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setembre

ARTESA DE SEGRE 

NAIXEMENTS 
dia 15: Melissa

DEFUNCIONS
dia 1: Josep Pijuan i Gatnau (83 

anys), natural de Seró

Cada dimarts
De 18:30 a 20 h a la Biblioteca, 
Xerrem Junts, activitat gratuïta de 
grups de conversa en català. Orga-
nitza: CAL (Coordinadora d’Asso-
ciacions per la Llengua Catalana)

Cada dimecres (quinzenal)
De 9:45 a 10:35 h, al Parc Urbà de 
Salut, activitat física per majors de 
65 anys. Inici: 19 d’octubre. Organit-
za: Consell Esportiu de la Noguera

Fins al 10 de gener
D’11 a 20 h (divendres, dissabtes i 
diumenges), al Local Social d’Alòs, 
Exposició de la Mineria i Mostra de 
Fotografies Antigues d’Alòs

Festius fins a l’1 de novembre
Museu del Montsec, d’11 a 14 h, ex-
posició 100 anys de futbol a Artesa 
de Segre en 1000 imatges. Organit-
za: Club de Lectures Artesenc

22 d’octubre
Pavelló, Festa Aniversari de la Gent 
Gran d’Artesa (dinar i ball)

27 d’octubre
17:30 h, Cubtural, inauguració de 
les Aules de Formació. Inscripcions 
a través de les Artesenques Actives 
(15 €). Organitza: Consell Comarcal

30 d’octubre
A les 18 h, al Cubtural, teatre fami-

liar: La motxilla de l’Ada amb el grup 
Teatre Al Detall

31 d’octubre
23 h, al pavelló, Castanyada d’un 
altre planeta amb DJ Lokito, Star 
Ways Band i DJ Bacardit. Entrada: 
5 €. Organitza: CE Artesa

5 de novembre
22 h, Cubtural, El sopar dels idiotes, 
direcció de Pep Anton Gómez

6 de novembre
A les 9 h, al pavelló, IV Meló Bike. 
Vegeu p.27. Organitza: CUDOS

12 de novembre
A les 17h, a l’església de Vilanova, 
concert de la Coral de Miralcamp. 
Organitza: Lo Pas Nou
Al Cubtural, cinema: 18 h, Super-
mascotas; 22 h, Escape room

13 de novembre
A Vilanova de Meià, Fira de la Per-
diu. Vegeu p. 17.

20 de novembre
18 h, Cubtural, concert amb l’Or-
questra de Cambra de la Catalunya 
Interior, Bernat Giribet i Maria Baró. 
Direcció: Jordi Castellà

25 de novembre
19 h, a la sala d’actes de la Coope-
rativa, 4a edició de l’Espinjola’t 

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.

setembre

Actes
que sabem que es faran

ARTESA DE SEGRE    
A) PÇA AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana 21,1°
Temperatura màxima:    35° (dia 12)
Temperatura mínima:     6° 
              (dia 30)
Dies amb precipitació:   5
Precipitació màxima:     18,5 mm
             (dia 24)   
Total precipitacions       32 mm   

B) BALDOMAR      
Temperatura mitjana:  20,7°
Temperatura màxima:    36,1° (dia 12)
Temperatura mínima:     5,7° (dia 30)
Dies amb precipitació:     5
Precipitació màx:      12,9 mm (dia 13)
Total precipitacions:        38,4 mm

VILANOVA DE MEIÀ   
Temperatura mitjana:      19,6°
Temperatura màxima:    34,7° (dia 12)

Temperatura mínima:       5,6° (dia 30) 
Dies amb precipitació:     6
Precipitació màxima:        20,2 mm      
   (dia 25)
Total precipitacions:        58,1 mm

FORADADA              
Dies amb precipitacions:    3 
Total precipitacions:          52 mm 
Precipitació màxima:        28 mm 
   (dia 23) 

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 expressament, no es podran 
publicar.

Avís naixements
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El vi, motor econòmic
És ben sabut que la zona d’Artesa 
produeix vins des de temps imme-
morials. La vitivinicultura va ser un 
motor econòmic durant el segle XIX i 
ben entrat el XX, amb milers d’hec-
tàrees conreades i un celler gairebé 
a cada casa de pagès, a més de 
vàries fassines que destil·laven 
alcohol i l’exportaven arreu. Amb la 
fil·loxera primer i la mecanització 
del camp després, als anys 1960 la 
vinya passà a ser residual. Fou a 
mitjan anys 1980 quan la Coopera-
tiva d’Artesa apostà de nou per la 
viticultura i impulsà la DO Costers 
del Segre, de la qual és cofundadora 
amb Raimat, i s’establí la subzona 
d’Artesa com àrea geogràfica reco-
neguda. Vall de Baldomar s’afegí a 
l’aventura ben aviat i es convertí en 
un celler innovador, amb el vi Cristiari 
com a joia de la corona. A posteriori, 
es fundaren Vinya l’Hereu (Seró), 
Mas Ramoneda i Bregolat (els dos 
a Montmagastre), Rubió de Sòls 
(Rubió) i Arió (Boada). A aquests hi 
podríem afegir Costers del Sió, bode-
ga ubicada entre Balaguer, la Sentiu 
i Cubells que forma part també de la 
subzona. Sense oblidar-nos de Cas-
tell del Remei, ja una mica més lluny, 
a Penelles, un dels pioners catalans. 
Tots aquests cellers funcionen en 
l’actualitat i produeixen vins ex-

cel·lents. La majoria han comple-
mentat el conreu de la vinya i la 
producció de vi amb altres activitats 
promocionals: visites guiades a les 
instal·lacions, maridatges, enotu-
risme, jornades gastronòmiques o 
festes com l’Espinjola’t.
Tanmateix, creiem que el rendiment 
econòmic i la implantació social dels 
cellers al nostre territori té molt mar-
ge de millora i de creixement. És cert 
que l’Ajuntament d’Artesa va enge-
gar fa anys una mostra de vins per la 
Fira de Sant Bartomeu, que ha tingut 
els seus alts i baixos, però que mai 
ha acabat de quallar, potser perquè 
les dates no són les més idònies o 
potser perquè hi falta més implicació 
pública (i pressupost) i participació 
dels mateixos cellers. 
Altres poblacions properes, amb 
poca tradició i sense cap celler, or-
ganitzen certàmens entorn al vi que 
estan esdevenint un èxit. Així mateix, 
els restaurants, bars, càterings, 
botigues... de la zona no acaben de 
fer una aposta decidida per tenir una 
carta de vins basada en caldos del 
territori, cosa que sí han sabut fer en 
altres zones com Rioja, Penedès, 
Priorat, Ribera del Duero... 
A tots plegats ens falta creure més 
en els nostres vins i saber-los vendre 
millor, perquè de qualitat ja en tenen.
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noticiari

Celler Montsec va presentar el 
10 d’octubre la nova anyada 

del vi Astronòmic, precisament al 
Parc Astronòmic del Montsec, per 
donar valor al paisatge natural, cul-
tural i gastronòmic de la zona, ele-
ments clau en l’elaboració i comer-
cialització dels vins del celler. 

Hi van assistir el president del 
parc, Salvador Ribas; el president i 
el gerent de la Cooperativa d’Arte-
sa, Josep Trepat i Josep Soldevila, 

respectivament; l’enòleg de Celler 
Montsec, Jordi París, i el director co-
mercial, Jaume Gaspà. París i Gas-
pà van conduir la presentació da-
vant d’una quarantena de persones. 
L’acte va començar amb una obser-
vació d’estrelles i tot seguit es va 
presentar la nova anyada del vi i es 
va fer  un maridatge amb productes 
de proximitat. És un Cabernet Franc 
d’una sola finca de poc més d’una 
hectàrea, vinificat en inoxidable amb 

llevats autòctons, criat vuit mesos en 
bóta de roure francès i, parcialment, 
en damajoanes de 8 litres.  

L’etiqueta té tinta invisible fluo-
rescent i a les fosques recorda el cel 
de tardor del Montsec. La càpsula 
simula la mira d’un telescopi.  

Les vinyes que han produït el 
raïm per elaborar l’Astronòmic for-
men part del Projecte Baluard de re-
cuperació del paisatge de vinya del 
Montsec. 

Observació d’estels en el marc de la presentació, foto de grup de les autoritats i explicació de l’enòleg | Celler Montsec

Nova anyada del vi Astronòmic

E l dimarts 27 de setembre va te-
nir lloc una reunió en el marc del 

programa de l’agenda de desenvo-
lupament rural dels fons europeus 
Leader, impulsada des del Consell 
Comarcal i amb agents i represen-
tants de diferents sectors econòmics 
i culturals del territori per tal d’inter-
canviar opinions i propostes de futur.

Trobada del programa de desenvolupament rural
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noticiari

La Fundació Canals d’Urgell, 
constituïda el maig de 2021, ha 

programat unes visites guiades a 
la primera casa de comportes del 
Tossal. L’acció s’emmarca dins dels 
actes de commemoració del 160 
aniversari de l’arribada del reg a la 
primera finca, al març de 1862, que 
fou la de Tarassó, a Agramunt.

La visita permet conèixer la pri-
mera casa de comportes vella, mal-
mesa per la riuada d’octubre de 
1907, les instal·lacions de la casa 
actual, que encara està habitada, i 
l’ermita de Sant Isidre del Canal. Es 
pot veure de ben a prop la resclo-
sa que reté l’aigua del Segre, que fa 
170 metres de llargada i 4,80 d’alça-

da. Es parla de “primera” casa per-
què passat el túnel de la serra de 
Llenguadera, que fa 283 metres de 
llarg, hi ha la segona, deshabitada 
des dels anys 80 i que va deixar de 
ser funcional el 2001. El túnel per-
met estalviar els 5 quilòmetres que 
caldria recórrer per rodejar la serra.

L’ermita de Sant Isidre del Canal, 
de l’any 1950, fou dissenyada per 
l’arquitecte Isidre Puig Boada, deixe-
ble de Gaudí i autor de l’església 
d’Artesa i del monument al Sagrat 
Cor. El 14 de maig, vigília de Sant 
Isidre Llaurador, es van presentar 
els treballs de restauració de l’er-
mita i de dues peces del segle XIX, 
una pintura d’un Crist crucificat i un 

sagrari, promoguts per la Comuni-
tat General de Regants dels Canals 
d’Urgell.

Les visites van començar el 13 
de setembre amb una jornada de 
portes obertes i el 15 d’octubre es 
va fer la segona. La resta estan pro-
gramades el 19 de novembre, 10 de 
desembre, 14 de gener, 4 de febrer 
i 4 de març. El preu és de 5 € per 
als majors de 6 anys i hi ha entrades 
reduïdes. Cal fer reserva prèvia al 
correu espaicultural@canalsurgell.
org o al telèfon 973603997.

L’acció complementa les visites 
que la Fundació ofereix cada dia a 
l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell 
a Mollerussa.

Visites a la casa de les comportes del Canal
La primera visita, que va ser una jornada de portes obertes, es va fer el 13 de setembre | Jordi Farré
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La biblioteca ha acollit aquest 
setembre dues presentacions 

de llibres i una taula rodona. La pri-
mera presentació va ser la del llibre 
Els Borges. Uns carlins de Vernet 
(1823-1861), de Marcel·lí Pedrós. 
L’autor és fill d’Artesa, llicenciat en 
Història Contemporània i catedràtic 
de secundària. Ha combinat la do-
cència amb la recerca i ha col·labo-
rat en diverses publicacions, entre 
elles les del Grup de Recerques de 
les Terres de Ponent, on va publicar 
l’article que dóna nom al llibre.

El dia 23 es va fer la presenta-

ció de Canviar de pell, d’Aina Gat-
nau, que va estar acompanyada de 
Montse Fornells, Directora General 
d’Administració Local i alcaldessa 
de Vilanova de l’Aguda, municipi 
d’on és originària Gatnau. Canviar 
de pell, primer llibre de l’autora, és 
una novel·la intimista que parla del 
món rural i de la lluita d’una dona per 
ser feliç i superar uns fets que l’han 
marcat per tota la vida.

Per altra banda, el 16 de setem-
bre va tenir lloc un acte d’homenatge 
a l’amistat entre Maties Palau Ferré, 
pintor cubista de Montblanc, i Fran-

cesca Solé Clotet, activista cultural 
filla de l’alcalde republicà d’Artesa 
Josep Solé Granyó, a partir de la 
seva coneixença al París dels anys 
1950, de la qual es conserven fo-
tografies. L’acte donava a conèixer 
l’exposició que fins al 30 desembre 
es pot visitar a la biblioteca, i hi van 
participar l’alcaldessa d’Artesa, Ma-
ria Cusola, el conseller de Cultura 
del Consell Comarcal, Jaume Mon-
fort, la néta de Francesca Solé Ro-
ser Betriu, i la besneboda de Maties 
Palau Ferré Rosa de les Neus Mar-
co-Palau.

Presentacions de llibres i taula rodona
A l’esquerra, presentacions dels llibres de Marcel·lí Pedrós i Aina Gatnau i a la dreta, taula rodona | Dolors Bella, Jordi Farré

Dates a recordar
Recollida d’objectes voluminosos i roba

Trucar al Consell Comarcal (973 44 89 33 ext. 
2) o escriure a residus@ccnoguera.cat per avi-
sar fins al dijous anterior a les 13 hores.
- Pobles agregats: 28 d’octubre, recollida de 
roba porta a porta.
- Artesa de Segre: 17 d’octubre i 7 de novem-
bre, 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 

Dies 8 (renovació) i 10 (recollida) de novembre, 
de 10 a 12h al centre d’entitats, prèvia inscrip-
ció a l’Ajuntament per telèfon (973 40 00 13) o 
presencial. 
També us podeu adreçar a la comissaria de la Po-
licia Nacional a Lleida, al carrer de l’Ensenyan- 
ça, 2, 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.

**
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E l fotoperiodista Jordi Borràs va 
presentar el llibre Tots els Co-

lors del Negre el dia 8 d’octubre a 
Clua, obra on contextualitza i denun-
cia l’augment de poder el populisme 

xenòfob a Europa. La presentació 
va tenir lloc en el marc d’una vet-
llada gastronòmica i cultural orga-
nitzada per la Formatgeria de Clua, 
que combinava aquesta presentació 

amb una degustació de formatges i 
l’actuació del grup de teles acrobàti-
ques de Ponts Entre Teles, especta-
cle que va comptar amb la col·labo-
ració de Prefabricats Lleida. 

‘Tots els Colors del Negre’, a Clua
Presentació del llibre de Borràs i dos moments de l’espectacle de teles acrobàtiques | Formatgeria de Clua / Entre Teles

noticiari

Montmagastre va celebrar la 
festa de Sant Miquel el dis-

sabte anterior a la tarda, el 24 de 
setembre. El programa començava 
amb tirades de bitlles tant infantil 
com per a adults, seguides de l’ac-
tuació del grup Tradmix. No hi va 
faltar coca, xocolata i beure per a 
tothom. | Foto: Dolors Bella

Festa de Sant Miquel a Montmagastre
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E l Consell Comarcal millorat 11,5 
km de vials forestals aptes per a 

vehicles d’extinció d’incendis als mu-
nicipis d’Artesa de Segre i Vilanova 
de Meià. S’han arranjat 6 camins, 4 
a Vilanova i dos a Artesa. A Vilanova 
s’ha arreglat el camí de Baldomar, el 
de la Garriga pel Serrat de la Creu, 
el de la Garriga i el de Serrat Llarg a 
les Torres. A Artesa s’han fet millores 
al camí de la Masia de les Pletes i al 
de la Serra del Puitarró. 

Les actuacions de millora han 
consistit en el repàs d’esplanada, 
amb motoanivelladora petita i amb 
xaragalls profunds, i la definició de 
la base de l’esplanada dels camins. 
On s’ha considerat adequat també 
s’han eliminat els bordons, s’hi han 
fet trencaaigües i s’hi ha repartit  

“tot-u” uniforme. L’actuació ha comp-
tat amb una subvenció de 9.200 eu-

ros del departament d’Acció Climàti-
ca de la Generalitat.

Millora de camins a Artesa i Vilanova

S’han millorat sis camins, quatre a Vilanova i dos a Artesa | Consell Comarcal

L ’empresa Agbar ha informat aquest mes de se-
tembre que en anàlisis realitzades a l’abastament 

d’aigua del Polígon el Pla s’havien detectat alguns 
paràmetres amb valors superiors als límits establerts. 
En conseqüència i preventivament, ha recomanat a la 
població que s’abstingui de consumir aigua de la xarxa 
per a beure i cuinar. L’empresa ha recalcat  que l’aigua 
del nucli d’Artesa no presenta cap anomalia, és potable 
100% i que la recomanació és només pel polígon.

Aigua no potable al polígon

Tot i els nomenaments que el Bisbat d’Urgell va fer 
públics el 20 de juliol, segons els quals Mn. Antoni 

Ballester i Díaz era destinat a Bellver de Cerdanya, a 
mitjans de setembre hem sabut que el rector romandrà 
almenys un any més a Artesa. El trasllat temporal del 
rector de Tremp a Roma ha provocat una sèrie de can-
vis en cadena, ja que l nou rector de la capital pallaresa 
serà Mn. Alfons Velásquez i Castañeda, que havia es-
tat destinat a Artesa en substitució de Mn. Antoni.

Per ara no canvia el rector

noticiari
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A l’octubre han començat les Au-
les de Formació de la Noguera, 

que a Artesa s’inauguren el dia 27. 
Les sessions són mensuals, comen-
cen a les 17.30h i s’hi tracten dife-
rents disciplines com literatura, geo-
grafia, sociologia, història, medicina, 
mitologia o astronomia. 

Ho organitza el Consell Comarcal 
i els municipis implicats són Bellcai-
re d’Urgell, Térmens, Vallfogona de 
Balaguer, Albesa, Menàrguens, Ba-
laguer i Ponts, a més d’Artesa. Són 
els mateixos de la darrera convoca-
tòria, la del curs 2019-2020, tot i que 

la voluntat del consell és ampliar el 
nombre de municipis de cara a les 
properes edicions.

A Artesa la primera sessió es ti-
tula “una història de la llengua. Els 
noms de les fruites i verdures”, i és 
a càrrec de Joan Morera. Les se-
güents cites són el 24 de novem-
bre amb “Alimentació”, a càrrec de 
Montse Pedró; el 22 de desembre, 
amb “reflexions filosogràfiques”, a 
càrrec de Paco Ermengol; el 26 de 
gener, amb “El repte del futur: més 
desenvolupament amb major sos-
tenibilitat”, a càrrec d’Astrid Balles-

ta; el 23 de febrer, amb “Història 
Econòmica de Catalunya”, a càrrec 
de Gabriel Ramon; el 23 de març, 
amb “El banquet romà, de l’auste-
ritat al luxe”; el 20 d’abril, amb “Els 
Inuits, Caçadors del Gran Nord”, a 
càrrec de Francesc Ballón, i el 15 de 
juny, amb “Comunicació no verbal”, 
a càrrec d’Anna Maria Martí”. El  ca-
lendari el complementa una sortida 
conjunta de tots els municipis el dia 
25 de maig, amb destinació encara 
per concretar.

El 2019-2020 hi van participar 
més de 500 persones de la comarca.

Comencen les Aules de Formació

E l ple del 10 d’octubre de l’Ajuntament d’Artesa va 
aprovar, entre altres assumptes, modificacions de 

crèdit per suplementar partides pressupostàries que 
estaven en negatiu. A més a més, es va modificar la 
memòria de l’obra de sanejament a Vall-llebrera per 
adequar-la a la pujada de preus. 

A banda d’aquests assumptes d’urgència, en el 
marc de l’ordre del dia del ple l’únic punt va ser l’apro-
vació del conveni de col·laboració en serveis esportius 
entre el Consell Esportiu de la Noguera i l’Ajuntament, 
conveni que permet la contractació de monitors pels 
cursos de natació a l’estiu o l’organització de les pro-
postes d’activitat física per a la gent gran.

Suplementació de partides 
econòmiques en negatiuDes de ROS volem agrair al poble d’Artesa de Se-

gre el suport que hem rebut en aquests moments 
difícils. Són moltes les paraules d’ànim que 
hem compartit i la força que tots ens heu do-
nat per tirar endavant. Moltes gràcies de tot 
cor. | Equip ROS

Agraïment

noticiari
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baldomar
EMD Baldomar

PUOSC

F inalment s’han dut a terme les 
obres dels carrers, amb l’execu-

ció de la millor manera, i també amb 
la previsió de deixar els serveis a 
punt davant de parcel·les en què ara 
no hi ha edificis però que es puguin 
desenvolupar en un futur. Es pot 
veure el resultat de l’obra a la foto 
adjunta.

MUSEU

Ja hi ha prevista inicialment l’am-
pliació de l’oferta cultural del mu-

seu, amb diferents col·leccions dels 
artistes Borrell, tant del pare com del 
fill. Ara falta concretar de quina ma-
nera es pot dur a terme.

LEADER

E l local socio-cultural, bar i res-
taurant, ja s’ha pogut començar 

a construir. Ha costat i hem anat 
sempre al límit, però s’ha aconseguit 
fer la primera fase d’un projecte que, 
a mitjà termini, a d’ajudar a impul-

sar l’activitat econòmica del poble i 
de la zona. Al mateix temps, també 
consolidarà el desenvolupament in-
tegral d’una zona lúdica i esportiva 
del poble.

NEXT GENERATION

Des de l’EMD també estem tre-
ballant amb la possibilitat d’ob-

tenir ajudes europees en el marc 
dels fons Next Generation, una línia 
de subvencions destinada a afavorir 
i implantar el desenvolupament de 
les energies renovables en l’abas-
tament  per atendre totes les ne-
cessitats municipals. Cal definir els 
projectes i presentar les sol·licituds i 
veure com se li dóna forma.
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municipis

L ’Ajuntament de Cubells ha arri-
bat a un acord amb la família 

d’un sergent republicà mort a la 
població durant la guerra civil per a 
col·locar una placa commemorativa 
al cementiri actual.

Segons el testimoni d’alguns 
companys del soldat, Eladio Alon-
so Rodríguez, natural de Tarancón 

(Cuenca), va morir el 22 de maig 
1938 per l’impacte d’una bala perdu-
da al voltant del cementiri vell, on va 
ser enterrat.

Des de feia molts anys, la família 
del soldat havia reclamat alguna so-
lució i el tema no ha estat exempt de 
polèmica.

Fa uns 60 anys, les restes 

d’aquest indret es van traslladar al 
cementiri nou, de forma probable-
ment poc rigorosa. Aquest ha estat 
un dels principals problemes per 
desencallar la situació.

Finalment, està previst que en els 
propers mesos es pugui dur a terme 
aquesta reparació històrica amb la 
presència de la família.

Record per a un soldat republicà a Cubells

La placa en memòria d’Eladio Alonso Rodríguez, natural de Cuenca, es col·locarà a l’actual cementiri  | Jordi Farré

Tot i que el gruix d’aquest programa ara és vigent 
durant tot l’any amb visites als establiments adhe-

rits, el cap de setmana de l’1 i 2 d’octubre se’n va fer 
una nova edició. El celler Rubió de Sols en forma part.

Benvinguts a Pagès

E ls Bombers de la Generalitat van haver d’activar 
l’helicòpter per rescatar un excursionista que havia 

patit una indisposició en un indret de difícil accès al mu-
nicipi d’Alòs el dia 18 de setembre.

Rescat d’un senderista a Alòs
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Segons informava a finals de se-
tembre la publicació Descobrir.

cat, el xef Sergi de Meià, barcelo-
ní amb arrels a Vilanova de Meià i 
molt vinculat al municipi, ha impulsat 
en aquesta població una fundació 
basada en la gastronomia que, a 
través d’activitats formatives, un la-
boratori experimental i un espai mul-
tisensorial, vol convertir-se en espai 
de creació i de promoció de la cuina 
de proximitat i ser un impuls per al 
món rural. Els objectius principals 
de la nova Fundació Coma de Meià 
són protegir la biodiversitat, divulgar 
la cultura gastronòmica catalana i 
promocionar l’agricultura ecològica. 
Les primeres activitats del projecte 

seran càpsules 
audiovisuals que 
es publicaran a 
les xarxes so-
cials per donar 
a conèixer la 
feina de petits 
productors de 
la Noguera i els 
Pallars, però la 
fundació ja pre-
para noves ini-
ciatives, com ara 
la creació d’un 
espai gastrosensorial i laboratoris de 
divulgació de cuina sostenible amb 
jornades amb cuiners de referència 
internacional. A més, l’entitat Coma 

de Meià es proposa formar nous 
professionals i organitzar xerrades, 
tallers, demostracions i cursos d’un 
ampli ventall d’àmbits.

municipis
El cuiner Sergi de Meià obre un espai 
gastronòmic i de divulgació a Vilanova

El xef barceloní està molt arrelat a Vilanova 

V ilanova de Meià acull el 13 de 
novembre una nova edició de la 

Fira de la Perdiu. El certamen obre a 
les 9 del matí i hi haurà inflables i un 
taller infantil i juvenil de ceràmica (a 
partir de les 10.30). A les 10h el jurat 
valorarà les perdius exposades a la 
fira. A les 10.45h està prevista l’arri-

bada de les autoritats i la inaugura-
ció és a càrrec la directora general 
d’Administració Local, Montserrat 
Fornells. A les 11, a la plaça Major, 
es presentarà i batejarà la geganteta 
acompanyada dels capgrossos. Hi 
actuaran els Bastoners de Peramo-
la i la Cremallera Teatre de carrer, 

que seran qui amenitzarà la cerca-
vila amb grallers i ball de bastons. A 
les 11.30 presentarà de la Fundació 
Coma de Meià, a càrrec del Xef Ser-
gi de Meià, a l’Ajuntament. A les 12 
les autoritats visitaran la fira i a les 
13.30 es farà l’entrega de trofeus de 
l’exposició de perdius, al recinte firal. 

Vilanova acull la Fira de la Perdiu el 13 de novembre

 

Segueix-nos
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TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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noguera
MOR UN PARAPENTISTA A ÀGER

Un home de 43 anys va morir en un accident de pa-
rapent al barranc de Grillons, a Àger, el 17 de se-

tembre, mentre participava en un vol grupal de sis perso-
nes. El responsable de l’escola de vol va donar l’avís de 
l’accident i una dotació del parc d’Àger va visualitzar la 
víctima en un roquissar de difícil accés a uns 300 metres 
de l’ermita de la Mare de Déu de Pedra. El va rescatar 
un helicòpter amb efectius del GRAE i metge, que ja van 
trobar l’accidentat inconscient i sense signes vitals i no 
el van poder reanimar. Els Mossos van assumir la inves-
tigació dels fets.

VISITA DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ

E l president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, va 
visitar la Noguera el 4 d’octubre. En concret, va ser 

als municipis de Castelló de Farfanya, Àger i Preixens. 
Talarn, on va valorar l’esforç dels alcaldes dels municipis 
rurals per mantenir les infraestructures i serveis bàsics. 

PLA CONTRA LA VIOLÈNCIA SEXUAL A L’OCI

E l 19 de setembre va tenir lloc a Balaguer una reunió 
sobre el pla contra les violències sexuals en entorns 

d’oci, un protocol que s’aplica a tota Catalunya directa-
ment pels Mossos d’Esquadra i que progressivament re-
caurà en els municipis, policies locals i entitats que s’hi 
vagin adherint. Es va explicar en què consisteix el pla i 
es van entregar cartells informatius amb consells.
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Nascuda el 1960 a Cubells, la 
Maria Dolors Portillo i Sellart 

és una perruquera i mestra artesa-
na, establerta a Artesa de Segre des 
del juliol de 1982. D’arrels andaluses 
per part de pare, visqué la infantesa 
a Sant Llorenç de Montgai i passà 
l’adolescència a la capital del Se-
grià, on va estudiar un cicle formatiu 
en Perruqueria, Barberia i Estètica. 

Després de treballar a Andorra 
de perruquera, es decidí a engegar 
el seu primer saló de perruqueria 
a Artesa de Segre, ubicat al carrer 
Marcel·lí Farré. Fou l’estiu del 1982 i, 
encara que en aquells temps no era 
gens comú, oferia el seu servei tant 
a dones com a homes. La població 
ja comptava amb quatre perruque-
ries i dues barberies, però la Dolors 
Portillo tingué tan bona rebuda en-
tre els artesencs que, després de 
quaranta anys a la seva disposició 
i dos locals, encara continua al peu 
del canó. “Em recordo com una jove 
inquieta i amb energia, disposada a 
col·laborar en qualsevol activitat del 
poble que em donava i em dona per 
menjar”, relata.

Des del 1983 fins al 1987, or-
ganitzà desfilades a Artesa, Ponts, 
Bellpuig i Montsonís; també s’ocu-
pà dels pentinats dels escala en hi-
fi d’Artesa durant vint anys; prestà 
ajuda a agrupacions de teatre locals 
com “La colla del Vilella” o “Les Ar-
tesenques Actives” i encara actual-
ment pentina els Reis Mags d’Arte-
sa. En la Fira del Meló del 1997, va 
exposar per primer cop les seves 
obres amb cabell i, el passat agost, 
donà fi a la seva participació, exhi-
bint escultures i quadres de tota la 

seva trajectòria. Per últim, com a 
membre del Gremi de Perruqueries 
i Bellesa de Lleida, va prendre part 
en nombroses activitats, concursos 
i desfilades. 

DE PERRUQUERA A ARTISTA

Poc després d’haver obert la pe-
rruqueria, començà a realitzar qua-
dres, escultures, maquetes i objec-
tes del món quotidià a base de cabell 
tant natural com sintètic i també amb 
pèl de cavall. “Entre bromes i rialles 
amb amics, una nit d’estiu vam in-
tentar fer una escultura i d’allí em va 
sorgir la idea”, ens comenta la prota-
gonista. Aquesta tècnica única a Ca-
talunya acabà convertint-se en una 
afició que la Dolors desenvoluparia 
fins avui en dia. El setembre del 

2009, la Generalitat de Catalunya li 
atorgà el títol de Mestra Artesana, un 
guardó que distingeix el domini tèc-
nic i el mestratge d’un ofici. 

Quatre dècades dedicant-se in-
cansablement a aquest hobby han 
donat lloc a 318 obres d’art, la majo-
ria d’elles executades en el seu taller 
en horari nocturn. “Cada peça ha es-
tat un repte per a mi, he après a ba-
se de prova i error”, reconeix. Cons-
titueixen una col·lecció excepcional 
que explica l’evolució i la mirada par-
ticular de la seva autora. Destaquen, 
per exemple, les grans maquetes del 
Castellot i la Seu Vella, quadres de 
monuments i paisatges de l’entorn 
del municipi, escuts heràldics, ani-
mals com papallones, mules i gats i 
artefactes diminuts com joies, gerres 

reportatge
Maria Dolors Portillo, perruquera i artista

M. Dolors Portillo a l’stand de la Fira del Meló d’enguany | Jordi Farré
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Jana Regué i Leal

i vestits per a nines. “Les peces in-
tenten ser una mostra de la realitat i 
utilitzo la fotografia per no deixar-me 
cap detall”, ens explica.

La Maria Dolors segueix un pro-
cés meticulós i de durada variable: 
primer, confecciona la base de les 
maquetes o el motlle de les escul-
tures; després, tenyeix el cabell 
quan és necessari; segueix amb la 
trituració d’aquest o la realització de 
trenes; a continuació, duu a terme el 

treball microscòpic d’aglutinació del 
cabell i acaba fent els retocs finals a 
les composicions, tot donant forma 
a la matèria primera i aplicant-hi la 
laca. 

Es tracta d’un art d’aprofitament, 
ja que recicla el cabell dels seus 
clients i també en rep d’altres com-
panyes del sector, a qui agraeix la 
generositat i la bona relació entre 
elles. En aquest sentit, la Dolors 
també té unes paraules de gratitud 

envers la seva família, amics, ciu-
tadans d’Artesa i resta de persones 
que li han mostrat suport i estima 
durant aquests quaranta anys. Està 
disposada a exposar la seva col·lec-
ció en qualsevol entitat o ajuntament 
que li demani, ja que desitja donar a 
conèixer la singular i extraordinària 
obra que ha creat. La Maria Dolors 
Portillo ha estat i és una dona entre-
gada al poble, activa i creativa des 
de sempre!

Algunes de les exposicions de M. Dolors Portillo al llarg de la seva trajectòria professional | M. Dolors Portillo

  I 21



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
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a vista d’ocell

Damunt d’una rocosa elevació 
s’aixeca el ja fa temps despo-

blat nucli de Comiols, unes restes 
que encara ens mostren els vestigis 
de l’església romànica de Sant Romà 
i del castell que encara avui corona 
el promontori. En aquesta imatge 
aèria i, com sempre, a vista d’ocell, 
observem com les primeres boires 
van desapareixent per deixar-nos 
entreveure aquesta antiga fortalesa 
natural. No és doncs casual que, 

des de temps immemorials, s’hagi 
anat repetint en l’imaginari col·lectiu 
de la nostra terra que “a Comiols no 
s’hi entra ni per aigua ni per terra, 
sinó únicament per la penya”.

 La boira, símbol de la nostra 
contrada, apareix i s’esfuma per 
meravellar-nos amb les mostres del 
nostre ric patrimoni i, sovint, sembla 
que ens amaga secrets que la nos-
tra terra guarda des de fa molt de 
temps. Una d’aquestes llegendes 

explica que, antigament, el poble es 
trobava a l’altre cantó de l’església, 
on encara avui s’hi conserva una 
petjada. La tradició ens conta que 
el dimoni rondava aquestes contra-
des, però la població de Comiols el 
va aconseguir fer fora. El dimoni va 
fugir cames ajudeu-me, fent un salt 
tan gran que va deixar la seva em-
premta gravada just en aquell punt. 
| Foto: Jaume Jovell; text: Marc 
Serentill

Comiols entre les primeres boires
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Aquest any sí. Després de dues 
edicions en pandèmia, en què 

el sol fet de poder tenir quelcom 
semblant a un programa ja era un 
èxit, aquest 2022 les restriccions, 
els aforaments limitats i les masca-
retes han deixat pas a les firetes, els 
correfocs, el correbars i en general, 
a la relaxació i al fet de poder gaudir 
de la festa sense pensar en res més.

S’ha notat que n’hi havia ganes, 
ja que, en general, les activitats han 
estat participatives. El programa va 
començar dimecres dia 28 amb la 

cantada d’havaneres i el rom cremat 
a la plaça del Ball, per donar l’endemà 
dijous el tret de sortida “oficial” amb la 
traca, el repic de campanes i el bere-
nar. A la nit es va fer el correbars, que 
va ser un èxit entre el jovent, i el sopar 
de germanor, que amb només un cen-
tenar d’assistents va ser un dels actes 
més fluixos.

L’alcaldessa, Maria Cusola, va ex-
plicar que miraran de trobar l’explica-
ció de la poca resposta i va apuntar 
que d’entrada cal tenir en compte que 
“és un any econòmicament difícil, tant 

a nivell global com particularment per 
Artesa, i segurament això hi ha influït”. 
La regidora de festes, Maria Bernaus, 
va afegir que “hem notat una manca 
de continuïtat en la generació d’entre 
40 i 55 anys, i en general poca res-
posta. Podria ser un canvi d’hàbits, un 
tema de preu i menú o una combina-
ció, ho hem d’analitzar i si cal, parla-
rem amb l’empresa que ho gestiona 
per posar-hi solució”.

El divendres, per contra, va ha-
ver-hi una de les propostes més con-
corregudes, el correfoc, en què Los 

tema del mes

La Festa Major torna a 
brillar després de 3 anys

Traca de dijous a la tarda, vermut popular, havaneres, concert i sopar de germanor | Jordi Farré, Dolors Bella, Jordi Solé
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Follets van presentar un espectacle 
de gran qualitat a l’alçada de les ex-
pectatives generades durant tres anys 
d’espera. No va anar tan bé la Nit 
Jove, com ha reconegut la mateixa 
Bernaus, indicant que “el grup princi-
pal ens havia donat molt bon resultat 
en altres ocasions i aquesta vegada 
l’entrada va ser més fluixa, no va 
anar malament però tampoc tan bé 
com es podia esperar”. Es van ven-
dre 700 entrades. Per contra, la regi-
dora va elogiar la nit de dissabte, en 
què “el grup de versions de El Canto 
del Loco va agradar molt i el pavelló 
va estar ple”. “En general els actes al 
pavelló van tenir molt bona acollida, 
amb la pandèmia i les obres s’havia 

trobat a faltar”, va concloure.
També es va mostrar satisfeta 

amb l’espectacle de dissabte al Cub-
tural, amb més d’un centenar d’entra-
des venudes, tot i que alguns assis-
tents el van trobar massa tradicional 
pel que feia al contingut.

Els concerts de tarda, les orques-
tres i les sardanes també van agra-
dar. Els concerts van reunir unes 200 
persones cadascun i les sardanes 
van omplir mig centenar de cadires. 
Van ser especialment lluïdes diumen-
ge, complementades amb el vermut 
popular, que també s’havia deixat de 
fer durant la pandèmia.

Pels més petits, a banda dels es-
pectacles i els inflables, el més espe-

rat i, per alguns, sorprenent, van ser 
les firetes, que tornaven a l’esplana-
da de l’escola després de tres anys 
i dues festes majors sense. “Hi havia 
canalla que encara no les havien vist 
mai, i altres que en tres anys ja les 
havien oblidat”, va indicar Bernaus.

En global la valoració ha estat 
molt positiva i a nivell econòmic, tot 
i tenir un sobrecost per l’encariment 
de preus respecte dels 90.000 euros 
pressupostats, no suposarà una des-
pesa per l’ajuntament perquè “a falta 
de tancar els números, tot apunta que 
la bona resposta a les activitats haurà 
fet que els ingressos també augmen-
tessin”, segons va avançar la regido-
ra de festes.

tema del mes #temadelmes

Sardanes, xaranga, espectacle infantil de dijous, firetes a l’esplanada de l’escola i dos moments del correfoc | J.F., D.B.
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esports

L ’activitat del CUDOS les darreres 
setmanes ha estat intensa i la ci-

rereta la va posar el cap de setmana 
del 8 i 9 d’octubre, on en tres curses 
de muntanya el club va sumar dues 
victòries en categoria femenina i un 
segon lloc general. 

El segon lloc va ser per Àngel 
Nieto a la Gerb Trail el dia 8, una 
cursa de 22 quilòmetres i 1.100 me-
tres de desnivell que forma part de 
la lliga Noguera i que Nieto va lide-
rar fins al quilòmetre 15. L’esdeveni-
ment també tenia un recorregut de 
10 quilòmetres i 500 metres i entre 
les dues propostes va reunir una no-
drida representació del club.

Les victòries femenines del ma-

teix cap de setmana van ser per 
Marta Serret el dia 8 a la Marató del 
Montsec, una exigent ruta de 48 qui-
lòmetres i 3.000 metres de desnivell 
amb sortida i arribada a Àger, i per 
Esther Farré l’endemà a Sanaüja, a 
la cursa Alta Segarra, de 22 quilò-
metres i 1.100 metres.

En BTT, el dia 8 d’octubre un 
grup de 10 socis van participar a la 
Transiscar, en el marc de la Fira del 
Torró d’Agramunt, que oferia tres re-
correguts, de 75, 55 i 31 quilòmetres 
cadascun.

Per altra banda, un grup de so-
cis va fer una ruta per la Vall Fosca 
culminant el pic de la Calma l’11 de 
setembre, la mateixa data en què 

Xavier Velasco i Gemma Vilella, 
aquesta amb podi inclòs, feien la 
cursa de la Diada de Térmens.

El cap de setmana següent, el 
17 i 18 de setembre, Ot Maluquer 
completava la mitja de la Rialp Ma-
txicots, una cursa de muntanya de 
22km i 1.400 metres, Xavier Solsona 
representava el club al Taga 2040, a 
Sant Joan de les Abadesses, amb 
28km i 2.000 metres i en el marc del 
Campionat de Catalunya de Curses 
per Muntanya.

Aquell mateix cap de setmana, 
Jordi Rey, Jordi Sellart i Àngel San-
tacreu participaven a la cursa de 
BTT Serra d’Almenara, a Bellmunt 
d’Urgell.| CUDOS

Dues victòries i un segon lloc en trail 
posen el colofó a un mes molt actiu

Sortida a la Vall Fosca, podi d’Àngel Nieto i foto de grup a Gerb, Marta Serret a Àger, Transiscar i Cursa de la Diada
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La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física 
de la Generalitat va impulsar del 23 al 30 de setem-

bre la Setmana Europea de l’Esport, una iniciativa de 
la Comissió Europea que se celebrava simultàniament 
a tota la comunitat. Entre les activitats hi va haver una 
Altis Tono Walk, una caminada que combinava caminar 
i treballar la musculatura amb suport musical, a més de 
jornades de portes obertes al gimnàs. | Dolors Bella

El Gimnàs Altis se suma a la 
Setmana Europea de l’esportLa quarta edició de la cursa de BTT Meló Bike, or-

ganitzada pel CUDOS, tindrà lloc el 6 de novembre 
amb sortida i arribada al pavelló poliesportiu. Enguany 
també ofereix la possibilitat de fer tres recorreguts, un de 
25 quilòmetres amb 300 metres de desnivell, un de 42 
quilòmetres i 850 metres i un de 55 quilòmetres i 1.300 
metres. La majoria del traçat és per corriols i, com ja és 
habitual, els itineraris incorporen algunes novetats res-
pecte les anteriors edicions, novetats que l’organització 
publicarà l’última setmana abans de la cursa. Les ins-
cripcions estan obertes al web inscripcions.cat.| CUDOS

Inscripcions obertes a la 4a 
Meló Bike, el 6 de novembre
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Ctra. Agramunt, 12      Tel. 973 400 081      25730 Artesa de Segre (Lleida)

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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E l CENG ha encetat una nova 
temporada amb moltes novetats 

i xifres de rècord. Amb un total de 20 
equips i més de 200 fitxes federati-
ves, es consolida com un dels clubs 
de bàsquet més potents de la de-
marcació de Lleida. A més, cinc dels 
seus equips competeixen en catego-
ries catalanes, contra rivals d’arreu 
del Principat. Són el sènior masculí, 
el júnior femení, el cadet masculí, el 
cadet femení de 1r any i el preinfantil 
femení, amb rivals punters com són 
Barça, Joventut, Girona, St. Adrià o 
Mataró.

Com a novetat d’enguany, hi ha 
la recuperació del sènior femení, 
equip que feia més d’una dècada 
que no hi era. 

També cal destacar que el CENG 
ha renovat els equipatges de com-
petició, amb un disseny nou que 
incorpora l’escut en gran al mig de 
la samarreta i amb un color vermell 
lleugerament ataronjat.

AMISTÓS SEDIS – LIMA HORTA

El pavelló d’Artesa va ser l’esce-
nari del partit amistós de pretempo-
rada entre els equips professionals 
Sedis Cadí (Lliga Endesa) i Lima 
Horta (Lliga femenina 2). Va ser el 
10 de setembre i va comptar amb la 
presència de les càmeres de la Xar-
xa, que va retransmetre el matx en 
directe per tota Catalunya a través 
de les televisions locals. Va ser un 
espectacle de molt nivell amb vic-

tòria de les pirinenques per 57 a 41.

TORNEIG MINI

El 10 i 11 de setembre el club va 
organitzar una nova edició, la cin-
quena, del Torneig de Minibàsquet 
CENG Cooperativa d’Artesa. En ca-
tegoria masculina el guanyador va 
ser el Força Lleida i en femenina, el 
CENG Estisaner.

ESTAGE DE PRETEMPORADA

El CENG va recuperar l’estage de 
pretemporada a la casa de colònies 
de la Carral, al Solsonès, després de 
3 anys de no celebrar-lo. Va ser el 17 
i 18 de setembre i els equips de ba-
se van gaudir d’un cap de setmana 
de cohesió enmig de la natura.

Alguns moments dels primers partits i tornejos d’una temporada que el club enceta amb xifres de rècord | M.A Lopez.CENG

Arrenca la nova temporada al CENG

esports
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Des de Mig Segre Pàdel d’Arte-
sa i Ponts els informem que del 

22 d’agost al 25 de setembre s’ha 
disputat a les pistes Click&Pàdel 
d’Artesa de Segre, Ponts, Tiurana i 
Balaguer el 5è torneig d’estiu de pà-
del. Hi han participat una vuitantena 
de parelles, la majoria de Vilanova 
de Meià, Artesa i Ponts, agrupades 
en les categories masculina, femeni-

na i mixta i en tres nivells, avançat, 
mitjà i inicial. En total s’han jugat un 
centenar de partits, i als guanyadors 
se’ls ha obsequiat amb trofeus. A 
més, les parelles de la primera divi-
sió han rebut un premi de 100 euros.

Des de l’organització volem 
agraïr als jugadors la participació i 
també a les empreses patrocinado-
res la seva col·laboració, que ha fet 

possible la celebració d’aquest esde-
veniment. Els guanyadors han estat: 
2a divisió masculina: Carles i Arnau; 
3a divisió masculina: Joan i Gerard; 
1a divisió femenina: Maria Josep i 
Laia; 2a divisió femenina: Gemma i 
Judit; 1a divisió mixta: Ester i Xavier; 
2a divisió mixta: Carla i Arnau. Al 
tancament d’aquesta edició faltava 
la primera divisió masculina.

5è torneig d’estiu de padel
Alguns dels guanyadors i guanyadores de les diferents categories de l’edició d’enguany del torneig | Mig Segre Pàdel

esports
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Darrerament, en més d’una tertú-
lia de ràdio he escoltat veus que 

opinen que la generació dels nostres 
fills, en contra del que havien fet la 
nostra i la dels nostres pares, empit-
jora econòmicament parlant. Que ca-
da cop hi ha menys feina pel jovent i 
no es pot adquirir un habitatge a l’edat 
que ho fèiem nosaltres. Per això, a 
les grans ciutats fan pisos molt petits i 
encara s’han de compartir. Aquest fet 
em porta a recordar els diferents llocs 
on vaig viure i anècdotes de cadas-
cun d’ells, relacionades, és clar, amb 
el Cafè del David.

Quan vaig néixer, els meus pa-
res acabaven d’arribar de Montso-
nís i vivien al Joc de la Pilota (actual 
carrer Bisbe Bernaus) en una ca-
sa propietat del Pauleta, que molts  
anys després va comprar el Vicent 
Roca. Ell la va fer construir tota no-
va i va acabar transformant la plan-
ta baixa en un museu particular molt 
interessant on hi exposava productes 
i estris antics de la famosa i concorre-
guda tasca de ca la Petit (situada a 
la carretera entre el BBVA actual i cal 
Mianes) i de la pastisseria La Mont-
serratina, que va tancar molt abans, 
l’any 1979, i es trobava just a l’altre 
costat de carretera, on després hi va-
ren posar una botiga de roba les ger-

manes Ribes. 
Avui, just al davant de la casa hi 

ha un trull, un dels molts que es van 
recuperar al remodelar el carrer Bisbe 
Bernaus fa pocs anys. Jo no ho recor-
do, perquè als 3 anys vàrem marxar, 
però els meus germans em diuen que 
la casa era molt precària. Segura-
ment no seria molt diferent d’algunes 
cases que encara queden avui al ba-
rri vell d’Artesa i que ara solen estar 
habitades per persones de molt poc 
poder adquisitiu i segurament vingu-
des d’altres països, però hi ha de tot.

Quan al 1961 el David va pen-
jar la trompeta per agafar el Ca-
fè Exprés, vàrem anar a viure a 
un pis de cal Cerdanyès, al cos-
tat mateix del cafè, a la carretera 
d’Agramunt. Vàrem pujar de nivell, 
encara que només fos perquè la car- 
retera està més amunt que el carrer 
de l’església! Era un entresol, amb 
tres habitacions, cuina i menjador 
(que no fèiem servir com a tal perquè 
menjàvem al cafè) i un quartet exte-
rior, al darrere, en un balcó que do-
nava a un pati, amb només un vàter. 
A l’hivern n’avançaves de fer la feina 
perquè et quedaves glaçat. Per l’aixe-
ta no hi rajava aigua calenta com ara. 
Per tenir-ne, l’havies d’escalfar al foc 
amb butà i això és el que feia l’Olga 

cada dissabte quan ens rentava a 
la pica de la cuina. Ens deixava ben 
nets i ens canviava la roba, que ja 
servia per tota la setmana. Ben dife-
rent d’ara, que ens dutxem i posem 
rentadores gairebé cada dia! Potser 
amb les futures sequeres que ens au-
guren haurem de tornar enrere!

En una llitera d’una habitació molt 
petita hi dormíem tres: el meu germà 
a dalt i la meva germana petita i jo a 
baix, capiculats. En una altra peça no 
pas més gran hi dormien la meva ger-
mana gran i la minyona. La cambra 
dels nostres pares tenia una finestra 
que no donava pas al carrer o a un 
celobert, sinó que donava directa-
ment a dins de la botiga de vi a granel 
que tenia el Betriu als baixos de cal 
Cerdanyès! En aquells anys tothom 
anava a comprar vi en una garrafa o 
en ampolles i a Artesa hi havia boti-
gues i pagesos que en venien. Ara, 
amb el Galceran jubilat, a Artesa ja no 
es pot comprar vi a granel enlloc.

Al cap de 5 anys els meus pa-
res varen fer un altre trasllat. El 
negoci del cafè devia anar bé. 
Així que vàrem creuar la car- 
retera i per 2.000 pessetes al mes 
(uns 12 euros d’ara) els meus pares 
van llogar un pis de cal Xollador, just 
al davant del cafè. Per primer cop, 
quan jo ja tenia 8 anys,  a casa vam 
tenir tots un llit per cadascú i una 
cambra de bany amb banyera i tot!

No dormíem al cafè

cafè de poble
David Fusté i Guiu
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ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa 

amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor

Tel. 617 410 668
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en ruta

Aquest mes proposem una ruta 
per anar fent boca per la Sant 

Silvestre. Són 10 quilòmetres amb 
prop de 200 metres de desnivell que 
discorren per les zones per on sol 
passar la cursa i caminada.

Sortim de la plaça de l’Ajunta-
ment cap al carrer Balmes, baixem 
cap a l’Horta i de l’Horta anirem fins 
a l’àrea recreativa de la Palanca. 
Des d’aquí creuem el pont de Vernet 
i just després de deixar el poble a la 
dreta ens desviem per un corriol que 
ens queda a l’esquerra. És important 
no desviar-nos abans al camí del 
camp de tir, sinó seguir fins a trobar 
aquest corriol, del qual només ens 
en caldrà recórrer uns 150 metres, 
quan agafarem un desviament a la 
dreta amb un fort pendent per pujar 
fins dalt de tot de la serra de Vernet. 
Des d’aquí seguirem el corriol durant 
gairebé 2 quilòmetres i donarem al 
camí que va de Vernet a Baldomar.

Ens dirigim a Baldomar i després 
de passar la Vinya, al quilòmetre 4,5 
aproximadament, trobarem que hi ha 
un desviament a mà esquerra, d’on 
marxa una mica de camí. Si porteu 

el track, només cal estar una mica 
al cas i ho trobareu sense problema.

Per aquest camí entrem a la Se-
cla del Sot, concretament donarem 
al pontet de pedra que es veu a la 
foto. Seguirem per tota la Secla fins 
a donar al Camí dels Pescadors, per 
on sortirem de la Secla als 5,9 qui-
lòmetres de recorregut. Creuem el 
camí i pugem pel corriol anomenat 
Antona Autoroute, que també teniu a 
les imatges, un dels que es va obrir 
per la cursa Meló Bike 2021.

A partir d’aquí anem a buscar un 
altre corriol tot creuant la pista que 

puja cap a Antona, el que va per 
tot el coster de la serra de Vernet, 
i anem a donar per tota la costa al 
fins al Camp de Tir. Aquí ja som al 
km 7,5 i tornem cap a Artesa repetint 
el tram inicial. 

No és perdedor, hi ha corriols 
o camí en tot moment, però és re-
comanable dur el track per no sal-
tar-nos cap desviament. El trobareu 
al nostre perfil de Wikiloc. No hi ha 
punts d’aigua, de manera que tot i 
que es pot fer tot l’any, especialment 
a l’estiu cal tenir en compte que hem 
de portar aigua. Salut i cames!

Voleu preparar la Sant Silvestre?
CUDOS Artesa de Segre
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per què diem...

Hola a tots els qui heu seguit 
aquesta secció de La Palanca al 

llarg de tant de temps. Fa 14 anys que 
ens vam posar d’acord en Ramon Gi-
ribet i jo per engegar uns articles dedi-
cats a aquelles coses que s’arrelen a 
la saviesa de la gent i es fan populars 
en forma de dita, locució, expressió 
popular, refrany... En aquest temps 
n’haurem explicat pels volts de 140, 
algunes més conegudes i d’altres que 
han anat desapareixent del context 
quotidià però que resten per sempre 
en algun racó del coneixement i que 
nosaltres hem mirat de posar nova-
ment en el nostre dia a dia. Haver-ho 

aconseguit o no ja és una altra cosa.
Ara ha arribat el moment de tancar 

aquesta secció de la revista. Per què? 
M’explico: ja l’any 2016 l’editorial Al-
bertí em proposà publicar un llibre 
amb el mateix títol, Per què diem...? 
amb un recull d’un centenar de dites i 
que fou presentat a la nostra bibliote-
ca pel Ramon Giribet. Però la secció 
continuà amb noves parèmies. Fins 
avui, en què la mateixa editorial m’ha 
proposat publicar una segona part 
amb 100 dites més. I amb caràcter 
d’exclusivitat. D’ençà del primer llibre 
se n’han publicat dos més, Per què 
celebrem? i Per què mengem? I pel 

proper Nadal n’hi haurà al mercat un 
quart, Per què juguem? Així, doncs, 
tanquem aquí la secció, però si m’ho 
accepteu continuaré amb uns nous 
articles tot mirant d’explicar aquelles 
petites parts de la història que no apa-
reixen als llibres convencionals dedi-
cats a les cròniques oficials. Anècdo-
tes, intimitats, curiositats, successos 
poc coneguts protagonitzats per per-
sonatges reials, nobles, vaticans, 
científics, gastrònoms, artistes... La 
secció tindrà un nom així com Anec-
dotari Històric (ja ens l’acabarem de 
pensar) i espero que la llegiu de cap a 
peus. De moment, gràcies per la vos-
tra fidelitat durant tot aquest temps, 
que espero que continuï amb les no-
ves temàtiques. Fins ara.

Comiat a mitges

Albert Vidal

bbc

S i us trobeu aquesta eixerida pa-
rella, no us descuideu de felici-

tar-los. Fa poc han celebrat els 50 
anys de matrimoni. 

La família i els amics ja ho hem 
pogut fer personalment, però amb 
aquesta felicitació els tornem a dir 
“Per molts anys, Montse i Paco!”

| Família i amics

Noces d’or   
de la Montse   
i el Paco
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entitats
Després de 2 anys sense activi-

tats d’estiu a causa de la pan-
dèmia hem tornat a engegar i ho 
hem fet amb tres sortides: la primera, 
al Pallars Jussà, va ser el 4 d’agost. 
Vam visitar Biscarri i Conques, al 
municipi d’Isona i Conca Dellà 

Vam sortir de la benzinera d’Ar-
tesa a les 8. A Biscarri, de la mà de 
Jordi Fort vam visitar Sant Andreu 
de Biscarri, església romànica del 
segle XII situada a la part més alta, 
a les restes del poble vell. En aca-
bar la guerra es va fer el poble nou, 
disseminat i més proper a la carrete-
ra, on hi havia les escoles i la nova 
església de Sant Andreu. Ens vam 
acomiadar del nostre col·laborador i 
cap a les 12 vam visitar el poble de 
Conques i les Cambretes del Mas de 
Castell Tallat, uns habitacles troglo-
dites dels segles IV al XV. Després 
vam entrar a l’església de Sant Mi-
quel de Conques, on de la mà de la 
Pepita Costa de Cal Gomà vam gau-
dir d’unes breus explicacions de tot 
el que amaga aquesta església. En 
destaca la Mare de Déu romànica, 
del segle XII. Vam dinar a Isona des-
prés de donar un tomb pel poble, i 
ens vam acomiadar fins a la següent 
trobada, al municipi d’Ossó de Sió.

El 9 d’agost, per la segona sorti-
da, ens vam retrobar davant de l’Ho-
tel Blanc i Negre. A les 9h esmor-
zàvem a Castellnou d’Ossó, on ens 
tenien unes taules preparades amb 
beguda fresca i nosaltres portàvem 
el termo de cafè. Uns nous amics 
ens van obsequiar amb raïm i peres, 
tot de la seva collita. Tot seguit vam 
iniciar la visita al poble, on en poca 

estona podem 
contemplar una 
fortificació roma-
na en fase de 
restauració amb 
el mirador, l’es-
glésia romànica 
segle XII de Sant 
Pere, que alber-
ga un sarcòfag important, un molí 
fariner restaurat d’època gòtica i una 
de les peixeres del riu Sió.

Continuàrem direcció a Montfal-
có d’Agramunt, on vam visitar les 
restes del castell exterior,  un tru-
ll de vi i vam donar un tomb per la 
població. Va ser una visita breu però 
interessant. Retornàrem a la carre-
tera de Cervera per dirigir-nos a Be-
llver de Sió, on  vam visitar la creu 
gòtica que hi ha a l’entrar al poble i 
vam continuar fins a la plaça de l’es-
glésia de Sant Pere, temple romànic 
del segle XII, on ens esperava el  
Josep Castellà amb la clau. A dins, 
en Ramon Bernaus, el nostre guia i 
historiador recentment doctorat, ens 
va explicar amb tota mena de detalls 
tota la història i l’estil romànic amb el 
seu significat.

Continuàrem fins a Ossó de 
Sió, on vam visitar l’última església 
romànica, dedicada a la Mare de 
Déu del Remei. En Ramon Bernaus 
va fer una explicació breu, les tres 
esglésies visitades eren totes del se-
gle XII i d’arquitectura romànica de 
l’Escola de Lleida. Després de fer un 
petit tomb pel poble amb una calor 
insuportable vam agafar els vehi-
cles fins a una arbreda on hi ha la 
peixera d’Ossó de Sió, on estàvem 

fresquets i ens vam fer una foto de 
grup. L’Hèctor, el cuiner de les pisci-
nes, ens esperava amb un pica pica 
i una paella fenomenal. Vam gaudir 
d’un bon dinar distès i alguns es van 
banyar i tot. Vam exclamar a viva 
veu “fins a la pròxima i última”, que 
va ser la Cloenda de l’Any Viladot a 
Agramunt el 23 d’agost. 

L’excursió va començar amb un 
esmorzar a la Xocolateria Jolonch 
acompanyats del nostre guia Ramon 
Bernaus que, juntament amb en Jo-
sep M. Mata i en Josep Roqué for-
men el triangle de doctors de les Te-
rres del Marquesat. Tot seguit vam 
visitar l’antiga fàbrica de xocolata 
Jolonch, on vam veure un bloc de 
xocolata en estat pur, i a partir d’aquí 
va començar tot el programa intens 
amb una visita al Pilar d’Almenara, 
a la Masia de l’Isidori i a Lo Pardal.

Vam dinar al Blanc i Negre i en 
acabar, en Josep Roqué va passar 
un audiovisual breu però interessant 
de les rutes d’estiu amb motiu de la 
cloenda.

A les 5 de la tarda vam visitar 
Torrons Vicens i el seu museu, i ens 
vam acomiadar amb un petit tastet 
fins l’any vinent.

| Francesc Gessé, Terres del 
Marquesat 

Sortides culturals 
d’estiu

Foto de grup a Sant Andreu de Biscarri | Ramon I. Canyelles

bbc

  I 35



36 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I octubre 2022 I Núm. 46



el cap informa

La targeta sanitària individual 
(TSI) es digitalitza i ara podem 

tenir-la en format físic i també en for-
mat digital i portar-la al mòbil. Des 
del 27 de setembre la ciutadania de 
Catalunya té accés a la Targeta Sa-
nitària Individual Digital.

La podeu utilitzar a totes les far-
màcies i, progressivament, a tots 
els centres assistencials de la xarxa 
pública de salut. La TSI digital conté 
tota la informació de la targeta física, 
és a dir, és la mateixa targeta que la 
que teniu físicament. Tot i que en la 

TSI digital s’utilitza la nova imatge, 
totes les targetes anteriors en format 
físic també són vàlides  i totes tenen 
la mateixa validesa per acreditar-se.

Si teniu alguna incidència per vi-
sualitzar la TSI Digital, adreceu-vos 
al 061.

Trobareu la targeta sanitària a La 
Meva Salut i a La Meva Cartera.

EL TESEO A LA SALA D’ESPERA 

Per altra banda, també us infor-
mem que hem incorporat a la sala 
d’espera del CAP el TESEO. Té di-

verses funcions que anirem imple-
mentant poc a poc. 

De moment l’utilitzarem per esca-
nejar la targeta sanitària i confirmar 
que heu arribat al centre i teniu la 
visita. D’aquesta manera el profes-
sional que us ha d’atendre sap que 
ja us esteu esperant. 

Per la vostra seguretat i per po-
der utilitzar aquest sistema de va-
lidació de la visita, cal que sempre 
que vingueu al CAP porteu la targeta 
sanitària de la persona que s’ha de 
visitar.

Continuem la digitalització
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NOVEL·LA

Operación Kazán. Vicente Vallés. Es-
pasa
Premi Primavera de Novela 2022. Els 
protagonistes recorren des de la Re-
volució Russa de 1917 fins a les elec-
cions americanes del segle XXI pas-
sant per la Segona Guerra Mundial, 
el desembarcament de Normandia, la 
Guerra Freda, la caiguda del Mur de 
Berlín, el col·lapse dels règims comu-
nistes i l’actual ingerència russa en les 
democràcies occidentals.

Wilt. Tom Sharpe. Círculo de lectores
El protagonista acaba de veure poster-
gat el seu ascens laboral una vegada 
més. Mentrestant, les coses no mar-
xen millor a casa, on la seva massissa 
esposa, Eva, es lliura a imprevisibles 
arravataments d’entusiasme per la 
meditació transcendental, el ioga o 
l’última novetat acabada d’ensumar.

La canya rebel. Nina Berbérova. Viena
El 2 de setembre de 1939, l’endemà 
de la invasió de Polònia per part d’Ale-
manya, dos amants se separen a Pa-
rís. Són l’Olga, exiliada russa, i l’Einar, 
que marxa a Suècia.

L’última, la més petita. Fatima 
Daas. Angle Editorial
Primera novel·la d’una contempora-
neïtat radical, lírica, poderosa i conflic-
tiva. Retrat d’una jove en un món mo-
dern ple de contradiccions entre el que 
ella és i el que tothom n’espera.

Armance. Stendhal. Adesiara.
Fill d’una família aristocràtica, Octa-
ve de Malivert és, als vint anys, una 
celebració envejable. Enginyós i cul-
te, la seva sensibilitat, no obstant, no 
encaixa en una societat famolenca de 
diners i sense escrúpols.

T’agrada Brahms? Françoise Sa-
gan. Viena
Una dissenyadora parisenca de mitja-
na edat, independent, bonica i divor-
ciada que manté des de fa temps una 
relació amb un empresari que no sem-
bla disposat a fer un pas més.

NOVEL·LA JUVENIL

Faig likes, per tant existeixo: 
xarxes socials, periodisme i un 
virus estrany anomenat fake 
news. Isabel Meira, Bernardo P. Carval-
ho. Takatuka.

El famosíssim catàleg de Walker 
& Dawn. Davide Morosinotto. Viena

La mona de l’assassí. Jakob Wege-
lius. Viena.

COL·LECCIÓ LOCAL

Dos flores son más fuertes si 
juntas pasan sed. Enric Kahn. Arranca

L’últim pagès de la Baronia de la 
Vansa: memòries d’una vida. Jo-
sep París i Roca. Clipmèdia

Terra de dones: pageses de Ca-
talunya. Laura Saula Tañà. Fonoll

POESIA

Mare batec. Rosa Maria Arrazola. Vio-
lana

ANGLÈS

Dr Jekyll and Mr Hyde. Robert Louis 
Stevenson. Oxford University Press

The Living World. Ruth Ellen. Burlin-
gton Books

CONEIXEMENTS

Fruits silvestres comestibles.  
Text i fotografies: Àngel M. Hernández 
Cardona, Joaquim Pérez Raventós. Farell 
Editors

Orquídies de Catalunya: totes 
les nostres espècies silvestres.  
Toni Llobet, Llorenç Sàez. Cossetània

notícies
NOVETATS   
OCTUBRE

de la biblioteca
Activitats
• Taller d’etiquetatge: Com el màr-

queting condiciona les nostres 
eleccions alimentàries, a càrrec 
de Raquel París, dietista i nutri-
cionista del CAP  
3 de novembre, 19.00h 

• Espectacle M’estreno sota la  
dutxa. Errar per l’obra poètica 
de Guillem Viladot, de la Com-
panyia Cassigalls 
11 de novembre, 19.00h

• Xerrada - col·loqui amb l’escrip-
tora Eva Baltasar 
18 de novembre, 19.00h

• Reunió Club de Lectura d’Adults 
23 de novembre, 19.00h 

• Reunió Club de Lectura Infantil 
25 de novembre, 18.00h                                                                     

• Exposició Abracadabra pota de 
cabra, fins al 30 de desembre

• Exposició El sòl. L’art al carrer 
de les tapes de claveguera, 
registres d’aigua, gas, combusti-
bles i qui sap què més a Artesa 
de Segre, fins al 18 de novem-
bre, replà de l’escala

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
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partits polítics
E l 17 de setembre la Secció Lo-

cal d’ERC va celebrar la seva 
assemblea anual. Això no tindria res 
d’extraordinari si no fos perquè des-
prés vam fer un dinar amb militants 
i simpatitzants, que tenia com a fi-
nalitat principal ser un acte de reco-
neixement a Mingo Sabanés Porta.

Com explicàvem el passat mes 
de gener, moment en què va renun-
ciar a l’alcaldia, ha estat a l’Ajunta-
ment d’Artesa de Segre des de 1995 
i el 2007 va assumir la responsabi-
litat de l’alcaldia. Sens dubte, molts 
anys de servei al nostre municipi. 
I això es mereixia un homenatge. 
De fet, ho hauríem volgut fer al ge-
ner, però la situació derivada de la 
pandèmia no ens ho va permetre. 
Posteriorment, també ho vam haver 
d’ajornar, ja que la data prevista al 
juny va coincidir amb l’incendi de 
Baldomar.

L’acte va comptar amb la presèn-

cia de la presidenta regional d’ERC, 
Montserrat Fornells Solé, i el presi-
dent comarcal, Jordi Oronich Ruiz.

El president local, Jaume Gon-
zàlez Gil, va donar la benvinguda als 
assistents. En el seu parlament va 
destacar les qualitats del Mingo i va 
qualificar la seva entrega al servei 
públic com a insuperable.

Tot seguit, es va donar lectura a 
un parell de missatges del president 
i de la secretària general adjunta 
d’ERC, dels quals en destaquem un 
parell de fragments. Junqueras: “Ha 
sabut encarnar aquells valors repu-
blicans que ens fan i ens faran sentir 
orgullosos de les nostres accions i 
que donaran sentit a les nostres vic-
tòries”. Vilalta: “Sempre ha estat un 
referent per a la gent de la vegueria 
de Lleida, exemple de proximitat i 
representant del municipalisme re-
publicà d’aquests últims anys”.

A continuació es va lliurar una 

placa commemorativa al Mingo i, 
després del dinar, Fornells va cloure 
l’acte tot dedicant-li noves paraules 
de reconeixement.

Per acabar aquestes línies, 
només ens queda desitjar-li al nos-
tre benvolgut company que aquesta 
nova etapa de la seva vida sigui plà-
cida i tranquil·la.

Un reconeixement merescut
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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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Després d’uns anys en què la 
pandèmia no ens deixava fer 

res, hem pogut tornar als costums, 
les tradicions, les festes i les fires. 
Aquest any la nostra fira era ben es-
perada i l’assistència de gent va evi-
denciar que se’n tenia ganes.

La falta de previsió, de temps 
per organitzar-la o altres factors que 
desconeixem van fer que la fira no 
fes honor al seu nom: Fira gastronò-
mica de proximitat i artesania.

Des del nostre punt de vista van 
faltar molts dels productors, artesans 
i restauradors locals, i els pocs que 
hi havia no estaven gens integrats a 

l’espai de degustació. Aquesta man-
ca del teixit comercial va provocar 
que els més de 1.000 assistents a 
la fira no estiguessin ben atesos i hi 
hagués una mancança total per co-
brir les necessitats gastronòmiques 
del moment, sobretot dels sopars 
que van ser un èxit de participació.

Creiem que és una fira on no 
s’acabava de definir el sentit i on no 
s’aprecia un fil conductor concret 
que representi el seu nom, D’gusta.

L’organització d’un esdeveniment 
d’aquestes característiques necessi-
ta una bona planificació en el temps, 
ja que és una fira de la qual se’n pot 

treure molt profit.
Cal engrescar el nostre teixit pro-

ductiu i gastronòmic i fer una fira que 
sigui representativa de la gran varie-
tat de productes de proximitat dels 
quals disposa el municipi. Pensem 
que és un gran aparador on donar a 
conèixer la nostra riquesa gastronò-
mica, i no s’aprofita prou.

En el sentit de sumar esforços 
ens oferim, un cop més, per col·la-
borar en l’organització de la propera 
edició i animem la gent del municipi 
a participar-hi.

Fira gastronòmica de proximitat i artesania

partits polítics
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fa 25 anys
PORTADA. La imatge ens mos-

trava un moment de la 2a Jornada 
de Cultura Tradicional Catalana, ce-
lebrada durant la Festa Major.

L’AGENDA. Aquell setembre a 
Artesa, quatre naixements, una de-
funció i una temperatura mitjana de 
20,7º.  Al costumari d’Albert Guiu, 
refranys del novembre i la Fira de 
Santa Cecília (22 de novembre).

EDITORIAL: Informació i poder. 
La boda de la infanta Cristina i Ur-
dangarín inspirava aquest crític edi-
torial sobre el control de la informa-
ció.

PERSONATGES: Lo Pepe el Cu-
nis, metge liberal i catalanista per 
Bartomeu Jové Serra. Jové repas-
sava la vida de Josep Rúbies Ferrer, 
nascut a Artesa el 1930 i fill de cal 
Cunis, amos d’una fassina.

NOTICIARI. Entre altres notícies, 
destaco la creació d’una comissió 
gestora per a formar una associació 
local de comerç, un cicle de xerra-
des del Club de Lectures (les dues 
primeres amb Joaquim Maluquer 
Sostres i Dodó Escolà) i dos brots 
de pesta porcina a la Sentiu i Algós.

FESTA MAJOR’ 97: Cultura i tra-
dició. La redacció aprofundia en el 
tema de portada i li dedicava dues 
pàgines amb set fotografies. Desta-
cà l’actuació de la Colla Vella dels 
Xiquets de Valls.

ESPORTS. L’article principal de 
la secció estava dedicat al 75è ani-
versari del CE Artesa, presidit per 
Jordi Benet. El club va organitzar una 
exposició a les Escoles Velles (en 
reproduïm la foto) i va editar una pu-
blicació commemorativa. Un altre ar-

ticle es feia ressò de la formació d’un 
equip de futbol sala femení entrenat 
per Lluís Soldevila, actual alcalde 
d’Alòs. La darrera informació era 
sobre el 3r Campionat de Botifarra 
de la Festa Major, que van guanyar 
la parella formada per Nando Fonta-
net i Pere Guimet.

LA VEU DE LA PARRÒQUIA: La 
participació dels laics en la vida par- 
roquial per Mn. Salvador. La secció 
informava de la creació del Consell 

Pastoral Parroquial com a eina im-
pulsora de participació en les ac-
tivitats de la parròquia i animava a 
implicar-s’hi.

FILA 7: Violència audiovisual per 
Miquel Mota. Bona part de l’article 
era una crítica als mitjans que s’es-
plaien amb les imatges de violència. 
La pel·lícula relacionada i comenta-
da era Tesis.

A LA LLUM DEL RECORD: L’em-
blemàtic mercat d’Artesa de Se-

Octubre de 
1997
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

gre per Sícoris. El text exaltava el 
mercat dominical, de forma que “la 
nostra gent té el deure moral (...) de 
defensar (...) aquesta preuada deixa 
dels nostres avantpassats”.

DES DEL MIRADOR DEL MONT-
SEC: Meià en restauració per Fer-
ran Sánchez Agustí. Gràcies a una 
subvenció europea de 15 milions de 
pessetes, l’Ajuntament de Vilanova 
de Meià restaurava l’ermita i cons-
truïa un alberg a la casa de l’ermità. 
Sánchez s’esplaiava en la història 
del lloc.

MUNICIPIS VEÏNS: Mercat me-
dieval de Montsonís. La crònica de 
la quarta edició d’aquest mercat 
explicava, entre altres coses, que 
aquell cap de setmana de l’11 i 12 
d’octubre Montsonís va rebre uns 
10.000 visitants i que la fira no tenia 
cap subvenció pública.

POBLES DEL MUNICIPI: Res-
tauració de Sant Serni de Vall-lle-
brerola per Associació de Veïns de 
Vall-llebrerola. Aquesta església 
romànica del segle XI va ser restau-
rada gràcies a diverses subvencions 
i l’impuls de Mn. Fenosa.

TEMA DEL MES: L’Artesenc, un 
èxit de públic. La Palanca dedicava 
les pàgines centrals a una activitat 
organitzada per la mateixa revista. 
Dins dels actes de la Festa Major, 
l’Art-esenc va ser una mostra d’arts 
plàstiques de 17 persones relacio-
nades amb el municipi. L’organitza-
ció va comptar amb la col·laboració 
de Joan Hernàndez Pijuan, cèlebre 
pintor vinculat amb Folquer.

NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA: 
Tardor, temps de bolets. Després 
d’algunes recomanacions sobre 
com collir bolets, la secció ens oferia 
la bibliografia que la Biblioteca dis-
posava sobre el tema.

ECONOMIA: Els gegants de la 

distribució per A. Solé. 
L’autor analitzava la 
creixent proliferació de 
grans superfícies co-
mercials, que obtenien 
“bona part del seu be-
nefici per la via finan-
cera” (pagar a 120 dies 
allò que venien en 40 
els permetia invertir).

PARLEN LES EN-
TITATS. Conèixer és 
estimar per Secció d’Etnologia del 
Museu del Montsec. Aquest col·lec-
tiu explicava dues iniciatives desen-
volupades durant la Fira i la Festa 
Major respectivament. Es tracta de 
dues rutes guiades, una per Artesa i 
l’altra relacionada amb el vi.

REPORTATGE: Humanitat, ge-
nocidis (I) per Miquel Mota. En 
aquest primer article de la sèrie, Mo-
ta gairebé no deixava canya dreta: 
nazis, khmers rojos, hutus, serbis, 
israelians...

PEDRES? Els detectors de me-
talls per Eva Solanes. L’autora ad-
vertia del mal que es fa amb aquests 
estris, sovint de forma inconscient, 
als jaciments arqueològics.

EL CAP INFORMA: El nen amb 
febre. Què cal fer? Els sanitaris ens 
oferien interessants consells i infor-
mació sobre la febre infantil.

COL·LABORACIÓ: Alentorn 
quan Phelip V per Pere Novau. L’ar-
ticle explicava els efectes fiscals 
derivats del Decret de Nova Planta, 
alguns dels quals l’autor qualificava 
com a “molt exclusius d’Alentorn”, 
com l’ontanbò i el morabatí.

NARRATIVA. La secció publica-
va el text La puça entremaliada de 
Judit Orpinell Díaz, guardonat en el 
Premi de Narrativa Breu en la cate-
goria de 1r ESO i 8è EGB.

INFORMACIÓ MUNICIPAL per 

Ramon Giribet Boneta. Unanimi-
tat en tots els acords del ple del 8 
de setembre. Com a més rellevant, 
l’aprovació del projecte del Parc de 
Bombers (45 milions de pessetes) i 
l’adjudicació de la primera fase per 
20 milions.

CARTES A LA REDACCIÓ. En 
relació a un virus que va afectar 
molta gent durant la Festa Major, 
una nota de la Comissió de Festes 
manifestava que no s’havia provat 
que fos degut al sopar de germanor.

LEGISLACIÓ: Els plans de pen-
sions per Santi Camats Solé. L’au-
tor explicava les característiques 
d’aquest producte que apareixia 
com a alternativa a l’obscur futur de 
les pensions.

IN MEMORIAM: Quan un amic 
se’n va per Josep Riudeubàs Ros. 
El text està dedicat a Francesc Tohà 
Granollers i és un elogi a l’amistat.

CONVERSES DE QUIMET I 
COSME per PeEse (Pere Serra). Un 
acudit sobre la Fira del Meló i un al-
tre sobre internet.

PALANC-OCI. La secció presen-
tava una tira còmica de Lo Castís, 
un encreuat artesenc i la foto enig-
màtica.

IMATGES D’AHIR: El cosidor de 
cal Marcovau, 1941 per Eva Sola-
nes. Un grup de noies del cosidor 
posaven al costat d’uns soldats que 
ocupaven el pis superior de la casa.
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Josep Galceran
humor

Mosques saballoneres

on són
el Quimet i el Cosme?
Solució de l’enigma del número 

del mes passat: Es tractava de 
la capella de la Mare de Déu del Ro-
ser de les Torres de Folquer. És del 
segle XVII i l’estil correspon a l’ar-
quitectura anomenada popular. És 
rectangular, amb orientació a ponent 
i està formada per dos parts.

Pista de l’enigma d’aquest mes: 
L’any 2005, la Cooperativa d’Arte-
sa va posar a la venda una edició 
especial d’ampolles de cava a les 
plaques de les quals hi constava la 
commemoració del tercer centenari 
d’aquesta ermita.

| Per Jordi Farré i Obiols

Avui he pogut dinar i fer la 
becaina sense que truquin 
els de Vodafone, Jazztel, 
Iberdrola, Naturgy... 

Què estrany! Potser que els 
truqui jo, no sigui que els 
hagi passat alguna cosa.
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reflexionem
Mercè Nogués

Vull que m’escoltis sense jutjar-me,
vull que opinis sense aconsellar-me,

vull que confiïs en mi sense exigir-me,
vull que m’ajudis sense intentar decidir pel mi.

Vull que em cuidis sense anul·lar-me,
vull que em miris sense projectar les teves coses en mi,

vull que m’abracis sense asfixiar-me.

Vull que em sostinguis sense fer-te càrrec de mi,
vull que em protegeixis sense mentides,

vull que t’acostis sense envair-me,
vull que coneguis les coses meves que més et disgusten,

vull que les acceptis i no pretenguis canviar-les.
Vull que sàpigues... que avui pots comptar amb mi.

Sense condicions

Aquest és l’amor incondicional, on estimem pel plaer d’estimar, sen-
se esperar res a canvi. Costa, però quan ho aconsegueixes, és quan 

t’alliberes, és on estimes i ets feliç estimant així.
L’amor és la cosa que com més en dónes més en tens, mai s’acaba. 

Vull
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la foto

El Parc Astronòmic del Montsec va acollir el 10 d’octubre la presentació de la nova anyada del vi Astronòmic, del Celler 
Montsec, en un acte que va combinar enologia i astronomia sense oblidar cultura i gastronomia | Celler Montsec


