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abril
ARTESA DE SEGRE 

NAIXEMENTS

Júlia, Inas, Ousouman

DEFUNCIONS

26 març: Joan Oromí i Farran (75 
anys), natural de Barbens

dia 22: Jordi Ros i Ros (84 anys), 
natural d’Artesa de Segre

dia 26: Carme Marot i Ribé (84 anys), 
natural de Ponts

ALÒS DE BALAGUER 
DEFUNCIONS

dia 9: Luis Navas i Martínez (94 
anys), natural de Jaén

dia 18: Carme Roma i Guàrdia (96 
anys), natural d’Alòs

VILANOVA DE MEIÀ
DEFUNCIONS

dia 22: Josep Llorens i Camps (52 
anys), natural de Balaguer

Tot el mes
Exposicions de la Biblioteca Munici-
pal (Veure pàg 38)

Cada dissabte
Mercat a la Pl. Fustegueres de 
Cubells

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

6 de juny
A les 11 h, al Cubtural, lliurament de 
premis del Premi de Narrativa Breu

Del 7 a l’11 i del 14 al 18 de juny
Al Camp Municipal d’Esports, Jor-
nades de Portes Obertes de l’Esco-
la de Futbol d’Artesa. Consulteu ca-
tegories i horaris al tel. 661264338 
(coordinador: Joan Bota)

12 de juny
Matí i tarda, al Cubtural, Concert de 
Final de Curs de l’EMMA

16 de juny
Club de Lectura d’adults de la 
Biblioteca

18 de juny
A les 17 h, a l’Àrea Activitats de la 
Biblioteca, reunió del Club de Lectu-
ra infantil
A les 19 h, al Celler del Montsec 
(Polígon Industrial El Pla), Bibliote-
ques amb DO: recital de poemes de 
Rosa Maria Arrazola i tast de vins 
del celler

23 de juny
Revetlla de Sant Joan. Rebuda de 
la Flama del Canigó (pendent lloc 
i hora), 21.30h foguera i sopar po-
pular a l’esplanada de l’escola, tot 
seguit concert i castell de focs

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) PÇA AJUNTAMENT          

Temperatura mitjana:   11,6º
Temperatura màxima:     25,5º   
   (dia 2)
Temperatura mínima:      -1º 
   (dia 18)
Dies amb precipitacions:     10
Precipitació màxima:  9 mm (dia 29)
Total precipitacions:  37,3 mm

B) BALDOMAR               
Temperatura mitjana:      11,3º
Temperatura màxima:    24,9º (dia 1)
Temperatura mínima:      -2,7° (dia 18) 
Dies amb precipitacions:    12
Precipitació màxima:       14,4 mm 
                (dia 30)
Total precipitació: 64,6 mm

VILANOVA DE MEIÀ          
Temperatura mitjana:      11º

Temperatura màxima:  24º (dia 1)
Temperatura mínima:     - 0,9° (dia 18) 
Dies amb precipitacions:     13
Precip. màxima:        17,3 mm (dia 30)
Total precipitació: 78,9 mm

FORADADA               
Dies amb precipitacions: 7
Precipitació màxima:  30 mm 
   (dia 30)
Total precipitacions: 69 mm

Actes
que sabem que es faran

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

Nota naixements
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Decisions capitals
L’estratègia de vacunació de la Co-
vid-19 a Catalunya s’ha convertit en 
una nova demostració que no és bo 
prendre decisions que afecten un 
territori tan divers com el nostre des 
dels despatxos de la capital. Així, 
resulta que segons el Departament 
de Salut, les persones de fins a 70 
anys, com a norma general, s’han 
de vacunar als punts de vacunació 
habilitats amb aquest propòsit, i no 
al seu CAP de referència. El motiu, 
no col·lapsar els CAP. La idea és 
bona, si no fos perquè no hi ha pas 
punts de vacunació a tots els mu-
nicipis catalans, ni molt menys. A la 
Noguera, per exemple, només n’hi 
ha un de fix, a Balaguer.

Llavors, què passa si vivim en una 
Àrea Bàsica de Salut com la d’Arte-
sa, on es dóna la paradoxa que el 
CAP no té cap mena de problema 
de saturació i que el punt de vacu-
nació més proper és a més de 20 
quilòmetres? Doncs que els pro-
fessionals del CAP volen vacunar 
i no poden, i que els usuaris s’han 
de desplaçar a un altre municipi 
per rebre la vacuna. I no es tracta 
de persones que es volen vacunar 
abans d’hora, per caprici o per qual-
sevol altre motiu, sinó de persones 
que es troben a la franja d’edat que 
s’està vacunant en aquell moment. 

En el cas d’Artesa, després de veu-
re com se’ls denegava una vegada 
i una altra la possibilitat de vacunar 
al CAP, ho han “trampejat” dema-
nant més vacunes atribuïdes a la 
franja de majors de 70 anys i amb 
altres estratagemes. Però hauria 
estat més fàcil flexibilitzar la norma, 
ser conscients de la diversitat, i 
permetre obertament que els CAP 
vacunessin en casos com aquest.

Entenem que la presa de decisions 
en tot allò que fa referència a la 
pandèmia ha estat complicada per 
manca d’experiència i referents, 
però precisament per això cal ser 
més humil que mai i acceptar les 
mancances d’allò que, d’entrada, a 
nosaltres ens semblava adequat. 

Una vegada més caldrà recordar als 
estrategs que Catalunya és un país 
petit però divers, i que allò que fun-
ciona a Barcelona pot no ser efectiu 
a les zones rurals. Cal veure quan 
una norma deixa de ser una eina 
que ens ajuda a organitzar-nos per 
convertir-se en un llast que dificulta 
el que era fàcil.

I ja que parlem de flexibilitat, dedi-
quem les últimes línies a desitjar-la 
al nou Govern, perquè els futurs 
acords que hagi de prendre arribin 
més de pressa que el d’investidura.
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Artesa de Segre - 25730

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

Recollida a domicili

pere_jubete@hotmail.com

Pere Jubete 
Llicència nº 3
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Les parades al carrer de roses i lli-
bres, especialment a la zona de 

la carretera, així com alguns actes 
culturals a la Biblioteca d’Artesa de 
Segre, van recordar que, tot i la pan-
dèmia, el dia 23 d’abril celebràvem 
la diada de Sant Jordi. 

Així, el mateix dia 23 alguns co-
merços van instal·lar parades al 
carrer i es van poder veure algunes 
senyeres als balcons que recorda-
ven que era un dia especial. 

L’endemà, a la biblioteca es va 
fer visionar l’òpera Otello, de Verdi, 
amb entrada gratuïta. Per tal de tenir 
totes les claus per entendre l’obra i 
gaudir-la al màxim, el 12 d’abril l’his-
toriador i coordinador al territori del 
Gran Teatre del Liceu Pol Avinyó ha-
via ofert una xerrada a la biblioteca, 
xerrada que, per cert, va suposar la 
represa de les activitats presencials 
per adults més d’un any després de 
l’inici de la pandèmia.

Aquesta activitat forma part del 
programa LiceuBIB, en el qual la bi-
blioteca participa per tercer any.

Per altra banda, el dia 25 es va 
representar La llegenda de Sant Jor-
di al Cubtural, que va reunir unes 70 

persones. És una creació per passar 
una bona estona en família on les 
rialles estan més que assegurades, 
ja que és una comèdia sobre els 

personatges de la llegenda, que han 
perdut part de la memòria i no recor-
den massa bé el seu paper perquè 
fa molt temps que ningú els llegeix.

noticiari
Actes culturals i algunes parades de roses i 
llibres mantenen viva la diada de Sant Jordi

Parada de roses al carrer i espectacle i xerrada a la biblioteca | D.B. / Biblioteca

** La Comunitat de les Hortes d’Artesa de Segre 
i Montsonís informa que a partir de dilluns 3 
de maig els rebuts de la Comunitat estaran 
dipositats al Banc de Sabadell. 

Així mateix, aprofitem per recordar-vos que 
l’oficina d’Artesa de Segre atén els dilluns, di-
mecres i divendres.
| Comunitat de les Hortes

Comunitat de les Hortes d’Artesa i Montsonís
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E ls equipaments museístics d’Ar-
tesa i comarca també van par-

ticipar del Dia internacional dels 
museus, el 18 de maig. En concret, 
l’Espai Transmissor del Túmul de 
Seró va fer dues propostes, una el 
dissabte, dia 15 de maig, quan es 
feia la Nit dels Museus (adaptada a 
les condicions pandèmiques) i por-
tes obertes el dimarts, dia 18, amb 
visites guiades gratuïtes. 

L’activitat de dissabte, Històries 
Megalítiques, va consistir en una vi-
sita especial a través de les històries 
quotidianes que ens evoquen tres 
dels objectes de l’exposició: què es 
feia amb els vasos de ceràmica tan 
elaborats? Com eren els mànecs de 
les eines de pedra del museu? Per 
què hi tenim una estàtua-menhir 
com les del centre de França?

A més, dissabte dia 15 es va fer 
una jornada de portes obertes al 
Centre d’Interpretació del Montsec 
de Meià, a Vilanova.

Dia internacional dels museus 

Diferents moments de les visites guiades del dimarts a Seró | Jordi Farré

noticiari

Aquest mes de maig ha quedat 
enllestida la reparació dels jocs 

de la plaça 1714, que estaven dete-
riorats a causa dels actes vandàlics 
que havien sofert al llarg de tots els 
anys que portaven instal·lats, ja que 
eren anteriors a l’estrena de la urba-
nització de la plaça. El consistori ja 
havia anunciat que tenia intenció de 
reparar-los.

L’Ajuntament 
repara els jocs de 
la plaça 1714

Després d’urbanitzar la plaça, quedava pendent reparar els jocs | Aj. d’Artesa
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E l 14 d’abril s’estrenà la novena 
edició de MasterChef, un dels 

“talent shows” de cuina més desta-
cats del moment, produït per RTVE 
i que s’emet els dimarts a la nit per 
La 1. 

Aquesta vegada compta amb la 
participació d’un jove de 32 anys 
amb arrels noguerenques. És l’Ar-
nau París i Masip, nascut a Barcelo-
na i un autèntic enamorat del territori 
del seu pare, Boada, al municipi de 

Vilanova de Meià. Tot i estudiar Ad-
ministració i Direcció d’Empreses, la 
cuina ha estat, des de ben petit, la 
seva gran passió. 

Va convertir-se en un dels 15 
aspirants d’aquesta edició presen-
tant un plat inspirat en el Montsec, 
al qual va anomenar “La Rosa Ne-
gra del Montsec”. Es tractava d’una 
cassoleta de pasta de full amb pits 
de guatlla i làmines de tòfona negra 
fresca. “Volia recrear l’essència de 

la meva segona casa”, ens diu ell, 
“fomentant, així, els bons sabors i 
l’entorn.” 

La participació en el programa ha 
suposat un punt d’inflexió en la seva 
vida, ja que li ha obert les portes a 
un món, aparentment, complicat, on 
intentarà fer-se un lloc. Defineix l’ex-
periència com una “aventura inten-
sa, brutal i única!”

Assaboreix el repte, Arnau!
| Edna Fontanet i Jana Regué

De Boada a ‘MasterChef’
Arnau París és nascut a Barcelona però té arrels familiars a Boada | RTVE
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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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noticiari

E l 8 de maig al vespre prop de 
125 persones van poder gaudir 

al Cubtural del darrer espectacle de 
Gerard Quintana, que va oferir el 
concert que porta per nom Intoca-
bles.

El concert proposa un recorregut 
a través de cançons que han estat 
prohibides, perseguides, censura-
des i odiades, però mai han pogut 
ser silenciades o ignorades, de ma-
nera que s’han convertit en cançons 
que han ajudat a transformar la rea-
litat al llarg de les darreres dècades, 
cançons que s’han atrevit a profanar 
els tabús que protegeixen els dog-
mes sobre els quals se sosté el sis-
tema.

Gerard Quintana, en aquesta 
ocasió format duet, va proposar un 
seguit de referències musicals dels 
darrers cinquanta anys, per anar 

obrint, poc a poc, un espai de lliber-
tat.

Per dur a terme l’acte i preservar 
la seguretat dels assistents es va 

seguir tots els protocols i mesures 
establertes pel Procicat, com ara en-
trada i sortida esglaonada i reserva 
prèvia d’entrada.

Prop de 125 persones gaudeixen del concert 
‘Intocables’ de Gerard Quintana al Cubtural

L’espectacle va atraure nombrós públic | M. Àngels López

E l jove poeta artesenc i col·labo-
rador de La Palanca Enric Kahn 

i el cantautor de Pamplona El Mudo 
kon Voz han unit talents per presen-
tar Líneas torcidas, la seva primera 
proposta artística on música i poesia 
conflueixen a parts iguals. La cançó 
parla sobre com ens veiem forçats 
a acceptar la nova situació amb fra-
ses com: “un error, ese soy yo”, per 
reflexionar que a vegades podem 
sentir-nos estranys dins del sistema, 
però de la imperfecció també en po-
den sortir “obras de arte”. La podeu 
trobar a youtube i xarxes socials.

Primer tema conjunt d’Enric Kahn i El Mudo kon Voz

‘Líneas Torcidas’ és el primer tema conjunt d’aquests dos creadors
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Benet Galceran va complir 65 an-
ys a l’abril i es va jubilar com a 

Bomber Voluntari després de 39 an-
ys de servei al col·lectiu, dels quals 
35 els ha passat com a cap de parc 
d’Artesa de Segre. Galceran pas-
sarà a formar part de la secció de 

bombers veterans del parc. Amb 
motiu de la jubilació va rebre l’home-
natge dels seus companys.

Per altra banda, els Bombers Vo-
luntaris d’Artesa han intervingut en 
diferents actuacions aquest mes, i 
també han participat en jornades de 

formació. Una de les intervencions 
va ser l’accident d’un camió el 6 de 
maig a Alentorn. El vehicle va bol-
car i va sortir de la carretera en un 
espectacular accident, tot i que el 
conductor va resultar il·lès. També hi 
van actuar els Bombers de Balaguer.

Homenatge dels Bombers a Benet Galceran
Galceran (esquerra) es jubila després de 39 anys intervenint en serveis com accidents (dreta) i altres | Bombers Voluntaris

E l departament de Territori ha ad-
judicat aquest mes de maig la re-

dacció del projecte del tram de l’eix 
de Comiols que va des del final de 
la segona variant d’Artesa, les obres 

de la qual està previst que comencin 
aquest any, fins a Folquer. 

El projecte d’aquest tram, tot ell 
inclòs al municipi d’Artesa, s’ha ad-
judicat per 137.000 euros i un termi-

ni de vuit mesos. L’encàrrec és per 
actualitzar el projecte constructiu 
redactat fa anys per eixamplar i mi-
llorar el traçat de l’L512 i la C-1412b 
en un tram de 15 quilòmetres.

El Govern continua amb l’impuls de l’eix de Comiols
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baldomar
EMD Baldomar

PLA DE CAMINS
Aquest maig s’ha treballat en 

l’arranjament d’una part dels camins, 
atenent al pla atorgat l’any 2020 per 
la Diputació de Lleida. Queda molt 
per fer, però l’ajut ha suposat una 
millora substancial.

LIQUIDACIÓ 2020
La despesa consolidada durant 

l’exercici ha estat de 164.078,19€, 
amb un romanent de tresoreria per 
a despeses generals de  6.817,38€. 
L’EMD paga les factures, de mitjana, 
a 23 dies.

PUOSC 2021
S’està acabant d’elaborar el pro-

jecte constructiu per iniciar la licita-
ció i després poder començar les 
obres cap a la tardor.

TEMPORADA D’ESTIU
Pendents de com evolucionin 

les condicions per a l’obertura de 
les piscines, estem enllestint les mi-
llores en les instal·lacions i la con-
cessió per portar el bar i el servei de 
la piscina, per poder obrir una nova 
temporada i tornar a gaudir de l’es-
tiu.

ZONA VULNERABLE
A l’abril el Departament de Terri-

tori i Sostenibilitat va acabar decla-
rant tot el municipi d’Artesa zona vul-
nerable per contaminació per nitrats. 
Inicialment l’Agència Catalana de 
l’Aigua ja informava que el riu Boix 
en tenia un nivell massa alt i va de-
negar les al·legacions que s’hi van 
presentar. Això comportarà adaptar 
els plans de gestió de dejeccions 
ramaderes al programa d’actuació i 
limitarà les ampliacions de les explo-
tacions, amb el control del Departa-
ment d’Agricultura. 

Novetats de l’EMD

Anunci Publicació LA PALANCA   -   Associat PREFABRICATS LLEIDA, Grup GAMMA   -   MAIG 2021

ceràmiques · banys · materials de construcció
Prefabricats Lleida

Vine a veure’ns!
Tenim el teu bany...

Ctra. d’Agramunt, Km. 0,5 · Tel. 973 400 179
Fax 973 400 123 · Artesa de Segre (LLEIDA)  

Prefabricats_Lleida_LAPALANCA_MAIG_180x85_2021.indd   2Prefabricats_Lleida_LAPALANCA_MAIG_180x85_2021.indd   2 18/05/2021   17:26:1718/05/2021   17:26:17
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municipis
V ilanova de Meià va celebrar la 

festa de Santes Creus el 2 de 
maig amb la missa solemne de be-
nedicció del terme i el concert del 
quartet de “pop piano” Love Songs. 
La missa i benedicció van ser a dos 
quarts de dotze del matí, i tot seguit 
es va fer el concert, a partir de la una, 
que va oferir un repertori de cançons 
de grups tan coneguts i variats com 
Lady Gaga o Metallica. Ambdós ac-
tes es van fer a la plaça de l’ermita 
del Puig de Meià, per complir amb 
les mesures de seguretat sanitària.

Festa de Santes Creus a Vilanova de Meià

Concert del quartet de “pop piano” Love Songs | Francesc Cardona Fonoll
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NETEJA DEL MEDI NATURAL

Aquest mes de maig en diversos municipis de la No-
guera s’han organitzat activitats per participar a la 

campanya Let’s Clean Up Europe, una acció comuna a 
tot Europa per conscienciar sobre la gran quantitat de 
residus que llencem a la natura i per promoure accions 
de sensibilització recollint aquests residus abocats il·le-
galment als boscos, marges de rius, ... S’han fet accions 
a Àger, Albesa, Algerri, les Avellanes, Vilanova de la Sal, 
la Baronia de Rialb, Ivars, Menàrguens, Ponts, la Sentiu 
i Tiurana.

MÒDULS DE L’ESCOLA MONT-ROIG

E l Govern ha aprovat invertir dos milions d’euros en 
tres anys a l’Escola Mont-roig de Balaguer per aca-

bar-ne la segona fase, que ara és en mòduls prefabri-
cats, i fer-la tota en edifici de construcció. Els dos mi-
lions d’euros s’invertiran així: 270.000 euros l’any 2022; 
640.000, el 2023 i 1.090.000, el 2024.

AMPLIACIÓ DE LA RECOLLIDA D’OLI

A partir del de maig el Consell Comarcal ha ampliat el 
servei de recollida d’oli de cuina usat i olis vegetals 

instal·lant, d’acord amb cada municipi, nous contenidors 
d’oli en més nuclis. Fins ara, sense comptar Balaguer, hi 

havia 27 punts de recollida en 23 nuclis. Quan el servei 
estigui implantat del tot, seran 59 punts en 55 nuclis. A 
Artesa ja hi era en la primera fase.

DICS DE CONTENCIÓ AL DIPÒSIT

Aquesta primavera han començat les obres de cons-
trucció de tres dics de contenció al dipòsit controlat 

de residus municipals de la Noguera, ubicat a Balaguer.  
L’estat actual del vas d’abocament permet construir 
aquests tres dics per millorar l’explotació del dipòsit en el 
vessant sud, a la part baixa del vas d’abocament. L’obra 
costa 247.810,98 euros, import subvencionat íntegra-
ment per l’Agència de Residus de Catalunya. 

la noguera

** Busquem fotografies antigues d’Artesa i roda-
lia, tant d’indrets com de festes, aplecs, tro-
bades d’amics o fins i tot fotografies familiars, 
si hi ha elements d’interès general. Cal que 
tinguin un mínim de 30 anys i qualitat suficient 
per ser publicades en mida gran, tot i que es 
podria prioritzar el valor històric i publicar-la 
igualment sense aquest requisit. En qualse-
vol cas, La Palanca tindrà l’última decisió so-
bre la publicació.

Si teniu imatges que compleixin aquests 
requisits i accepteu que es publiquin explicant 

qui i què hi apareix, cal que ens les feu arribar 
escanejades a revistalapalanca@gmail.com. 
Si no podeu, truqueu al 973 40 11 58, deixeu 
un missatge al contestador i ens posarem en 
contacte amb vosaltres per fer-nos-les arribar. 

Cal acompanyar la imatge de tota la infor-
mació que disposeu (data que es va fer, les 
persones, indrets o esdeveniments que s’hi 
veuen, etc.) i d’un telèfon per si necessitem 
algun aclariment. Si no ho podeu escriure tot, 
és suficient deixar el telèfon i ja us trucarem 
perquè ens ho expliqueu.

Busquem fotos antigues
Tens	fotografies	d’Artesa	i	comarca	de	fa	30	anys	o	més?	

T’agradaria	que	es	publiquessin	a	La	Palanca?	
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el cap informa

Encara no coneixes l’aplicatiu La 
Meva Salut? És un espai digi-

tal al qual pots accedir a través de 
l’ordinador o del telèfon mòbil i que 
et permet disposar de la teva infor-
mació personal de salut i d’altres 
serveis en línia de forma segura i 
confidencial.

Hi trobareu la vostra història clíni-
ca compartida i aquests serveis:

- El vostre equip d’atenció 
primària: metge o metgessa i infer-
mer o infermera que teniu assignats.

- Diagnòstics i informes clínics 
(urgències, ingressos i atenció am-
bulatòria) i resultats de proves.

- Vacunes i immunitzacions.
- El vostre pla de medicació i les 

fitxes de medicament.
- Una agenda amb el dia i l’hora 

de proves i visites que teniu progra-
mades en l’atenció primària i en els 
hospitals (a mesura que els diferents 

centres vagin afegint aquest servei).
- Informació sobre la llista d’es-

pera en cas que estigueu pendents 
de sotmetre-us a una intervenció 
quirúrgica.

- El document de voluntats antici-
pades, si l’heu registrat.

- La possibilitat d’expressar la vo-
luntat de fer-vos donants d’òrgans 
i teixits i d’imprimir el carnet de do-
nant personalitzat.

- L’eConsulta per comunicar-vos 
telemàticament amb els professio-
nals sanitaris per resoldre aquelles 
consultes que no requereixin atenció 
presencial o urgent.

També cal tenir en compte que 
els pares, mares o responsables le-
gals poden demanar l’accés a l’es-
pai La Meva Salut dels seus fills me-
nors de 18 anys i dels seus tutelats, 
sempre que aportin la documentació 
necessària.

Si encara no teniu l’accés a La 
Meva Salut, podeu venir al CAP a 
demanar-lo.

Per altra banda, us informem 
que la campanya de vacunació de 
la covid-19 es desenvolupa de ma-
nera progressiva i esglaonada per 
franges d’edat, i es va programant 
segons la disponibilitat de les dosis 
de la vacuna. 

Per això és important que les 
vostres dades personals i de contac-
te, especialment el telèfon, el telèfon 
mòbil i l’adreça de correu electrònic, 
estiguin actualitzades a la base de 
dades del sistema sanitari català. 

Visita la web de La Meva Salut  
per comprovar si estan actualitza-
des, i si necessites modificar-les, ho 
pots fer des del mateix aplicatiu o 
venint al CAP. L’actualització de les 
dades és la teva responsabilitat.

| ABS d’Artesa de Segre

Sol·licita l’alta d’accés a La Meva Salut
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Ja fa temps que la comunitat edu-
cativa conviu amb el gran repte 

de la inclusió.
Els i les mestres treballem amb 

alumnes que tenen particularitats i 
característiques diferents i sabem 
que aquesta diversitat ens enriqueix 
i ens permet crear contextos de 
col·laboració i ajuda a les aules. Sa-
bem també que la manera d’apren-
dre és diferent en cada alumne, i per 
això implementem totes les eines 
que estan al nostre abast per aten-
dre la diversitat de l’aula. 

FORMACIÓ ESPECÍFICA

Compromesos amb aquest ob-
jectiu, els i les mestres de l’escola 
Els Planells hem iniciat una forma-
ció específica en inclusió que ens 
dotarà de més estratègies per a fer 
front als diferents tipus d’aprenen-
tatge de l’alumnat i, alhora, per a fer 
possible la inclusió real a les classes 

i atendre les necessitats emocionals 
i acadèmiques de tots els alumnes 
per fer possible que arribin als apre-
nentatges.

L’escola té una important missió 
social, i és la de vetllar perquè tots 

els infants tinguin garantits els seus 
drets sense discriminació per raó de 
procedència, capacitats o realitat 
social. Per tant, l’escola ha de ser 
inclusiva, i ha d’atendre totes aques-
tes particularitats sense distinció.

El gran repte de la comunitat 

educativa és, sens dubte, convertir 
l’objectiu de la inclusió en una reali-
tat, i això pot implicar fer canvis en la 
manera d’ensenyar, en la metodolo-
gia utilitzada a l’aula i en la planifica-
ció de les activitats d’ensenyament i 
aprenentatge. 

Tot plegat, coordinat amb la fina-
litat d’aconseguir que cada alumne 
aprengui segons les seves caracte-
rístiques, capacitats i particularitats 
personals. 

Cal que tots canviem la mirada 
i prenguem consciència que la di-
ferència ens aporta riquesa i no ha 
de ser vista com un obstacle, sinó 
com un avantatge.

Tots i totes som diferents i l’edu-
cació ha de respectar aquestes di-
ferències.

Des de l’escola, continuarem vet-
llant per la igualtat d’oportunitats del 
nostre alumnat.

| Escola Els Planells

escola els planells
L’escola inclusiva, ara més a prop

“Cal canviar la 
mirada i prendre 
consciència que 
la diferència ens 
aporta riquesa”

 

Segueix-nos

  I 19



Aquest mes estrenem una sec-
ció en què us proposarem 

diferents rutes, tant a peu com en 
bicicleta i de diferents distàncies i 
dificultats. Volem descobrir-vos els 
racons que tant ens apassionen 
d’aquest entorn privilegiat que tenim, 
i que en pugueu gaudir tant com ho 
fem nosaltres.

Aquesta primera proposta és 
a peu, una ruta que es pot fer tant 
caminant com corrent, i no presenta 
complicacions més enllà de la dis-
tància, que és gairebé de 10 quilò-
metres i pot resultar un pèl excessi-
va per a debutants. No obstant això, 
les persones mínimament avesades 
a caminar, no hi haurien de trobar 

cap problema, ja que no té altres di-
ficultats tècniques ni excessiu desni-
vell acumulat. 

Sortim de la plaça de l’Ajunta-
ment i ens dirigim per l’avinguda 
Maria Anzizu cap a l’església, sense 
acabar-hi d’arribar, i baixem pel ca-
rrer Prat de la Riba fins al rentador, 
des d’on comencem a seguir la Se-
cla pel camí que porta el seu nom 
(carrer la Segla), en direcció al Pont 
d’Alentorn. 

Quan hem caminat uns dos quilò-
metres des de la sortida, trobem un 
camí que marxa a la dreta, i l’aga-
fem, per creuar tot seguit la carrete-
ra entre Artesa i el Pont d’Alentorn, 
als peus del Tossalet de la Masia 

Plens, finca que vorejarem. Seguint 
aquest camí arribem al següent en-
creuament, un pont sobre el Canal 
d’Urgell, que hem de creuar per aga-
far un camí bastant trencat que ens 
porta en una petita però pronuncia-
da pujada al següent camí que hem 
d’agafar, ara a l’esquerra. El seguim 
uns metres fins que trobem el primer 
corriol, que surt a la dreta. El seguim 
durant uns dos quilòmetres, i ens 
portarà d’anada i tornada pel Clot de 
les Bruixes, del qual sortim altra ve-
gada al camí, uns metres més amunt 
del pont que hem creuat abans.

Tornem a creuar el camí per aga-
far un nou corriol que ens endinsa al 
Clot de la Mina. Aquest barranc de 

en ruta

Itinerari a peu per dos barrancs sorprenents 
d’Artesa, el Clot de les Bruixes i el de la Mina

Vista d’Artesa des del punt on s’agafar el corriol d’entrada al Clot de la Mina | Àngel Nieto
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ben segur que ens sorprendrà per la 
pronunciada baixada i pujada, pas-
sant tot seguit pel tram de les Arnes. 
Aquí hem de tornar a creuar el camí 
i començar a seguir el corriol, que 
surt just a sobre de la serradora del 
Guàrdia. 

Els últims quilòmetres de la ruta 
ens porten en direcció a la C-14, que 
creuem per enfilar en direcció al Roc 
del Cudós, emblemàtic punt al qual 
podem arribar afegint un petit tram 
de corriol, i acabar tornant cap al 
nucli urbà fins al punt d’inici del re-
corregut.

En total són uns 9,5 km i poc més 
de 200 metres de desnivell positiu, 
amb l’única dificultat tècnica del tram 
del Clot de la Mina, que pot ser mo-
lest si ha plogut, ja que els pronun-
ciats pendents es fan més difícils 
amb fang. La ruta es pot fer tot l’any, 
però donat que hi ha poques zones 
obagues, és millor evitar-la a l’estiu. 
També cal portar aigua, ja que no 
trobarem fonts en tot el recorregut.

Pel que fa als punts d’interès i cu-
riositats, us remetem a La Palanca 
del mes passat pel que fa al topònim 
del Barranc de les Bruixes, que té a 
veure amb les històries de bruixeria 
de l’edat mitjana a les nostres con-
trades.

Us deixem l’enllaç a wikiloc per 
consultar els detalls del trajecte i 
descarregar-vos el track, i us ani-

mem a seguir el nostre perfil per no 
perdre-us cap de les rutes que anem 
dissenyant: https://ca.wikiloc.com/
rutes-senderisme/artesa-bruixes-
clot-de-la-mina-73404020. 

Salut i quilòmetres!

en ruta

Mapa topogràfic del recorregut, que podeu consultar a wikiloc, i tres imatges de l’entorn del Roc del Cudós | CUDOS / J. Farré

Informació útil
• Distància i desnivell: 9,5 km i 

200m (positius)
• Esport: caminant o corrent
• Punts d’interès: barranc de les 

Bruixes (deu el nom a les cace-
res de bruixes de l’edat mitjana), 
clot de la Mina (barranc amb pro-
nunciades pujades i baixades que 
us sorprendran) i Roc del Cudós 
(punt emblemàtic i mirador privile-
giat del Castellot, el podeu visitar 
allargant uns metres la ruta)

• Època de l’any: es pot fer tot l’any, 

però millor evitar l’estiu per la 
manca d’ombres

• Punts d’aigua: no n’hi ha
• Dificultat: baixa, només cal tenir 

cura al Clot de la Mina si ha plo-
gut, ja que hi ha pendents molt 
pronunciades que són molt rellis-
coses amb fang. No cal equipa-
ment ni calçat especial, sabatilles 
esportives de muntanya o calçat 
per caminar per muntanya

• Mapa i track detallats: wikiloc, per-
fil Cudos Artesa de Segre
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poesia  
La llança de Sant Jordi

Si l’abril és un mes verd i florit,
és el mes que esclaten les poncelles, 

com l’amor d’home i dona
amb més força es clava a dins del pit.

Celebrant-ho per Sant Jordi,
una espiga i una rosa

pintada de vermell i de neguit,
és del jardí de l’amor el més florit.

I si l’espiga és verda i tendra
amb més força es clava a dins del pit,

aguantant aquell amor que arrela i 
fent que no se l’endugui el drac maleït.

Així que t’ofereixo l’espiga i la rosa, 
en prova d’un amor que està escrit, 

amb lletres de sang vermella
a les portes del meu pit.

Com la llança de Sant Jordi
al peu d’una roca ho va deixar escrit,

que la dona que per Sant Jordi rebi l’espiga i la rosa, 
d’ella sempre se n’emportarà el dimoni i el drac maleït.

Que ell sempre serà el seu guia i sentinella,
i al cap de l’any ja tindrà marit,

perquè dalt del cel hi ha una estrella que brilla dia i nit.

És la rosa de Sant Jordi
que amb més força il·lumina el vostre pit, 
i si la dona és casada conservarà el marit.

A totes les dones que pels destins de la vida 
no els hagin ofert la rosa,

jo els hi ofereixo ara 
amb aquest humil escrit.

Dedicat a la senyora Faustina Campos i a totes
les senyores d’Artesa de Segre i Comarca

Virgili Gabaldón
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vida social

A l’abril, a l’església de  l’As-
sumpció d’Artesa de Segre i 

acompanyats de mossèn Antoni Ba-
llester, van rebre la confirmació del 
bisbe d’Urgell, Joan Enric Vives, els 

següents nois i noies: Eloi Ampurda-
nés Vall, Adrià Bernaus Escolà, Laia 
Besora Farràs, Enric Cairó Fonta-
net, Júlia Fontanet Mallol, Sol Markis 
Llobet, Amadeu Pallarès Sans, Sergi 

Pujol Biau, Alana Russell Fernández 
i Gemma Solé Ribó.

  
| Text: Parròquia d’Artesa de 

Segre; Foto: Bisbat d’Urgell

Confirmacions a la Parròquia d’Artesa
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E l dia 9 de maig es va acabar 
l’estat d’alarma declarat amb 

motiu de la pandèmia a Espanya, i 
a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) d’Ar-
tesa aquesta data va coincidir amb 
el rècord de casos de Covid actius, 
amb un total de 16 persones infecta-
des. El motiu és que tot i avançar en 
la vacunació, la nova soca britànica 
és més contagiosa que l’anterior i fa 
que un sol cas en un grup bombolla 
n’infecti tots els membres, de mane-
ra que la xifra de casos es dispara 

més fàcilment en afectar famílies 
senceres. 

Val a dir que 10 dies després, el 
19 de maig, la xifra de casos actius 
s’havia reduït a dues persones, i 
que dels 16 als quals s’havia arribat, 
només un va requerir ingrés hospi-
talari i la resta o bé van ser assimp-
tomàtics o bé van poder passar la 
malaltia a casa.

La directora del CAP, Pepi Es-
tany, ha explicat que aquesta situa-
ció no és exclusiva d’Artesa i rodalia, 

sinó que s’ha viscut arreu de Cata-
lunya a mesura que ha anat arribant 
la soca britànica. “No es deu al rela-
xament”, ha recalcat.

FI DEL TOC DE QUEDA NOCTURN

Una de les mesures més visibles 
que han quedat sense efecte és el 
toc de queda nocturn, que prohibia 
sortir de casa entre les 22h i les 6h. 
Així mateix, des del 9 de maig tam-
poc hi ha cap mena de restricció a 
la mobilitat, tot i que encara es re-

tema del mes

El final de l’estat d’alarma 
coincideix amb el rècord 
de casos de Covid a Artesa

Amb la fi de l’estat d’alarma s’han acabat el toc de queda  nocturni les restriccions a la mobilitat | D. Bella
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comana limitar-la a allò estrictament 
necessari.

El relaxament de mesures era 
molt esperat en sectors econòmics 
que han vist perillar la seva viabili-
tat, com la restauració. S’ha ampliat 
l’horari d’obertura fins a les 24h (les 
23h primer, i una més a partir del 
24 de maig), i ja pot servir sopars. A 
més, el màxim ha passat de 6 a 10 
persones en les trobades socials. 

Un altre sector pendent de les 
restriccions eren els centres espor-
tius. Poc a poc s’han anat permès 
les activitats en espais tancats, sem-
pre amb mascareta, i se n’ha ampliat 
l’aforament. També ho estaven el 
comerç i la cultura, que havien se-
guit actius però amb limitacions.

Des de l’Associació de Comerç 
i Serveis, la presidenta Montse Vall 
assegura que “estem esperançats”, 
especialment l’hostaleria, “que són 
els que més malament ho han pas-
sat”. Vall assegura que “confiem que 
l’estiu ens serveixi per agafar aire i 

confiem que anem per bon camí”. 
També destaca que entre els canvis 
acordats hi hagi l’obertura de la mo-
bilitat, ja que incrementa el nombre 
de clients potencials tant al comerç 
com a la restauració.

VACUNACIÓ

L’avenç de la campanya de va-
cunació ha estat clau per prendre 
aquestes mesures, i en el cas d’Ar-
tesa les dades són positives, ja que 
el percentatge de persones vacuna-
des és superior a la mitjana catalana 
en gairebé tots els sectors (100% 
de residents a la residència, 100% 
de professionals sanitaris, 72,4% de 
treballadors essencials, 90,9% de 
persones dependents, 92,4% de 80 
anys o més, 94,6 de 70 a 79 anys, 
86,1% de 60 a 69 anys, 49,2% de 50 
a 59 anys, 44,4% a majors de 16). 

Tot i això,  la directora del CAP la-
menta que “no tenim tantes vacunes 
com voldríem” perquè l’estratègia 
del Servei Català de la Salut és va-

cunar als punts de vacunació i no als 
CAP, per no col·lapsar-los. “Això ho 
complica per moltes persones que 
tenen dificultats per desplaçar-se, 
i tot i que ens hem queixat, no ens 
donen més vacunes que les que es 
consideren necessàries per casos 
especials”, afegeix. 

Ara s’està vacunant amb Pfizer 
la franja de 50 a 59 anys i amb As-
trazeneca la franja de 60 a 69 (se-
gona dosi). També s’aplica la vacu-
na Jansen, d’una dosi, que a Artesa 
es destina a persones més difícils 
de localitzar. “Cal tenir les dades de 
contacte actualitzades, però ens tro-
bem molta gent que canvia d’adreça 
i/o telèfon, no ho comunica i ens 
costa trobar”, insisteix Estany, que 
recorda que La Meva Salut (vegeu 
pàgina 17) permet notificar aquests 
canvis sense anar al CAP. A Artesa, 
algunes d’aquestes persones s’han 
pogut localitzar gràcies a una es-
tratègia conjunta amb empreses on 
treballen.

tema del mes #temadelmes

L’hosteleria i l’esport eren alguns dels sectors que estaven molt pendents de la flexibilització de les restriccions | Altis / D.B.
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les entitats
Benvolguda ciutadania d’Artesa 

de Segre. Finalment, aquest 
any sí. Després d’anys i panys man-
tenint les caramelles en peu de ma-
nera ininterrompuda, no ha estat cap 
guerra, ni cap canvi de junta, ni cap 
adebacle repentí qui enguany ha im-
pedit la celebració d’aquesta històri-
ca tradició: la Covid-19 també s’ha 
cobrat la seva part a casa nostra ....

I és que la situació derivada de la 
pandèmia, juntament amb el creixent 
individualisme que avui s’imposa, 
enguany ens han portat a presen-
ciar com l’associacionisme d’Artesa, 
i també d’arreu, està defallint fruit 
d’una desmotivació generalitzada, 
que reflecteix l’estat de la població. 
No obstant, com a representants 
d’aquesta entitat centenària, volem 
encoratjar-vos, especialment a totes 
les associacions del poble, a no de-
caure i continuar endavant. Al final, 
és en la persistència on es creen les 

condicions per a la superació. En 
aquesta línia, volem transmetre un 
missatge molt clar: la vida associa-
tiva s’ha nodrit sempre de la gent. 
Ara, som la mateixa gent qui neces-
sitem recursos d’on “nodrir-nos”. Així 
doncs, servim-nos de les associa-
cions per a fer-ho.

Són temps difícils per a tothom, 
però ens ha tocat viure’ls: i si els 

hem de viure, us animem a fer-ho de 
la millor manera possible.

Per la nostra part, des de l’orga-
nització no farem ni un pas enrere. 
I sigui quina sigui la situació en els 
anys venidors, podeu donar per se-
gur que seguirem empenyent. No 
desistirem!

Salut i Caramelles!
| Caramelles La Dàlia Blanca

Caramelles

  I 27



les entitats

Benvolgudes famílies,
Durant aquest últim mes hem 

continuat amb la millora dels patis 
de l’escola. En col·laboració amb 
l’ajuntament, hem posat un sorral 
nou al pati dels alumnes de primària. 
Fins ara només en tenien els de ci-
cle infantil.

També hem arreglat els tendals 
del pati dels alumnes d’infantil, de 
manera que es puguin obrir i tancar 
sense problemes.

Finalment, volem donar gràcies 
en nom de l’Associació de Fami-
liars i Amics de Nens Oncològics 
de Catalunya (Afanoc) a totes les 
persones que van col·laborar amb 
la campanya Posa’t la Gorra, en la 
qual vam recaptar 416 euros entre 
les dues talles de gorres venudes.

Millores als patis i ‘Posa’t la gorra’

El sorral acabat, a dalt, i dos moments de la construcció, a baix | AFA
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reflexionem
L ’amistat és un dels suports més 

importants que podem tenir a la 
vida, les amistats són la família que 
escollim i els nostres companys de 
vida. Però per sobre de tot, l’amistat 
és la màxima representació d’amor, 
ja que la família s’hereta i les rela-
cions de parella exigeixen exclusivi-
tat. A més, mentre que en totes les 
altres representacions d’amor es 
considera que l’amistat hi és inclosa, 
en l’amistat no és necessària cap al-
tra forma d’amor.

No obstant això, si ens parem a 
pensar detingudament en l’amistat, 
ens qüestionem què és realment 
una amistat veritable. Com distin-
geixo a un bon amic d’un company?

L’amistat és un vincle o relació 
afectiva entre dues o més persones, 
que es regeix per valors imprescindi-
bles com ara la confiança, la lleialtat, 
l’amor, la generositat, la incondicio-
nalitat, la sinceritat i el compromís. 
Encara que l’amistat com és també 
un valor personal en si mateix: es 
crea sobre un sentiment desinte-
ressat, apareix espontàniament, les 
amistats s’escullen.

El significat d’amiga o definició 
d’amic és aquella persona amb la 
qual es manté aquest vincle de for-

ma desinteressada. L’amistat no en-
tén d’edats, sexes, tipus de relació, 
ètnies, ideologies, cultures, ... Ten-
dim fer-nos preguntes com si hi pot 
haver amistat veritable entre un ho-
me i una dona. La resposta és que 
sí. L’amistat pot aparèixer en totes 
les formes de relació, fins i tot entre 
un animal i l’home, com bé diuen, 
“el gos és el millor amic de l’home”. 
L’amistat sempre 
apareixerà quan de 
forma recíproca es 
promoguin els seus 
valors implícits. Una 
amistat serà since-
ra quan la persona 
dóna sense esperar 
res a canvi, pel sol 
fet d’estar disposada a fer que l’altra 
persona estigui bé, contenta i feliç.

Una de les frases d’amistat veri-
table més conegudes és que “qui té 
un amic té un tresor”, ja que l’amistat 
és el tresor més preuat que es pot 
posseir. Passem el dia envoltats de 
persones que ens acompanyen i les 
xarxes socials ens demostren la im-
portància de vincular constantment. 
No obstant això, funcionem amb un 
ritme accelerat, amb la impossibilitat 
de poder dedicar tot allò necessari 

per fundar una amistat a totes les 
persones que ens envolten i caiem 
en l’errada de pensar que un amic 
pot trobar-se en qualsevol lloc.

Ens trobem envoltats de com-
panys, però hem de començar-nos a 
preguntar qui és de veritat un amic, 
i quan trobem la nostra resposta, 
valorar-lo i cuidar-lo, ja que una bo-
na amistat sempre estarà al nostre 

costat, en 
els bons i en 
els mals mo-
ments, hi serà 
de forma des-
interessada, 
sense exigèn-
cies, sense 
esperar res. 

Un bon amic t’abraçarà quan esti-
guis trist i t’eixugarà les llàgrimes, 
de la mateixa manera que et traurà 
el teu millor somriure, celebrarà els 
teus èxits, t’acompanyarà en els 
teus fracassos i romandrà al teu cos-
tat quan el món et doni l’esquena.

Una amistat veritable és una 
amistat per tota la vida, i per això és 
molt important valorar quines són 
aquelles amistats que val la pena 
que romanguin al nostre costat. I tu, 
ets un bon amic o amiga? 

El valor de l’amistat

Mercè Nogues

“L’amistat és 
la màxima 

representació de 
l’amor”

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa 

amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor

Tel. 617 410 668
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esports

E l CUDOS està impulsant la 
construcció d’un rocòdrom a 

la sala del club de les Escoles Ve-
lles. L’equipament serà d’ús públic, 
tant per a persones sòcies com no 
sòcies, i l’accés estarà subjecte a 
pagament d’entrada i acceptació de 
normativa (edats, normes d’ús, etc) 
encara pendents de concretar. 

La iniciativa del rocòdrom ha 
agafat embranzida gràcies al reforç i 

consolidació de la secció d’escalada 
del club, que es va visualitzar en una 
jornada lúdico-esportiva el 24 d’abril.

NOU SECTOR D’ESCALADA A CLUA

Per una banda, durant el matí 
es va presentar el nou sector d’es-
calada que s’ha equipat a Clua, “De 
camí a la Pauta”. L’acte va permetre 
debutar en un esport com l’escala-
da que, només per tècnica i mate-

rial necessaris, resulta complicat de 
provar. A la tarda, a les Sitges es va 
fer un concurs d’escalada de caixes 
de cervesa, l’Escalabirres, i es va 
sortejar material cedit per comerços 
i empreses d’Artesa i rodalia.

Es van recaptar 1.679,66 euros 
que es destinaran a construir el ro-
còdrom, als quals cal sumar-hi els 
800 que es van aconseguir pel CU-
DOS de Ferro (vegeu pàg. 31).

El CUDOS construirà el primer 
rocòdrom obert al públic d’Artesa

El 24 d’abril es va presentar un nou sector d’escalada i es van fer actes per recaptar fons pel rocòdrom | A. Gómez / J. Farré
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La caminada i cursa de muntanya 
Lo Meló, organitzada pel CU-

DOS Artesa de Segre, recuperarà 
enguany la data de la fira del Meló. 
Així, si la situació sanitària ho per-
met, se celebrarà el dissabte dia 28 
d’agost. L’altra novetat serà l’horari, 
cap al vespre-nit, en lloc del matí 
com quan es feia l’1 de maig.

Tot plegat pretén donar més 
temps  perquè millori la situació de 
pandèmia, ja que fer la cursa al maig 
obligava a imposar moltes restric-
cions i perdre gran part de l’essència 
de l’esdeveniment, i retorna també 
als orígens que van donar nom a la 

cursa, però adaptant l’horari a la for-
ta calor de l’agost.

CUDOS DE FERRO

Tot i que aquest mes de maig no 
es va celebrar la cursa i caminada, 
el club va organitzar un entrenament 
multiesportiu on hi havia l’oportunitat 
de fer fins a tres esports destacats 
del CUDOS: BTT (22km), córrer 
(10km) i escalar (via fàcil i via difícil 
a la Roca del Cudós). La proposta 
es va anomenar CUDOS de Ferro, 
permetia fer una, dues o les tres mo-
dalitats i estava oberta persones que 
no fossin sòcies.

Els socis que van fer les tres mo-
dalitats van completar el CUDOS de 
Ferro d’Or, els qui van fer equips de 
dues o tres persones i van completar 
les tres modalitats entre tot l’equip 
van fer la versió Plata i, finalment, 
els qui van fer només una modalitat, 
categoria en la qual també podien 
participar-hi persones que no fossin 
del club, feien la versió Bronze.

En total van participar-hi una vui-
tantena de persones. No hi havia 
quota d’inscripció sinó que es dema-
nava la voluntat per aportar-la ínte-
grament al pagament del rocòdrom. 
Es van recaptar 800 euros. | CUDOS

Aquest mes de maig, en lloc de la cursa, el club va organitzar una jornada multiesportiva, el  CUDOS de Ferro | CUDOS

La Cursa Lo Meló tornarà a coincidir 
amb la fira i serà en horari nocturn
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TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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Acabem una temporada 2020-
21 atípica en què, a causa de 

la Covid, la competició s’ha vist to-
talment alterada. Sota les ordres 
dels entrenadors artesencs Nil Baró, 
Joel Bertran i Marc Valls, l’equip co-
mençava la lliga de la millor manera 
possible, amb dues victòries en els 
primers dos partits. A mitjans d’octu-
bre, però, la competició era suspesa 
per la pandèmia i finalment, a prin-
cipis de 2021, després de consultar 
amb els clubs si tenien intenció de 
seguir competint o no, la federació 
donava la lliga com a nul·la, a di-
ferència d’altres categories. 

Vam arribar a entendre la situació 

en què ens trobàvem, però a la ve-
gada sentíem ràbia i impotència per 
no poder competir practicant l’esport 
que tant ens agrada. 

Per tal de poder acabar la tempo-
rada, aprofitant que el Procicat ens 
permetia tornar a entrenar i jugar, la 
Federació Catalana de Futbol (FCF) 
ha organitzat un torneig entre els 
clubs de 2a Catalana que han vol-
gut continuar competint, dividint els 
equips en grups regionals. 

En el nostre cas ens hem en-
frontat al CF Organyà, CE Cervera, 
CF Balaguer, CF Linyola, CF Palau 
d’Anglesola, UE Guissona i CF Ju-
neda. Els resultats podrien haver 

estat millors si la sort ens hagués 
acompanyat una mica més, però no 
podem dubtar que l’actuació futbo-
lística del nostre equip ha estat gai-
rebé excel·lent. 

Tanquem un any difícil on hem 
defensat els colors del nostre poble 
de la millor manera possible. Vo-
lem agrair als socis, patrocinadors i 
aficionats el suport rebut durant tot 
l’any, i us demanem que continueu 
animant i donant suport al club, 
afrontant amb optimisme i il·lusió la 
pròxima temporada, la del centenari, 
que esperem i desitgem que pugui 
ser històrica. Salut i futbol! 1,2,3 Ar-
tesa! | CE Artesa de Segre

Balanç de temporada del CE Artesa
L’equip va començar la temporada amb dues derrotes consecutives però la lliga es va anul·lar al gener | CE Artesa

esports
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esports

En una temporada del tot atípica, 
ens posem en marxa un grup de 

persones formant un equip de futbol 
amateur amb l’objectiu de donar res-
posta a un seguit d’inquietuds rela-
cionades amb el món de l’esport al 
nostre municipi. Els començaments 
sempre són difícils, i en el nostre 
cas, l’aturada obligada per la situa-
ció actual va generar seriosos dub-
tes de com es desenvoluparia la 
competició. La represa de l’activitat, 
amb força restriccions especialment 
en matèria d’horaris, desplaça-
ments, etc. semblava que s’encara 

amb força possibilitats de finalitzar la 
reestructurada  temporada.

Valorem molt positivament la 
implicació del cos tècnic, dels juga-
dors, de la junta, de l’afició i de i tota 
la gent relacionada amb el projecte, 
com ara patrocinadors, patrocinado-
res i col·laboradors i col·laboradores 
que ens han fet costat. Agraïm als 
patrocinadors i a les patrocinadores 
la seva aportació. 

Estem molt satisfets també pel 
fet de poder incloure i integrar en 
aquest projecte persones en situa-
cions diverses. 

Ens interessa com a col·lectiu 
creixer tant en el tema esportiu com 
en el social, i ser capaços d’adap-
tar-nos al moment actual.

En el moment d’escriure aquest 
article, resten per disputar cinc par-
tits, tres com a locals dos més com 
a visitants. L’Olímpic està situat en 
segona posició de la taula classifi-
catòria i l’equip millora a cada partit 
que juga. 

Tot esperant tenir continuïtat en 
l’activitat, us mostrem una foto ac-
tual de l’equip.

| Olímpic d’Artesa de Segre

L’Olímpic d’Artesa de Segre s’estrena 
com a equip en una temporada atípica

Una foto actual de l’equip, que espera tenir continuïtat en la seva activitat | Olímpic d’Artesa de Segre
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T ’estimes? Et respectes? T’ac-
ceptes tal com ets? L’autoes-

tima és tan important com menjar, 
beure o respirar, ja que forma part 
de la nostra salut mental. Depenent 
del tipus d’autoestima que tinguem, 
serem més o menys feliços i gaudi-
rem de més o menys benestar. L’au-
toestima és l’amor que tenim cap 
a nosaltres mateixos, el respecte, 
l’acceptació. És viure d’acord amb 
els nostres principis i valors, viure la 
vida que volem viure.

Les persones amb una bona i sa-
na autoestima es coneixen a sí ma-
teixes, són realistes i saben quines 
són les seves capacitats i les seves 
limitacions, i per tant s’estableixen 
objectius realistes i assolibles. Pre-
nen decisions d’acord amb els ob-
jectius que tenen i segons els seus 
valors. A més, no es deixen influen-
ciar per la crítica ni pels comentaris 
de les altres persones. Quan come-
ten errors, busquen aprendre i no es 
critiquen a elles mateixes ni s’enfon-
sen, sinó que analitzen què ha pas-
sat per fer-ho millor la pròxima vega-
da. Són persones, en definitiva, que 
tenen una estabilitat emocional i que 
tenen ganes de viure, ja que s’esti-
men i estan segures de si mateixes.

En canvi, les persones amb una 
baixa autoestima són indecises, no 
es respecten, es comparen amb els 
altres, donen molta importància a 
l’opinió dels altres, es critiquen  quan 
les coses no els van bé i s’exigeixen 
més del que poden fer o es ren-
deixen abans d’intentar res, és a dir, 
que no són realistes amb els seus 
objectius. Són persones que viuen 
en una muntanya russa d’emocions 

i no estan segures 
d’elles mateixes.

Per tal de millorar 
la nostra autoestima, 
podem: 

- Ser amables amb 
nosaltres: cal que ens 
respectem tal com 
som. Tothom tenim 
aspectes positius i as-
pectes negatius. No hi 
ha persones que siguin 
un desastre ni perso-
nes perfectes. Per tant, 
un exercici que és in-
teressant realitzar és 
mirar-nos i reflexionar 
sobre les nostres qua-
litats i aspectes de millora, per tal de 
tenir una visió realista de com som. 

- No buscar la perfecció: si ens 
coneixem i sabem quines són les 
nostres limitacions i capacitats, ac-
tuarem d’acord amb elles, sense 
exigir-nos més del que podem fer. 
Tots cometem errors, així que fora 
culpes, perdonem-nos i aprenem.

- Ser flexibles: ser capaç de veu-
re diferents punts de vista és interes-
sant, ja que una persona que és rígi-
da veu menys opcions, només blanc 
o negre. La flexibilitat ens permet 
adaptar-nos a les situacions que ens 
ofereix la vida. 

- Cuidar-nos: dedicar-nos temps 
a nosaltres és important, donar-nos 
amor, cuidar l’alimentació, fer exer-
cici, llegir, passejar, abraçar-nos. Si 
nosaltres no ens cuidem, ningú ho 
farà i tampoc serem capaços de cui-
dar a les persones que estimem.

- Prestar més atenció a les co-
ses bones: prestar atenció a les co-

ses positives que tenim, en lloc de 
només centrar-nos en les negatives, 
és un aspecte important. Cada dia 
abans d’anar a dormir podem pen-
sar en dues coses que hem acon-
seguit durant el dia o que ens han 
fet sentir sensacions agradables. Si 
ho anem fent com a rutina, el nostre 
cervell aprendrà a fixar-se de ma-
nera automàtica en aquestes coses 
boniques i positives.

L’autoestima és un aspecte que 
es pot treballar i millorar. Recorda 
que si tens una autoestima òptima, 
t’estimaràs i et respectaràs. A més, 
com que tindràs un major grau de 
benestar, et relacionaràs amb els 
altres d’una manera més positiva i 
afrontaràs les experiències de la vi-
da amb més seguretat i felicitat. En 
definitiva, l’autoestima és salut.

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

L’autoestima, el reflex de la teva salut

psicocàpsula
Anna Balcells i Molina
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per què diem...

És una dita força estesa al Prin-
cipat i més particularment a la 

zona del Maresme, que es refereix a 
la complexitat que pot tenir un afer i 
a les conseqüències que pot portar. 
També se’n troba una versió a la co-
marca de la Selva relacionada amb 
un antic costum que 
encara es conserva 
a la població de Sils.

En el primer cas, 
s’utilitza per refe-
rir-se a un assumpte 
quan no està prou 
clar i es preveu que 
dur-lo endavant no 
serà gens fàcil, tant 
per l’enrenou que pot 
portar com per si és especialment 
embolicat. 

També s’utilitza l’expressió quan 
cal fer alguna cosa a contracor, amb 
desgrat. 

PAGAR OUS COM A SANCIÓ

Així, l’origen de la locució el po-
dríem trobar en l’època medieval, en 
la qual es condemnava a pagar una 
quantitat determinada d’ous com a 
sanció per alguna falta lleu, sobretot 
per quan algú donava un consell que 

no se li havia demanat o bé es fica-
va entremig d’un afer aliè sense que 
ningú li ho hagués sol·licitat. 

En aquest joc d’ous, el nombre 
d’ous a entregar depenia de la im-
portància del delicte o la infracció 
comesos, del lloc on havia estat, del 

criteri del jut-
ge... 

Si fa o no 
fa com ara. 
Normalment 
eren cinc o 
sis, els ous a 
pagar. 

D ’ a q u í 
vindria tam-
bé l’expres-

sió per quins cinc ous (o sis i, fins 
i tot, setze) quan s’està obligat a fer 
una cosa indesitjada, irregular o in-
justificada i algú es pregunta per què 
cal fer-ho.

LA VERSIÓ SELVATANA

L’altra versió, la que s’utilitza més 
a la comarca de la Selva, s’entronca 
amb una antiga manera de jugar a 
cartes en la qual les apostes es feien 
amb ous, ja que els mossos de les 
masies solien cobrar les feines en 

espècies.
Al segle XIX hi hagué un gran ex-

cedent d’ous de gallina a la comarca 
de la Selva, sobretot a la població 
de Sils i al seu territori de Vallcane-
ra, i com a conseqüència, va néixer 
el costum d’utilitzar els ous com a 
substituts de les fitxes i dels diners 
que es jugaven a les partides de car-
tes. Així es va engegar una tradició 
que s’estengué per bars i botigues 
durant força anys.

UN COP A L’ANY, A SILS ENCARA 
JUGUEN AMB OUS

El costum, però, anà decaient 
amb el temps i actualment només 
es conserva a l’Hostal Mallorquines 
de Sils. Aquí, un cop a l’any, concre-
tament el dimarts de Pasqua, es re-
uneixen un bon nombre d’amics de 
totes les edats per reviure l’antiga 
manera de jugar. 

Els ous ja no provenen de les 
masies, sinó que els facilita el ma-
teix hostal, i després s’aprofiten a la 
cuina. 

Diuen que guanyar o perdre en 
aquest joc d’ous no té importància i 
que el que compta és passar-s’ho bé 
amb la millor companyia.

... ser un joc d’ous?

Albert Vidal

“Una versió 
de la dita està 
molt estesa al 

Maresme i l’altra, 
a la Selva”

  I 37



notícies          de la biblioteca
NOVEL·LA

Gambito de dama. Walter Tevis. Al-
faguara
Novel·la, addictiva, trepidant i amb 
una tensió que no decau a cada parti-
da d’escacs, a cada viatge, a cada mo-
ment d’abandó de la protagonista, que 
sempre oscil·la entre l’èxit i l’abisme.

Tàndem. Maria Barbal. Destino
Premi Josep Pla 2021 i Premi d’Ho-
nor de les Lletres Catalanes. Des que 
es coneixen, l’Elena i l’Armand inten-
taran desfer-se de tot allò que els té 
atrapats i recuperar l’espontaneïtat i 
l’alegria del present. S’adonaran que 
tenen dret a canviar, a mirar el món 
de manera diferent, a estimar-se a si 
mateixos.

Swing: allà on la vida venç.  Rafael 
Vallbona. Edicions 62
La dècada de 1920 Enric Torres, fill 
d’una família d’empresaris de Palafru-
gell, és captivat pel ritme vital i lliure 
del jazz. Amb els amics, funda una 
banda que obté gran èxit a Catalunya.

Uns quants dies de gener.  Jordi 
Sierra i Fabra. Rosa dels Vents
Gener de 1952. Fa 13 anys que va 
acabar la Guerra Civil i que en Miquel 
Mascarell va coneixer la Patro, va ser 
detingut i condemnat a treballs al Valle 
de los Caídos. Els records s’amunte-
guen a la ment de l’exinspector.

L’home que va viure dues vega-
des. Gerard Quintana. Columna
Premi Ramon Llull. Eivissa, 1999. La 
Maria i els seus fills de 5 i 7 anys arri-
ben una tarda de setembre a la platja 
després de saber que el vol del pare 
ha estat cancel·lat i torna a la nit. El 
que passarà en aquella petita cala ho 
canviarà tot per sempre.

Quixot. Salman Rushdie. Proa
Reescriptura al segle XXI del clàssic 
de Cervantes: el protagonista és un 
vell que ha perdut el seny per la so-
breexposició a la televisió i es llança a 
la conquesta de la seva Dulcinea, una 
“celebrity” nord-americana.

L’anomalia. Hervé Le Tellier. Edicions 62
Premi Goncourt 2020. El 10 de març 
de 2021 els 243 passatgers d’un avió 
procedent de París aterren a Nova 
York després de travessar una tem-
pesta terrible durant el vol. Ja a terra, 
cada un segueix amb la seva vida.

Gemma. Milena Busquets. Ara Llibres
La vida d’una escriptora de 40 i escatx 
anys transcorre sense grans sobre-
salts, amb seus dos fills i una relació 
que sembla a punt d’acabar. Una exis-
tència plàcida que es veu sacsejada 
quan reapareix un fantasma del passat 
en forma de sobtat record: Gemma.

Les amistats traïdes. David Nel·lo.  
Enciclopèdia Catalana
60è Premi Sant Jordi. Fins on som ca-
paços d’arribar per aconseguir l’èxit? 
Un traductor literari se’n va a Suïssa 
a fer una estada en una residència de 
traductors un any després de la mort 
del seu pare. Allí, per sorpresa, trobarà 
el famosíssim escriptor Bachtel.

El arte de engañar al karma.  Elí-
sabet Benavent. Suma de letras

NOVETATS DEL MES DE MAIG

Activitats
• Acte d’entrega de premis del 

Premi de Narrativa Breu  
6 de juny, 11h, Cubtural 

• Club de lectura d’adults de la 
Biblioteca 
16 de juny

• Reunió del Club de Lectura 
infantil de la Biblioteca 
18 de juny, 17h, Àrea d’Activitats

• Recital de poemes de Rosa 
Maria Arrazola i Tast de Vins del 
Celler del Montsec 
18 de juny, 19h, instal·lacions 
del Celler del Montsec al polígon 
el Pla

• Exposició Paula Artés fotógrafa 
De l’1 d’abril 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 
Tot el 2021, al primer pis
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Novel·la on l’autora desplega el seu 
virtuosisme narratiu, la màgia per a 
crear històries, amb un estil ple de ria-
lles i llàgrimes.

Consumits pel foc. Jaume Cabré.  
Proa
Cabré administra amb mà mestra en 
aquesta novel·la els ingredients indis-
pensables de la seva narrativa: una 
història subjugadora, uns personatges 
amb clarobscurs inquietants i sorpre-
ses d’alt voltatge literari que fan de la 
lectura un plaer irresistible.

La dona de la seva vida.  Xavier 
Bosch. Columna.
Els tres germans Estrada viuen cadas-
cun en una punta de món, però un fet 
els uneix fins que una investigació pe-
riodística ho posa tot en risc. Un d’ells, 
director de documentals, fa una des-
coberta que fa trontollar els sentiments 
i l’obliga a reescriure el passat.

La farmacèutica: 492 dies se-
grestada. Carles Porta. La Campana
Després de revisar a fons la informa-
ció generada pel cas, Carles Porta ha 
reconstruït la història de dalt a baix en 
un sol fil narratiu que combina la viva-
citat, el drama i la ironia.

El Instituto. Stephen King. Plaza Janés
En plena nit en un barri tranquil de 
Minneapolis rapten Luke Ellis, de 12 
anys, després d’assassinar els seus 
pares. En menys de dos minuts, el noi 
es desperta en una sinistra institució, 
en una habitació com la seva però 
sense finestres.

Hombre al agua. Javier Reverte. Plaza 
Janés
Novel·la paròdica i surrealista a ve-
gades, amb un àcid sentit de l’humor, 
que és un sorprenent i lúcid exercici 
d’estil on, a través de l’esperpent, es 
dibuixa un fidel retrat d’una ciutat i els 

seus habitants digne de les millors pà-
gines de Valle-Inclán.

Independència. Javier Cercas. Tus-
quets.
Com enfrontar-se als qui manegen el 
poder a l’ombra? Com venjar-se dels 
qui més mal t’han fet? Torna Melchor 
Marín. I torna a Barcelona, on és re-
clamat per investigar un cas vidriós: un 
xantatge amb un vídeo sexual a l’alcal-
dessa de la ciutat.

Dilluns ens estimaran. Najat El Ha-
chmi. Edicions 62
Novel·la reveladora sobre la importàn-
cia que les dones siguin protagonistes 
de les seves vides, que explica la his-
tòria d’una jove que vol ser lliure i feliç.

Una dolça venjança. Jonas Jonas-
son. La Campana
Història rocambolesca que destapa la 
cara més corrupta i salvatge del món 
de l’art.

L’àngel de Munic. Fabiano Massimi.  
Rosa dels Vents
Després d’anys de recerca en fonts 
inèdites, L’àngel de Munic segueix les 
recerques oficials i els protagonistes 
d’un cas real que va estar a punt de 
canviar el curs de la història.

NOVEL·LA JUVENIL

Flors del carrer: la veritable his-
tòria dels joves que van com-
batre els nazis. K. R. Gaddy. Bambú 
Editorial

La llum de les fondàries.  Frances 
Hardinge. Bambú editorial

L’última grua de paper. Kerry 
Drewery. Bambú Editorial

La cabra. Anne Fleming. Sembra

Invisible. Eloy Moreno. Nube de Tinta

Expedició al Congo bwana nya-

ni. Alfred Sala. Edicions del Bullent

ANGLÈS

A parrot in the pepper tree.  Chris 
Stewart. Ed. Sort Of Books.

The audacity of hope: thoughts 
on reclaiming the american 
dream. Barack Obama. Canongate

POESIA

Sempre és tard. Maria Josep Escrivà. 
Proa

Un cos preciós per destruir.  David 
Caño. Proa

Odissea menor. Helena Martínez- 
Ferreruela. Témenos

CUINA

Cuina encara més econòmica: 
receptes fàcils per a temps di-
fícils: de l’entorn de la cuina de 
Mallorca. Antoni Tugores. Edicions Docu-
menta Balear

COL·LECCIÓ LOCAL

40 anys d’història del CENG 
1979-2019. Jordi Regué i Gili. CENG Ar-
tesa de Segre

“Ser de sacrifici”: l’emigració 
des de la Vall d’Àger (La Nogue-
ra) cap a l’Argentina.  Ramon Pele-
grí i Maria Percaz. 

CÒMIC

Tots són nazis: com Espanya es 
va omplir de “feixistes” abans 
que arribessin els feixistes. Aleix 
Saló. Reservoir Books

RACÓ DE PARES

L’autisme explicat als no autis-
tes. Brigitte Harrisson, Lise St-Charles 
amb la col·laboració de Kim Thúy. Viena

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

Pl. de l’Ajuntament, Casal Cultural, entrada carrer València, 1 · 25730 · ARTESA DE SEGRE  
Tel: 973400754 · Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat · http://bibliotecaartesadesegre.blogspot.com
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fa 25 anys
En aquest número hi trobem al-

guns articles que, d’una manera 
o altra, ens parlen del nostre passat. 
Tots ells de temàtiques diferents, 
però molt interessants.

PORTADA. La imatge és del fo-
tògraf Joan i el titular resulta òbvia-
ment exagerat, ja que es tractava del 
condicionament del camí de la Roca 
del Cudós. Potser el canvi va ser no-
table i a la redacció d’aquella època 
els va semblar “una carretera”.

EDITORIAL. El títol, Som i serem, 
feia referència a un programa de TV3 
que cercava signes d’identitat i vi-
vències entre els municipis catalans. 
Artesa de Segre feia poc que hi havia 
participat, molt ben representada pel 
conill amb cargols com a plat típic, el 
treball artesanal del forcaire Casimi-
ro Brescó i l’actuació de les noies del 
grup musical C-1313, entre altres. 
L’editorial destaca la predisposició 
de la gent en col·laborar-hi.

OFICIS ARTESANS. En l’article 
Benito Llagunes: rellotger, Joan Fon-
tanet i París entrevistava la persona 
de més edat des que va començar la 
secció l’agost de 1994. Benito Llagu-
nes i Bernaus va néixer a la Baronia 
de Rialb el 1909 i era el petit de cinc 
germans d’una casa de pagès on te-
nien un dels tres molins de farina del 
municipi. Des de molt jove, tenia l’afi-
ció de veure com funcionaven els re-
llotges i, amb 17 anys, ja n’arreglava 
de les cases veïnes. Va fer el servei 
militar a l’Àfrica, on va incrementar 
els seus coneixements de la profes-
sió. En tornar, va muntar una rellotge-
ria a Isona amb servei setmanal. En 
esclatar la guerra, s’amagava pels  

boscos de la Baronia. Finalment, 
amb 32 anys s’instal·là a Artesa i 
durant dècades van passar per les 
seues mans “un nombre incalculable 
de ràdios, televisions, màquines de 
cosir, rellotges...” Se sentia afortunat 
de la família que havia tingut i parla-
va molt orgullós de la seua esposa 
Antònia i de la seua filla Paquita.

ESPORTS. Un text breu, amb 
foto d’Antònia Estrada, ens informa-
va del primer aniversari de la Penya 
Barça de Vilanova de Meià. Es va in-
augurar el local social i van tenir com 
a convidats d’honor els exjugadors 
del Barça Kubala i Biosca.

EDUCACIÓ VIÀRIA INFANTIL. 

L’alumnat de vuitè del Col·legi Sant 
Josep signava la crònica de la ce-
lebració, per quart any seguit, de la 
Setmana de Circulació Vial. Es va fer 
al pavelló, on van muntar un circuit 
que els més petits feien amb bicicle-
ta i de tercer fins a vuitè, amb kart. 
També va fer dibuixos de l’activitat.

HISTÒRIES DEL CANAL D’UR-
GELL. Bartomeu Jové publicava el 
tercer article de la sèrie: Cartes des 
del canal. Hi recollia fragments de 
les emotives cartes que van escriu-
re alguns treballadors i presos que 
construïren la mina de Montclar en-
tre 1853 i 1861. Vet aquí uns exem-
ples: “Des de fa tres anys que visc 

Maig de 
1996
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

a l’infern... sí, des de fa tres anys 
treballo, forçat, dins de les entranyes 
que mai cap mà humana hagi creat 
en aquestes terres: el túnel de Mont-
clar”. “D’aquí, 50, 100, 200 anys, 
quan la gent escolti el nom del túnel 
de Montclar, algú se’n recordarà de 
nosaltres?”.

LOCAL. Només una imatge del 
grup de nens i nenes que aquell maig 
van fer la primera comunió, on veiem 
Mn. Roc i Mn. Salvador. És la foto 
que reproduïm aquest mes i que mi-
ro amb certa nostàlgia en descobrir 
que és el grup del nostre fill, que veig 
a primera fila. Com passa el temps!

PÀGINES VISCUDES. Sícoris, 
després de publicar en mesos ante-
riors dos articles sobre els primers 
bombardejos d’Artesa durant la Gue-
rra Civil, ens explicava els seus efec-
tes a Salgar, àncora de salvació de 
molts artesencs. Atès que la ciutat 
era un punt estratègic de comunica-
cions, després d’aquells bombarde-
jos molta gent d’Artesa es va refugiar 
en diferents indrets de la rodalia. Més 
concretament, l’autor feia referència 
a Salgar: “Recordem ben nítidament 
les sales del vell cenobi amb tota la 
seva superfície ocupada per nom-
brosos matalassos, maletes, fogons 
i mil objectes”. També anomenava 
algunes de les famílies que recor-
dava haver-hi vist. I quan les tropes 
franquistes ocuparen Artesa el 4 de 
gener de 1939, “tot el col·lectiu de re-
fugiats esmentats varen poder retor-
nar a les seves llars, passades unes 
quantes jornades”.

PREMSA. En l’article Assemblea 
a Platja d’Aro, la redacció informava 
a bastament dels continguts del Con-
grés i de l’Assemblea de la Premsa 
Comarcal, celebrades en aquesta 
localitat empordanesa feia pocs dies.

CULTURA. Sota el títol La sensi-

bilitat, la Biblioteca Joan Maluquer i 
Viladot ens proposava un total de 26 
obres escrites per dones en un recull 
que no pretenia ser “ni exhaustiu, ni 
elitista”.

ESPORTS. L’article Motor ens 
proporcionava informació del pilot lo-
cal de ral·lis Pere Besora i Torra: les 
diferents proves on havia participat 
(Manresa i Tortosa), els resultats ob-
tinguts i la següent cita a Calella de 
Palafrugell.

NATURA. En un breu article sen-
se signar, Primavera màgica, s’afir-
mava que “des de feia 50 anys, 
no s’esdevenien unes condicions 
climàtiques tan excepcionals per a 
produir-se un esclafit floral com el 
d’aquest any”. I acabava: “El Caste-
llot mai no havia estat tan verd. Ni els 
boscos tan ufanosos”.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNI-
CIPAL LOCAL. En el ple ordinari del 
15 d’abril, amb l’absència dels tres 
regidors de CiU, es van aprovar les 
nombroses propostes per unani-
mitat. La majoria eren temes urba-
nístics o relacionats amb obres. Al 
final, hi trobem la interposició d’un 
recurs ordinari contra l’augment d’un 

50% del preu de l’aigua del període 
de tanques del canal, el suport a la 
concessió de la Creu de Sant Jordi 
a Joan Bellmunt Figueras i una mo-
ció a favor dels drets de la població 
immigrant.

HUMOR. Després d’un mes 
d’absència de la secció i amb el tí-
tol Volen desgravar, en la penúltima 
pàgina hi trobem un parell d’acudits 
dels personatges Quimet i Cosme 
sobre temes econòmics.

IMATGES D’AHIR. A contrapor-
tada, Magí Serra i Piqué aportava la 
foto d’un equip de futbol de la tempo-
rada 1953-1954. El qualificava com 
a equip reserva, ja que alguns dels 
seus integrants eren juvenils i altres 
només havien jugat alguns partits 
amb el primer equip (tots nascuts 
entre 1934 i 1940). A més d’identifi-
car-ne els membres, explicava una 
trista anècdota. Es veu que, en el 
partit d’anada d’una eliminatòria de 
copa contra el Lleida, l’equip titular 
de l’Artesa va perdre per 1-5 i es 
va decidir que a la tornada jugaria 
aquest altre equip, “abandonats a la 
seva trista sort”, que va perdre per 
12-0.
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informació
municipal d’artesa

Eva Maza i Batlle

PLE EXTRAORDINAI DE 20 
D’ABRIL DE 2021

Absència: Eva Maria Cendra Go-
dia (APC)

S’aprova l’expedient de contrac-
tació, mitjançant procediment obert 
simplificat, tramitació urgent, per a 
l’adjudicació del contracte de les 
obres de Reforma de la coberta, 
aïllament tèrmic i acústic, nova dis-
tribució de claraboies, nova il·lumi-
nació i millora en la seguretat contra 

incendis, al Pavelló Poliesportiu Mu-
nicipal d’Artesa de Segre, així com 
el plec de clàusules administratives 
particulars i autoritzar, per un import 
de 1.014.206,60 euros, la despesa 
que per l’Ajuntament d’Artesa de Se-
gre representa aquesta contractació 
per a l’exercici 2021.

A favor: 8 vots (ERC i JxCat)
En contra: 2 vots (APC)
Abstencions: 0 vots
S’aprova el reconeixement de 

crèdit 1/2021 corresponent a l’exer-

cici 2019/2020 per un import de 
42.168,46 euros.

A favor: 8 vots (ERC i JxCat)
En contra: 0 vots 
Abstencions: 2 vots (APC)

APROVACIONS FETES DURANT EL 
MES D’ABRIL

S’aprova la relació de factures 
majors de 120,20 euros pendents 
d’aprovació, corresponents a l’exer-
cici comptable 2021, que pugen la 
quantitat de 65.762,93 euros.

Mes d’abril de 2021

Dates a recordar
Recollida d’objectes voluminosos

Cal trucar al Consell Comarcal (973 44 89 33, 
extensió 2) o enviar un correu electrònic a 
l’adreça residus@ccnoguera.cat per informar 
dels detalls de la recollida, que no es pot enviar 
més tard del dijous anterior a les 13.00h.

- Pobles agregats: 1 de juny
- Artesa de Segre nucli antic: 29 de juny
- Artesa de Segre (resta): 16 de juny
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 dilluns 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

La	“xispa”	del	sexe

humor

El	sexe	és	com	les	begudes	enllaunades.	Primer	tenen	molta	“xispa”,	però	acaben	a	zero.
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imatges d’ahir
Bartomeu Jové i Serra

19611961

Les festes religioses relacionades 
amb la Setmana Santa no tenen 

una data fixa i oscil·len en el calen-
dari. Corpus Christi sempre cau en 
dijous i aquell any va coincidir amb 
l’1 de juny. Es considerava una fes-
ta important. La saviesa popular diu 
que era un dels tres dijous de l’any 
que lluïen més que el sol (Dijous 
Sant, Corpus i l’Ascensió).

Eren uns anys de processons so-
lemnes i molt llargues. Hi acostuma-
va a participar gairebé tot el poble. 
Se sortia des de l’església fins a la 
plaça de l’Ajuntament. Allà agafaven 
el carrer Balmes fins a la carretera 
d’Agramunt i pujaven pels carrers 
Calvari i Nou. Baixaven per la carre-
tera de Ponts i tombaven al carrer 
Sant Joan per tornar a l’església.

Com que coincideix amb la pri-
mavera, és un temps de moltes flors. 
Es feien altars ben florejats en dife-
rents indrets, com cal Bolica, cal Ma-
gí Lluch, la plaça del Progrés (cone-
guda com a plaça del Pelaio, per la 
tintoreria que hi havia), cal “recader” 
Alemany, a la meitat de la carretera 
de Ponts, cal sastre Roca o el carrer 
Sant Joan, entre altres.

A la imatge veiem la capçalera 
de la processó a l’alçada de la plaça 
del Progrés. Darrere hi queda cal 
Plens, avui enderrocada, on veiem 
un cobrellit blanc. Al llarg de l’itine-
rari, molts balcons es guarnien així o 
amb la bandera espanyola.

Encapçalava la comitiva pro-
cessional el pal·li (o tàlem), sota el 
qual veiem mossèn Francesc Sa-

baté amb la custòdia i un escolanet 
amb l’encenser. Per cert, sabem que 
l’any següent es va estrenar la cus-
tòdia per una altra foto de la mateixa 
processó.

A l’esquerra, sostenen les va-
res: el Segú de les contribucions, el 
Ramon Farré i el darrer creiem que 
és el Peret dels Pastors. A la dreta, 
només coneixem el primer, Domingo 
Aldavó Vall, pare de qui ens ha cedit 
la foto. El pal·li també anava escortat 
per alguns guàrdies civils i tot seguit 
hi anaven les autoritats: veiem l’al-
calde Marcel·lí Ribes al darrere d’un 
guàrdia i a la dreta, amb faixa de 
gala, el capità Manuel Rodríguez. A 
l’esquerra de la imatge, amb cabells 
blancs, creiem reconèixer el Calsilla.

La imatge és magnífica, ja que 
retrata l’ambient d’aquella època. 
Enguany en farà 60 anys i la dada 
fa pensar.

La processó de Corpus
La capçalera de la processó, a l’alçada de la plaça del Progrés | Foto cedida Domingo Aldavó Capdevila
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la foto

Gerard Quintana va portar el seu darrer espectacle titulat ‘Intocables’ al Cubtural el dissabte 8 de maig, un recital que 
repassa les cançons que han ajudat a transformar la societat en les darreres dècades. | Dolors Bella


