, especialment als països lla-
tinoamericans i Espanya, ha estat 
espectacular. Segons el Consejo 

Superior de Deportes, ja el practi-
quen quatre milions de persones a 
l’Estat, xifra que el converteix en el 
segon amb més afició.

Un dels responsables de la pis-
ta, David Galceran, explica que 
“l’èxit resideix en què és un esport 
per tothom, socialment és molt nou 
i en els últims cinc anys ha crescut 
moltíssim, sobretot entre la pobla-
ció femenina” i que, a més “en poc 
temps s’evoluciona molt i això és 
el que més enganxa d’aquest joc, 
ja que veus que vas aprenent molt 
ràpidament”. Marc Vallès, de la ma-
teixa empresa, afegeix que “passar 
la pilota a l’altra banda del camp és 
relativament fàcil per qui no ha jugat 
mai, molt més que el tenis, ja que 
tens un vidre al darrere i si no arribes 
et torna la pilota. Juguen quatre i no 
s’han de moure tant com al tenis. Ju-
guen, riuen, parlen i fan esport. Pot 
jugar cadascú al seu nivell i es pot 
jugar amb diferents edats”.

La pràctica del pàdel, excepte en 
l’etapa inicial de confinament domi-

ciliari i la fase 0, ha estat permesa, 
ja que no és esport de contacte i 
només cal seguir les mesures de se-
guretat generals. Aquest fet també 
n’ha afavorit el creixement els últims 
mesos i no impedeix la celebració 
de campionats com s’havia anat fent 
des del 2016. La participació, que ha 
passat de les 8 parelles del primer 
torneig a les 60 dels últims, ja n’indi-
ca la bona acollida.

Davant de l’èxit d’aquest esport 
també entre joves i adolescents, 
s’ha creat una escola de pàdel on 
s’ofereixen amb classes d’iniciació, 
manteniment i perfeccionament, 
individuals i en grup i per totes les 
edats.

PROJECTE DE FUTUR

L’empresa s’està plantejant el 
projecte de creació d’un o més 
equips federats de les diferents ca-
tegories, masculina, femenina, mixta 
i infantil, per participar a la lliga ca-
talana de pàdel a la vista del creixe-
ment que presenta.

Alguns dels participants de les diferents categories dels tornejos celebrats des de 2016 | Mig Segre Pàdel

Sis anys de pàdel a Artesa de Segre
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La mitja marató Trencacims, el 
21 de març a Paüls (Terres de 

l’Ebre), prova del Campionat de Ca-
talunya de Curses de Muntanya, i la 
cursa de BTT per etapes Volcat, el 
cap de setmana de Pasqua a Iguala-
da, han estat el tret de sortida de les 
competicions al CUDOS. 

A Paüls hi van anar Àngel Nieto 
i Xavier Solsona, que van fer molt 
bon paper en un dur recorregut de 
23 quilòmetres i 1.800 metres de 
desnivell positiu. A Igualada, de l’1 al 
4 d’abril Marc Cotonat, Sergi Martos, 
Esteve Rovira, Xavier Solsona, Marc 

Ticó, Eduard Vega van completar els 
194 quilòmetres amb 4.900 metres 
de desnivell positiu de les quatre 
etapes, una de les quals també va 
completar un altre membre del club, 
Pau Vidal.

Per altra banda, el diumenge 11 
d’abril va tenir lloc a Algerri la sego-
na marxa BTT Secans de la Nogue-
ra, que oferia tres recorreguts i que 
va comptar amb la participació de 
Maria Bernaus, Joan Call, Ramon 
Cotonat i Pere Anton Mola, en el 
recorregut mitjà (36km), i Marc Co-
tonat, Àngel Nieto, Guillem Ros, Xa-

vier Solsona, Marc Ticó i Pau Vidal, 
en el recorregut llarg (63km).

Paral·lelament, s’han mantingut 
les nombroses sortides de club tant 
en trail com en BTT pel municipi 
d’Artesa i comarca.

CURSA LO MELÓ, A L’AGOST

Per segon any consecutiu la pan-
dèmia impedirà celebrar la cursa i 
caminada Lo Meló en la data habi-
tual de l’1 de maig. De moment, la 
intenció del club és fer-la a l’agost, 
però tot dependrà de les restriccions 
que hi hagi en aquell moment.

El CUDOS torna a les curses sense 
deixar els entrenaments pel territori

A dalt, Volcat i cursa de BTT a Algerri i a baix, Àngel Nieto i Xavier Solsona a Paüls, i una de les sortides de grup | CUDOS
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E l passat 20 de març les competi-
cions federades de bàsquet van 

tornar a engegar motors. Han estat 
aturades un any per culpa de la pan-
dèmia de la Covid-19. Finalment, i 
després d’alguns intents fallits, les 
lligues s’han reprès i els equips del 
CENG han començat a disputar par-
tits oficials. El club té un total de 14 
equips competint, amb més de 150 
jugadors i jugadores.

El CENG ha estat un dels pocs 
clubs que no ha aturat mai l’activitat, 
ja sigui de forma presencial o virtual. 
L’esforç de la junta, dels entrenadors 
i dels jugadors ha estat enorme i han 
resistit durant un any que s’ha fet 
molt llarg i feixuc. La normalitat en-
cara no ha arribat perquè cal seguir 

extremant les mesures sanitàries i 
l’amenaça d’un nou rebrot que ho 
pari tot sempre està present. Els par-
tits es disputen al pavelló artesenc 
amb l’aforament de públic limitat.

Enguany, el club torna a tenir 
un sènior a competició catalana 
després de moltes temporades de 
no fer-ho: l’equip CENG Segrevest 
disputa la categoria de 3a entrenat 
per Marc Galceran. Dos equips més 
disputen els seus partits contra ri-
vals d’arreu de Catalunya, l’infantil 
CENG Fisart, que juga a Interterri-
torial contra equips de Barcelona, i 
el preinfantil femení CENG Mobles 
Ros, que disputa la lliga de primer 
any contra rivals de renom com el 
Barça o la Penya. La resta d’equips 

juguen competicions territorials a un 
gran nivell, tal i com ha quedat palès 
en la majoria dels partits inicials de 
les respectives lligues, que s’han 
saldat amb victòries per al CENG.

CAMPUS DE PASQUA I CLÍNIC 

Els més menuts van poder gaudir 
d’un Campus de bàsquet per Pas-
qua, on van combinar els entrena-
ments de perfeccionament amb acti-
vitats lúdiques com una gimcana pel 
nucli antic d’Artesa. D’altra banda, el 
cos tècnic ha seguit formant-se els 
darrers mesos amb accions com el 
Clínic sobre entrenaments dinàmics 
i intensos impartit per Joan Albert Ju 
Cotonat, entrenador nacional actual-
ment a les files del CB Alpicat.

Les competicions de bàsquet tornen 
un any després de l’aturada 

A l’esquerra, equip senior CENG Segrevest i a la dreta, el Campus de Setmana Santa | CENG
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poesia  
Viure

El plaer d’estar,
de sentir la vida 

recórrer el rellotge 
d’un temps finit

Entendre que viure
no és estar pendent del destí

És teixir petits anhels,
cosir fils de llum al cos en dies de foscor

Acariciar les arrugues del front 
Testimonis de l’emoció

de retrobar-se, de retrobar-te
i endinsar-se en recòndits mons

Saber que no hi ha brúixola 
en el batec del caminar

Que l’únic sentit es troba dins 
on rau la vida i brolla la felicitat

Sònia Ribera Coma

 

Segueix-nos
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Per a un nen, un dels avantatges 
de viure en un cafè és que, el dia 

de Reis o de l’aniversari, no només 
tenies els regals habituals de casa, 
sinó que també en tenies d’alguns 
clients. Sigui perquè fos xerraire o 
simpàtic, o per qualsevol altra gràcia, 
sempre em queia alguna cosa més: 
una joguina, colors per pintar, cara-
mels, invitacions a anar a algun lloc... 

Així, devia tenir 7 o 8 anys, quan 
el dia del meu sant, que coincideix 
amb les vacances de Nadal, el Jordi 
de Marcovau  i el Sisquet del garatge, 
dos bons clients del Cafè David, em 
van regalar el “Montaje 3”. Era una 
capsa en forma de tub, plena de pe-
ces i eines de plàstic gruixut, amb les 
quals podies fer milers de construc-
cions. L’any següent em van sorpren-
dre amb el “Montaje 4”. Després van 
venir el 5 i alguns regals més fins que 
vaig fer 13 o 14 anys. A més, el Jordi, 
que en aquells temps portava un “3 
ejes”, se m’havia endut de “copilot” a 
Solsona o a Saragossa, on anava a 
descarregar el camió d’algun produc-
te i tornava el mateix dia carregat amb 
algun altre. Amb 12 anys i baixet com 
era jo, aquella cabina -si la memòria 
no em falla era la d’un Barreiros- em 
feia sentir com si fos dalt d’un cam-
panar i veia els cotxes de la carrete-
ra com a joguines. No sé si els pares 
d’avui hi deixarien anar tan fàcilment 
el seu fill en situacions semblants. Els 
temps han canviat i crec que ara es 
desconfia més dels altres.

A vegades, el pare d’algun amic 
també recollia uns quants nens i ens 
portava d’acompanyants a algun in-
dret. N’hi havia un, amb renom de 
marca de sardines de llauna, que es 

dedicava a comprar i vendre patates. 
Un intermediari, vaja. Tenia un magat-
zem molt gran sortint per la carrete-
ra de Montsonís, amb una estesa de 
patates que m’impressionava. Se’ns 
havia emportat en més d’una ocasió 
a Golmés, on devia fer tractes amb 
altres negociants. El recordo espe-
cialment perquè deien que tenia un 
ull de vidre i nosaltres sempre el mirà-
vem fixament per esbrinar quin dels 
dos era!

Alguns pagesos clients del cafè et 
convidaven a provar els seus produc-
tes. El Pastisser de Tudela, que ales-
hores no feia pas de pastisser, sinó 
de pagès, em deixava anar a collir 
espinacs al seu hort, que també em 
semblava immens, la qual cosa no 
rebutjava mai perquè m’agradaven 
molt i potser perquè volia ser fort com 
en Popeye. Un dia, el Benet del Pont, 
que a mi sempre em feia broma, em 
va animar per anar a collir cireres. 
Em va explicar fil per randa com ha-
víem d’arribar al seu cirerer, sota el 
Pont d’Alentorn, passant pel camí de 
l’Horta. Ja em tens avisant els meus 
amics, i a mitja tarda cap al Pont. 
Quan estàvem enfilats dalt de l’arbre, 
gaudint d’aquelles cireres tan ver-
melles i fortes, arriba algú i ens diu: 
“Que teniu permís de l’amo?” I nosal-
tres: “I tant!, del Benet del Pont!” Així 
que ja tens aquell senyor, amb posat 
emprenyat, que ens respon: ”Doncs 
aneu-les a collir al cirerer del Benet, 
que és aquell d’allà, i foteu el favor de 
baixar del meu!” I és que el cirerer en 
qüestió era a més de 30 metres.

Tanmateix hi havia regals que no 
passaven de la promesa, com el del 
Jaumet de cal Jan. Sempre que ve-
nia al cafè, em deia si volia veure un 
elefant que tenia amagat en un ma-
gatzem a l’altre costat de la carretera, 

entre la ferreteria del Peret del Flores 
i la gestoria del Gardela (que ara ja 
no hi és). Tu diràs, si el volia veure!, 
amb aquella il·lusió que els nens te-
nen pels animals de circ. Però ell 
sempre trobava el moment d’escapo-
lir-se amb una excusa o altra per no 
portar-me a veure l’elefant i deixar-me 
encuriosit, fins al dia que tornava al 
cafè i em repetia l’oferta. No recordo 
en quin moment em van passar les 
ganes de veure el famós animalot, 
però després de gairebé 60 anys, el 
que sí recordo quan passo per la ca-
rretera d’Agramunt és que l’edifici del 
número 37 segueix exactament igual: 
fa pena. La paret de totxana sense 
arrebossar, bigues de ciment que 
surten com punxons, vidres trencats, 
una porta que està a punt de caure 
i restes de la cartellera de l’antic ci-
ne Coliseum. És trist i vergonyós que 
després de tants ajuntaments demo-
cràtics, cap d’ells hagi fet endreçar 
mínimament façanes com aquesta (i 
a Artesa n’hi ha unes quantes). Em-
petiteixen la imatge de la ciutat. 

Però encara em preocupa molt 
més una altra cosa. Quan passo per 
la carretera, penso... i si encara hi ha 
l’elefant a dins?

L’elefant

cafè de poble
David Fusté i Guiu

Una façana de la carretera d’Agramunt
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cafè de poble entitats

Benvolgudes famílies,
El passat mes de març vam convocar una as-

semblea extraordinària per tal d’aprovar els nous esta-
tuts i presentar el nou logotip de l’associació. No va ha-
ver-hi cap vot en contra i per tant les modificacions van 
quedar aprovades de manera immediata.

Durant la reunió van incorporar-se a la junta dues 
membres més, a les quals volem donar la benvinguda.

Hem aprofitat les vacances de Setmana Santa amb 
l’escola tancada per a pintar un nou circuit a la zona 
d’entrada a l’escola. 

Esperem que als nostres fills i filles els hi hagi agra-
dat i que en puguin gaudir durant molt de temps.

| La junta de l’AFA

Novetats: estatuts, 
incorporacions, 
logotip i circuit

L’AFA ha aprofitat les vacances per pintar un circuit | AFA
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notícies

NOVEL·LA

El braçalet de granats. Aleksandr 
Kuprín. Viena
Fa temps que la princesa Vera rep 
apassionades cartes d’amor d’un ho-
me misteriós. No semblava res que 
l’hagués d’inquietar, però tot d’una, 
l’enamorat secret fa un pas més: el 
dia del sant de la princesa li envia un 
braçalet de granats. Qui és aquest ho-
me i què espera d’ella?

Aquell estiu sufocant. Eduard von 
Keyserling. Viena 
Elfill d’una família aristocràtica ha sus-
pès els exàmens d’accés a la univer-
sitat i com a càstig s’haurà de quedar 
estudiant a la finca de la família amb el 
seu pare, amb el qual amb prou feines 
ha tingut mai tracte.

La perla ardent. Jaume Ferrer San-
cho. Voliana
Hi ha il·lusions i desitjos que desapa-
reixen amb els anys, però també n’hi 
ha que resten a dins nostre i ens guien 
com un far submergit.

Els amants de Coney Island.  Billy 
O’Callaghan. L’altra
Des de fa 25 anys, una vegada al mes, 
la Caitlin i en Michael s’escapen dels 
matrimonis respectius i les obligacions 
domèstiques per trobar-se a Coney Is-
land i passar el dia junts. 

En Garp segons el món. Laia Tomàs 
Pagès. Tremendes

Aquesta novel·la podria definir-se com 
l’itinerari vital d’en Garp, del qual en 
coneixerem les aventures des de l’en-
gendrament fins a l’edat adulta, que 
ens endinsa en un seguit de situacions 
inesperades i sorprenents, moltes 
d’elles banyades pel marc incompara-
ble del cap de Creus.

Un océano para llegar a ti. Sandra 
Barneda. Planeta
Finalista Premi Planeta 2020. Després 
de la mort de la seva mare, Gabriele 
torna al poble dels estius de la seva 
infància. Allà l’espera el seu pare, amb 
el qual no parla des de fa anys.

La mida justa. Jostein Gaarder. Ara
El primer dia d’universitat, l’Albert es 
fixa en una noia, l’Eirin. No es co-
neixen, però tots dos saben que s’han 
trobat.

Km 123. Andrea Camilleri. Destino

La novel·la arrenca amb un mòbil apa-
gat. Ester és qui truca; Giulio, qui no 
contesta, perquè acaba de ser tras-
lladat a l’hospital en estat greu per un 
accident al quilòmetre 123 de la Via 
Aurelia de Roma.

El fill del xofer. Jordi Amat. Edicions 62.
Arran de la figura fosca d’Alfons Quin-
tà (Figueres 1943-Barcelona 2016), 
periodista, advocat, oficial de la Marina 
Mercant i jutge, que el 19 de desembre 
de 2016 va assassinar la seva dona i 
després es va suïcidar, Jordi Amat, un 
dels observadors més lúcids i trans-
versals del moment, fa una reflexió 
sobre el poder en forma de narració.

Auschwitz, última parada. Eddy de 
Wind. Columna
Eddy de Wind, metge, i la seva es-
posa Friedel, infermera, van arribar a 
Auschwitz el 1944. Allà els van sepa-
rar, ella amb els presos destinats als 
cruels experiments mèdics i ell, a tenir 
cura de presos polítics polonesos.

La mort d’Erika Knapp. Luca d’An-
drea. Rosa dels Vents
Tony Carcano porta una vida aïllada 
i monòtona, on les úniques emocions 
són les que descriu als seus llibres, 
unes novel·les d’amor que des de fa 
temps li proporcionen èxit i benestar.

La lladre de fruita, o viatge 
d’anada a l’interior del país. Peter 
Handke. Alianza
L’Alexia o l’Aleksija, fins i tot alguna 
vegada l’Alícia, a qui tothom anomena 
«la lladre de fruita», està a punt d’em-
prendre una expedició en solitari per 
la Picardia francesa a la recerca de la 
seva mare.

NOVETATS  
D’ABRIL

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

HORARI De dilluns a divendres de 16 a 20 hores, dimarts d’11 a 13 hores, només devolució i préstec

Activitats
• Reunió Club de Lectura Infantil 

21 de maig, 17 hores 
Àrea Activitats

• Club de Lectura - Adults 
26 de maig 

• Taller Infantil (re)Make Art: Rein-
terpretant l’Art 
28 de maig,18 hores 
Àrea Activitats

• Exposició Paula Artés fotógrafa 
Fins al 30 de setembre 
Àrea Activitats  

• Exposició del concurs Fotogra-
fies amb DO - Replà escala          

• Exposició 15 anys del Club de 
Lectura de la Biblioteca d’Artesa 
de Segre - Primer Pis
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per què diem...

Es diu que hi ha roba estesa quan 
es parla d’alguna cosa més o 

menys amagada i que convé que 
ningú més l’escolti. Sobretot s’utilit-
za si al voltant dels qui parlen hi ha 
criatures i la conversa gira al voltant 
de “coses de grans”.

Encara que els inicis de l’expres-
sió puguin semblar una mica foscos 
pel fet de referir-se de manera es-
pecial a la mainada, el cas és que el 
seu origen es deu a fets força més 
complexos i fins i tot perillosos.

I és que tenir la roba estesa, en 
certs moments històrics, no era al-
tra cosa que un senyal d’avís i una 
manera de comunicar-se entre els 
membres d’una organització deter-
minada en temps de guerra.

EINA DE LA RESISTÈNCIA CIVIL

Aquesta organització era el que 
ara entenem com “resistència civil” 
davant l’enemic.

Fent una mica d’història, cal re-
cordar que les tropes franceses 
entraren a Catalunya per sorpresa 
el 10 de febrer de 1808, les quals 
després d’ocupar el castell de Fi-
gueres, entrarien a Barcelona tres 
dies després amb més de cinc mil 
soldats. El tracte era que restarien 

només tres dies a la ciutat de camí 
cap a la seva destinació, Cadis, però 
el 29 de febrer ocuparen sense avís 
previ el castell de Montjuïc i la Ciu-
tadella. L’avanç continuà depreda-
dor per tot el territori espanyol amb 
efecte immediat sobre la població 
civil, amb ocupacions, robatoris i 
afusellaments. El mes d’abril, Napo-
leó féu dimitir Carles IV i Ferran VII 
i va nomenar rei d’Espanya el seu 
germà, Josep Bonaparte. Tot plegat 
constituí el germen de la que es co-
neixeria a Catalunya com la Guerra 
del Francès.

L’alçament contra aquesta si-
tuació fou obra, bàsicament, de les 
classes populars i els estaments re-
ligiosos, que veien en perill les tradi-
cions locals davant l’onada invasora 
de caràcter secular.

Es produïren revoltes arreu de 
la península i s’organitzaren grups 
clandestins de resistència que ata-
caven l’exèrcit contrari amb les es-
casses armes que podien disposar. 
Eren unes guerrilles que necessita-
ven estar coordinades amb sistemes 
de comunicació eficaços i, alhora, 
indetectables per l’enemic.

Així sorgí a Catalunya aquesta 
nova manera d’entendre’s: la roba 

estesa en alguns balcons es conver-
tí en senyals que només els resis-
tents podien reconèixer.

SISTEMA COMPLEX I INDETECTABLE

Cada peça tenia un significat, i 
segons estigués situada a la dreta, 
al mig o l’esquerra, més endavant 
o endarrere de l’estenedor, volia dir 
una cosa o una altra; així el missat-
ge s’estenia de casa en casa i per-
metia transmetre ordres, avisos, ins-
truccions, etc. per part dels caps de 
la insurrecció.

El mètode es mostrà prou eficaç, 
i en bona part contribuí als èxits dels 
escamots en nombrosos moments, 
mostrant-se força vegades més útil 
que el mateix exèrcit espanyol, des-
organitzat i faltat de comandaments 
competents. Així, el desgast de les 
tropes franceses fou motivat en bo-
na part per petits grups de milicians, 
bons coneixedors del terreny on ac-
tuaven, amb cops de mà ràpids, per-
fectament sincronitzats, ben dirigits i 
amb una sòlida estructura.

Acabada la guerra, la frase no 
desaparegué, i es va mantenir fent-
se servir cada vegada més per refe-
rir-se a assumptes que algú no havia 
d’escoltar, com ara els infants.

... haver-hi roba estesa?
Albert Vidal
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reflexionem
Mercè Nogues

Aquesta preciosa llegenda ens 
porta a replantejar-nos la ma-

nera com veiem les coses. La lle-
genda parla de cooperació: de com, 
col·laborant, s’aconsegueix la igual-
tat; i amb la igualtat, l’harmonia; i 
amb l’harmonia, la felicitat.

Ubuntu és una filosofia de vida 
que es basa en els principis de lleial-
tat, humilitat, empatia i respecte. 
Sens dubte, aquesta llegenda ens 
transmet una fantàstica lliçó per a 
nens i grans.

La llegenda diu que un antro-
pòleg va visitar un poblat africà. Va 
voler conèixer la seva cultura i esbri-
nar quins eren els seus valors fona-
mentals. Així que se li va ocórrer un 
joc per als infants. Va posar una cis-
tella plena de fruita prop d’un arbre. I 
els va dir el següent:

- El primer que arribi a l’arbre, es 
quedarà el cistell amb fruita.

Quan l’home va donar el senyal 
per començar la carrera, els nens i 
nenes van començar a córrer. Lla-
vors, un d’ells va caure i va passar 
una cosa insòlita: la resta de nens i 
nenes van parar i van anar a ajudar 
a aixecar-se al nen caigut, es van 
agafar de les mans i van continuar 
corrent junts. En arribar, tots al ma-
teix temps, van gaudir tots del premi. 
Es van asseure i es van repartir les 
fruites.

L’antropòleg els va preguntar per 
què havien fet allò, quan un de sol 
podia haver-se quedat amb tota la 
cistella. Un dels nens va respondre:

- “Ubuntu”. Com pot estar un de 
nosaltres feliç si la resta estan tris-
tos?

L’antropòleg va quedar impres-
sionat per la sensata resposta 
d’aquest petit. “Ubuntu” és una anti-
ga paraula africana que en la cultura 

Zulú i Xhosa significa “Jo sóc perquè 
nosaltres som”. 

És una filosofia de vida que 
consisteix a creure que cooperant 
s’aconsegueix l’harmonia, ja que 
s’aconsegueix la felicitat de tots. 

REFLEXIÓ

Reflexionem davant d’aquest fet: 
com hauríem actuat nosaltres? Com 
actuem en situacions semblants de 
la nostra vida diària? Ensenyem 
aquesta empatia a la canalla? O els 
ensenyem la competitivitat mal ente-
sa? 

A través de les nostres actua-
cions, les nostres accions, la nostra 
manera de ser, és com ensenyem 
als altres i, especialment, com edu-
quem als infants. 

Cal que tinguem cura d’allò que 
volem transmetre, ja que és la nos-
tra responsabilitat.

Ubuntu, llegenda africana
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fa 25 anys

Tot i que el protagonisme de les 
seccions principals era per a les 

caramelles, en aquesta revista hi ha 
diversos articles força interessants i 
de temàtiques molt diferents.

PORTADA. Com en la revista an-
terior, la imatge és de Joan Camats. 
En aquesta ocasió recull el moment 
en què les caramelles iniciaven el re-
corregut posterior a la missa de dot-
ze, que els portava fins al davant de 
l’Ajuntament, després de passar per 
la carretera, per la cantada final.

EDITORIAL. La secció es feia 
ressò d’un problema municipal amb 
el títol El preu de l’aigua de les tan-
ques. El Canal d’Urgell volia apujar un 
50% el preu de l’aigua de boca sense 
justificar-ne un increment tan elevat. 
Aquesta situació afectava també al-
tres municipis, com Agramunt.

OFICIS ARTESANS. Aquest mes, 
Joan Fontanet i París dedicava la 
secció a Benet Porta: carreter. Va 
néixer a Artesa el 1930 i tenia una 
germana. Amb 13 anys ja treballa-
va en l’ofici al costat del seu pare i 
el 1963 va deixar-ho perquè la fei-
na no tenia futur amb la implantació 
dels tractors. Entre altres anècdotes 
de la seua vida, Porta explicava cu-
riositats d’aquesta feina, com que hi 
havia tres tipus de carros: d’animal, 
d’animal i mig i de parell. Abans de 
jubilar-se, va treballar de serrador, de 
fuster i de granger.

HISTÒRIES DEL CANAL D’UR-
GELL. Bartomeu Jové publicava el 
segon article de la sèrie iniciada el 
febrer anterior: Projectes i regadius 
(2). Els projectes per a la realització 
del canal van néixer alguns segles 

abans. Tot i que la documentació 
principal parteix del segle XVI, tam-
bé s’han trobat referències anteriors. 
Es veu que al principi, havia de co-
mençar a Oliana.

CINEMA. Un text breu ens infor-
mava de la constitució de la secció 
Ànimes cinèfiles dins de l’associació 
La Dàlia Blanca. Es pretenia la pro-
jecció quinzenal d’una pel·lícula els 
dissabtes a la nit “amb uns previs 
comentaris tècnics i històrics”. Tam-
bé s’informava dels tres propers films 
programats. No em puc estar de re-
cordar que l’ànima de les Ànimes 
Cinèfiles fou el nostre excompany de 
redacció Miquel Mota i Pérez, malau-

radament traspassat fa poc.
PASQUA. A les dues pàgines cen-

trals, Sícoris ens parlava de la mani-
festació popular més nostrada a Un 
cop més, les caramelles foren les 
reines de la nostra Pasqua. Acom-
panyat de tres imatges, l’article és 
una veritable glosa a aquesta tradi-
ció i “un nou homenatge als nostres 
caramellaires” que se centrava en la 
figura del Josep Riart de ca l’Estrella. 
El text acabava amb el seu poema A 
l’entorn del vell penó, l’última estro-
fa del qual diu així: “Salut al jovent 
alegre/ amb barretines vermelles.../ 
Salut, Artesa de Segre,/ salut a les 
caramelles!”

Abril de 
1996

40 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Abril 2021 I Núm. 453



fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

CULTURA. La junta del Club 
de Lectures exposava que l’entitat, 
creada el 1956, necessitava “una 
aportació personal, cultural i econò-
mica”. Al mateix temps, feia públics 
els projectes i les activitats culturals 
més properes, com la Festa del Llibre 
i un cicle de conferències, i també a 
llarg termini, relacionades amb l’arxiu 
gràfic i documental d’Artesa.

ESPORTS. En un primer article, 
R. Córdoba informava de la creació 
del club d’atletisme de fons CUDOS, 
que aquell 17 de març havia partici-
pat amb vuit corredors a la Marató 
de Catalunya celebrada a Barcelona. 
Reproduïm la foto d’aquests atletes 
que acompanya el text.

El segon, amb el títol Artesa de 
Segre, present al Campionat de Ca-
talunya de Ral·lis 1996, explicava 
que el pilot local Pere Besora i Torra, 
acompanyat del copilot Sergi Urpí, va 
quedar setè en la classificació gene-
ral de la prova, celebrada a Salou el 
23 de març, tercer entre els vehicles 
del grup N i quart en la Copa Renault.

FLORICULTURA. L’article Con-
sells florals no està signat i ofereix 
set recomanacions pel conreu de les 
flors. El primer explica que hi ha “tres 
factors essencials: la llum, l’aigua i el 
sol”. L’inconvenient del text és que 
en la introducció diu “obsequiem les 
senyores amb uns consells pràc-
tics...” Permeteu-me la ironia, però 
podria ser que fa 25 anys els senyors 
no es cuidaven de les flors.

PUBLICITAT. Feia temps que no 
parlava de publicitat, si no era insti-
tucional o electoral. El cas és que un 
anunci de pàgina sencera d’Assegu-
rances Gardel m’ha cridat l’atenció. 
Amb l’eslògan “Habitatges de preu 
taxat” s’anunciava la venda dels pi-
sos restaurats de la Colònia la Fà-
brica. Dins l’anunci, destaca molt el 

dibuix de promoció dels habitatges.
FULLS D’INFORMACIÓ MUNI-

CIPAL LOCAL. En el ple ordinari de 
l’11 de març es van aprovar cinc pro-
postes per unanimitat, entre les quals 
destaca el Pla Especial d’Ordenació 
del sector Cooperativa-Senill. En la 
secció també s’informava de les pos-
sibilitats de reciclatge al municipi i de 
properes activitats patrocinades per 
l’Ajuntament.

SETMANA CULTURAL. S’hi pu-
blicava el programa d’activitats de 
la Festa del Llibre i Diades Culturals 
1996, organitzades pel Club de Lec-
tures i Museu del Montsec, en col·la-
boració amb l’Ajuntament i altres 
entitats, entre el 20 d’abril i el 15 de 
maig.

REFRANYER. Només s’hi inclou 
un total de nou refranys sense una 
temàtica comuna. Desconec si són 
d’Ogima, que ja en va publicar el 
febrer anterior. Al costat, una notí-
cia breu informava del possible tan-

cament del Col·legi Sant Josep per 
manca d’alumnat.

ASTRONOMIA. La secció oferia 
tres imatges del cometa Hyakutake, 
captades entre el 23 de març i l’1 
d’abril per Josep Riudebàs. Feia 700 
anys que un cometa com aquest (10 
km de diàmetre) no s’acostava tant a 
la Terra. De fet, però, va passar a 15 
milions de quilòmetres.

IMATGES D’AHIR. A contraporta-
da hi veiem una imatge de la plaça 
Major de 1903, que era la més antiga 
d’Artesa publicada a La Palanca fins 
al moment. De fet, en la mateixa sec-
ció d’aquell mes de gener en vàrem 
poder veure una de 1902, però era a 
Folquer (la parada de la diligència). 
En aquesta ocasió, s’explicava que la 
plaça era el centre comercial del po-
ble i s’hi feia el mercat dominical. Una 
vintena de persones, entre les quals 
força canalla, posaven al bell mig de 
la plaça ben afilerades. La procedèn-
cia de la foto és l’arxiu R. Castelló.
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informació
municipal d’artesa

Eva Maza i Batlle

PLE ORDINARI DE 8 DE 
MARÇ DE 2021 

Per commemorar el Dia Interna-
cional de les Dones, el 8 de març, es 
llegeix el manifest.

S’aprova, inicialment, el pres-
supost general de l’Ajuntament per 
l’exercici econòmic 2021, per un im-
port total de 5.116.000 euros.

A favor: 8 vots (ERC i JxCat)
En contra: 3 vots (APC)
Abstencions: 0 vots

S’aprova l’expedient de contrac-
tació i plec de clàusules administra-
tives que han de regir la licitació per 
alienació mitjançant subhasta públi-
ca, de les parcel·les 22, 28 i 30 del 

Polígon Industrial el Pla.
A favor: 8 vots (ERC i JxCat)
En contra: 3 vots (APC)
Abstencions: 0 vots

S’acorda, per unanimitat, modifi-
car la puntuació de la base setena 
de les bases reguladores que re-
geixen la convocatòria i el procés 
de selecció per cobrir amb caràcter 
interí el lloc de treball de secretaria 
de classe tercera subescala secreta-
ria-intervenció de l’Ajuntament d’Ar-
tesa de Segre i la borsa de treball.

APROVACIONS DEL MES DE MARÇ

S’aprova la relació de factures, 
corresponents al reconeixement de 

crèdit 1/2021, pendents d’aprovació, 
corresponents a l’exercici compta-
ble 2019/2020, amb la quantitat de 
42.168,46 euros.

S’aprova la relació de factu-
res majors de 120,20 euros pen-
dents d’aprovació, corresponents 
a l’exercici comptable 2021, que 
ascendeixen a les quantitats de 
105.388,55 i 65.762,93 euros.

INFORMES D’ALCALDIA

Des d’alcaldia s’informa en la 
sessió plenària que ja s’ha començat 
a dur a terme la primera fase de la 
col·locació del nou sistema d’en-
llumenat públic exterior al municipi 
amb llums led.

Mes de març de 2021

Dates a recordar
Recollida d’objectes voluminosos

Cal trucar al Consell Comarcal (973 44 89 33 
ext. 2) o enviar un correu a residus@ccnogue-
ra.cat per informar dels detalls de la recollida, 
no més tard del dijous anterior a les 13.00h
- Pobles agregats: 4 de maig
- Artesa de Segre nucli antic: 25 de maig
- Artesa de Segre (resta): 12 de maig
El servei només és per casos molt justificats, 
que no puguin anar directament a la deixalleria, 
i se sancionarà deixar residus al carrer sense 
respectar aquestes dates i condicions.

Renovació del DNI - Lleida

Fins a nou avís, no es farà renovació del DNI 
a Artesa de Segre. Per fer el tràmit us podeu 
adreçar a l’oficina de Lleida, situada al carrer 
de l’Ensenyança, 2 (dependències de la Co-
missaria Policia Nacional), només amb cita 
prèvia. L’horari és de dilluns a divendres de 9 a 
20.30h per fer el DNI i passaport, i també de di-
lluns a divendres, però només de de 9 a 14.30 
hores, per les TIE i documentació d’estrangers.

Ajuntament d’Artesa de Segre

*
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Josep Galceran

Si estirem fort...

humor

Ell: Jo vull ser independent. No vull ser manat per ningú!

Ella: Jo també vull el mateix que tu!
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imatges d’ahir
Ramon Giribet i Boneta

1959

La foto recorda la del mes pas-
sat, però és més antiga i menys 

nítida, i ens servirà per parlar d’un 
tema totalment diferent, ja que ha 
estat cedida per Josep Criado Gar-
cía, el pare del qual feia poc que 
havia estat destinat a Artesa com a 
delegat del blat.

A la foto hi veiem, d’esquerra a 
dreta, els regidors Miquel Reig Trepat 
de cal Xollat (no confirmat) i Joan Sala 
Camps, el delegat del blat José Cria-
do Del Vado i Bárcenas, capità de la 
Guàrdia Civil. Els caramellaires són 
Baltasar Gilabert Cases (no confirmat) 
i Francesc Blanch Pla, i tot seguit hi ha 
Josep Espinal Novau (regidor i segu-
rament alcalde en funcions), mossèn 
Francesc Sabaté, els regidors Joan 
Macià Solé i Jaume Cluet Tohà, un 
desconegut al darrere, l’administrador 

de Correus i Andreu Serralta (metge).
El 1959 l’alcalde era Marcel·lí Ri-

bes Camats. En no veure’l, hem de-
duït que Josep Espinal, el seu ante-
cessor, n’exercia les funcions. Altres 
regidors que no veiem a la foto eren 
Luis García Alcantud (creiem que era 
el cap de telègrafs), Vicent Gibert Vi-
cens i Antoni Roca Rafel. El secretari 
era Pablo Bundio Brumós.

Centrem-nos en la feina del dele-
gat del blat. El 1937, durant la guerra, 
el bàndol revoltat va crear el Servicio 
Nacional del Trigo, que monopolitzà la 
collita de blat i en garantia un preu mí-
nim. Això beneficià sobretot els latifun-
dis castellans. El 1967 es va convertir 
en el Servicio Nacional de Cereales.

En l’època de la foto, el servei del 
blat a Artesa tenia el magatzem a la 
carretera de Tremp, propietat de Jo-

sep Bertran. Els carros hi feien llar-
gues cues per descarregar. La page-
sia hi portava tot el blat, però una part 
era de venda obligatòria, el “cupo for-
zoso”. Se’ls pagava amb el document 
anomenat “negociable”, que podien 
cobrar immediatament al banc. Una 
part de la collita es canviava per llavor, 
quilo per quilo, que era gra seleccio-
nat procedent de Saragossa o Valla-
dolid. Una altra part es podia rebre en 
farina, que recollien a la farinera i que, 
als forns, se solia canviar per pa.

L’any 1960, el quilo anava a 3,10 
pessetes i l’Estat el va apujar a 6,10. 
Resultat: molts pagesos es van com-
prar un tractor Ebro i carrosses de fus-
ta fetes a Agramunt.

Les sitges d’Artesa (“silos”) es van 
construir uns anys més tard i eren de 
segona categoria. 

La figura del delegat del blat
El segon començant per l’esquerra era el delegat del blat, Josep Criado Del Vado | Foto cedida per Josep Criado Garcia
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la foto

El pas de la Volta Ciclista a Catalunya pel municipi d’Artesa el dia 26 de març, en concret per les poblacions de Folquer 

i Comiols, va aixecar força expectació i s’hi va aplegar un públic força nombrós tot i ser en un dia feiner. | Jordi Farré


