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La cursa del
Meló es fa gran

Celebra el 5è
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un 50% més
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agenda
Agenda

Actes

abril

Exposicions de la Biblioteca Municipal (veure pàgina 38)

ciutadana

que sabem que es faran
Tot el mes

ALÒS DE BALAGUER
DEFUNCIONS
dia 3: Emili Durany i Tugues (91 anys),
natural d’Alòs de Balaguer
dia 17: Manuel Martínez i Quevedo (92
anys), natural de Cartagena

ARTESA DE SEGRE
(manquen dades del registre Civil)
DEFUNCIONS
dia 3: Assumpció March i Batalla (82
anys), natural de Baronia de Rialb
dia 9: Joan Macià i Solé (90 anys), natural d’Artesa de Segre
dia 15: Concepció Santacreu i Rovira (89
anys), natural d’Anya
dia 21: Josep Porta i Trepat (86 anys),
natural de Baldomar
dia 26: Ramon A. Abelló i Masó (48
anys), natural d’Artesa de Segre

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

Cada divendres

A les 22 h, al 1r pis del Centre d’Entitats les Monges, Curs per aprendre a ballar i comptar sardanes.
Organitza: Amics de la Sardana
25, 26 i 27 de maig

Al Cubtural, divendres i dissabte a
les 22 h i diumenge a les 18:30 h,
representació de l’obra Gente bien
de Santiago Rusiñol a càrrec del
grup de teatre d’Artesa
1 de juny

A les 19 h, a la Biblioteca presentació de l’exposició “Mossos d’Esquadra. Segona República i Guerra
Civil (1931-1939)”
1 i 2 de juny

Al pavelló poliesportiu, Festa del
Bàsquet. Organitza CENG
3 de juny

- A les 11 h, a l’àrea d’activitats de la
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot,
Lliurament de premis del 29è Premi
de Narrativa Breu amb la presència
de l’escriptor Màrius Blàvia
- A Foradada, V Trail lo Bunker:

temps

dues curses de muntanya (14 km,
+700 m; 22 km, +1.200 m), 2 caminades (11 km, +500 m cadascuna) i
curses infantils. Puntuable per a la
Lliga de la Noguera de curses de
muntanya. Informació: www.inscripcions.cat/traillobunker2018-21
- A Vilanova de Meià, 1r Aplec de
la Pedra, inclòs en el 1r Congrés
del Patrimoni Miner, Història de la
Mineria i Història de la Geologia a
Catalunya: visites guiades, excursions, tallers... Informació: www.
ccnoguera.cat/vilanovademeia
16 de juny

A l’Escola Els Planells, Festa de
final de curs. Organitza: AMPA Escola Els Planells
23 de juny

Revetlla de Sant Joan
30 juny

A les 20 h, al Casal Cultural d’Alòs
de Balaguer, XVII Jornada de la
Prehistòria de les Terres del Marquesat amb la conferència “Viatge
als temps dels ibers” a càrrec de la
Dra. M. Àngels Petit de la UB
30 juny i 1 juliol

Festa Major de Collfred
Festa Major de Vernet

abril

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

B) BALDOMAR

A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

Temperatura mitjana: 12,1°
Temperatura màxima: 26,3° (dia 25)
Temperatura mínima:
-2,9° (dia 1)
Dies amb precipitació: 14
Precipitació màxima:
35,5 mm
			(dia 11)
Total precipitacions:
121,7 mm

Temperatura mitjana: 14°
Temperatura màxima: 30° (dia 25)
Temperatura mínima: 0°
		
(dia 1)
Dies amb precipitació: 9
Precipitació màxima:
46 mm
			(dia 10)
Total precipitacions:
105,1 mm
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VILANOVA DE MEIÀ

Temperatura mitjana:

12,6°

Temperatura màxima: 28,6° (dia 25)
Temperatura mínima: -2° (dia 2)
Dies amb precipitació: 15
Precipitació màxima:
49,5 mm
			(dia 11)
Total precipitacions:
166,6 mm
FORADADA

Dies amb precipitació: 7
Precipitació màxima: 30 mm (dia 11)
Total precipitacions:
99 mm
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De fredes i calentes
El dia a dia és ple de circumstàncies que ens són favorables o, ben
al contrari, enutjoses. Quan coincideixen, en diem “una de freda i
una de calenta”. Al marge de les vides particulars, el maig ha estat ple
d’esdeveniments que ens afecten a
tots i als quals podem aplicar la dita.
Sense anar més lluny, les pluges
que parlàvem el mes passat ajuden
a apaivagar la sequera, però també
han provocat ensulsiades com la de
Baldomar, entre altres efectes negatius. De totes formes, mal per mal,
i sempre que no prengui mal ningú,
potser millor que plogui, no?
Si ens centrem en temes més
locals, la notícia que per fi tindrem
un vigilant a Artesa també té els dos
punts de vista. Una persona vetllarà
per l’ordre, tant en civisme com en
trànsit. És clar que, malacostumats
com estem, potser ens tocarà pagar
alguna que altra sanció. De totes
maneres, mal per mal, potser que
algú ajudi a posar ordre, no?
I a Catalunya? Doncs ja tenim
president i, quan surti la revista, esperem tenir Govern. Ara bé, encara
pesa l’amenaça del 155, la repressió
estatal contra la llibertat d’expressió continua, l’incendiari Jiménez
Losantos suggereix bombardejar
Catalunya... i així un reguitzell de si-

tuacions que no auguren un futur immediat gens fàcil. És clar que alguns
comentaris escrits pel president Torra anys enrere no ajuden gens. Certament alguns són desafortunats,
però d’altres estan fora de context.
Sigui com sigui, el bloc del 155 i també els comuns ja tenen “munició” per
a dies. Així és que preparem-nos,
perquè els retrets es convertiran en
la cançó de l’estiu. No obstant, mal
per mal, més val tenir president i govern, no?
I si mirem al món, no acabaríem.
Preocupen les grans potències, començant pels EUA, on l’escalfament
amb Corea del Nord minva però les
extravagàncies de Trump ens tenen
amb l’ai al cor. I la Xina, que malgrat
la pobresa i la manca de democràcia, va ocupant un lloc preponderant. A costa de què? Ho coneixem
poc, però que l’Assemblea Nacional
aprovés fa poc una presidència indefinida per a Jinpig amb 2 vots en
contra, 3 abstencions i 2.958 a favor
demostra com funciona. I Rússia?
Doncs un altre règim autoritari, on
Putin reprimeix les llibertats i es treu
del davant a qualsevol que li pugui
fer ombra.
Sabeu què? Mal per mal, preocupem-nos del nostre. Ho tenim fotut,
però tenim Govern!

NOTA: La Palanca està oberta a totes les col·laboracions, però ens reservem el dret

de publicar-les. Només s’admetran els escrits signats amb el nom de l’autor o autors. La
revista no fa seves, necessàriament, les opinions expressades pels seus col·laboradors.
Recepció de textos per a la propera revista: fins dijous 21 de juny

Amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de
Lleida i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
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noticiari

Les parades de roses i llibres i la revetlla de Sant Jordi a la biblioteca van ser els indicadors de la diada | D.B. /J.F.

Diada de Sant Jordi: roses, llibres i cultura
A

rtesa va celebrar la diada de
Sant Jordi amb venda de roses
i llibres en parades al carrer i amb la
ja tradicional revetlla de Sant Jordi a
la Biblioteca. Aquest any, donat que
el dia 23 era dilluns, la revetlla es va
fer el divendres anterior, el dia 20.

Pel que fa a les parades, val a dir
que enguany l’afluència de persones
va ser molt moderada i no hi havia
massa ambient.
A la revetlla, coincidint amb el
centenari del naixement de Manuel
de Pedrolo, Anton Not i diversos

membres del Grup de Teatre d’Artesa dirigits per Joan Roca, van fer
un recorregut per la vida i obra de
l’escriptor. Van recitar textos de les
obres D’esser en el món, Mecanoscrit del segon origen o Servei oficial,
entre altres.

I7

noticiari
Aplec a Sant Marc de Batlliu

L’aplec de Sant Marc se celebra amb una missa a l’ermita i un pica-pica en acabar | Dolors Bella

L

es masies del nucli de Sant Marc
de Batlliu, al municipi d’Artesa,
celebren la festa del seu patró el dia
25 d’abril amb un aplec que, tot i ha-

ver perdut concurrència en comparació amb temps anteriors, es manté
encara ben viu. Aquest any, tot i el
temps inestable, es va fer la missa

en honor al patró i tot seguit, en una
carpa, es va celebrar un pica-pica.
Hi van assistir els veïns de la zona
i l’alcalde d’Artesa, Mingo Sabanés.

Avís als regants de les hortes d’Artesa i Montsonís

D

es de la Comunitat de Regants
de les Hortes d’Artesa de Segre i Montsonís comuniquen que des

8I

de principis de maig els rebuts de la
comunitat estan dipositats a l’oficina
del Banc de Sabadell. Als qui tinguin

els rebuts domiciliats, se’ls carregaran als comptes de les entitats que
hagin facilitat a la comunitat.
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Exposicions i venda de llibres a la biblioteca

A l’esquerra, presentació de l’exposició i a la dreta, venda de llibres i publicacions de la biblioteca | Biblioteca d’Artesa

E

l 3 de maig la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot va acollir la
presentació de l’exposició de pintura
Inquietuds Paisatgístiques de Toni
Martínez Farré, Tines, nascut a Sabadell el 1957. Va estudiar altres especialitats d’art a l’Escola Industrial i
d’Arts i Oficis de Sabadell, i quan es
va traslladar a Igualada l’any 2004,
corprès per la llum de l’Anoia i la

10 I

Segarra, es va proposar pintar. En
aquest període, assessorat pel pintor Antoni Borrell i Pujol, a Artesa va
iniciar una nova etapa creativa.
Segons Tines, “el paisatge és
una porció d’espai caracteritzada
per una combinació d’elements físics, ecològics, biològics i històrics
que s’influeixen entre si per configurar-ne l’aspecte”. L’exposició es pot

visitar fins al 25 de maig.

VENDA DE PUBLICACIONS
Per altra banda, la biblioteca ha
tret a la venda diversos exemplars
de publicacions antigues del seu
fons, com ara llibres o enciclopèdies. Qui en vulgui adquirir ho pot fer
fins que s’esgotin les existències a la
mateixa biblioteca.
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noticiari
El vigilant municipal
s’incorpora a la plantilla de
l’Ajuntament a partir del maig

E
Pavimenten un carrer sense
sortida paral·lel a la Secla

L

’Ajuntament va emprendre a mitjans d’abril la pavimentació del carrer sense sortida que va paral·lel al
carrer la Secla i perpendicular al carrer de Balaguer. És
una obra menor però havia estat reivindicada en reiterades ocasions, ja que dóna accés a diversos garatges
i el descampat que hi ha al final s’utilitza per aparcar.

l dia 2 de maig l’Ajuntament va incorporar a la seva plantilla un vigilant municipal. Després de tres
setmanes de formació a l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya, el vigilant municipal començarà a desenvolupar les funcions específiques que li corresponen a
peu de carrer.
Durant el primer mes i mig realitzarà, principalment,
una tasca informativa i de conscienciació ciutadana, i
no serà fins a partir de l’1 de juliol que es començaran
a aplicar les sancions que procedeixin a les infraccions
que detecti, tant pel que fa a la normativa de civisme
aprovada per l’ajuntament d’Artesa, com pel que fa a
la normativa de trànsit en les vies dels nuclis urbans.

El Traster, mercat de 2a mà

E

l Traster, Mercat de segona mà, es va fer el 6 de
maig al matí al barri antic, de l’església a la plaça
Major. El canvi d’ubicació va aprofitar l’encant de la zona i hi van participar 13 parades, una d’elles solidària,
per qui hi volia participar sense muntar parada pròpia.
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ANTONI AMIGÓ I PONS

Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Control de corrents subterranies sota casa
Ctra. d’Agramunt, 117 - Tel. 973 40 01 27 Mòbil 660 349 648

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE

Auto Taller Gardela
Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua
Tel. 973 400 198
Nit 973 415 119
Mòbil 630 247 659
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Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre
(Lleida)

baldomar
Novetats de l’EMD
PLUGES D’ABRIL

L

es pluges fortes de l’abril van
fer que el riu Boix baixés ple
d’aigua com feia temps que no anava. Pel que fa al mur del carrer de
la Riera, que va caure i tallar la carretera de Clua, l’EMD ha sol·licitat
ajut extraordinari al Departament de
Governació i la tècnica dels Serveis
Territorials de Lleida ja ha passat a
fer la visita corresponent. Tot i que
encara s’està pendent de saber com
es resoldrà, les primeres valoracions
apunten que la despesa total de
les obres de reparació rondarà els
25.000 euros.

EMD Baldomar

CENS DE
CABIROLS

A

ra que ha
començat
el període de
caça d’aquesta
espècie, el cens
augmenta d’any
en any de maneLes pluges d’abril han fet baixar com mai el riu Boix | EMD
ra molt clara. Actualment hi hauria unes 50 femelles fraestructura de la segla de l’Horta,
i uns 20 mascles aproximadament.
que seran finançades amb l’ajut de
la Diputació de Lleida.
Així mateix, també es millorarà la
OBRES A LA SEGLA
stà previst que en breu comen- cara del safareig que hi ha a l’entracin les obres de millora en la in- da del poble.

E

I 13

municipis
Foradada
col·labora a la
Fira dels Somnis

E

l diumenge dia 6 de maig l’Ajuntament de Foradada, juntament
amb l’Associació Trail lo Búnquer, va
col·laborar a la 3ª Fira dels Somnis
dins del marc de la diada Posa’t la
gorra a Balaguer 2018, pels infants i
adolescents amb càncer.
Dins l’espai El passeig dels pobles va disposar d’una carpa on es
van oferir tallers dedicats als infants i
es van poder promocionar els atractius del municipi de Foradada.

La carpa de Foradada, amb els participants a la fira | Aj. Foradada

Cubells celebra Sant Jordi i el romiatge a Salgar

C

ubells ha celebrat aquest d’abril
dues dates assenyalades, la
diada de Sant Jordi i la festa de Sant
Marc. Per Sant Marc, el tradicional
romiatge a Salgar, santuari situat a
uns 8 quilòmetres de la població, va
reunir unes 150 persones. Entre els
participants hi havia l’alcalde, Josep
Regué, que va assenyalar la importància de mantenir tradicions com
aquesta. Pel que fa a Sant Jordi, la
diada de la rosa i el llibre es va celebrar una parada de roses i llibres

14 I

A l’esquerra, diada de Sant Jordi i a la dreta, romiatge a Salgar | Ajuntament de Cubells

muntada per l’Associació de Dones
de Cubells, que van visitar tant els

avis de la residència com els alumnes de l’escola.
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la noguera
PROTESTA PEL CAS ‘LA MANADA’

NOVEL·LA AMBIENTADA A MONTGAI

L

a periodista Sílvia
Colomé ha ambientat la seva primera
novel·la a Montgai. La
llegenda del carreró, editada per Pagès, és una
novel·la de realisme màgic. A banda d’escriure,
Sílvia Colomé gestiona
Lo Carreró de Montgai.

L

a plaça del Mercadal de Balaguer va acollir dissabte
19 de maig un acte de protesta contra la sentència
del cas La Manada organitzat per l’Ajuntament i el Consell Comarcal. Va consistir en la lectura pública de fragments de la sentència per part de totes les persones que
hi volguessin participar, ja fos perquè sabien de l’acte
com perquè se’l van trobar i s’hi van voler sumar.

MÚSICA SOTA LES ESTRELLES

E

l Centre de l’Observació de l’Univers (COU) d’Àger
ha programat set concerts entre el 9 de juny i el 24
de novembre en el marc del 9è cicle Música sota les Estrelles, que ja s’ha consolidat en la programació musical
i que espera atreure més d’un miler de persones.

TOC DE CAMPANES PER LA LLIBERTAT

6è MERCAT DEL VELL A BALAGUER

L

’Associació de Dones Solidàries Dóna Pas va organitzar el sisè Mercat del Vell a Balaguer el dissabte
14 d’abril. Al mercat s’hi venen productes de segona mà
i els paradistes paguen 5 euros que els donen dret a un
espai de 4m durant tot el dia per vendre els productes.

L

a 31a Trobada de Campaners dels dies 28 i 29
d’abril a Os de Balaguer va fer un toc especial per
la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. El
campaner Ignasi Cortés va fer el toc amb la col·laboració
dels joves del poble. La trobada va reunir 80 campaners
de tot l’estat i la van visitar unes 2.000 persones.

I 15
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jove

pàgina
Judit Sabanés i Marbà

Joan Fontanet i París

“Vam estar tres mesos enmig de la
selva a l’Equador”
En essència

• Data de naixement: 8 de març
de 1993
• Alçada: 1,63
• Horòscop: Peixos
• Professió: Forestal
• Número: 3
• Color: Blau
• Sèrie de TV: Juego de tronos
• Pel·lícula: El senyor dels anells
• Actor: Johnny Deep
• Cançó: Rituales de Santería
• Cantant o grup: La Raiz
• Llibre: El nombre del viento
• Plat: Caragols a la llauna
• Beguda: Nestea
• Viatge fet: Equador
• Viatge per fer: Kenya
• Cotxe: Mustang
• Lloc per viure: Sudamèrica
• Virtut: Empàtica
• Defecte: Impacient

La Judit és una jove de 25
anys i s’ha graduat recentment
en Gestió Forestal del Medi
Natural, un cicle de grau
superior, a l’Institut del Pont de
Suert. Viu a Cubells i somnia
viatjar a qualsevol part del
món a viure experiències com
les que va tenir a l’Equador.
Parlant amb es veu que la
natura, amb la seva flora i
fauna, l’apassiona. Tant de
bo pugui complir els somnis
que ens explica en aquesta
entrevista.
Com valores l’etapa d’estudiant?
Després d’acabar a l’institut d’Artesa vaig fer la selectivitat i em vaig plantejar quin camí volia seguir. Tenia clar
que m’agradava tot allò que fa referència al medi natural i a la fauna, i per
això vaig escollir fer un cicle de dos
anys que em formés en aquestes matèries al Pont de Suert, un lloc situat
a prop dels Parcs Naturals i envoltat
d’un entorn formidable per fer aquests
estudis.
Fins i tot has anat fins a l´Equador a
fer pràctiques?
La veritat que ha estat una experiència increïble. Vàrem estar tres mesos enmig de la selva de l’Equador incomunicats, sense cobertura de mòbil i sense molts dels avantatges als
quals estem acostumats en un país
desenvolupat. Allà vàrem estar col·laborant en un Centre de Recuperació
de la Fauna, i hi vaig tenir unes vivèn-

cies personals i professionals que em
marcaran per tota la vida.
A què t’agradaria dedicar-te?
M’agradaria dedicar-me a alguna
feina relacionada en els estudis de forestal, ja sigui aquí a prop o en algun
país del món on pugui gaudir-ne professionalment.
Quines aficions tens a les estones
lliures?
Sortir amb els amics, fer excursions, descobrir nous indrets, ajudar
en les tasques familiars a les granges
que tenim,... I també m’agrada molt
llegir… En fi, que sempre tinc alguna
activitat per fer.
Com et defineixes com a persona?
Em considero una persona simpàtica, alegre, activa, dinàmica, espontània i amb moltes il·lusions per complir.
Què destacaries de Cubells?
És un poble acollidor en molts aspectes, i en destacaria des dels llocs
per fer una escalada, fins al seu entorn
natural, el paisatge, la Festa Major, les
tradicions que es mantenen vives des
de fa anys i també el fet que hi ha un
jovent molt actiu.
Un somni o desig?
Viatjar a tots els llocs del món que
tinc pensats, per poder tenir alguna
experiència personal i professional, i
en especial a l’Àfrica. És un continent
que em fascina per la seva riquesa natural i la seva diversitat.
I 17

institut els planells
Cicle de grau mitjà de Gestió
Administrativa a l’Institut

L

’Institut Els Planells d’Artesa de
Segre impartirà el curs 20182019 el Cicle Formatiu de Grau Mitjà
de Gestió Administrativa amb l’especificitat en Comerç Exterior. Es tracta
d’un cicle de grau mitjà que ofereix
especificitat en comerç exterior, dóna l’oportunitat de fer pràctiques en
empreses de la zona i també l’opció
de cursar mòduls aïllats de matèries
com anglès, informàtica o altres. A
més, si hi ha persones que treballen

però que estan interessades en cursar aquest cicle o en fer una part de
la formació, poden venir a fer el cicle
en les hores que tinguin disponibles.
Si us matriculeu en alguna de les
unitats formatives, podreu obtenir un
certificat.
Podeu obtenir més informació i
fer les preinscripcions al telèfon 973
40 23 27 de 9 a 14 hores de dilluns
a divendres. Les preinscripcions són
fins al 24 de maig.

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa
amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor
Tel. 617 410 668

18 I
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escola els planells
Diada de l’Activitat Física i l’Esport

E

l divendres 6 d’abril l’escola va
celebrar la 8a Diada de l’Activitat Física i l’Esport. Enguany es va
incidir en el consum responsable, ja
que la diada es va basar en jocs reciclats. Tots els alumnes del centre
havien elaborat un joc motriu amb
material de rebuig durant la setmana
cultural del mes de març.
La celebració es va realitzar a
l’escola. Educació infantil va jugar
als seus patis i a l’aula de psicomotricitat, cicle inicial i tercer van fer ús
del pati de primària i de la zona de
marquesina i cicle superior i quart
van gaudir dels jocs al pati cedit per
secundària.
Amb jocs construïts pels mateixos alumnes, amb forta presència
d’originalitat i creativitat, grans i pe-

tits ens ho vam
passar
d’allò
més bé! Agraïm
al personal docent, no docent
i a l’alumnat haver fet possible
la
celebració.
| Professorat
Educació Física

PREMIS

Els jocs eren fets amb materials reciclats | Escola Els Planells

Al Concurs comarcal de punts de
llibre per alumnes d’educació infantil i cicle inicial, el tema del qual era
“les 4 estacions”, els següents alumnes del centre han obtingut premis:
Accèssit de P5, Alexandra Arianna

Cserei; Premi de 1r, Arnau Galan
Fons i Accèssit de 1r, Cristina Córdoba Cayetano.

I 19
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el cap

informa

Maltractament a les persones grans

E

l 15 de juny se celebra el dia
mundial de la presa de consciència de l’abús i el maltractament
envers les persones grans.
L’objectiu de l’esdeveniment és
crear una consciència social i política de l’existència del maltractament
i l’abús produït a les persones grans,
juntament amb la idea que es tracta
d’una xacra social inacceptable, que
presenta múltiples formes i que es
pot prevenir.
L’envelliment de la població és un
fenomen important i progressiu de
transformació social. En aquest escenari, hem d’estar molt alerta a les
situacions de vulnerabilitat que poden patir les persones grans, com el
maltractament o l’abús físic, sexual,
psicològic o emocional, l’abandonament, la negligència o l’abús material o financer.
Aquestes diferents expressions
d’abús o omissió envers les perso-

nes grans són una de les formes de
violència més ocultes en la nostra
societat.
En aquest context va sorgir
“Tracta’m bé”, una campanya que
va néixer al Solsonès amb la intenció d’arribar a molts llocs i a molta
gent, una campanya feta per trencar
silencis i tabús, en definitiva, per donar veu als diferents abusos que pateixen les persones grans, des dels
més subtils fins als més evidents.

RELATS AMB TRACTE
En aquesta mateixa línia s’ha
editat el recull de narracions Relats
amb tracte, que és una ullada als diferents tipus de maltractaments que
poden patir les persones grans; a
través de relats de ficció es poden
descobrir petites històries quotidianes que amaguen una realitat tan
desconeguda com silenciada. A Ràdio Artesa se n’emetrà una versió

‘Relats amb tracte’ s’ha editat amb
motiu de la campanya

teatralitzada previsiblement a partir
de setembre.
Podeu trobar més informació a
http://campanyatractambe.com/.
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entrevista

Ramon I. Canyelles

Antoni Borrell, artista polifacètic (II)

Q

uant a l’estil, Borrell reconeix
que amb els anys es va canviant a causa de l’evolució personal i
el descobriment de noves tècniques,
que mentre es creix artísticament se
n’aprèn i es va notant la progressió.
No obstant això, en Borrell sempre
s’ha mantingut fidel a l’obra basada
en la pintura que busca la llum i la
pinzellada fresca, que respira, intentant que l’observador es trobi bé
veient el quadre i que provoqui descans i ganes de gaudir-lo. Estilísticament, reconeix que està fent una lenta transició de la pintura realista que
sempre ha conreat cap a l’impressionisme. També ha treballat la pintura
mural religiosa a les esglésies de
Baldomà, Torregrossa, Pallargues i
la restauració del que presideix l’església de Colldelrat.
El creador artístic Borrell se’ns
presenta com un artista plàstic molt
complet: a més dels personatges de
còmic que prenien vida a les seves
vinyetes i de la prolífica obra pictòrica, també ha experimentat i desenvolupat una excel·lent capacitat
tècnica i artística en l’àmbit de l’escultura. De jove experimentava fent
miniatures amb guix, però no va ser
fins l’any 1988 que presenta la seva
primera obra en gran format, l’està-
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tua monument a la Vellesa que fou plantada al
pati de les escoles velles
d’Artesa de Segre. A partir
d’aquesta, vindria un gran
nombre de figures que
s’escamparien arreu de
les terres de Lleida: a la
Donzell, Baldomà, Agramunt, la Pobla de Segur
Pintura d’Antoni Borrell | R. I. C.
(una dedicada al General
Moragues i l’altra a la Vellesa), Vila- de quadres on s’escenifiqués la Hisnova de Meià, la Massana (Andor- tòria de Catalunya. En una conversa
ra), Foradada, Agramunt, Talarn, amb en Joan Busqueta, aleshores diBoada, Sant Mamet, Clua, Santa rector de l’Institut d’Estudis Ilerdencs,
Maria de Meià... També, en format li va proposar la idea i li va demanar
petit, cal esmentar les imatges de assessorament històric. L’atzar va
marededéus a Salgar i Puigverd fer que a l’any següent se celebrés el
d’Agramunt. En Borrell veu en l’es- 800 aniversari del naixement del Rei
cultura una manera de donar vida a Jaume I, motiu que va fer decidir que
l’obra, entenent que el quid està en la col·lecció es faria sobre aquest
el volum que dóna el salt de les dues tema. La col·laboració de l’historiaa les tres dimensions.
dor amb l’artista al llarg d’un any de
L’Antoni Borrell és un home d’es- treball es va materialitzar en els 14
perit lliure i de ment oberta. És ell qui quadres de gran format que comdecideix què pinta, com i quan. Bé, ponen el conjunt de l’obra, quadres
de fet el quan és sempre, viu la pintu- que superen en alguns casos els 2
ra molt intensament i la prova d’això metres quadrats de tela. L’exposició
són el seu estudi, que sempre està Escenes de la vida de Jaume I es va
ple de projectes, i les seves mans inaugurar a la sala Monsuar de l’edidestres en realitzar les idees objecte fici de l’IEI l’11 de setembre del 2008.
de la seva inspiració. Un d’aquests Encara avui aquesta exposició és
projectes havia de ser una col·lecció itinerant. (seguirà al proper número)

I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I MAIG 2018 I Núm. 421

I 23

tema del mes

Els premini femení i masculí es van proclamar subcampions de Lleida el 12 de maig. A baix, imatges de les finals | CENG

CENG i EFA tanquen temporada
amb èxits en diversos equips
Q

uan s’acosta el final de l’any
esportiu toca fer balanç, i el
d’aquest és molt positiu en nombrosos equips locals de diverses edats,
tant del bàsquet com del futbol.
Per una banda, la temporada
que està a punt d’acabar és una de
les més exitoses de la història del
CENG Artesa, que ha aconseguit
col·locar sis dels seus equips de
bàsquet a les Finals a 4 territorials.
Al mes de desembre, el mini
masculí CENG Fisart va quedar
subcampió de Lleida, cosa que li
va permetre classificar-se per a la
lliga de Barcelona A2, que ha disputat des del mes de gener fins ara.
L’equip entrenat per Oscar AlocenI
ha quedat classificat a mitja taula, i
ha aconseguit victòries de prestigi
contra equips com Joventut de Badalona, Granollers o Pineda de Mar.
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L’equip premini masculí CENG
l’Essència va quedar primer del grup I
lleidatà i el 12 de maig va disputar la
Final a 4 a Tàrrega, on a semifinals
va derrotar el Força Lleida. Els jugadors entrenats per Gerard Font van
caure a la final contra el Cappont i
es van proclamar subcampions de
Lleida.
L’equip premini femení CENG
Independentsoft també va quedar
subcampió de Lleida a la Final a 4

disputada a Almenar el 12 de maig.
Les jugadores entrenades per Jordi
Regué van quedar primeres de la
seva lliga, van vèncer al Cervera a
semis i van perdre la final contra el
Tàrrega.
L’equip cadet femení CENG
Vunkers també va passar a la Final
a 4 territorial B, després de quedar
primeres de la lliga regular. Aquesta
fase final es va jugar el 12 de maig
a Artesa i les noies entrenades per

I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I MAIG 2018 I Núm. 421

David Galceran i Pere Jubete van
guanyar la semifinal al Bellpuig. Un
cop a la final, el partit es va haver de
suspendre al tercer quart per culpa
de la pluja i de les goteres al pavelló, quan les artesenques dominaven
per 37 a 15, a l’espera de trobar nova data per acabar la final.
Al tancament de l’edició de la revista, l’infantil femení CENG Watershop s’havia classificat per a la Final
a 4 que es jugarà el 2 de juny com
a segon de la lliga regular, i l’equip
mini femení CENG Autoxami també s’ha classificat per a la F4 com
a segon de la lliga, que es disputarà
properament.

#temadelmes

TORNEIG I ASCENS DE CATEGORIA
A L’EFA
Pel que fa al futbol, destaquen
els resultats dels juvenils i els cadets, que han pujat de categoria i
han guanyat el torneig de primavera, respectivament, tot i que tots els
equips que ja han acabat la lliga ho
han fet també amb bons resultats.
Així, els juvenils, entrenats per
Fernando Lema i Nil Baró, han acabat subcampions de lliga a Segona
Provincial, fet que els dóna l’ascens
a Primera per la propera temporada.
Destaca el resultat obtingut a l’últim
partit, en què ja estaven matemàticament ascendits i a pesar de tot
van guanyar per 0 a 8 al Miralcamp.
Aquesta victòria ratifica el bon tram
final que l’equip ha fet a la lliga.
Per la seva banda, els cadets,
entrenats per Ramon Cotonat, van
acabar cinquens a la lliga, també a
Segona Provincial. Donat que la fase regular acabava el cap de setmana del 7 i 8 d’abril, es va organitzar
un torneig de primavera de sis partits, del 15 d’abril al 13 de maig, en
què els artesencs van escombrar els
rivals i es van proclamar campions a

A dalt, juvenils i cadets i a baix, diversos partits de la temporada | EFA

falta de jugar l’últim partit. Els rivals
eren equips als quals no s’havien
enfrontat a la lliga: l’Intercomarcal,
el Pinyana, l’AEM, el Magraners i
l’Escola de Futbol Ponent. Dels cinc

partits, en van guanyar quatre i en
van empatar un.
La resta d’equips, infantil, alevins,
prebenjamí i benjamí, han acabat la
lliga a la part mitjana de la taula.
I 25

Podòloga
Infermera
Reflexòloga

DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

Ungla encarnada, durícies, ulls de poll,
berrugues plantars, esperons calcanis,
control a diabètics, educació de l’ungla,
especialitat en nens i esportistes
HORES CONVINGUDES
Av. Pere III, 10 - 13, alt. 1er - A
25600 BALAGUER

Ctra. Agramunt, 15 baixos
25730 ARTESA DE SEGRE

Tel. 676 08 33 28
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les entitats

19a Trobada de Dones de la Noguera

L

’associació de dones Artesenques Actives va assistir a la 19
trobada de dones de la Noguera,
que aquest any va tenir lloc a Torrelameu. La trobada va ser el diumenge dia 22 d’abril i hi van participar un
total de 150 dones provinents d’una
quinzena d’associacions de la comarca.
Els actes van començar a mig
matí amb la recepció a les autoritats,
entre les quals hi havia el diputat
Eloi Bergós, i tot seguit hi va haver
una cercavila amb els gegants de
Torrelameu i Penelles, acompanyats
dels grallers d’Almenar. Les participants a la trobada també van poder
visitar el poble. Durant el dinar es
van entregar detalls commemoratius
a les presidentes de les entitats i tot
seguit hi va haver un espectacle de
Ramon i Mayte Carreras, Marit i muller: quin merder. El relleu per la trobada de l’any vinent el pren l’associació de dones d’Ivars de Noguera.

Foto amb els gegants, entrega de detalls i foto amb els humoristes | D. Bella
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les entitats

Visita cultural a Cervera

travessar el carrer major, on hi ha diverses cases nobles i importants i un
l dissabte 28 d’abril ens des- transformacions al llarg dels anys en indicador del call jueu i del carreró de
les bruixes. Visitàrem Santa Maria de
plaçàrem a Cervera, la capital de què la casa va estar habitada.
A les 11 érem a la porta de la Uni- Cervera, amb la seva façana neogòla comarca de la Segarra. Vàrem partir de Cubells a les 8.30 i continuàrem versitat de Cervera, on ens esperava tica, el gòtic interior, la talla romànica
fins al restaurant Blanc i Negre el guia Joan Miret. Ens va explicar de la Verge i alguns altars barrocs i la
d’Agramunt, on hi havia la concentra- molt bé les dependències. La Univer- capella del Sant Dubte. Continuàrem
ció a les 8.45. Tots amb els vehicles sitat de Cervera, bastida entre 1718 i fins a la Plaça Major, on hi ha la Paeria
plens per aprofitar el viatge, la resta 1740, és un imponent edifici de planta i on el guia explicà les mènsules dels
aparcats i, com sempre, reduint autos rectangular amb torres prismàtiques cinc sentits fets amb imatges. Contiper estalviar combustible i fer la
nuàrem pel recorregut medieval
conducció sostenible. Vam arridel carreró de les bruixes i no
en vam veure cap, i tornàrem al
bar a Cervera cap a les 9.30,
Carrer Major on el guia va donar
vam prendre un cafè i cap a les
per finalitzada l’excursió.
10 ens esperava la guia del MuA les 13.30, en passar per
seu Comarcal, que era la casa
davant del Museu Comarcal,
pairal d’Agustí Duran i Sanpere,
vam entrar a la planta baixa, on
del qual vam visitar el primer pis,
hi ha una exposició homenatge
que era l’habitatge i que és la
al desaparegut meteoròleg Toni
part que s’ensenya. De la mà de
Nadal, que va morir d’accident
la guia vàrem veure la casa bural Pirineu a l’1 de juliol de 2012.
gesa, molt ben caracteritzada,
Foto de grup dels participants | Terres del Marquesat
Aquí en Josep Roqué va fer una
i ens va endinsar en la història
d’aquesta casa pairal.
als angles, ubicat prop de l’antic call explicació entenedora de tots els insLa Casa Duran i Sanpere és un jueu. És un monument històric decla- truments exposats, ens va dir el perbon exemple de llar burgesa catalana rat Bé Cultural d’Interès Nacional.
què de cada aparell i com funcionen, i
de finals del segle XIX. Creuar el llinLa creació de la Universitat de allí vam donar per finalitzada la visita
dar, passejar per les sales, observar Cervera fou promoguda per Felip V cultural. En aquesta part baixa hi ha
la distribució i gaudir dels objectes per premiar la fidelitat d’aquesta po- un altre espai dedicat al campió munque la vesteixen dóna molta informa- blació durant la Guerra de Successió, dial de motos Marc Márquez.
Tot seguit vam anar a dinar en un
ció sobre l’època, especialment sobre alhora que per castigar la desafecció
la decoració d’interiors i la producció de Barcelona. La universitat, creada conegut restaurant i cap a les cinc de
d’objectes de consum, però a més el 1717 en substitució de les altres la tarda donàvem per acabada la tropermet entendre aspectes de la vida sis que existien a Catalunya, i regida bada. Vam anunciar la propera sortiquotidiana dels seus habitants. Una per uns estatuts sancionats el 1726, da, el 3 de juny, una sortida conjunta
passejada per les sales de rebre, amb comptava amb facultats de teologia, en marc del Primer Congrés de Paels grans salons decorats per mos- cànons, humanitats, medicina, filoso- trimoni Miner, història de la Mineria,
trar-se en societat, permet entendre fia i lleis. Actualment allotja un institut, història de la Geologia a Catalunya.
una nissaga, la dels Duran, fortament un centre de formació professional, Actes d’homenatge a Lluís Marià Vidal
arrelada a la vida política i social de un centre associat de la Universdad i Carreras. (http://sigmadot.cat/conla ciutat. Els espais més íntims de la Nacional de Educación a Distancia gres/entitats) Vista guiada per Antoni
casa, com la capella particular, i els (UNED), un dipòsit documental de- Lacasa i Josep Ma Mata Perelló.
espais més funcionals, com el men- pendent de l’Arxiu de la Corona d’AraTerres del Marquesat agraeix la
jador, el despatx i la cuina, parlen de gó, i, des de principis de 1987, l’Arxiu professionalitat dels guies Mireia Peles relacions familiars i les formes de Històric Comarcal.
dro i Joan Miret. | Francesc Gessé,
vida pròpies d’aquell moment i de les
Continuant amb el guia vàrem Terres del Marquesat

E
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coses de

Com dir les hores

U

n amic comú de l’Esteve i meu
presentava un llibre pels volts
de Sant Jordi en una coneguda llibreria. És un bon amic i un escriptor
solvent i vam decidir anar-hi, però
amb tren, ja que conduir per segons
on ens feia força mandra. Teníem
temps.
En arribar a l’estació vam anar a
preguntar a quina hora sortia el tren
cap a la ciutat. Molt amable, la persona que atenia els viatgers a la finestreta va dir-nos textualment:
- La seva hora és a les quatre i mitja, però porta una mica de retràs i no
passarà fins a les cinc menos quart.
Es tindran que esperar un rato.
Doncs esperarem, quina altra cosa podem fer si no?
- Això de les hores… hi ha qui no
ho té gaire clar, no trobes?
- I tant! I altres coses com que el
tren porta… retràs ha dit, oi?
- Sí, retràs.
- Quan tothom sap (o hauria de

l’idioma

saber) que la manera correcta és retard o endarreriment.
- També ha deixat anar un menos
i un rato…
- O sigui menys, i en aquest cas
estona, que en altres construccions
idiomàtiques podria ser lapse (el
temps que passa entre una cosa i
una altra), període (un temps limitat
entre dos esdeveniments), moment
(un espai de temps molt curt)… qualsevol cosa menys rato. En aquest
cas, estona seria la paraula més
adequada. El rato deu ser… la dona
de la rata!
- I aquest costum de dir les hores
a la castellana? Nosaltres no diem
les quatre i mitja, per exemple, sinó
dos quarts de cinc. Ni tampoc les
cinc menys quart, sinó tres quarts
de cinc. Sempre de quart en quart
i anunciant l’hora propera: un quart
de cinc, dos quarts, tres quarts… fins
i tot, són dos quarts i mig de cinc,
per exemple, quan l’agulla del rellot-

Albert Vidal

ge es troba entremig dels dos i els
tres quarts, és a dir, quan passen set
o vuit minuts del trenta i en falten set
o vuit per al quaranta-cinc i no es demana precisió.
- També diem tres quarts i cinc
(quan passen cinc minuts de tres
quarts) o falten deu minuts per les
cinc, en aquest exemple. O falten
cinc minuts per tres quarts, etc.
- En canvi, quan passa una mica
de l’hora justa i no cal gaire exactitud, diem són les cinc tocades, les
nou tocades… i també són quarts de
cinc, són quarts de nou… per indicar
que ens trobem pels volts de dos
quarts, més o menys, sense precisar.
- És clar que, amb els rellotges
digitals, els mòbils i altres estris moderns, això…
- Amb això ens estem acostumant
a dir l’hora i el minut exactes, com
ara són les quatre i divuit minuts, per
exemple, que tampoc no està malament, és clar!
- És, com si diguéssim, un llenguatge RENFE!
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Ctra. Agramunt, 12
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Tel. 973 400 081
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25730 Artesa de Segre (Lleida)

in memoriam
Ma Rosa Serentill Molleví
Això és la joia – ser un ocell, creuar un cel
On la tempesta deixa una pau intensa.
I això és la mort – tancar els ulls, escoltar
El silenci de quan la música comença.
Màrius Torres
Ma Rosa Serentill Molleví
(vídua de Miquel Farràs Alsina)
Que morí cristianament el dia 6 de març de 2018
a l’edat de 93 anys, havent rebut els S.S. i la B.A.
E.P.R.
Els fills i resta de la família agraïm a tothom les
mostres de condol i afecte rebudes. Us demanem
que la tingueu present en les vostres oracions, ja
que ella segur que continuarà pregant per tots nosaltres.

Volem fer un reconeixement també a les professionals del CAP, a la Cèlia i a la Joana, per l’atenció
i cura que han tingut d’ella en aquests últims anys.
Sempre estaràs en el cor dels que t’estimem.
Artesa de Segre, març de 2018
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esports

A dalt, sortida i últims preparatius i a baix, dos moments de la cursa i foto de grup de l’equip amfitrió | Jordi Farré

La cursa del Meló celebra el cinquè
aniversari amb rècord de participació

L

a cursa i caminada del Meló ha
arribat aquest any al cinquè aniversari amb més participació que
mai. Mentre que l’any passat va reunir prop de 200 persones, enguany
la xifra ha estat de 329.
Entre les explicacions hi ha l’ampliació de recorreguts, amb dues
curses, una de 14 quilòmetres i 650
metres de desnivell i l’altra de 23 i
1.200 metres, i dues caminades,
una de muntanya de 14 quilòmetres
amb 650 metres de desnivell i una
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de popular de 10 quilòmetres i 300
metres de desnivell.
L’entitat organitzadora, CUDOS,
ha qualificat la cursa “d’èxit total”.
Pel que fa a l’increment de participació del 50 per cent respecte de l’any
passat, a banda de la diversificació
de recorreguts, l’atribueix a la millora de l’obsequi, que enguany era
una armilla tècnica. Vist el resultat,
té previst repetir la doble oferta en
curses i caminades l’any vinent. Així
mateix, l’entitat ha agraït la col·labo-

ració institucional i de tots els voluntaris, especialment la de l’Associació
de Dones Artesenques Actives, en
l’avituallament d’arribada.
A les proves competitives els
podis generals van ser: Raul Butaci, Àngel Carulla i Francesc Ferrer
(homes 23 km); Elisabet Bertran, Júlia Tello i Eva Hernández (dones 23
km); Francesc Jové, Roger Farrús i
Aitor Nieto (homes 14 km) i Natàlia
Badia, Elisenda Pracht i Andrea Pérez (dones 14 km).
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Sortida en BTT a Montserrat

A l’edició d’enguany d’aquesta sortida ja habitual al calendari hi van participar una vintena de persones | CUDOS

E

l CUDOS va organitzar la sortida
en BTT a Montserrat el dissabte
5 de maig. Donat que la ruta completa des d’Artesa és força exigent, ja
que suma 105 quilòmetres i acumula
un desnivell positiu de 2.200 metres,
també hi havia la possibilitat de sortir

des de Guissona, on paraven a esmorzar els qui sortien d’Artesa.
Així, la sortida d’Artesa va ser el
dissabte a les 7 del matí, amb parada a Guissona, i continuava fins a
Montserrat, on s’arribava per dinar.
La inscripció incloïa el dinar i els avi-

tuallaments, així com el transport de
tornada de Montserrat a Artesa i el
desplaçament de les bicicletes fins a
Guissona pels qui sortien des d’allà.
El temps va ser inestable però la
vintena de participants van gaudir de
la ruta sense entrebancs destacats.

Torneig de pàdel

D

urant el març i l’abril s’ha jugat
a les pistes d’Artesa i Ponts el
3r torneig Mig Segre de pàdel. Hi
han pres part 35 parelles d’Artesa,
Agramunt, Guissona, Ponts i Tàrrega, entre altres. Davant l’èxit de participació l’organització ja prepara el
torneig d’estiu pels mesos de juny i
juliol de 2018; per inscripcions o més
informació: 650 57 84 37 (David).
Han guanyat Jaume Codina i Anna de Ponts (nivell avançat, foto 1),
Albert i Ricard d’Alòs (nivell mitjà, foto 2), Xasmina i Judit de Guissona i
Torà (nivell mitjà, foto 3) i Sandra i
Anna d’Artesa (inicial, foto 4).

Les parelles guanyadores en les diferents categories | Click & Pàdel
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A l’esquerra, el Torneig del 28 d’abril i a la dreta, el viatge a Eivissa dels equips infantil i cadet femení | CENG

II Torneig Premini CENG ITF

E

l 28 d’abril es va disputar a Artesa la 2a edició del Torneig
de bàsquet Premini CENG ITF. Hi
van prendre part clubs de gran solera a Catalunya com el Joventut
de Badalona, AE Minguella, Almeda de Cornellà i Sedis la Seu, així
com els equips del CENG, Bellpuig i
Agramunt. El torneig va ser un èxit;

en categoria masculina, va resultar
vencedor el Minguella davant del
Joventut i, en femenina, el CENG
Independentsoft, que va derrotar
l’Almeda.

LES INFANTILS I CADETS, A EIVISSA
Els equips infantil CENG Watershop i cadet femení CENG VUNKERS

van disputar un torneig de bàsquet a
l’illa d’Eivissa el passat pont de l’1 de
maig.
Els equips que participaven al
torneig eren vinguts d’arreu del territori espanyol i les basquetbolistes
artesenques van poder combinar
la competició esportiva amb excursions i temps de lleure a l’illa.

El Memorial Francesc
Bròvia d’Anya camina a
pesar de la pluja

E

l diumenge 29 d’abril va tenir
lloc una nova edició del Memorial Francesc Bròvia, la caminada
popular d’Anya organitzada per la
família Bròvia Capell. De les set edicions que se n’han fet ja han sigut
diverses les que s’han vist afectades
per la pluja, circumstància compren-

sible donat que
sempre s’ha fet
en les mateixes
dates.
No obstant, i
aquest any tam- Tot i les molèsties, la pluja va deixar escenes divertides | DB
bé ha estat així, les inclemències que, amb més o menys participants,
meteorològiques no han impedit mai el memorial “caminés”.
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vella artesa

Josep Nogués i Sirvan

Records del meu padrí de bateig
A

vui parlaré d’un tema molt antic, en el qual dono una pinzellada familiar. Era molt petit, devia
tenir tres anys i mesos, i com una
ombra recordo que, després d’haver
dinat, jugant al carrer, en el qual no
es podien fer gaires jocs perquè el
pendent no ho permetia, baixava un
senyor i em donava la meitat del sucre d’un cafè que havia pres al bar.
Es veu que aquest senyor anava a
prendre cafè i en guardava la meitat
per mi, el seu fillol.
Abans, m’havien dit a casa que
aquella persona, a qui deien senyor
Gatnau, era el meu padrí de bateig i
que va ser ell qui em va posar el nom
de Josep. Ell vivia sol a ca l’Evaristo,
una casa molt gran ubicada al marge dret de la secla, al mateix costat
del rentador, on acudien les dones
a rentar la roba. Es veu que havia
llogat un petit espai d’aquella casa
tan gran i allí vivia. Algunes vega-
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des, amb els meus pares acudíem
a veure’l, ja que era família del meu
pare i crec que era de poble de la
Força. Ja que un familiar nostre vivia
a ca l’Evaristo, els amos de la gran
finca tancada van intensificar la relació amb la nostra família.
Recordo que en entrar al gran
pati per una porta molt gran, hi havia
moltes moreres, que feien móres i
molta ombra, i al temps de les móres jo n’havia menjat alguna. També
em cridà l’atenció que tenien molts
cucs de seda. Mirant-los em queia
la bava, ja que per mi allò era una
gran novetat i curiositat: donava gust
veure com els cucs es menjaven les
fulles de les grans moreres (suposo
que els capolls els degueren vendre,
ja que en tenien una gran quantitat).
Els diumenges al matí, en venir
la gent a mercat a Artesa, tots els
que vivien als pobles del costat del
riu recordo que aparcaven els car-

ros, alguna bicicleta o, simplement,
els animals de tir que servien de
transport fins al mercat d’Artesa, els
hi posaven penjat al coll el civader,
que era una mena de bossa de lona molt forta, i així anaven menjant
mentre els amos anaven al mercat.
En acabar-se el mercat, acudien al
pàrquing, pagaven la voluntat i cadascú a casa seva.
Després va venir la fatídica guerra i molta gent va marxar d’Artesa
per por de morir en els terribles bombardejos. Nosaltres vàrem anar a la
Donzell, d’on era filla la meva padrina. Tan aviat com vam saber que
havien alliberat el poble d’Artesa,
vam agafar els quatre trastets i vam
tornar cap a casa. En arribar ens
vam assabentar de seguida que havia caigut una bomba a ca l’Evaristo, precisament on era el meu padrí,
que li havia caigut una biga al cap i
que havia mort a l’acte (Al Cel Sigui).
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reflexionem

Mercè Nogues

Un obstacle en el camí

F

a molt de temps, un rei va col·locar una gran roca al mig d’un
camí, que obstaculitzava el pas.
Llavors, es va amagar i va mirar per
espiar si algú treia la tremenda roca.
Alguns dels comerciants més
adinerats del rei i cortesans hi van
passar i, simplement, van donar una
volta a la roca.
Molts d’ells van culpar el rei amb
grans escarafalls per no mantenir
els camins nets, però ningú va fer
res per treure la pedra gran del mig
del camí.
Llavors, va passar un pagès que

portava una càrrega de verdures. En
aproximar-se a la roca, el pagès va
deixar la càrrega que portava a terra
i va intentar moure la roca cap a un
costat del camí.
Després d’empènyer i fatigar-se
molt, ho va aconseguir.
Mentre recollia de nou la càrrega de verdures que havia deixat per
apartar la roca, va veure que hi havia
una cartera a terra, just on hi havia
hagut la roca. La cartera contenia
moltes monedes d’or i una nota del
mateix rei indicant que l’or era per la
persona que enretirés la pedra del

camí. El pagès va aprendre el que
els altres mai van entendre. Cada
obstacle presenta una oportunitat
per millorar la condició d’un mateix.

REFLEXIÓ
Mira cada obstacle com una cosa
que ha de ser resolta!
Una pedra en el camí... Un obstacle a resoldre... Una lliçó per aprendre...
Quina actitud tens davant d’un
obstacle? Et queixes, no saps què
fer, busques excuses, responsabilitat, o et decideixes a resoldre’l?
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notícies
de la biblioteca
NOVETATS
DE MAIG

NOVEL·LA
Bajo cielos lejanos. Sarah Lark. Ediciones B.
Hamburg. La periodista Stephanie va
créixer a Nova Zelanda i ara ha de tornar al país i recuperar el seu passat.
L’acompanyarà el carismàtic i atractiu
Weru, que l’ajudarà a descobrir secrets familiars i noves emocions.
Tota la veritat. Karen Cleveland. Planeta.
Una dona fa malabarismes per combinar la vida familiar amb la carrera
professional com a analista de la CIA.
Descobreix que el seu marit no és qui
ella es pensa sinó un espia dorment.
La marca del inquisidor. Marcello
Simoni. Duomo.
Roma, 1624. Troben el cadàver d’un
home aixafat en una premsa tipogràfica. Un investigador amb un passat
misteriós es fa càrrec de la recerca.
Ciutat de llops. Andreu Carranza. Columna.
Viatge inquietant en què el lector remunta les aigües de l’Ebre sobre un
llagut amb l’oncle Passarius, l’Eban,
l’Abiner, la Baikar, l’Ager i l’Aranko. Ruta emocionant a la recerca de respostes, una travessia plena de misteris,
de dubtes, de fets fantàstics, de velles
llegendes, d’éssers mítics, d’històries
de l’Ebre.

Activitats

• Entrega del 29è Premi de
Narrativa Breu, amb la presència de l’escriptor Màrius Blàvia,
diumenge 3 de juny a les 11.00h
• Club de Lectura
Parlarem de El guardia entre el
centeno de J.D. Salinger.
27 de juny a les 20:00h
• Xerrada i presentació de l’exposició Mossos d’Esquadra.
Segona República i Guerra Civil
(1931-1939). La història de la
policia més antiga d’Europa
Amb el sotsinspector Fèlix González del Servei Històric dels
Mossos d’Esquadra. 1 de juny
a les 19:00h. L’exposició es pot
visitar fins al 31 de juliol
• Exposició fotogràfica de Jordi
Farré Endevina on és?
Fotografies del municipi d’Artesa. De l’1 de juny al 28 de
setembre. Replà escala
• Exposició de la Cursa Lo Meló
Un tomb pel territori. 1r pis

El sindicat de l’oblit. Albert Villaró.
Columna.
1975. Mossèn Farràs, l’agent més singular de la intel·ligència de la República Catalana, ha d’enfrontar-se, sense
voler-ho i en defensa de la pàtria, a un
dels seus fantasmes: l’operació Siscló,
l’atemptat que va acabar amb la vida
de Franco el dia 18 de juliol de 1936.

NOVEL·LA JUVENIL
És complicat. Pasqual Alapont. Bromera.
T’estaré esperant. Aina Li. Fanbooks.

L’Harem del Tibidabo. Andreu Martín. Alrevés.
La profecia obscura. Rick Riordan.
Kimera.
La ciutat secreta del Toubkal.
Francesc Puigpelat. Cruilla.

BIOGRAFIES
Jesús Moncada, mosaic de vida.
Marc Biosca i Llahí. Pagès.

ALTRES
L’ésser solar. Anna Gual. Lleonard Muntaner.
Esquenes vinclades. Pau Vadell i Vallbona. Edicions de 1984.
Desobeir l’octubre. Ricard Gomà.
Pagès.
Entretindre i no tindre (TEATRE).
Roberto García. Bromera.
La Guerra Civil espanyola. Paul
Preston. Base.
Victus, basat en l’obra d’Albert
Sánchez Piñol. Carles Santamaria.
Norma.
Tenien nom: víctimes de la repressió franquista a les terres
de Lleida (1938-1963). Conxita Mir.
Institut d’Estudis Ilerdencs.
Noguera: 17 excursions a peu.
Francesc Antillach Comabella. Cossetània.
Els fets de l’1 d’octubre. Josep-Lluís Carod-Rovira ... [et al.] Pagès.
Lo Caragol: una altra manera de
menjar els caragols. Plàcid Borràs
Aige. DL.
La cuina de la carxofa. Pau García
Parajuà. Comanegra.

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

HORARI Tardes de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h. Matí de dimarts d’11.00 a 13.00 h
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per què diem...
Albert Vidal

... semblar Can Seixanta?

L

’expressió popular es refereix a
algun lloc on regna el desordre
i el malendreç, i l’origen el trobem a
Barcelona, concretament a l’actual
carrer de la Riereta, al barri de Sant
Antoni, a tocar del Raval.
En l’espai que ara ocupa aquest
carrer, que en començar a edificar-se, cap al segle XVIII, s’havia dit
Carrera de la Cadena, a començaments del segle XVII hi havia una
petita masia i un hort que pertanyien
a un noble francès anomenat Nicolas de Renault. Se’n feia càrrec un
pagès per contracte d’emfiteusi, és a
dir, que podia gaudir i disposar dels
fruits que es produïssin mitjançant el
pagament d’un cànon anual.
Pel que sembla, aquest pagès era
força tossut i en una anyada en què
el preu de les cebes va anar pujant
de manera poc freqüent, segurament
a causa de les tempestes que durant

força temps havien castigat l’àrea de
Barcelona i havien malmès bona
part de les collites, va escampar a
tort i a dret que no pensava collir-les
fins que arribessin a seixanta diners
de billó (moneda
d’un gram que
només contenia
el 35 per cent
de plata, essent
així la de més
baix valor de
l’època).
Però les cebes no van abastar mai aquest preu
que, malgrat l’alça del mercat, resultava abusiu. Així, possiblement per
un equívoc sentiment d’orgull o vergonya, el pagès va preferir que se
li podrissin a vendre-les per sota de
les seves expectatives.
El fet fou motiu de befa entre
els hortolans del Raval que, a partir

d’aquell moment, van anomenar el
lloc com a l’hort d’en seixanta.
Quan a final del segle XVIII va
començar a urbanitzar-se la zona i
acollir un creixement de la ciutat que
es faria realment
efectiu en enderrocar-se les muralles que la partien
en dues, entre
1864 i 1873, va
edificar-se una fàbrica tèxtil en l’indret que ocupava
l’hort i que fou coneguda popularment amb el mateix nom, seixanta,
afegint-hi al davant Can, contracció
de la paraula casa i l’article en.
Es diu que la fàbrica es caracteritzava pel gran desordre i, així, una
cosa portà a l’altra i quedà per sempre l’expressió Can Seixanta com a
sinònim d’algun lloc desorganitzat.

“La fàbrica Can
Seixanta es
caracteritzava pel
gran desordre”

TALLERS

VILELLA

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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fa 25 anys
Maig de
1993

L

es noies del grup de rock C-1313
comparteix protagonisme amb
les eleccions a les corts espanyoles
que havien de tenir lloc el 6 de juny.
PORTADA. Una foto d’estudi de
Joan Serra ens mostra el grup musical de moda a Artesa en aquell moment, encara que només fos perquè
era un grup nascut aquí.
EDITORIAL. El títol de la secció,
En la recta final, feia referència als
dies de la campanya electoral de les
eleccions al Congrés i al Senat. També es destacava la presència d’artesencs a les llistes: Jaume Cardona
era el primer candidat al Senat per
CiU, on també es presentava l’aleshores alcalde Jaume Campabadal
(ERC), però de suplent; a més, jo
mateix era el número quatre de la
candidatura d’ERC al Congrés.
LOCAL. La redacció signa l’article
C-1313, el grup de rock femení. Feia
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uns mesos que s’havia
format un grup de rock a
Artesa integrat per noies
de 16 i 17 anys: Montse
Canes, Meritxell Feixes,
Agnès Garí, Dina Llobet i Sílvia Oliva. El nom
del grup venia de l’antiga
denominació de la carretera que va de Lleida a
La Seu. Totes estudiaven
BUP a l’institut d’Agramunt (aleshores a Artesa
només es feia FP), s’havien format a l’Escola de
Música d’Artesa, ja havien
fet diverses actuacions i
no es plantejaven el seu
futur musical. Algunes de
les cançons eren pròpies.
CURSA CICLISTA. La
secció és només gràfica, amb tres
imatges del pas per Artesa de la Volta
Ciclista a Espanya el dia 6 de maig.
EXCURSIONISME. Malgrat el títol de la secció, l’article Microviatges,
signat per Joan Aranés, és més aviat
d’opinió. L’autor ens oferia unes inte-

ressants reflexions sobre el concepte
de viatjar, que sovint s’associa a les
vacances i a trajectes llargs. Per contra, ell opinava que el més important
és “el coneixement que adquirim” al
marge del moment i de les distàncies
que hàgim de recórrer. A més, inclou
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Ramon Giribet i Boneta
la lectura com un element complementari dels viatges.
COMARCA. A les pàgines centrals, la redacció proposa un tema
cridaner: Montclar vol separar-se
d’Agramunt. Llegit l’article, es veu
clar que la cosa estava molt verda.
L’alcalde de Montclar, Vicent Solé,
manifestava el malestar al poble pel
tracte que rebia d’Agramunt, el cap
de municipi. També deia que encara
no s’havia consultat de forma pública
els veïns de Montclar. En principi, les
opcions eren agregar-se a Preixens
o Foradada i ja estava prevista una
convocatòria dels veïns en aquesta
darrera població per valorar els pros
i contres. Pel que fa a l’opció d’agregar-se a Artesa, Solé afirmava que
per fer això ja estaven bé a Agramunt.
RETALLS DE PREMSA. Quatre
notícies que ens parlen de temes
relacionats amb l’espai, Austràlia,
Barcelona i Xina. Res a veure amb el
nostre entorn més immediat.
PREMSA. La revista informava de
temes amb els quals hi estava implicada com a membre de l’Associació
Catalana de Premsa Comarcal: una
trobada de mitjans de comunicació
dins de la Fira Turismar a Coma-ruga i l’organització de sopars-col·loqui
mensuals per a la premsa comarcal
amb personatges rellevants com el
mateix president Pujol.
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. El 19 d’abril hi va haver
un Ple ordinari maratonià, amb 18
punts a l’ordre del dia. Molts acords
eren relatius a temes força ordinaris,
per això destaco la creació de 15 places per a la realització de la prestació social substitutòria del servei militar a l’Ajuntament, amb els vots en
contra dels dos regidors del PP. Per
altra banda, dues mocions de caire
polític presentades per ERC (5 re-

gidors) van ser rebutjades pels vots
de la resta de grups (3 CiU, 2 PP i
1 PSC), una per reclamar el concert
econòmic com a sistema de finançament de Catalunya i l’altra de suport
a les “Bases per al Futur Nacional de
Catalunya”. La secció també informa
de la segona reunió de seguiment
del projecte de Torreblanca, on ja hi
havia 27 persones, amb el conseller
de Benestar Social Antoni Comas
i el síndic de greuges Anton Cañellas. L’alcalde Jaume Campabadal
va reclamar informació de qualsevol
incident relacionat amb el centre de
rehabilitació d’extoxicòmans.
DE LA VELLA ARTESA. La secció ens mostra una foto de 1925. Es
tracta d’un centenar d’alumnes de
l’Escola Nacional Graduada d’Artesa.
Hi podem veure el grup de pàrvuls
(nens i nenes), a càrrec de la mestra Agustina Llovera; la classe de les
mitjanes (només nenes) de la mestra
Teresa Vinyoles i el grup de les grans
(també nenes), de Rosa Rico.
LOCAL. La imatge de Joan Serra mostra el grup de nenes i nens
que van fer la
primera comunió aquell 23 de
maig a Artesa,
acompanyats
de l’enyorat Mn.
Roc Salvia.
HUMOR. A
Comèdia electoral, Peese ens
oferia tres acudits d’un dels
seus temes preferits, la política,
de la mà de Quimet i Cosme.
COMARCA.
La contraportada recull la inau-

guració de la carretera de Gàrzola, al
municipi de Vilanova de Meià. L’acte
fou presidit per Francesc Vidal, delegat del Govern de la Generalitat a
Lleida, i l’alcalde de Vilanova, Joan
Serra. També es va inaugurar una
zona d’esbarjo feta a jova per veïns
del poble. La jornada acabà amb un
dinar de germanor. Reproduïm la foto, d’Antònia Estrada.
PUBLICITAT ELECTORAL. Intercalades entre les seccions, hi ha quatre pàgines de publicitat electoral, per
aquest ordre: ERC, PP, PSC i CiU.
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informació
p
munici al d’artesa
Març i abril
PLENS ORDINARIS DEL 5 DE
MARÇ DE 2018 I DEL 9 D’ABRIL
DE 2018
Absències: Pep Riart Pallarés
(ERC) i Àfrica Reig Gregori (ERC)
S’aprova per unanimitat la desestimació i estimació d’al·legacions
presentades a l’aprovació provisional d’imposició i ordenació de contribucions especials per finançar
l’obra de pavimentació dels carrers
Bisbe Bernaus, Forn, Església i Travessera de l’Església i se n’aprova
definitivament l’inici de la tramitació
i aprovació.
S’aprova provisionalment i per
unanimitat la modificació de l’ordenança fiscal número 22, reguladora
de la taxa per la prestació del servei
de la Llar-Residència Municipal.
S’aprova per unanimitat la certificació número 8 de l’obra construcció d’edifici per Casal de la gent
gran, Fase IV, per un import net de

*

7.787,52 euros més 1.635,38 euros
d’IVA, realitzat per l’empresa Construccions Alòs, SCP. Import pendent
d’executar: 62.725,52 euros.
S’aprova, per unanimitat, la moció en defensa de l’Escola Catalana i
del model d’immersió lingüística.
S’acorda aprovar provisionalment el reconeixement de crèdit número 1/2018 amb càrrec al pressupost municipal prorrogat de l’exercici
2017 per un import de 289.408,87
euros.
A favor: 7 vots (ERC)
En contra: 0 vots
Abstencions: 3 vots (PDCAT)
S’aprova inicialment i per unanimitat el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici econòmic
2018, amb les seves bases d’execució i plantilla de personal, per un
import de 3.890.281,88 euros.
S’aprova per unanimitat i provisionalment per a l’exercici 2018 i següents la modificació de l’ordenança
fiscal número 12 reguladora de la taxa per la prestació de servei de pis-

Eva Maza i Batlle

cines i instal·lacions esportives.
S’aprova per unanimitat declarar
festes locals d’Artesa per l’any 2019
el dimarts de Carnestoltes i el 27 de
setembre (Festa Major).
S’aprova per unanimitat la Moció
per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i
autoritària de l’Estat espanyol.

APROVACIONS
S’acorda concedir un ajut econòmic de 300,00 euros al Grup de
Caramelles La Dàlia Blanca per fer
front a l’organització de la tradicional
cantada de caramelles del Diumenge de Pasqua.
S’acorda concedir un ajut econòmic de 1.100,00 euros als Amics de
la Sardana per fer front a la ballada
de sardanes del Diumenge de Pasqua i de la Diada de Sant Jordi.
S’acorda concedir un ajut econòmic de 2.800,00 euros a l’Orfeó Artesenc per fer front a les despeses de
funcionament dels anys 2017 i 2018.

Dates a recordar
Recollida d’objectes voluminosos
Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de
recollida i dels objectes (973 40 00 13)
- Pobles agregats i Artesa de Segre: dimarts 29
de maig i dimarts 19 de juny.
Aquest servei només és per casos molt justificats, que no puguin anar directament a la
deixalleria.

Renovació del DNI - Nova adreça
Fins pròxim avís, no es renovarà el DNI a
l’Ajuntament. Podeu adreçar-vos a l’oficina de
Lleida, a la nova adreça al carrer de l’Ensenyança, 2 (Comissaria Policia Nacional). L’horari, només amb cita prèvia, és de dilluns a divendres de 9 a 20.30h per DNI i passaport, i de
9 a 14,30 per TIE i documentació d’estrangers.
Ajuntament d’Artesa de Segre
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pensar i créixer
Ivan Balagueró i Masanés

Connexions

A

bans de deixar-vos amb un
tastet del que podria ser el nostre segon llibre, volia agrair a totes
aquelles persones que vau assistir
a les nostres presentacions (Vilanova i/o Artesa) i a la firma de llibres
de Tremp perquè, per nosaltres, va
ser com si forméssiu part d’aquest
projecte. Us estem molt agraïts,
tant la meva dona com jo. També
agraeixo, de tot cor, a tots aquells
lectors i lectores que s’aturen a parlar-me d’aquest primer llibre, Dia 0,
per explicar-me les sensacions i felicitar-me. De debò, gràcies! Aquests
fets no tenen preu. Bé, no us entretinc més i us deixo amb un capítol:
Tranquil·litat. Tranquil·litat i comoditat absoluta. Sabeu quan arribeu cansats a casa i, després d’un
dia molt llarg us poseu el pijama i us
deixeu caure, a poc a poc, damunt
del llit? Sabeu aquella sensació que
recorre el vostre cos de cap a peus?
Aquella sensació estranya que sembla que el matalàs succiona tot el
cansament i se l’empassa? Aquella
sensació tan agradable que el dia ha
estat llarg i dur però ja s’ha acabat i
et mereixes un descans etern?
És aquella sensació que el llit
xucla tota l’energia negativa acumulada al llarg de la jornada i et deixa
amb, tan sols, la positiva. No saps
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mot bé com, el matalàs aconsegueix
extreure’t un somriure i fer-te veure
que l’esforç que has invertit durant
el dia ha valgut la pena. El llit t’està
dient: ho has fet molt bé. Ara, relaxa’t
i deixa’t portar. Deixa’m que et dugui
al bonic món dels somnis.
Doncs, aquella sensació tan
agradable l’estic tenint ara. Arribem
d’acabar la travessa del Parc Nacional d’Aigüestortes, Carros de Foc.
Els meus companys i jo estem morts.
Estem rebentats, la veritat. Estàvem
a punt d’arribar al pàrquing on tenim
el cotxe però el Joan, ens ha proposat d’anar-nos a remullar els peus
al riu i, així, relaxar-nos una estona.
Una vegada alleujats els peus, el
tacte de les mans amb l’herba que
cobria el terra on estava assegut em
transmet un senyal directe al cervell:
estira’t!
En faig cas i amb tota la calma
del món, amb una velocitat portada
a la mínima expressió, m’estiro en
aquell prat en què la remor de l’aigua és l’únic soroll que se sent a quilòmetres a la rotllana. La sensació:
millor que haver-me estirat al millor
matalàs del món. A més a més d’oferir-me una comoditat impressionant,
l’ambient que m’envolta em transporta els sentits al cel. Gairebé, podria
dir-vos, literalment. Entro en simbiosi
amb tot el que m’envolta i, com en
la pel·lícula Avatar, sento que el meu
ser està en contacte amb cada ésser

viu proper a mi.
Sento i veig el vent moure les copes dels arbres i l’herbassar que no
ocupa l’espai del meu cos. Escolto la
remor de l’aigua seguint el curs que li
imposa el terreny al riu. Contemplo el
vol dels ocells que, amb una tècnica
perfecta, sobrevolen aquests paisatges dignes de ser admirats des de
l’aire. Veig com els núvols formen
petites i grans formes en el cel, més
blau que mai. Sento com els insectes que habiten aquest petit espai del
parc es mouen pel meu cos, com si
fos una continuació del terreny.
Per últim, sento que estic més viu
que mai i sento com el cor bombeja
vida, en comptes de sang.
Ara, podria deixar-me endur per
la calma que m’envaeix l’esperit i
quedar-me aquí, essent herba, essent aigua, essent muntanya, éssent
aire, essent vida.
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humor

Josep Galceran

La gallina ha dit prou

La gallina no vol pondre cap més ou. Visca la “revolució”!
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imatges d’ahir

Miquel Regué i Gili

1963-79

Joan Macià i
Solé, alcalde
d’Artesa

F

a unes setmanes va traspassar
Joan Macià i Solé, l’alcalde més
longeu d’Artesa en època contemporània.
Serveixin aquestes imatges
d’ahir per retre homenatge a un personatge que, malgrat ser un batlle
posat a dit pel règim franquista, va
actuar amb gran sentit de responsabilitat, amb iniciativa, amb imaginació i amb molta il·lusió. Macià era un
home apreciat per tothom i sempre
estava disposat a col·laborar amb
les “coses del poble”.
En el seu mandat va impulsar
nombroses obres de millora a Artesa, moltes de les quals fetes a jova:
diversos carrers com l’avinguda Maria Anzizu i els carrers contigus; la
pista de ball vora les Escoles Velles;
la plaça de l’Ajuntament; l’escola i
institut Els Planells; l’església nova
i el Sagrat Cor, les piscines i la pista
de futbito, la portada d’aigua a diversos pobles del municipi, etc.
Macià va saber rodejar-se de
gent jove, a qui escoltava i sabia motivar; i també va ser un home que,
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A dalt, cursa ciclista a la Festa
Major de 1963 i
al costat, visita
governador civil
José Aparicio
Calvo revisant
els plànols de
les escoles | Arxiu
familiar Joan Macià

gràcies al seu tarannà afable, va establir bones relacions amb les autoritats de l’època i va aconseguir una
sèrie de subvencions per finançar
les obres municipals.
Macià va ser, a més, un empresari d’èxit que va impulsar el molí
d’oli que havien comprat a la família
Boldú. Els olis Macià són reconeguts arreu per la seva qualitat i s’ha
convertit en un negoci pròsper.
Menció especial mereix la seva

afició pel futbol, sent president del
CE Artesa als anys 1980, càrrec
que ocupà també el seu fill Joan als
2000. I la tradició familiar ha estat
heretada pels seus néts, que són
grans jugadors d’aquest esport.
En opinió de qui signa aquest article, la figura de Macià hauria de ser
reconeguda per l’Ajuntament d’Artesa, ficant el seu nom a un carrer o
a un equipament municipal (el camp
de futbol?).
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la foto

El 13 de maig van fer la primera comunió a l’església d’Artesa: Susana Martínez Farrer, Abril Olivenza Tena, Zaira Belchi Collado, Llum Llobet Serradell, Carina Struk , Arnau Ribó Casas i Aitor Jou Lapeña. | M. Àngels López

