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març
ARTESA DE SEGRE 

NAIXEMENTS
31 de desembre de 2021: Liam Quiles 

i Lascau, fill de Iulia i de Jaime 
dia 6: Darío

DEFUNCIONS
dia 5: Zhivko Hrsitov Lazarov (51 

anys), natural de Bulgària
dia 14: Antonio Parellada i Garriga 

(78 anys), natural d’Artesa de 
Segre

dia 17: Fernando Puippinós i Riart 
(80 anys), natural de Vilanova 
de Meià

dia 24: Joana Tugues i Codó (95 
anys), natural d’Aransís

VILANOVA DE MEIÀ 

DEFUNCIÓ
dia 12: Josep Amigó i Solé (84 

anys), natural de Tudela de 
Segre

1 de maig
- Tot el matí: aplec al Santuari de 
Refet
- De 9 a 14 h, sortida de la Plaça 
de l’Ajuntament, 8a Cursa Lo Meló 
(veure pàg. 28)
- De 10 a 14 h, a la Plaça Major de 
Vilanova de Meià, Mercadet Comu-
nal de la Vall de Meià

7 de maig
- Al Cubtural, sessió doble de 
cinema en català: 18:30 h, Llunàtics 
(cicle CINC, 4 €); 21:30 h, Alcarràs 
(5 €)
- A les 19 h, al Casal Municipal de 
Vilanova de Meià, espectacle Toc 
Toc amb Talia Teatre

7 i 8 de maig
A Vilanova de Meià, Festa de San-
tes Creus (veure pàg. 15)

12 de maig
A les 17:30 h, al Cubtural, Aules 
de Formació de la Noguera. Con-
ferència: L’expedició de Sir John 
Franklin. La gran tragèdia de l’ex-

ploració àrtica, a càrrec de l’antro-
pòleg Francesc Bailón

14 de maig
A les 22 h, al Cubtural, teatre: Bona 
gent, amb Quim Masferrer (venda 
d’entrades només per internet)

21 de maig
De 10:30 a 13:30 h, a la Plaça de 
l’Ajuntament, Mostra de les Cultu-
res, activitat del Dia Mundial de la 
Diversitat Cultural (veure pàg. 10)

22 de maig
D’11 a 13 h, a Foradada, Let’s 
Clean Up Salgar, neteja voluntària 
de la zona de lleure de Salgar (veu-
re pàg. 16)

28 de maig
A partir de les 11 h, al pavelló 
poliesportiu, 15a Trobada de Gent 
Gran de la Noguera (activitats, dinar 
i actuació de Lloll Bertan)

29 de maig
A les 19 h, al Cubtural, concert del 
50è aniversari de l’Orfeó Artesenc

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

Actes
que sabem que es faran

ARTESA DE SEGRE    
A) PÇA AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana 9,4°
Temperatura màxima:   20° (dia 27)
Temperatura mínima:     - 1° 
             (dia 1)
Dies amb precipitació:   14
Precipitació màxima:    17 mm
            (dia 12)   
Total precipitacions      41,1 mm   

B) BALDOMAR      
Temperatura mitjana:     9,5°
Temperatura màxima:    19,9° (dia 28)
Temperatura mínima:     -2,9°  (dia 1)
Dies amb precipitació:      16
Precipitació màxima:        17,1 mm 
   (dia 12)
Total precipitacions:        56,5 mm

VILANOVA DE MEIÀ   
Temperatura mitjana:      8,8°

Temperatura màxima:    19,1° (dia 18)
Temperatura mínima:      1° (dia 9) 
Dies amb precipitació:     14
Precipitació màxima:      23,4 mm
               (dia 12)
Total precipitacions:        81,8 mm

FORADADA              
Dies amb precipitació:  9
Precipitació màxima:   22 mm (dia 13)
Total precipitacions:     50 mm

Per publicar els naixements cal que 
la família ens faci arribar les dades 
(data de naixement, nom sencer i 

noms del pare i de la mare) a revis-
ta@lapalanca.cat. Si no es comuni-
quen, no es podran publicar.

Avís naixements
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Jovent castigat
L’Ajuntament d’Artesa va anul·lar la 
festa jove del Diumenge de Pasqua 
adduint que per Carnaval s’havien 
produït actes incívics al pavelló 
poliesportiu. Possiblement, la mesura 
durarà fins a la Festa Major, segons 
va avançar la Regidoria de Festes en 
una carta publicada a La Palanca en 
el número passat. La causa no és me-
nor, vandalisme, algú va trencar una 
tassa de vàter per carnestoltes i algú 
altre va entrar al bar del pavelló d’on 
va sostreure botelles de licor. Ara bé, 
cal fer pagar justos per pecadors? 

La Festa de Pasqua es remunta als 
anys 60 del segle passat, amb més o 
menys continuïtat, amb punts àlgids 
com els concerts de rock català als 
anys 1990. Una tradició festívola que 
havia fet d’Artesa un referent dins 
el panorama musical lleidatà, amb 
concerts multitudinaris que omplien de 
vida i xerinola el nostre municipi, que 
culminaven amb acampades a Salgar 
per la Mona. 

És cert que en els darrers anys, 
aquesta festa havia anat a menys. Es 
va passar de grans grups de música 
en directe a discjòqueis, de superar el 
miler de persones d’aforament a uns 
pocs centenars de joves. De concerts 
dissabte i diumenge a només diumen-

ge. Les tendències canvien i des de 
fa anys, un gruix important de jovent 
d’Artesa i de les terres de Ponent, 
marxen a Salou per Setmana Santa. 
Però a Artesa, la festa resistia aquest 
darrer dia amb cert èxit. 

L’Ajuntament ha decidit tirar pel dret 
i ha penalitzat tot el jovent per cul-
pa d’una minoria d’impresentables. 
Ens diuen que hi ha d’altres motius 
afegits, com que cada cop es va més 
tard al pavelló i els grups o DJs que 
paga l’Ajuntament es desaprofiten. La 
mesura, a més, arriba en un moment 
delicat, perquè el jovent és un dels 
sectors de la població que ha patit en 
major grau els efectes de la pandè-
mia, amb el tancament de l’oci nocturn 
durant gairebé dos anys. 

La decisió mereix una reflexió profun-
da. Volem que els nostres fills vagin 
a passar tota la Pasqua a Salou o a 
qualsevol altre indret, abans que es 
quedin al nostre poble? Volem que 
deambulin pels nostres carrers fent 
botellot abans que estiguin en un local 
controlat com el pavelló? Castigar tots 
els joves per culpa d’algun brètol ser-
veix de res? No seria millor buscar so-
lucions constructives i mirar d’implicar 
els protagonistes en millorar el model 
de festes que se celebren a Artesa?
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noticiari

E l pressupost del municipi d’Ar-
tesa de Segre pel 2022 és de 

4.284.919,97 euros, força inferior 
que el de 2021, que incloïa la reforma 
del pavelló, de més d’un milió d’eu-
ros. Les partides més destacades 
són la de personal, de 994.775,39 
euros, que baixa lleugerament per-
què es preveu crear una plaça men-
ys. La partida més quantiosa és la 
de despesa corrent, d’1.687.978,46 
euros, que tot i això manté la ten-
dència a la baixa dels darrers anys. 
El regidor d’Hisenda Local, Josep 
Maria Farré, insisteix que “cada any 
intentem optimitzar i controlar al 
màxim la despesa”. L’altra partida 
destacada és la d’inversions, tot i 
que es queda en 681.268,03 euros 
i suposa només un 16% del pressu-
post. Això es deu al fet que el 2022 
no es preveu cap crèdit i, a més, el 
pressupost es fa abans de la liqui-

dació del de 2021 i es desconeix si 
hi haurà romanent de tresoreria i de 
quina quantitat serà. És per això que 
Farré ha assegurat que “si hi ha ro-
manent es podrà incorporar al pres-
supost i destinar-lo a alguna partida, 
de la mateixa manera que si s’obté 
alguna subvenció”.

INVERSIONS

Les inversions que contempla el 
pressupost són la portada d’aigües 
a Clua, de 88.000 euros i subvencio-
nada en més del 60%, el clavegue-
ram i la depuradora a Vall-llebrera, 
de 192.199,52 euros, també amb 
una subvenció important, en aquest 
cas de 112.000 euros, i fer camins 
amb àrids reciclats, una subvenció 
de la Diputació que es concedeix 
cada any i que pel 2022 augmenta i 
se situa en 125.351,39 euros. No hi 
ha previstos camins en concret, sinó 

que s’aplicarà per ordre de sol·licitud 
sempre que compleixin el requisit de 
ser camins principals entre pobles. 
En aquest sentit, Farré va recordar 
la complexitat d’aquest tema en el 
cas d’Artesa, per l’extensió del mu-
nicipi i per les característiques dels 
camins, amb pendents forts en molts 
indrets.

Entre les inversions també hi ha 
70.985,94 euros per portar aigua de 
la xarxa d’Artesa al Polígon Indus-
trial El Pla aprofitant que s’ha portat 
fins a la nova urbanització Roc del 
Cudós, de manera que així es po-
dran anul·lar les basses i dipòsits. 
Encara al polígon, hi ha dues inver-
sions al pàrquing de camions, una 
per l’enllumenat (11.854 euros) i una 
altra per posar-hi càmeres de vigi-
lància (2.137 euros).

El pressupost preveu una partida 
de 29.000 euros pel clavegueram 

El pressupost contempla tres inversions al polígon, dues al pàrquing de camions i una per portar-hi l’aigua | Dolors Bella

El pressupost de 2022 redueix la inversió a 
l’espera de poder ampliar partides
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d’Anya, tot i que és una obra que 
ja s’ha fet amb caràcter d’urgència. 
Així mateix, hi ha una partida sim-
bòlica oberta per reformar el carrer 
major de Colldelrat, tot i que no té 
finançament. 

Altres partides són 10.000 per 
arreglar un mur a Alentorn, instal·la-
ció del sistema d’alerta acústica a 
la roca de Clua que permetran fer-
ne el seguiment i avisar els equips 
d’emergències en cas que hi hagi 
moviments o riscos (5.900 euros), 
una caldera al centre d’entitats de 
les Monges (6.100 euros), mobilia-
ri per diversos edificis municipals 
(9.000 euros), canviar els equips de 
processos d’informació de la Biblio-
teca, el Cubtural i l’EMMA (17.500 
euros) i honoraris tècnics per projec-
tes d’obres i planejament urbanístic 
(10.000 euros).

Encara en despeses destaquen 
els 427.685 euros de transferències 
corrents, per pagar els serveis trans-
ferits, la majoria al Consell Comar-
cal, com les escombraries i els ser-
veis socials. Pel que fa a despeses 
financeres, en no contractar crèdits 
nous i ser els actuals a interessos 
baixos o sense, la partida del 2022 
en aquest concepte es queda en 
només 19.100 euros.

Pel que fa a ingressos, es preveu 
una pujada d’impostos del 5%. Les 

partides són d’1.587.000 euros per 
impostos directes (IBI rústic i urbà i 
vehicles, a més de guals, marquesi-
nes i altres), 633.696 euros de taxes 
i preus públics, 47.650 d’ingressos 
patrimonials, 45.000 euros d’impos-
tos indirectes com llicències d’obres 
i plusvàlues, 351.573.89 euros de 
transferències de capital i 165.000 
euros d’alienació d’inversions reals 
per la possibilitat de vendre dos 
patis al polígon. En ingressos l’al-
tra partida més destacada és la de 
transferències corrents d’altres ad-
ministracions, d’un total d’1.455.000 
euros, procedents de l’Estat, la Ge-
neralitat i la Diputació.

DEBAT AL PLE

El pressupost es va aprovar al ple 
extraordinari del 28 de març, en què 
l’equip de Govern el va qualificar de 
continuista i realista, tot afirmant que 
es modificarà quan calgui en funció 
de l’obtenció de finançament per 
determinats projectes. També van 
explicar que l’endeutament a final 
de 2021 era del 60%, per sota del 
màxim permès, i es preveia acabar 
el 2022 al 34%.

El grup Artesa Pel Canvi (APC) 
va retreure que havia faltat parlar-ne 
més amb ells, cosa que va causar 
una intensa discussió. També van 
manifestar que, malgrat algunes 

millores, consideraven algunes par-
tides insuficients i van posar com a 
exemple la partida de subvencions 
per a rehabilitació de façanes, que 
passa de 1.000 a 6.000 euros. Des-
prés d’un intens debat, el pressupost 
es va aprovar amb els vuit vots fa-
vorables de l’equip de govern i dos 
vots en contra i una abstenció per 
part dels tres regidors d’APC.

El ple tenia altres punts a l’ordre 
del dia, que es van aprovar tots per 
unanimitat. 

ALTRES PUNTS A L’ORDRE DEL DIA

Un parell de punts eren per adap-
tar-se a modificacions legals d’àmbit 
superior, com la modificació de l’or-
denança que regula l’impost de la 
plusvàlua i l’establiment d’un sostre 
màxim de despesa no financera. 
També es va aprovar una nova or-
denança de regulació del mercat, el 
nou projecte de captació d’aigua a 
Clua, que tenia un pressupost inicial 
de 95.000 euros i ara és de 80.000, i 
una modificació puntual del Pla d’Or-
denació Urbanística Municipal per 
regular les activitats industrials als 
pobles del municipi i poder qualificar 
la piscina de Baldomar com a equi-
pament públic.

Es dona la circumstància que du-
rant els mesos de març i abril no hi 
ha hagut sessions de ple ordinàries.
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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

TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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L ’escriptor i col·laborador de La Palanca Enric Kahn 
ha publicat a l’abril la novel·la Dos flores son más 

fuertes si juntas pasan sed, ambientada a Mèxic.

Nova novel·la d’Enric Kahn

Jana Regué i Leal va presentar el 
divendres 1 d’abril el seu primer 

llibre, Amb ulls de dona. Es tracta 
d’un recull d’històries de vida de 15 
dones de la Noguera que han perse-
guit els seus somnis a contracorrent. 
El volum neix arran del seu treball 
de recerca de segon de batxillerat 
a l’Institut Els Planells d’Artesa de 
Segre, on l’autora es va proposar es-
criure un llibre fent recerca de dones 
pioneres, a les quals va entrevistar 
per copsar les seves experiències 

personals i professionals. A més, la 
Jana va crear el disseny propi del lli-
bre, molt minimalista i original.

La presentació es va fer a la Bi-
blioteca Joan Maluquer i Viladot i va 
comptar amb la introducció d’Eva 
Solanes, historiadora del Museu de 
la Noguera, i de Montse Miralles, 
tutora del treball i professora d’His-
tòria de l’Art. Va culminar l’acte Maria 
Baró, cantautora artesenca que va 
interpretar la cançó Per elles compo-
sada per ella i la Jana a quatre mans.

Les protagonistes del llibre són 
un ampli ventall de dones que in-
clou científiques, doctores, artistes, 
esportistes, educadores, religioses, 
polítiques i activistes. Vol enaltir el 
valor d’aquelles dones que han estat 
capaces de trencar esquemes i des-
tacar en àmbits històricament domi-
nats pels homes.

La Jana Regué té 17 anys i en-
guany acaba el batxillerat, amb la in-
tenció d’estudiar periodisme el curs 
vinent.

Jana Regué presenta ‘Amb ulls de dona’
La presentació va tenir lloc el dia 1 d’abril a la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot d’Artesa de Segre | La Palanca

noticiari

Dos joves artesencs van veure el 26 de març una 
llúdriga al Cel de Rubió, una espècie protegida que 

considerada un biomarcador de la qualitat del medi. 

Llúdrigues al Cel de Rubió
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L ’ajuntament i el consell comarcal organitzen el dia 
mundial de la diversitat cultural el 21 de maig. Hi 

haurà actuacions, tallers, gastronomia i exposicions 
que serviran per conèixer la riquesa cultural d’Artesa i 
reforçar la cohesió social. La trobada es va començar a 
preparar en una reunió al març amb diferents entitats.

Dia mundial de la diversitat
La comunitat ucraïnesa manté la sala al centre d’enti-

tats, que ara obre els dimecres de 19 a 20.30h i els 
diumenges d’11 a 13h. Ja han enviat dues furgonetes 
de material divers excepte roba, que encara conserven, 
i també accepten donacions econòmiques per comprar 
material específic com  torniquets o màscares antigàs.

Continua el suport a Ucraïna

La Cooperativa d’Artesa de Segre 
i el grup Vall Companys van sig-

nar un acord l’1 d’abril pel qual l’en-
titat artesenca vendrà fins a 300.000 
porcs de proximitat a l’empresa. 
L’acord se signa en un moment di-
fícil a nivell econòmic i vol aportar 
estabilitat en un context d’elevats 
costos de producció. D’una banda, 
es redueix el risc de mercat a socis i 
clients de criança porcina de la Coo-
perativa i, de l’altra, assegura l’en-

trada de caps de bestiar de proximi-
tat als escorxadors del grup. L’acord 
forma part del marc de col·laboració 
existent entre ambdues entitats del 
qual ja han sortit projectes com el de 
porc ecològic, pioner a Catalunya, 
iniciat el 2018.

Vall Companys és el primer pro-
ductor de porc d’Espanya i líder en 
escorxadors i permetrà donar segu-
retat i estabilitat a la producció por-
cina dels associats de la Cooperati-

va. El director general de la divisió 
porcina del grup, Albert Morera, va 
assegurar que “en un context com 
l’actual, contribuïm a donar estabili-
tat a altres actors del sector amb els 
qui compartim territori”. Per la seva 
banda, el director de la Cooperativa, 
Josep Soldevila, va assegurar que 
amb l’acord “consolidem el nostre 
projecte estratègic de creixement i 
enfortim la nostra posició dins la ca-
dena de valor del sector porcí”.

La Cooperativa d’Artesa signa un acord per 
vendre 300.000 porcs al grup Vall Companys

noticiari

10 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Abril 2022 I Núm. 464



MyHomeMyMyMyMyHomeHomeMyHomeMyMyHomeMy

Per fi , tot el que casa teva necessita, 

en un mateix lloc

L’oferta de venda de MyBox Alarma i MyBox Protecció Senior és exclusiva de Securitas Direct, SAU, inscrita en el Registre Nacional de Seguretat Privada amb el núm. 2737 amb la intermediació de Wivai Select Place, SAU, Gran Via de les 
Corts Catalanes, 159, 08014 Barcelona. NIF A-58481730. Per a informació més detallada, consulta wivai.com. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, com també a les condicions de subscripció 
i contractació. Assegurances de vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i assegurances no de vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. Mediador: CaixaBank, SA, operador de 
bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’SAssegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA, amb NIF A08663619 i amb domicili al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València. Inscrit en el 
Registre de Distribuïdors d’Assegurances i Reassegurances de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Té contractada l’assegurança de responsabilitat civil professional corresponent per cobrir les responsabilitats que puguin sorgir 
per negligència professional, d’acord amb la legislació vigent. En pots obtenir més informació a la seva pàgina web. Els productes que inclou la promoció són: qualsevol producte fi nançat de televisors (s’exclouen de la promoció els productes 
publicats com a recondicionats o d’outlet), portàtils, grans electrodomèstics, microones, purifi cadors d’aire, plafons fotovoltaics, vehicles d’ocasió o motos comercialitzats per Wivai Selectplace, SAU, o contractant les assegurances MyBox 
Alarma Llar o MyBox Protecció Sènior, o les assegurances MyBox Llar o MyBox Auto, o les assegurances de vida MyBox Vida o Seviam Obert/Seviam Plus amb cobertura d’un préstec hipotecari. L’import de la prima se les assegurances MyBox 
ha de ser d’almenys 20 € mensuals per als tres primers anys (36 mesos); és a dir, 720 € de prima per al primer període de l’assegurança. Tots els productes que inclou la promoció es contracten per separat i són independents entre si. Vàlid 
exclusivament per a noves contractacions dels productes inclosos a la promoció que es facin entre el 4-4-2022 i l’1-7-2022. L’import de la promoció s’abonarà en una targeta regal per a persona física. El client obtindrà 50 € en una targeta 
regal per cada nou producte contractat que compleixi les condicions de la promoció i amb una contractació mínima de dos productes. L’import de la promoció està subjecte als impostos, les retencions o altres recàrrecs vigents en la data 
d’abonament de l’incentiu, com també a les limitacions i penalitzacions en cas d’incompliment de les condicions de la promoció. Promoció no compatible amb altres promocions. Consulta la resta de les condicions de la promoció, subscripció 
i contractació dels productes en qualsevol ofi cina de CaixaBank o a www.CaixaBank.cat. NRI: 5179-2022/09681

CaixaBank llança MyHome. Gaudeix de més tranquil·litat amb les assegurances de vida i 
de llar i estrena televisor. I, a més, si contractes dos productes o més d’aquesta promoció, 
t’emportes 50 € per cadascun en una TARGETA REGAL de fi ns a

Per fi , a casa. Per fi , MyHome.

Informa-te’n a l’ofi cina o a CaixaBank.cat

Prensa comarcal A4 MYHOME VIDA CAT.indd   1Prensa comarcal A4 MYHOME VIDA CAT.indd   1 30/3/22   10:4330/3/22   10:43
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La Biblioteca d’Artesa s’ha pogut 
tornar a adherir enguany al pro-

grama LiceuBIB, que inclou diverses 
activitats i que va culminar el 8 d’abril 
amb la visita al teatre barceloní per 
veure l’òpera Don Giovanni.

Per altra banda, el 21 de març es 
va commemorar el dia Mundial de 
la Poesia amb la lectura en 14 llen-

gües diferents del poema Si Puc, de 
Gabriel Ferrater, que es va escollir 
perquè enguany se celebra el cente-
nari del naixement i el cinquantenari 
de la mort d’aquest autor. Finalment, 
també destaca la presentació del lli-
bre De servei. Vivències d’un policia 
local, del veí d’Artesa Joan López, a 
càrrec de l’autor, i del periodista Jo-

sep Ramon Ribé, el 7 d’abril. López 
ha estat policia local de Tàrrega 37 
anys i en haver-se jubilat ha recollit 
en aquest llibre selecció de les se-
ves experiències com a policia de 
proximitat, de manera que reflecteix 
com ha evolucionat la tasca dels 
agents locals des de l’adveniment 
de la democràcia fins a l’actualitat.

Visita al Liceu i altres actes de la Biblioteca
Foto de grup de la visita al Liceu, presentació del llibre de Joan López i Dia Mundial de la Poesia | Biblioteca, Dolors Bella

E ls acusats de l’assassinat de Jo-
sep M. Solans van acceptar les 

penes de 15 anys i 8 anys i mig de 
presó, respectivament, en una vista 
de conformitat celebrada a l’Audièn-
cia de Lleida, que va evitar arribar 
al judici que s’hauria fet amb jurat 
popular a partir del 28 de març. La 
condemna de 15 anys és per as-
sassinat (10 anys), detenció il·legal 

(2 anys i mig); furt en concurs amb 
estafa (6 mesos) i incendi (2 anys i 
mig). Pel que fa a la noia, els 8 anys 
i mig corresponen a 5 anys per un 
delicte de còmplice d’assassinat, 2 
i mig per detenció il·legal, 6 mesos 
per un delicte de furt en concurs 
amb un d’estafa i 6 mesos per falsifi-
cació documental, a més d’una mul-
ta. Ambdós hauran de pagar 90.000 

euros a la germana de la víctima i 
tornar els 2.900 euros que van gas-
tar de forma fraudulenta amb les se-
ves targetes. 

Dels altres tres acusats, un ha 
estat condemnat per encobriment i 
incendi en grau de temptativa a dos 
anys de presó, els altres dos, a un 
any i a sis mesos de presó, respec-
tivament, pel delicte d’encobriment.

Condemnats els acusats del crim de Josep M. Solans

noticiari
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baldomar
EMD Baldomar

AJUTS LEADER DEL 2021

F inalment se li han concedit ajuts 
del programa LEADER a l’EMD 

de Baldomar. En aquest cas ha estat 
per reassignació, és a dir, s’ha ob-
tingut l’ajut que corresponia a altres 
beneficiaris que han renunciat a fer 
l’obra atorgada. Baldomar vol fer un 
local sociocultural a l’Espai Fregi-
nals, entre la zona del poliesportiu i 
la piscina.

10 ANYS DE LA CREACIÓ 
DE L’EMD

Enguany es compleixen 10 anys 
de la creació de l’Entitat Mu-

nicipal Descentralitzada (EMD) de 
Baldomar. Per celebrar l’efemèride, 
el dia 21 de maig es faran els actes 
de commemoració. La jornada es-
tarà encapçalada pel president de 
la Diputació de Lleida, Joan Talarn, 
i comptarà amb la presència dels al-
caldes d’Artesa de Segre i dels mu-
nicipis veïns, així com del president 
del Consell Comarcal de la Noguera 

i representants de l’Agrupació de les 
EMD de Catalunya i l’Associació Ca-
talana de Municipis.

OBRES DEL PUOSC

Durant el mes d’abril s’han co-
mençat a executar les obres 

finançades amb el Pla Únic d’Obres 
i Serveis (PUOSC). Suposaran una 
interessant millora en els serveis i 
els carrers del poble, tot i els incon-
venients que pot provocar l’execució 
de les obres, com es pot veure a la 
foto.

Ja s’han començat a executar les obres finançades amb el PUOSC  | EMD
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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

STAGE
01

STAGE
02

STAGE
04

STAGE
05

STAGE
06

STAGE
07

STAGE
09

STAGE
08

STAGE
10

STAGE
03

your text here

your text here

Autèntics PROFESSIONALS 
de la impressió al vostre servei!

Mare de Déu del Pla, 4, 2on F
25730 Artesa de Segre
973.400.084
www.impressus.es

14 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Abril 2022 I Núm. 464



municipis

A lòs de Balaguer va recuperar el Divendres Sant el 
seu Calvari de Setmana Santa, una processó que 

va des del poble fins a l’ermita de Sant Miquel. A banda 
de la recuperació de la tradició després de l’aturada per 
la pandèmia, destaca l’anècdota que la va haver d’en-
capçalar l’alcalde, Lluís Soldevila, perquè els dos cape-
llans estaven de baixa, fet que constata encara més la 
bona salut d’aquesta tradició i les ganes que tenia la po-
blació de recuperar-la. | Josep Riasol

Processó del Calvari a Alòs

La policia local d’Agramunt va detenir dos veïns de 
Montclar per un delicte contra la salut pública en de-

tectar, en una nau de la seva propietat, una plantació 
interior de marihuana amb més de 400 plantes. En un 
control rutinari, els agents van detectar que s’estaven 
fent obres a la nau sense permís i en inspeccionar el lloc, 
van detectar l’olor de les plantes. Van identificar el pro-
pietari perquè estava fent les obres en aquell moment. 
El cap de la policia local d’Agramunt, Jordi Cerezuela, 
va indicar a Ràdio Sió que a l’interior de la nau hi havia 
una instal·lació preparada pel cultiu de les plantes amb 
ventiladors, filtres, làmpades de temperatura i reg. El se-
gon implicat va ser detingut en desplaçar-se a la nau i 
constatar-se també la seva implicació amb els fets.

Detinguts per un delicte contra 
la salut pública a Montclar

La xerrada del paleontòleg Antoni Lacasa “Origen na-
tural del vol; les criatures voladores en la història de 

la Terra” va donar el tret de sortida a les Jornades Cul-
turals el 16 d’abril. Va tenir lloc a la Sala 1 d’octubre. El 
proper acte està programat pel 7 de maig i serà l’espec-
tacle Toc Toc, a càrrec de la companyia Talia Teatre, al 
Teatre del Casal Municipal a les 19h. | Foto: Iolanda Masanés

Comencen les Jornades 
Culturals de Vilanova de Meià
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noguera
SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA

E ls infants i adolescents usuaris del Servei d’Inter-
venció Socioeducativa han gaudit aquesta Setmana 

Santa. El dimarts, els més petits van participar a Bala-
guer del laboratori de lectura deixa caure el pinzell, on 
van gaudir dels llibres interactius d’Hervé Tullet i van 
pintar un mural conjunt. L’endemà, infants i joves de Ba-
laguer, Artesa i Ponts van fer una trobada a la Granja-Es-
cola La Manreana de Juneda.

NETEJA D’ENTORNS NATURALS

E ls dies 6, 7 i 8 de maig de 2022 a tot Europa tindrà 
lloc la campanya Let’s Clean Up Europe, una acció 

comuna de neteja organitzada per la Unió Europea per 
conscienciar de la gran quantitat de residus que llencem 
a la natura. A la Noguera enguany s’hi organitzen 18 

activitats, des de l’abril fins al juny, a Ponts, la Sentiu, 
Torreblanca, Bellcaire, Balaguer, Castelló de Farfanya, 
Ivars, Os de Balaguer, Àger, Vallfogona, les Avellanes, 
Foradada i Torrelameu.

AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR

E l 2 de maig comença el període per sol·licitar els 
ajuts de menjador escolar pel curs vinent, que dura 

fins al 20 de maig. Pot demanar-los l’alumnat des de P3 
fins a 4t d’ESO i cal adreçar-se, amb cita prèvia, als ser-
veis socials de l’ajuntament del municipi on viuen, que 
recolliran la sol·licitud i indicaran la documentació que 
cal aportar. Durant el curs 2021-2022, 932 alumnes dels 
centres de Noguera n’han estat beneficiaris, la majoria 
dels quals han rebut un ajut del 70% de l’import del preu 
del servei de menjador.

DIFUSIÓ DE LA CAMPANYA ‘SELECCICLEM’

A l juny de l’any passat el consell comarcal va iniciar 
una campanya a les escoles i instituts de la Nogue-

ra perquè dissenyessin cartells per fomentar el reciclat-
ge i la selecció de residus, que es va sintetitzar al lema 
“Selecciclem”. Ara, el consell fa difusió dels treballs a tra-
vés de les xarxes socials i ha obsequiat els participants 
amb carmanyoles i material per dur el menjar a l’escola 
generant menys residus. 
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Dates a recordar
Recollida d’objectes voluminosos i roba

Cal trucar al Consell Comarcal (973 44 89 33 
ext. 2) o escriure un missatge de correu elec-
trònic a residus@ccnoguera.cat per avisar de 
la recollida fins al dijous anterior a les 13 hores.
- Pobles agregats: 16 de maig voluminosos i 24 
de maig, roba porta a porta.
- Artesa de Segre: 5 i 16 de maig, voluminosos.  
El servei només és per casos que no puguin 
anar directament a la deixalleria i se sancio-
narà deixar residus al carrer.

Renovació del DNI 

No es farà renovació del DNI a Artesa de Se-
gre fins a nou avís. Per fer els tràmits us po-
deu adreçar a les dependències de la Policia 
Nacional a Lleida, a la comissaria ubicada al 
carrer de l’Ensenyança, 2 (Comissaria Policia 
Nacional), sempre amb cita prèvia. 
L’horari és de dilluns a divendres de 9 a 20.30 
hores per fer els tràmits del DNI i passaport, i 
de 9 a 14.30 hores per les TIE i documentació 
d’estrangers..

el cap informa

La salut està condicionada per 
molts determinants. A banda de 

l’accés a serveis públics de qualitat, 
és important incidir en altres àmbits 
que l’afecten. Cal tenir presents els 
factors polítics i socioeconòmics, 
l’entorn, l’habitatge, les condicions 
laborals, els estils de vida o altres 
característiques de les persones, 
com ara el gènere, l’edat o l’origen 
social. Tots aquests factors, que es 
troben fora del sistema sanitari, re-
presenten el 80% de determinants 
de la nostra salut. 

El pla interdepartamental i inter-
sectorial de salut pública (PINSAP) 
planteja la importància del capital 
social com un gran potencial de be-
neficis per a la salut física i mental 
de la població. És en aquest marc 
que parlem d’actius de salut i pres-
cripció social. 

Un recurs és un espai, servei, 
equipament de la comunitat, i un  
actiu és un recurs que dóna salut i 
benestar a les persones o als grups 

d’una comunitat: persones, entor-
ns, equipaments i activitats comu-
nitàries poden ser actius.  Conèixer 
els actius és un element fonamental 
en els projectes de promoció de la 
salut, prevenció de malestar emo-
cional i prescripció social, i especí-
ficament en els processos de salut 
comunitària de cada zona.

Hem d’identificar els recursos, 
els actius i les actuacions comuni-
tàries que ajuden la població a crear 
salut. El Departament de salut té un 
espai a internet, un aplicatiu infor-
màtic, perquè entitats i associacions 
puguin registrar els recursos i acti-
vitats que considerin que poden ser 
d’utilitat. L’aplicació és de consulta 
oberta per tota la població i també 
pels professionals de l’ABS, espe-
cialment per la psicòloga de benes-
tar emocional, Laura Mañé, recent-
ment incorporada al nostre equip.

Per altra banda, la prescripció so-
cial es basa en la generació de la sa-
lut a partir dels recursos i actius de 

la pròpia societat. Està d’actualitat 
per l’augment de malestar emocio-
nal i trastorns mentals i de consum 
de psicofàrmacs i pels beneficis po-
tencials que tenen els actius de salut 
per la prevenció i millora dels dos 
punts anteriors.

ESPEREM LA VOSTRA PARTICIPACIÓ 

Si participes o treballes en una 
organització, entitat o associació 
que promou activitats que poden 
contribuir al benestar i a la millora de 
la salut, pots incorporar-les la web 
del Departament de Salut. Gràcies 
pel vostre compromís amb la salut, 
el benestar i les cures. 

Com deia Sir Henry Burns, pro-
fessor de Salut Pública a la Univer-
sitat de Strathclyde (Glasgow), “No 
hem de concentrar-nos en els dèfi-
cits sinó en els actius, les habilitats 
i les capacitats. Hem de construir 
capital social perquè les persones 
puguin oferir-se amistat i suport mu-
tus”.  

Actius de salut i prescripció social

**
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Els agrupaments d’Arbeca 
i Tàrrega visiten Artesa
Durant l’abril, infants, joves i monitores dels caus 

d’Arbeca i Tàrrega han visitat el nostre poble, que-
dant-se a dormir a les sales del cau d’Artesa a les Sitges. 
Els i les membres d’aquests agrupaments han fet activi-
tats per Artesa i han descobert l’entorn tot preguntant al 
veïnat per diferents característiques artesenques. L’equip 
de caps del cau d’Artesa hem fet la intendència del grup 
de Tàrrega, que tot i ser només una part de l’agrupament, 
ja comprenia unes 70 persones. En general, ha estat un 
intercanvi molt enriquidor d’emocions, diversió i creació 
de lligams que ens permetran descobrir nous indrets de 

la rodalia. Amb aquesta iniciativa hem comprovat que te-
nir jovent interessat i motivat pel poble i col·laborar-hi, 
crea un sentiment de comunitat que cohesiona i motiva la 
participació. | AEiG Mare de Déu del Pla

entitats

Aprofitant que teníem pendent 
el dinar de Santa Àgueda, que 

no es va poder fer per la pandèmia, 
l’associació Artesenques Actives va 
organitzar una sortida a Vilanova de 
Meià el 3 d’abril per poder conèixer 
millor el patrimoni del nostre entorn.

Entre sòcies i acompanyants ens 
vam aplegar una seixantena de per-
sones. En arribar, ja ens esperava en 
Ramon Bernaus, un historiador fill del 

poble i molt entès en la matèria. Es-
coltant les seves explicacions vam fer 
un recorregut pels carrers i carrerons 
de la vila fins a arribar a l’església. 
Allà vam admirar-ne la bellesa i l’evo-
lució d’estils arquitectònics amb què 
fou construïda. Des de l’associació 
li donem les gràcies per l’amabilitat i 
l’interès que des del primer moment 
va mostrar per dur a terme el que li 
havíem demanat, “fer-nos coneixe-

dors d’un trosset de la nostra història”.
Després vam anar a Santa Maria 

de Meià, on vam assaborir un bon di-
nar al restaurant Hostal del Montsec. 
Per acabar la jornada, en Lokito ens 
va fer ballar amb la seva música. Des-
prés de tants mesos sense sortides ni 
celebracions culinàries, tothom va po-
der gaudir d’una bona diada. Ens ho 
vam passar d’allò més bé. Fins a la 
propera! | Artesenques Actives

Sortida a Vilanova i dinar de Santa Àgueda
Una seixantena de persones van participar de la sortida cultural a Vilanova de Meià | Associació Artesenques Actives
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escola els planells

L ’equip docent de l’escola Els Pla-
nells d’Artesa de Segre ha em-

près una iniciativa per expressar el 
suport a totes les víctimes d’una si-
tuació de guerra i l’han fet extensiva 
a la resta d’escoles de la Noguera. 
És per aquest motiu que els infants 
i joves dels centres educatius de la 
comarca han creat una llarga cade-
na blanca que simbolitza la unió, la 
força i l’esperança. La cadena està 
exposada a l’entrada del Consell 
Comarcal.

Tot seguit recollim l’escrit que 
acompanya i descriu aquesta inicia-
tiva. “Com expliquem l’horror que 
s’està vivint? Com s’explica la pa-
raula “guerra”? No és explicable la 
crueltat d’una guerra. No hi ha pa-
raules que ho puguin explicar. No 
estem preparats per tant horror. Da-
vant de tanta impotència, demanem 
que tot plegat s’aturi. Nosaltres poc 

hi podem fer, però la nostra ment no 
pot aturar-se i no para de pensar en 
com unir-nos a tant dolor. Amb la 
nostra humil cadena volem simbo-
litzar la unió, la força, l’esperança… 
i sí, és una cadena blanca, sense 
paraules, de paper, fràgil… una ca-
dena que volem que sigui forta, uni-
da i que mai es pugui trencar. Junts 

formem un tot, sols no som res. Es-
perem fer-la ben llarga i, sobretot, 
esperem que el nostre cor, el nostre 
cor buit i ple de dolor arribi a tots els 
racons d’aquest món i que cadascú 
hi vegi el símbol i el missatge que hi 
volem transmetre. Estem junts, es-
tem aquí, estem amb vosaltres”.

| Escola Els Planells

L’escola impulsa la Cadena per la Unió
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E l 22 de març es va dur a terme el 
concert de No-Nadal de l’Escola 

Municipal de Música d’Artesa de Se-
gre. Després d’haver d’anul·lar dos 
cops els concerts anteriors per la 
covid-19, l’escola de música tenia 
moltes ganes de fer i compartir la 
música amb tots vosaltres i així va 
ser, des dels més petits fins als més 
grans, i també aquest cop amb la 
participació d’alguns dels pares de 

l’escola.
Els alumnes més petits, molts 

dels quals trepitjaven un escenari 
per primera vegada, ens van sor-
prendre ballant i tocant instruments 
de percussió com si fessin una clas-
se en directe. Els altres alumnes van 
anar actuant amb les respectives 
corals de l’escola i vam poder escol-
tar diferents peces que ens havien 
preparat amb molta il·lusió.

Finalment, el conjunt de l’alum-
nat, els pares col·laboradors i dos 
alumnes de l’escola que narraven el 
conte, ens van presentar la Rebel·lió 
a la cuina, una cantata molt diver-
tida. Amb estris de cuina, a càrrec 
dels pares, i una colla de nens i ne-
nes cantant, va ser un espectacle 
fantàstic. 

Visca la música i ens veiem aviat. 
| Equip Directiu de l’EMMA

Concert de No-Nadal de l’Escola de Música

El concert del 22 de març va ser especialment emotiu per la participació de tot l’alumnat i alguns pares i mares | EMMA

música, mestre!
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osteopatia
•

fisioteràpia
•

readaptació esportiva
•

psiconeuroimmunologia
•

acupuntura funcional

Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 22, altell 1
25730 Artesa de Segre

625442244 • holistic.centre.balaguer@gmail.com

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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a vista d’ocell

Aquest mes inaugurem una no-
va secció a La Palanca on es 

mostraran fotografies realitzades 
amb dron d’edificis emblemàtics i 
ubicacions tant d’Artesa de Segre 
com dels seus nuclis agregats i resta 
de la comarca amb una perspectiva 
visual aèria, és a dir, “a vista d’ocell” 

com indica el mateix nom de la sec-
ció.

En aquesta primera entrega la 
imatge és de l’Ermita de la Mare de 
Déu (o Santa Maria) del Pla, actual-
ment envoltada pel Polígon Indus-
trial El Pla. Precisament en aquesta 
ermita, anys enrere s’hi feia un aplec 

el dimarts de Pasqua, que aleshores 
era festiu. L’aplec era una celebració 
popular amb una gran assistència 
de públic, amb gairebé tot el poble 
que s’hi desplaçava en processó 
des d’Artesa (vegeu pàg. 46).

| Jaume Jovell    
       Instagram: @Jowye69 

L’ermita de la Mare de Déu del Pla

 

Segueix-nos
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tema del mes

La Pasqua 2022 ha recuperat la 
cantada de caramelles després 

de dos anys de silenci, el 2020 pel 
confinament domiciliari i el 2021, 
perquè les restriccions i mesures 
sanitàries havien impedit assajar i 
preparar la cantada en condicions. 
No obstant això, el grup de carame-
llaires d’Artesa no s’ha dissolt ni ha 
perdut les ganes de cantar la Pas-
qua, i aquest 2022 ha tornat amb la 
força de sempre. 

La cantada va començar a casa 
de l’alcaldessa, Maria Cusola, que 
era el primer any que vivia aques-
ta tradició com a primera edil de 
l’Ajuntament d’Artesa. El fet de fer la 

primera cantada davant de la casa 
d’aquesta autoritat també ha supo-
sat un canvi en l’inici del recorregut, 
després d’anys amb Mingo Sabanés 
al capdavant del consistori. 

Entre altres indrets, la cantada 
de caramelles va passar pels punts 
habituals, com la residència de gent 
gran, la plaça del Progrés, la carre-
tera d’Agramunt, la cruïlla entre les 
carreteres de Tremp i Ponts, la cruï-
lla entre la carretera de Tremp i el 
carrer Girona i el rentador de la Se-
cla, al començament de la carretera 
de Baldomar.

Tot i que desenes de persones 
anaven seguint la cantada, els punts 

amb més públic van ser les últimes 
aturades, a la plaça Major i l’esglé-
sia, coincidint amb el final de la mis-
sa, i a la plaça de l’Ajuntament, on 
van fer parlaments des del balcó el 
president de les caramelles i l’alcal-
dessa.

ALTRES ACTES DE SETMANA SANTA

A banda de les caramelles, la 
Setmana Santa ha recuperat el pro-
grama habitual dels anys anteriors 
a la pandèmia, amb activitats que 
aprofitaven la presència de turisme 
i les vacances escolars, sense obli-
dar les tradicions religioses. Pre-
cisament una tradició religiosa, la 

Les caramelles tornen a 
cantar la Pasqua després de 
dos anys de silenci forçat

El confinament de 2020 i les restriccions de 2021 havien impossibilitat la cantada de caramelles | J. Farré, D. Bella
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tema del mes #temadelmes

benedicció de palmes i palmons el 
Diumenge de Rams, ser la primera 
activitat. Ara bé, en aquest punt cal 
destacar una absència important al 
programa d’actes, les processons 
de Setmana Santa, ja que els dos 
sacerdots estaven de baixa aquests 
dies i no es van poder fer, i només es 
van poder celebrar les misses amb 
un substitut.

Durant la setmana es van fer 
campus esportius per la canalla i es 
va viure molta activitat en general, 
que es va accentuar encara més els 
dies festius, és a dir, del divendres 
15 d’abril al dilluns dia 18. Dissab-
te dia 16 el carrer Bisbe Bernaus 
va bullir d’activitat, amb el mercat 
de Pasqua en horari de matí (10 a 
14h) i tarda (16 a 20h) organitzat per 
l’Ajuntament i el Mercat Tot d’Aquí. 

S’hi va sortejar una mona i una 
panera de productes locals, i com a 

activitats complementàries per la ca-
nalla hi havia els jocs de fusta Kapla 
i un taller de manualitats amb goma 
eva. A més, a les 18h es va fer una 
ballada de sardanes.

L’altra nota musical la va donar 
el concert del grup local Demanem 
Perdó a Santa Cecília, que va ani-
mar la darrera hora del mercat.

Diumenge al matí el protagonis-
me va ser per les caramelles i a la 
tarda es va fer concert i ball amb or-
questra al Cubtural.

L’alcaldessa, Maria Cusola, ha 
valorat molt positivament la setma-
na. “S’ha vist molta activitat, el mer-
cat del dissabte va donar dinamisme 
i en general hi havia molta gent pel 
carrer i per l’entorn d’Artesa, ja fos 
fent excursions, visites o compres”, 
ha assegurat. Així mateix, les visites 
a les cases de turisme rural i les se-
gones residències dels pobles de la 

rodalia també s’han reflectit al nucli 
d’Artesa.

La mateixa valoració positiva 
fan des de l’Associació de Comerç i 
Serveis, amb especial satisfacció en 
els establiments dedicats a alimen-
tació i restauració, que han penjat 
el cartell de complet molts dels dies 
festius. Els de roba, per la seva ban-
da, sí que han vist més afluència de 
persones però no s’ha traduït d’una 
manera tan directa en l’augment de 
vendes. 

CONCERTS PEL JOVENT

Cusola ha explicat que no s’han 
recuperat els concerts de la nit per-
què “cada any anaven a menys” i en 
l’últim (carnaval) “hi havia hagut pro-
blemes de vandalisme greus al pa-
velló”. Afirma que no és una decisió 
definitiva, que només s’ha pres per 
aquest any i que és replantejable.

Recull d’imatges del Diumenge de Rams, el mercat i concert de Dissabte Sant i el ball de Pasqua | Jordi Farré, Dolors Bella

  I 25



26 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Abril 2022 I Núm. 464



E l 12 de març, a l’església de l’As-
sumpció d’Artesa de Segre, l’ar-

quebisbe d’Urgell Joan Enric Vives 
Sicília va administrar el sagrament 
de la confirmació a 14 nois i noies 
de la parròquia: Aida Bernaus More-

ra, Laura Camarasa Oliva, Marc Ca-
mats Pereira, Ànnia Camats Tomàs, 
Paula Costafreda Bernaus, Xavier 
Eroles Vila, Jana Farré Pujol, Sergi 
Farré Solé, Guillem Garcia Vidal, 
Aina Guiu Solé, Pep Martínez Fe-

rré, Sergi Martínez Ribó, Clara Ros 
Marimon i Nil Vega Llobet. Per altra 
banda, el mateix dia van rebre la pri-
mera comunió Núria García Vidal, 
Arseni Martínez Ferré i Zoè Vega Llo-
bet. | Foto: amm comunicació & imatge          

Confirmacions i primeres comunions

vida social
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esports

E l CUDOS ha arrencat la Lliga 
Noguera com a líder a l’Esgar- 

rinxada de Vilanova de l’Aguda, de 
22km i 1.000m de desnivell, gràcies 
a l’alta participació de membres del 
club i els bons resultats individuals, 
com la segona posició femenina 
d’Esther Farré, la tercera en catego-
ria sènior femenina de Gemma Vile-
lla o el “top 10” d’Àngel Nieto i Xavier 
Solsona. Tot plegat situat el club pri-
mer a la classificació per equips. 

La propera cita de la lliga és 
precisament la Cursa Lo Meló, l’1 
de maig, amb una cursa de 15km 
i 600m i una caminada de 10 km i 
250m, per indrets com el corriol de 
les Bruixes, el barranc de la Mina 
i, com no, el Castellot. Les inscrip-
cions (límit 300) estan obertes.

A banda de l’Esgarrinxada i els 
preparatius per Lo Meló, les darreres 
setmanes el club ha tingut represen-
tació en nombroses competicions 

de BTT i trail. Destaca la participa-
ció de Marc Cotonat, Pepe Roca, 
Xavier Solsona i Marc Ticó a Volcat, 
on van completar les quatre etapes 
del 14 al 17 d’abril sumant 204km i 
4.700m. Cotonat, Roca, Ticó i Pau 
Vidal van particpar a la Montmaneu 
494 (68km i 1.200m) el 20 de març, 
i els mateixos van completar el repte 
Pinós-Roubaix del Tour du Lord el 9 
i 10 d’abril. El club també va ser a la 
Marxa Secans de la Noguera.

El CUDOS lidera la Lliga Noguera, que 
té la propera cita a la Cursa Lo Meló

El CUDOS al capdamunt del podi per equips (dreta), foto de grup i podi d’Esther Farré i Gemma Vilella (dreta) | CUDOS
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En trail, al març i Solsona i Nie-
to van ser a la Trencacims de Paüls 
(24km i 1.900m) i Solsona i Gemma 
Vilella van córrer la Cameta Coixa 
de Miravet (21km i 1.500m), amb-
dues puntuables per la Copa Cata-
lana. Ruben García va participar a la 

nocturna dels Mussols a Sant Quir-
ze del Vallès i Nic Boliart, a l’Embar- 
rancada de Coll de Nargó, i el club 
també va ser a la cursa d’orientació 
del Vilosell de  la mà de Milen, Lluís 
i Ricard. 

A l’abril, Solsona va acabar sisè 

la tradicional Caminada les Carenes 
del Pont de Suert el 9 d’abril (50km i 
2.000), i Xabier Velasco i Marta Bo-
her van fer les rutes de 23 i 10km de 
la Camins de Fusta, a Sant Guim de 
Freixenet. En resum, un no parar! | 
CUDOS Artesa de Segre

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Cameta Coixa, Tour du Lord, Volcat, Montmaneu, Mussols, Vilosell i Trencacims
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E l CENG Artesa va prendre part al 
Torneig de Bàsquet de Coma-ru-

ga amb nou equips i un centenar de 
jugadors i jugadores, el qual es va 
celebrar per Setmana Santa a la co-
marca del Baix Penedès.

Es tracta d’un campionat que es 
disputa a les poblacions del Vendre-
ll i de Coma-ruga, on hi participen 
clubs vinguts d’arreu de Catalunya i, 
fins i tot, algun provinent d’Espanya.

El CENG hi va portar dos equips 
preminis, un mini, tres infantils i tres 

cadets. Durant aquests dies, els 
basquetbolistes van poder gaudir de 
molts partits i també de temps d’oci, 
que va servir per fer cohesió grupal. 
Una de les activitats va ser una fes-
ta de disfresses, on els d’Artesa van 
causar sensació en transformar-se 
en Minions. 

LES MINIS I ELS CADETS, CAMPIONS

Pel que fa als resultats, dos 
equips van quedar campions i un 
subcampió.

Les minis CENG Tallers J. Car-
denyes van guanyar la final davant 
del BAM de Barcelona. Els cadets 
CENG Fisart, per la seva banda, 
també van quedar campions en im-
posar-se al CB L’Hospitalet. Les in-
fantils CENG Mobles Ros van per-
dre la seva final davant del SESE.

En definitiva, un èxit de torneig 
on també hi van prendre part moltes 
famílies, que van poder passar uns 
dies de sol i platja, i també de bàs-
quet.

El CENG triomfa a Coma-ruga
La combinació de bons resultats esportius i diversió fora del camp van convertir l’estada a Coma-ruga en èxit | CENG

esports
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La cinquena etapa de la 101a 
edició de la Volta Ciclista a Ca-

talunya va passar per Artesa el 25 
de març. Era la més llarga d’aquest 
any, 206 km de la Pobla de Segur a 
Vilanova i la Geltrú.

Al quilòmetre 17 es va produir 
l’escapada del dia, protagonitzada 
per Urko Berrade, el català Joel Ni-
colau i Gotzon Martín. Al 37, corona-
ven Comiols amb 4’45’’ d’avantatge 
sobre el pilot i Nicolau al capdavant.

Comiols (1085 m), de 3a catego-
ria, va ser l’únic port de l’etapa, amb 
4,6 km d’ascensió, un pendent del 
5% de mitjana i màxims del 7%. Els 
tres escapats van passar per Artesa 
uns 14 minuts més tard del previst, 
però abans que el pilot. El corredor 
basc Martín estirava el tercet, fàcil-
ment identificable pel mallot taronja 
del seu equip. Desenes de persones 
esperaven passar la cursa en dife-
rents indrets d’Artesa, i la plaça del 

progrés fou el més concorregut.
El pilot va neutralitzar l’escapa-

da a 20 km de meta i la victòria a 
l’esprint va ser pel corredor britànic 
Ethan Vernon.

Dos dies després acabava la Vol-
ta a Montjuïc i el colombià Sergio 
Higuita, de 24 anys i de l’equip ale-
many Bora-Hansgrohe es proclama-
va vencedor d’aquesta edició i tam-
bé s’emportava els premis a millor 
escalador i millor jove de la cursa.

Expectació pel pas de la Volta
Aficionats al ciclisme i curiosos en general van sortir al carrer per veure passar la Volta | D. Bella, J. Farré, C. Cortadelles

ceràmiques · banys · materials de construcció
Prefabricats Lleida Ctra. d’Agramunt, Km. 0,5 · Tel. 973 400 179

Fax 973 400 123 · Artesa de Segre (LLEIDA)  
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HORARI Tardes de dilluns a divendres de 16 a 20 hores, matí de dimarts de 11 a 13 hores

Pl. de l’Ajuntament, Casal Cultural, entrada carrer València, 1 · 25730 · ARTESA DE SEGRE  
Tel: 973400754 · biblioteca@artesadesegre.cat · http://bibliotecaartesadesegre.blogspot.com

NOVEL·LA

Lo que la marea esconde.  María 
Oruña. Destino
La presidenta del Club de la Badia de 
Santander, una de les dones més po-
deroses de la ciutat, apareix morta a 
la cabina d’una goleta que navegava 
amb uns pocs i selectes convidats del 
món del tennis.

La leyenda del ladrón. Juan Gó-
mez-Jurado. Penguin Random House
Andalusia, 1587. En un poble arrasat 
per la pesta, un dels comissaris del rei 
Felip II troba un nen que s’aferra a la 
vida. Arriscant la seva carrera, el res-
cata i el porta a Sevilla.

Hi havia una vegada a Holly- 
wood. Quentin Tarantino. Columna
Rick Dalton, un actor en hores baixes 
i alcohòlic, i Cliff Booth, el seu doble 
en escenes de risc, són els antiherois 
d’una novel·la que va més enllà del fi-
nal de la pel·lícula.

La cita. Katharina Volckmer. La Campana
Una jove alemanya resident a Londres 
va al ginecòleg i comença a parlar i 
parlar... El resultat és un llarg monòleg, 
a estones incòmode, on explica sense 
embuts la seva vida i allò que l’atabala.

Lissy. Luca D’Andrea. Penguin Random 
House
1974. La Marlene descobreix que està 
embarassada de Herr Wegener, el seu 
marit i l’home més temut del Tirol, i ha 

d’escapar si vol criar al seu fill lluny de 
la violència.

NOVEL·LA JUVENIL

No entris al bosc. Stephanie Perkins. 
La Galera

Kora al final de l’escapada. Bel 
Olid. Fanbooks

Operació biquini. Julia Barceló, Ca-
mille Vannier. Flamboyant

Els últims dies del Falcó. Gabriel 
Bardala. Cruïlla

POESIA

Mentre perds el món de vista. 

Dolo Beltrán. Rosa dels Vents

Les fugues de la font del temple. 
Xarim Aresté. Rosa dels Vents

TEATRE

Assedegats; Un obús al cor. Wajdi 
Mouawad. Institut del Teatre

CONEIXEMENTS 
ADULTS

Sense por: el mètode comprovat 
per superar l’ansietat, les obses-
sions, la hipocondria i qualsevol 
temor irracional. Rafael Santandreu. 
Rosa dels Vents

Aprenentatges i una proposta. 
Jordi Cuixart. Ara Llibres

L’enigmàtic tarannà dels ocells: 
una nova mirada a la manera 
com els ocells parlen, treballen, 
juguen, crien i pensen. Jennifer Ac-
kerman. Cossetània

Les millors receptes de bolets. 
Jean-Pierre Fombeur.  Cossetània

LECTURA FÀCIL

L’Elionor i les oquetes del rei 
Maó. Versió de M Carme Bernal i Carme 
Rubio. Abadia de Montserrat

CÒMIC

Heartstopper. Alice Oseman. Fanbooks

INFANTIL

Ja arriba la cavalcada! Mercè Ca-
nals. Barcanova

Patufet, on ets?: busca’m per 
les festes populars. Roger Roig, Hu-
go Prades. Cossetània

notícies
NOVETATS   
ABRIL

de la biblioteca
Activitats
• Reunió Club de Lectura d’Adults 

18 de maig, 19h, Àrea Activitats  
• Reunió del Club de Lectura 

Infantil de la Biblioteca 
20 de maig, 16.30h, àrea acti-
vitats

• Curs d’Instagram 
23 de maig, de 19 a 21h                                                                       

• Exposició Segre endins. L’abans 
i el després de la presa de Rialb 
Fins al 10 de juny, planta baixa  

• Exposició 40 anys de la revista 
La Palanca 
Fins al 10 de juny, àrea activitats  

• Exposició del concurs Fotogra-
fies amb DO 
Fins al 31 de maig, replà escala           

• Exposició La Sisqueta. Una 
dona amb coratge 
Fins al 20 de maig ,primer pis         

• Novetats de Sant Jordi 
Planta baixa

  I 33



El passat 10 de febrer el Ramiro ens va deixar. Va 
ser de forma sobtada i inesperada. Tenia 78 anys i una 
vida molt activa.

La família París-Dalmau volem agrair les moltes 
mostres de suport, afecte i condol rebudes aquests dies 
per la pèrdua del nostre espòs, pare i padrí. 

També volem agrair al personal del CAP i d’emer-
gències les atencions rebudes.

| Família París-Dalmau

Ramir París Pedrol

in memoriam

Requiescat, Josep
El 2 d’abril ens va deixar el Jo-

sep Bernaus Farré, més conegut 
com el Josep del Santacreu. Era 
una persona amable i d’un tarannà 
que feia que aquells que el trac-
taven es fessin de seguida amics 
seus. El dia del seu últim adéu 
vam veure gent desconeguda, pro-
bablement caçadors, que de ben 
segur havien tingut una bona rela-
ció amb ell i havien volgut venir a 
acomiadar-lo.

Impactat per la seva inespera-
da pèrdua, em vaig connectar a 
l’ordinador perquè sempre m’en-
viava missatges. Era molt bon fo-
tògraf i m’enviava infinitat de fotos: 
festes familiars, amb amics, dels 
seus nets, de la Garriga...

Cal Santacreu està situat en un 
lloc privilegiat. M’enviava fotos de 
la primavera, de quan els camps 
estaven blancs de neu, de quan 
havia plogut... en fi, de com evolu-
cionava la collita.

A l’estiu, amb altra gent, ens 
trobàvem molts dies a la plaça i 
m’ensenyava fotos que portava al 
mòbil: paisatges de mar i de mun-
tanya. Em deia que cada any viat- 
java al nord, a Santander. Era un 
home que volia conservar imatges, 
sobretot de la seva família.

Amb el Pere del Barrina vam 
anar un parell de vegades a la se-
va masia, a esmorzar. Ens atenien 
ell i la seva esposa Glòria. És un 
lloc amb bones vistes, encimbellat 
dalt d’un turó del Cap de la Serra. 

Estava molt a prop dels núvols.
Josep, descansa en pau. Et 

trobarem a faltar a les tertúlies de 
l’estiu.

| Bartomeu

Josep Bernaus i Farré
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per què diem...

Quan algú fa l’ànec vol dir que 
se li ha acabat la vida. Dit d’al-

tra manera, que ha mort. Per trobar 
l’origen de la dita cal remuntar-nos 
als primers segles de la nostra era 
i a les terres centreeuropees, habi-
tades per pobles germànics com els 
vàndals, frisis, teutons, sueus, etc.

En alguna d’aquestes cultures 
s’havia estès una competició singu-
lar que se celebrava en festes as-
senyalades que començava penjant 
d’una corda travessera un ànec viu 
per les potes, cap per avall, a una 
alçada adequada perquè un genet 

pogués arribar-hi alçat sobre la sella 
d’un cavall. Tot seguit, un dels parti-
cipants més aguerrits de la localitat 
s’enfilava sobre el seu cavall, a tot 
galop, enfilava cap on estava penja-
da la pobra bèstia i sense deturar-se 
ni minvar la marxa, havia d’arren-
car-li el cap deixant el cos lligat a la 
corda. Segons els costums de cada 
lloc es podia tallar amb l’espasa del 
guerrer, amb un pal o amb les mans 
nues, estirant fort per separar el cap 
del cos.

Després de la caiguda de l’Impe-
ri Romà i les invasions bàrbares al 
sud d’Europa iniciades al segle V, el 
divertiment s’escampà cap a les re-

gions per ells dominades, entre les 
quals hi havia també el nostre país, 
quan encara no s’anomenava Cata-
lunya.

Algunes poblacions autòctones, 
envaïdes pels gods arribats de les 
llunyanes regions del nord d’Europa, 
van adoptar més o menys lentament 
alguns dels costums i festes dels 
nouvinguts, entre els quals hi havia 
el degollament violent de l’ànec.

D’aquí ve l’eufemisme “fer l’ànec” 
com a sinònim de morir, com tants 
altres amb el mateix significat, per 
exemple “fer nyec”, potser relacionat 
amb el soroll del coll de l’ànec en 
trencar-se.

... fer l’ànec?
Albert Vidal
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Intenta generar 
opcions de 
pensament 

diferents davant 
d’un conflicte

reflexionem
Mercè Nogués

Avui reflexionem sobre el fet, 
la decisió i els efectes d’estar 

enfadats o enfadades. A vegades 
decideixes enfadar-te amb algú per 
castigar-lo, però el qui realment es 
castiga ets tu mateix, ja que tu t’ho 
passes malament i en el millor dels 
casos l’altra persona a vegades ni 
se n’assabenta, i 
està tan bé... I tu 
et vas enfadant 
més.

Estar perma-
nentment enfa-
dats té sovint re-
percussions en la 
salut física. Pot 
derivar, per exem-
ple, en hipertensió 
arterial, mals de cap, idees rumiati-
ves i dificultats per dormir, així com 
també en problemes digestius, con-
sum excessiu d’alcohol o ansietat.

A mesura que el cos va experi-
mentant el dolor provocat per aques-
tes emocions negatives, es genera 
un desgast excessiu d’energia i, 
alhora, davant del disgust, tot el 
sistema digestiu es veu afectat, es 
produeix la sensació de nus o buit a 
l’estómac i en alguns casos pot arri-

bar fins i tot a somatitzar mitjançant 
úlceres o altres problemes digestius.

COM DEIXAR D’ESTAR ENFADAT

Quan una persona entra a la ro-
da de l’enuig crònic, es pot sentir 
desbordada per la inèrcia d’aques-
ta energia negativa que el porta a 

aquest punt de 
desencís. Tot i 
això, és positiu 
que, des d’un 
punt de vista 
més conscient, 
reflexionis so-
bre si realment 
vols continuar 
igual o vols do-
nar-te l’oportu-

nitat de viure una vida concentrant 
la teva energia en una finalitat més 
constructiva. De debò vols deixar 
d’estar enfadada amb la vida?

Aleshores, comença a prendre 
consciència del que és improductiu 
d’aquesta situació. L’enuig danya les 
teves relacions personals aportant 
nous conflictes, et genera una dosi 
constant d’estrès, produeix malestar 
físic i afecta la teva autoestima. 

L’enuig està directament vinculat 

amb el pensament i amb la manera 
d’interpretar la realitat. A partir d’ara, 
intenta generar noves opcions de 
pensament davant d’un conflicte. 
Des de quins altres punts de vista 
pots observar la situació? Intenta ge-
nerar una pluja d’idees de possibles 
perspectives, i així no et tanques en 
un punt concret.

Recorda aquest missatge d’Aris-
tòtil: “Qualsevol es pot enfadar. Això 
és una cosa senzilla, però enfa-
dar-se amb la persona adequada, en 
el grau exacte, en el moment oportú, 
amb el propòsit just i de la manera 
correcta, això no és tan senzill”.

Per tant, per deixar d’estar enfa-
dada amb el món, és molt important 
que prenguis consciència de com 
aquesta actitud et fa infeliç, perquè 
una persona no canvia fins que vol 
fer-ho per si mateixa.

No t’amoïnis per coses que no 
pots controlar, coses que no depe-
nen de tu. No vulguis que tothom 
pensi i actuï com tu vols, deixa fluir 
la vida, comparteix amb els qui esti-
mes, estima molt i gaudeix de cada 
moment, cada moment és únic, tin-
gues present que ja no tornarà i que 
no el podràs modificar.

Estar enfadat o enfadada
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En l’anterior article us parlava dels 
licors que es prenien al Cafè Da-

vid i vaig anomenar el conyac entre 
d’altres. Doncs bé, no vaig usar la 
paraula correcta, que és brandi. Als 
anys 60 i 70 no teníem internet i les 
persones no sabíem tantes coses 
com ara. L’accés a les xarxes ha fet 
que la informació sobre qualsevol te-
ma i de qualsevol lloc, per lluny que 
sigui, ens arribi molt més ràpid. Ara 
tothom és molt savi. De la mateixa 
manera que vam passar de dir xam-
pany a dir cava, també hem hagut de 
canviar la paraula conyac per la de 
brandi. És clar que el típic xovinisme 
dels francesos ha estat un altre ele-
ment de pressió que ha contribuït a 
realitzar aquestes dues transforma-
cions lingüístiques concretes. 

El brandi, o brandy, és una be-
guda alcohòlica destil·lada, a partir 
de qualsevol classe de raïm, blanc 

o negre, que es pot fer en qualsevol 
part del món. Així, es fan excel·lents 
brandis a Jerez de la Frontera, però 
també al Penedès o a Colòmbia. El 
nom té el seu origen en la paraula 
neerlandesa “brandewijn” que vol dir 
“vi cremat”.

Tanmateix, el conyac seria un ti-
pus particular de brandi, aquell que 
només es produeix a França, a la 
regió de Cognac, seguint un procés 
de doble destil·lació en alambins es-
pecials i a partir únicament de tres 
espècies de raïms blancs: “ugni 
blanc”, “colombard” i “foley blanc”. El 
temps d’envelliment exigit del licor 
és també diferent, més restrictiu en 
el cas del conyac. La DOC francesa 
els classifica en VS, VSOP i  XO, de-
penent que els aiguardents que es 
barregen per aconseguir el “cognac” 
final tinguin menys o més anys de 
criança.  

El cas és que, es digui com es 
digui ara, el brandi o conyac era lla-
vors el licor que més es consumia al 
Cafè David. Teníem totes les mar-
ques d’aquell temps. Les més popu-
lars eren Veterano, Soberano, Terry, 
Fundador, 501, Espléndido Garvey 
i 103. Les més cares, per aquells 
que tenien  més poder adquisitiu o 
que es volien fer veure, eren Mag-
no, Carlos III, Torres 5, i el súmmum, 
Torres 10. Tots els que treballàvem 
al cafè sabíem quin volia cada client 
i no calia pas que t’ho demanessin. 
No podies equivocar-te perquè, si ho 
feies, eren molts els que distingien 
perfectament que no els havies ser-
vit el seu i t’esbroncaven. 

El que sí ha canviat amb els an-
ys, afortunadament, és la publicitat 
d’aquests productes. Tant en quan-
titat, amb les restriccions d’espots 
de begudes alcohòliques en de-

Conyac i anuncis masclistes

cafè de poble
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David Fusté i Guiu

terminats mitjans i horaris, com en 
qualitat, enterrant l’exagerat i brutal 
masclisme que caracteritzava els 
anuncis d’aquella època. N’hi havia 
un de Soberano (“es cosa de hom-
bres”), que es veia a la televisió (el 
podeu trobar a internet encara), en 
què es justificava que el marit, es-
gotat de tantes hores de treballar, li 
clavés una bufetada a la seva espo-
sa, i per relaxar-lo calia que ella, que 
estava tot el dia a casa fent la feina 
de la llar, procurés tenir-li sempre 
una copa de conyac a punt.

Un altre molt famós era el de Te-
rry (“me va”), on una noia molt boni-
ca, vestida amb una camisola molt 
curta, muntava un cavall blanc sense 
sella per la platja. La melena rossa 
d’ella voleiava al mateix suau ritme 
que la cua de l’animal  En el de 103 
(“¿qué hora es?”) sortia una altra 
noia amb una mirada molt sensual 
mentre una veu deia “dentro de ca-
da botella hay bastantes oportunida-
des de que cuando llegue su marido 

decida quedarse 
en casa”...Tots 
els espots utilit-
zaven els matei-
xos reclams pu-
blicitaris: noies 
de físics espec-
taculars, veus 
sensuals de sen-
yora o veus for-
tes d’home que 
p r o c l a m a v e n 
eslògans ran-
cis i masclistes i 
“músiques de ‘caramelo’” que diria el 
Manolo del Duo del Segre. 

Hem arribat al segle XXI, i només 
hem aconseguit reduir parcialment 
aquest tipus de publicitat, i ha estat 
més gràcies a lleis contra la alco-
holèmia que contra el masclisme. 
No solament en el sector de les be-
gudes, sinó també en molts altres 
sectors comercials es segueix men-
ystenint les dones. No és estrany 
doncs que el passat dia 8 de març 

continuessin sortint al carrer per re-
clamar als governs noves lleis amb 
l’objectiu, entre d’altres, d’igualar els 
drets de les dones amb els dels ho-
mes. 

Pel que fa a la foto que acom-
panya el text, no és pas un anun-
ci masclista d’una noia al damunt 
d’una moto. És senzillament la meva 
germana Olgueta, que quan podia 
m’agafava el Vespino que em van 
“regalar” els de la casa Osborne, tal 
com us explicava l’article passat.
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en ruta
Aprofitant la coincidència amb 

la cursa del Meló (pàgina 28), 
aquest mes us proposem una ru-
ta caminant o corrent fins a Grea-
ló, que precisament havia estat un 
dels punts emblemàtics d’anteriors 
edicions de la cursa, però pel qual 
no passa aquest any. És una ruta 
circular de dificultat mitjana, sense 
complicacions tècniques ni massa 
desnivell (uns 460 metres) però re-
lativament llarga (pràcticament 17 
quilòmetres). La podeu fer tot l’any, 
fins i tot a l’estiu si eviteu les hores 
de calor extrema, ja que hi ha punts 
d’aigua a Collfred i Vilves.

Sortim de la plaça de l’Ajunta-
ment cap al Castellot passant per 
l’església i ell carrer Sant Jordi. 
Vorejant el Roc del Cudos, anem a 
creuar la carretera de Ponts. Tot se-
guint la pista en paral·lel a la cabana 
del Vilella, ens endinsem en un pri-
mer corriol planer que ens porta a la 
primera pujada. Té un fort pendent 
però és curta, i ens deixa a la Bassa 
gran. A partir d’aquí seguim de nou 
una pista fins a Colldelrat. 

Arribats al poble, podem carregar 
aigua a la font de la plaça, des d’on 
ens dirigim cap al punt més alt de la 
ruta. Ho fem per un camí amb pen-
dent progressiu fins a arribar a l’an-
tiga Bassa del Metge, on agafem el 
corriol de forta pujada que ens porta 
cap a les restes de l’antic castell de 
Grealó, del segle XI. A la primavera 
per fer la ruta, la mateixa data en què 
es fa la cursa, podreu gaudir d’unes 
vistes impressionants. Continuem 
pel corriol i anem perdent alçada per 
terreny irregular en una baixada pro-
nunciada, és un dels punts on caldrà 
anar més amb compte. Estem orien-

tats al nord-oest 
i davant tenim 
una espectacular 
panoràmica del 
Montsec de Rú-
bies i Sant Ma-
met (foto). A la 
tardor, aquí po-
deu gaudir dels 
canvis de colors 
de les fulles.

Seguim un 
corriol sense pèr-
dua fins a arribar 
a un tros d’ametllers on comença la 
pista que ens durà a Vilves, on po-
dem agafar aigua a l’església abans 
d’endinsar-nos al barranc de les 
Bruixes, del qual us parlàvem a la 
primera ruta que us vam proposar, 
on visitarem l’Ermita del Roser. 

El camí que hem d’agafar per 
arribar-hi el trobarem arribant a Vil-
ves després de resseguir el camí per 
on hem arribat, en el qual fem dos 
girs de 180 graus, així que si volem 
agafar aigua haurem de creuar el 
pont del Canal d’Urgell. Un cop si-
guem en aquest camí, veurem que 

surt un corriol a la dreta, que és el 
que ens durà a l’Ermita del Roser. 
Progressem fins a sortir al Camí de 
Colldelrat. Aquí ja som al quilòmetre 
14 de la ruta, on creuarem un altre 
pont del Canal d’Urgell per agafar 
ja la baixada cap a la carretera de 
Tremp per la Masía del Plens, on 
anem a buscar el camí de la font de 
la Teula, que ens porta en paral·lel 
a la carretera i sense més desni- 
vell fins a Artesa. Trobareu el track al 
nostre perfil de wikiloc, esperem que 
gaudiu de la ruta! | CUDOS Artesa 
de Segre (foto: Jaume Jovell)

Circular fins a Grealó per Colldelrat i Vilves
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fa 25 anys
Tot i que el tema del mes signifi-

cava que Artesa s’havia convertit 
en punt d’atenció comarcal escolar, 
les caramelles mantenien el seu pro-
tagonisme habitual.

PORTADA. La instantània, del 
fotògraf Joan Serra, recollia un mo-
ment de la trobada escolar.

L’AGENDA. Aquell març a Arte-
sa, tres naixements i una tempera-
tura mitjana de 10,8º.  El costumari 
d’Albert Guiu ens recordava que el 
Roser d’Artesa se celebrava el se-
gon diumenge de maig. I l’agenda 
començava a recollir alguns actes.

EDITORIAL: Tot i que el títol, Pe-
luts i pelats, pot semblar poc seriós, 
el tema ho era. Una onada de van-
dalisme i d’enfrontaments entre dos 
grups de jovent radicalitzats i d’ideo-
logies totalment oposades era motiu 
de preocupació i de reflexió.

EMPRESES LOCALS: Ros 1 
SA, tecnologia punta al servei del 
moble, per Bartomeu Jové. L’article 
començava amb una breu cronologia 
sobre l’empresa creada per Josep 
Ros Puigpinós, des de la primera 
fusteria (1933) fins al trasllat al lloc 
actual (1980). Després se centrava 
en els avenços tecnològics que la 
convertien en una indústria puntera 
del sector.

NOTICIARI. Només notícies 
breus. Destaco la subvenció del con-
sell comarcal d’un milió de pessetes 
a la Creu Roja d’Artesa per a l’adqui-
sició d’una ambulància i la foto del 
cometa Hale-Bopp, de Josep Riu-
deubàs, al seu pas per Artesa.

LA NOGUERA: Inauguració del 
Teatre Municipal de Balaguer, per 

Ramon Giribet Boneta. El diumenge 
6 d’abril es va inaugurar oficialment 
aquest equipament cultural amb 
l’obra El retaule del flautista, de Jordi 
Teixidor, a càrrec del grup Teatre de 
l’Univers.

ESPORTS. La part de futbol pre-
sentava dos equips, infantil i cadet, 
entrenats respectivament pels ger-
mans Cusola i Joan Fontanet París. 
En la part del CENG, es presentava 

els components de l’equip de futbol 
sala i del cadet femení de bàsquet, 
entrenats també respectivament per 
Albert Guiu i David Saura. Tots els 
equips amb fotos. També es parlava 
d’altres esports. Set atletes, sis d’ells 
del CUDOS, van participar a la Mara-
tó de Catalunya, entre Mataró i Bar-
celona. A més, el Club d’Escacs va 
fer un curs de tres mesos al Col·legi 
Sant Josep els dissabtes a la tarda.

Abril de 
1997

42 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Abril 2022 I Núm. 464



fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

FILA 7: Cinema català: un des-
conegut (I), per Miquel Mota. El re-
dactor ens oferia el primer capítol 
del seu “esbós d’història del cinema 
català”. Començava amb Fructuós 
Gelabert (1874-1955), creador del 
cinema català, i arribava fins a la dè-
cada de 1920.

COL·LABORACIÓ: La tècnica 
envaeix el Castellot, per Jordi París i 
Dalmau. L’autor parlava dels telèfons 
mòbils, d’internet, de la televisió di-
gital... i de les antenes del Castellot, 
totes necessàries però que podrien 
ubicar-se en una única torre.

UN TOMB PER ARTESA, MEN-
JANT ÉS CLAR!: Bar-Restaurant 
Kay Kots. Tancava els dilluns i havia 
adquirit fama per les tapes, però ofe-
ria menús, plats combinats, pizzes... 
Especialitats recomanades: cua de 
bou, galtes de porc, conill amb bolets 
i calamars a la romana. La recepta: 
escarxofes amb escopinyes.

NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA: 
L’Any Pla. Feia 100 anys que havia 
nascut Josep Pla i la biblioteca infor-
mava de la bibliografia relacionada 
amb l’autor de la qual disposava.

TEMA DEL MES: Escolars de la 
Noguera envaeixen Artesa. La re-
dacció es feia ressò d’una trobada 
escolar que l’11 d’abril va reunir 400 
nens i nenes de 5è i 6è de primària a 
Artesa. Durant el matí es van repar-
tir en grups per a conèixer diferents 
indrets del municipi i de la rodalia. 
Aquella nit, el Museu del Montsec 
també va organitzar una taula rodo-
na sobre les possibilitats turístiques 
del Segre Mitjà.

PARLEN LES ENTITATS. La sec-
ció conté tres articles. Primer, l’As-
semblea Local de Creu Roja infor-
mava de les millores al lloc de socors 
i la imminent adquisició d’una am-
bulància. Després, el Club de Lec-

tures anunciava 
un cicle de tres 
conferències. Fi-
nalment, l’Escola 
Els Planells ex-
plicava les prin-
cipals activitats 
de la Setmana 
Cultural.

M Ú S I C A , 
MESTRE! per 
Sergi Valls i Ri-
card Zamora. 
Valls ens parlava del concert de pri-
mavera de l’Escola de Música i de 
les caramelles, que per segon any 
anaven també a cantar a un poble 
del municipi, Anya (foto). Zamora ex-
plicava que en 15 dies hi havia hagut 
tres concerts al pavelló i lamentava 
les “esbatussades, empentes i crits 
de quatre impresentables”.

PEDRES?: Roureda de Ver-
net, per Rafel Gomà i Eva Solanes. 
Aquest jaciment arqueològic del 
neolític és un del molts indrets vora 
el Segre on es fabricaven eines de 
pedra.

A LA LLUM DEL RECORD: Una 
Pasqua com la mosta, per Sícoris. 
L‘autor parlava de les caramelles, a 
les quals dedicava el poema Cata-
lunya se sent joiosa, i de l’aplec del 
Dilluns de Pasqua a Salgar, que ana-
va perdent poder de convocatòria.

BUSCANT AL JACS: Prem el bo-
tó, per Jaume Barberena. L’article es 
referia a la incursió d’internet a les 
nostres vides i l’autor ja en pronosti-
cava alguns usos que avui dia estan 
molt normalitzats.

CARTES A LA REDACCIÓ: Ha 
mort el Sr. Pere, per Lluís Xandri i 
Serra. El text estava dedicat a Pere 
Niubó, que havia estat professor de 
l’Acadèmia Balmes, de la qual Xan-
dri n’era el director.

INFORMACIÓ MUNICIPAL per 
Ramon Giribet Boneta. En el ple or-
dinari del 10 de març es va acordar 
retornar diverses fiances d’obres, 
però el més rellevant va ser l’aprova-
ció provisional de la modificació del 
Pla Parcial del Polígon Industrial.

MUNICIPIS VEÏNS: Salgar, per 
Carme Barril i Pere Batalla. Després 
d’una breu introducció històrica, el 
text se centra en les obres de res-
tauració del santuari sota la respon-
sabilitat de Mn. Roc Salvia, algunes 
realitzades i altres pendents de fi-
nançament.

LO FORAT RODÓ: La caseta de 
xocolata, per Brigadademòtica (Ra-
mon Abelló). Aquesta era la deno-
minació d’un “habitatge” que l’Ajun-
tament havia construït al peu del 
Castellot per una família gitana i que 
ara era enderrocat. La crítica sobre 
la gestió del tema era inevitable.

PALANC-OCI. La secció es con-
solidava amb l’encreuat artesenc, 
signat pels Dimonis Panxuts, el Gu-
si-trucs de Lluís Agramunt i una nova 
foto enigmàtica per endevinar.

IMATGES D’AHIR: L’ocupació de 
Vilanova de Meià, per Bartomeu Jo-
vé. La imatge és del dia de Nadal de 
1938. Hi veiem tropes franquistes, 
molt ben equipades, tot descansant 
i fent un àpat.
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Josep Galceran
humor

La rosa i Sant Jordi

- Et tornaries a casar amb el teu marit!
- I tant que sí! Que es foti!

on són
el Quimet i el Cosme?
Solució del mes passat: Es tracta-

va de l’església de Sant Salvador 
de Marcovau. És d’origen romànic i 
l’espadanya presenta dues bombes 
que fan de campana.

Pista del mes: En aquesta ocasió 
el Quimet i el Cosme són en una al-
tra església romànica que també ha-
via tingut una bomba per campana, 
tot i que ara ja no la té. Una rare-
sa li dona singularitat: els elements 
que subjecten la teulada de l’absis 
no són propis del romànic català i 
corresponen a estils d’algunes es-
glésies castellano-lleoneses dels 
segles X i XI.

| Per Jordi Farré i Obiols
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imatges d’ahir
Any 1948Any 1948

Foto de data aproximada cedida 
per M.T.M. Feia poc que havia 

acabat la guerra, els rebels havien 
guanyat i l’Església catòlica els do-
nava suport. Era la primera època del 
nacionalcatolicisme franquista. Es pot 
entendre fàcilment que qualsevol ma-
nifestació religiosa tenia el suport del 
règim i gran rellevància, i la presència 
militar hi era palesa: misses de cam-
panya, acompanyament de proces-
sons, vetlles del Sant Crist per Set-
mana Santa...

Algunes fonts indiquen que l’origen 
de l’aplec del Pla és la grip de 1918, 
que feia estralls entre la població. Van 
decidir portar la Mare de Déu del Pla 
en processó fins a Artesa i passejar-la 
pels seus carrers, diuen que el remei 

fou immediat i que aquest fou l’origen 
de la tradició d’anar en processó al 
Pla els dimarts de Pasqua. També s’hi 
anava per Sant Blai i per Santa Llúcia.

L’autor de la foto, que desco-
neixem, va encertar l’enquadrament. 
Recull la inacabable cua de gent en 
pelegrinatge fins a l’ermita del Pla, i 
a més, al darrere es distingeixen el 
Castellot, la Roca del Cudós, Sant 
Mamet i el Montsec de Meià.

Els músics tocaven tot el camí i les 
dones portaven mantellina, ja que es 
considerava incorrecte que no es ta-
pessin els cabells en actes religiosos. 
I si algú no anava a la processó, no 
estava gaire ben vist.

En aquella època, el recordat Mn. 
Lluís era qui organitzava tots els ac-

tes religiosos i ningú li podia negar 
aquest dret. Els escolans tenien l’obli-
gació de besar-li la mà quan el troba-
ven pel carrer, un acte de reverència 
amb els capellans. Alguns, avergon-
yits, se n’escapolien per qualsevol 
cantonada. Ell ho veia però no els 
deia res.

Començant per l’esquerra, les 
persones que veiem a primera fila 
de la foto són les germanes Carme 
(amb ulleres) i Pilar Capdevila Mas 
(mare del Mingo Aldavó Capdevila), 
una nena, Antonieta Miró Fontanelles 
i un desconegut. Dels músics, no re-
coneixem el dels platerets, però l’En-
ric “baster” porta el tambor i Alfonso 
Baella Martí és el del fiscorn (de cal 
Boter, família de músics). Al darrere, 
creiem que el de la trompeta és Macià 
Casamajó.

La processó del Pla

Bartomeu Jové i Serra
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la vie en ROS
Fem la teva llar diferent

Nou catàleg 
Disponible a la web i a la vostra botiga 

distribuïdora més propera. 
www.ros1.com
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la foto

Alòs de Balaguer ha recuperat aquest any la processó del Calvari, que va des del poble fins a l’ermita de Sant Miquel i 
que se celebra el Divendres Sant. L’ha encapçalat l’alcalde perquè els dos sacerdots estaven de baixa. | Núria Pedrós


